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Wstęp. Ekspertyza – jej charakter 

Niniejsza ekspertyza zawiera analizę roli podmiotów ekonomii społecznej (PES) w 10 

wybranych polityk publicznych na poniższych etapach kształtowania się analizowanych 

polityk: ich programowania oraz implementowania, a także analizy i ewaluacji rezultatów. 

Obejmuje ona analizę następujących polityk sektorowych (oraz ich subdziedzin): 

 polityka społeczna (subdziedziny – polityka rodzinna, w tym wspieranie rodziny i 

piecza zastępcza, usługi społeczne, włączenie społeczne, pomoc społeczna, 

wspieranie osób z niepełnosprawnościami), 

 promocja i ochrona zdrowia, 

 edukacja (formalna, nieformalna, pozaformalna), szkolnictwo wyższe, nauka, 

 polityka rynku pracy, reintegracja zawodowa i społeczna poprzez pracę, 

 kultura i dziedzictwo narodowe, 

 kultura fizyczna i turystyka, 

 polityka klimatyczna, 

 polityka gospodarcza (subdziedziny – przedsiębiorczość, wspieranie nowoczesnych 

technologii), 

 aktywność obywatelska, 

 mieszkalnictwo (subdziedzina - rewitalizacja przestrzeni zamieszkanej). 

Ekspertyza opiera się na podejściu horyzontalnym, czyli zakłada dążenie do uchwycenia 

możliwie jak największej liczby zjawisk związanych z rolą PES w wybranych politykach. Ma 

tu miejsce także poszukiwanie kluczowych sprzężeń zwrotnych między rolą PES a kształtem 

agendy polityki publicznej, procesami programowania i implementowania, rezultatami 

uzyskiwanymi w tych politykach w postaci świadczonych usług, oferowanych produktów. 

Rozdziały poświęcone analizie poszczególnych polityk sektorowych zawierają 

charakterystykę jej struktury, przegląd problemów, z którymi zmagają się jej interesariusze, 

działania podejmowane w jej obrębie oraz wybrane rezultaty działań podejmowanych w tych 

politykach.  

Badania opierają się na analizie danych zastanych, przeglądzie literatury przedmiotu, a 

także na pogłębionych wywiadach odnoszących się do wybranych mechanizmów 

funkcjonowania polityk publicznych i roli PES
1
.  

I. Rozumienie ekonomii społecznej definicje i tradycje 

Pojęcie „ekonomia społeczna” (ES) ma wiele znaczeń. Występuje ono także w różnych 

kontekstach, które wpływają na jej rozumienie. Najbardziej neutralnie można ją rozumieć 

jako przestrzeń, w której specyficznie skonstruowane prawnie podmioty pełnią określone role 

zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Funkcjonują w przestrzeni między rynkiem 

(mechanizmy konkurencyjnej wymiany), a państwem (działania instytucji publicznych) oraz 

życiem prywatnym (np. rodzina). Działają zatem pomiędzy sferą podmiotów biznesowych 

dążących do osiągnięcia zysków i zwiększania udziału w rynku, a sferą instytucji 

publicznych, finansowanych z budżetów publicznych, oraz sferą indywidualną.  

Przedsiębiorczość społeczna jest zatem przeciwieństwem przedsiębiorczości prywatnej 

(dla prywatnego zysku), jakkolwiek stanowi również część gospodarki. Podmioty ekonomii 

społecznej (PES) angażują się w wytwarzanie produktów i usług obok produkcji 

                                                 
1
 Rafał Bakalarczyk, Konrad Burdyka, Emilia Piotrowska, Anna Janowska, Ilona Jędrasik, Marek Józefiak, Alicja 

Michalska, Katarzyna Obłąkowska Melanie Raczek, Konrad Szpak, Jerzy Wiśniewski, Marta Zahorska.  
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wykonywanej przez podmioty rynkowe oraz obok aktywności wytwórczej podmiotów 

publicznych oraz aktywności jednostek w sferze indywidualnej (Borzaga et al. 2013).  

W najszerszym rozumieniu kluczowym składnikiem ekonomii społecznej wydaje się 

zasada non-profit i koncentracja na realizacji celów społecznych, czyli cennych z punktu 

widzenia interesu publicznego danej społeczności.  

Mirosław Grewiński napisał o galimatiasie terminologicznym dotyczącym ekonomii 

społecznej (Grewiński 2009). Do oznaczenia obszaru specyficznego dla ekonomii społecznej 

stosowane są różne pojęcia: przedsiębiorczość społeczna
2
, przedsiębiorczość obywatelska

3
, 

gospodarka społeczna, gospodarka solidarna, ekonomia solidarna, gospodarka non-profit, 

sektor non-profit, gospodarka alternatywna, ekonomia obywatelska (civil economy).  

Natomiast w zakresie definiowania podmiotów ekonomii społecznej można spotkać 

pojęcia: przedsiębiorstwa społeczne (social enterprise
4
), przedsiębiorstwa not for profit, 

podmioty ekonomii solidarnej, przedsiębiorcy społeczni (social entrepreneurs)
5
, korporacje 

non-profit, podmioty pożytku publicznego. Dodatkowo John W. Kingdon, amerykański 

uczony, wprowadził w 1984 r. pojęcie przedsiębiorców polityki publicznej (policy 

entrepreneur). Wykonują oni zadanie wywierania wpływu na agendę danej polityki 

publicznej, w której funkcjonują (Kingdon 2014).  

Wielość powyższych sformułowań czyni analizy trudne. Oznacza konieczność przyjęcia 

określonej optyki analizy.  

Historycznie, organizacje non-profit postrzegane były jako te, które oferują produkty i 

usługi, których podmioty rynkowe albo publiczne nie były w stanie dostarczać ich w 

odpowiedniej jakości czy rozmiarze (Voida 2014: 3). Ma to związek zatem z zawodnością 

zarówno mechanizmów rynkowych, jak i zawodnością państwa (niezdolność do pełnego 

wywiązywania się z zadań wobec obywateli). Wskazuje się często na kryzys formuły tak 

zwanego państwa opiekuńczego, które nie jest w stanie zaspokoić pewnych potrzeb 

społecznych wyłaniających się w ostatnich dekadach (Sałustowicz 2007).  

Powyższe dystynkcje pojęciowe podkreśla teoria dobra publicznego. Zakłada ona, że 

organizacje pozarządowe dostarczają szczególnego typu dóbr publicznych (Kingma 2003). To 

dobra, który nie jest w stanie dostarczyć sektor publiczny, ponieważ oferuje dobra 

satysfakcjonuje statystycznego wyborcę, ani podmioty rynkowe z powodu wysokości 

oferowanych cen. „W związku z tym, organizacje pozarządowe dostarczają dobra publiczne 

tym członkom społeczeństwa, którzy ich potrzebują oraz zbiorowym mniejszościom”. 

Również teoria ograniczenia kategorycznego (categoricial constraint theory), sformułowana 

przez J. Douglasa wskazuje, że organizacje pozarządowe rozwijają swoją ofertę w tych 

krajach demokratycznych, gdzie państwo nie zapewnia usług publicznych na odpowiednim 

poziomie. NGO wypełniają luki w działaniach organizacji publicznych (Bogacz-

Wojtanowska Ewa. 2009).  

x 

                                                 
2
 Social venture/social entrepreneurship. 

3
 civic entrepreneurship. 

4
 W języku angielskim spotykamy także takie pojęcia, jak social entrepreneurial ventures, social purpose venture, 

community wealth venture, non-profit enterprise, venture philanthropy, caring capitalism/  

5
 Istnieje także pojęcie: impact entrepreneurs, stosowane jest jednak zarówno do tych, którzy działają 

komercyjnie, jak i społecznie. 
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Analizy zjawiska ES przyjmują różną strukturę pojęciową
6
. W tradycji anglosaskiej 

autorzy koncentrują się głównie na zjawisku przedsiębiorstw społecznych rozumianych jako 

podmioty non-profit (Defourny, Nyssens 2010) funkcjonujące w ramach trzeciego sektora 

(mieści w sobie przedsiębiorstwa nie należące do sektora prywatnego biznesu i sektora 

przedsiębiorstw państwowych). W tradycji amerykańskiej podkreśla się, że jest to 

przedsiębiorstwo funkcjonujące na typowym konkurencyjnym rynku, z tą jedyną cechą, że 

osiągane zyski nie są dzielone między udziałowców, a ponadto taki podmiot korzysta z 

różnych przywilejów publicznych (np. zwolnień podatkowych) w zamian za tak zwane 

korzyści dla społeczności (community benefits).  

Z kolei w tradycji brytyjskiej spotykamy definicję rządu New Labour z 2002. Zgodnie z 

nią przedsiębiorstwo społeczne to „biznes z celami zasadniczo społecznymi, których 

nadwyżki są – co do zasady – raczej reinwestowane z tą myślą w ten biznes albo w 

społeczność, niż są kierowane potrzebą maksymalizowania zysku dla udziałowców i 

właścicieli”
7
. 

Z kolei w tradycji kontynentalnej (o źródłach francuskich) autorzy bazują na pojęciu 

„ekonomii społecznej” rozumianej jako struktura czy sub-system w całego gospodarce. W 

tradycji francuskiej do tej sfery zaliczano – spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, 

stowarzyszenia.  

W ostatnich latach w UE wyłoniło się kilka podejść terminologicznych. Istotne znaczenie 

miały koncepcje wypracowane w ramach – działającej od 1996 r. - unijnej sieci badawczej 

EMES
8
. Badacze wskazują na kilka kryteriów i cech przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Są 

to podmioty, które - w zakresie kryteriów ekonomicznych – prowadzą ciągłą działalność w 

zakresie produkcji dóbr i/lub sprzedaży usług, mają wysoki stopień autonomii, działając 

ponoszą ryzyko ekonomiczne, zatrudniają odpłatnie. Spełniają także kryteria społeczne, czyli 

są formą organizacyjną dla współdziałających obywateli, reguły decydowania nie są 

pochodną struktury własności kapitału, regułą jest partycypacyjny model podejmowania 

decyzji, celem działania tych podmiotów jest wytwarzanie korzyści dla danej społeczności, a 

podział zysków nie ma miejsca. 

Szereg instytucji unijnych podkreśla znaczenie ES i przedstawia swoje poglądy w tym 

zakresie. Parlament Europejski wraz z Radą UE w 2013 r. definiują szeroko przedsiębiorstwo 

społeczne” ("social enterprise") jako takie – niezależnie od jego formy prawnej – które 

powstało głównie w celu „osiągnięcia wymiernych, pozytywnych skutków społecznych, nie 

zaś wygenerowania zysków dla swych właścicieli, członków i udziałowców. Jego dalsze 

cechy to: 

(i) świadczenie usług lub wytwarzanie towarów umożliwiających osiąganie korzyści 

społecznych,  

(ii) stosowanie metody produkcji towarów lub świadczenia usług, która koresponduje z 

jego celem o charakterze społecznym, 

                                                 
6
 Wiele definicji podmiotów ekonomii społecznej podsumował Mike GORDON.2015. A Typology of Social 

Enterprise “Traditions”. ICSEM Working Papers, no. 18. EMES Network; https://www.iap-
socent.be/sites/default/files/Theory%20-%20Gordon.pdf ; https://emes.net/content/uploads/publications/the-
development-and-application-of-a-typology-of-social-enterprise-traditions/gordon_ecsp-lg13-03_01.pdf 

7
 DTI. 2002. Social enterprise a strategy for success. "a social enterprise is a business with primarily social 

objectives whose surpluses are principally reinvested for that purpose in the business or in the community, rather 
than being driven by the need to maximise profit for shareholders and owners. 

8
 Skrót od francuskiego “L’EMergence de l’Entreprise Sociale en Europe” (The emergence of social enterprises in 

Europe), https://emes.net/ 
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(iii) wygenerowane zyski wykorzystuje przede wszystkim w celu osiągnięcia 

podstawowego celu  

(iv) podział zysków między udziałowców i właścicieli nie wpływa negatywnie na cel 

podstawowy,  

(v) zarządzane jest w przedsiębiorczy, odpowiedzialny i przejrzysty sposób na bazie 

zwłaszcza zaangażowania pracowników, klientów i zainteresowanych stron. 

x 

Wokół sfery ekonomii społeczne trwa wiele sporów pojęciowych, czy koncepcyjnych. Ash 

Amin stawia pytanie, jak ekonomia społeczna jest konceptualizowana w relacji do reszty 

ekonomii/gospodarki (Amin 2009:10). Autorzy spierają się czy ekonomia społeczna jest 

częścią trzeciego sektora, czy po prostu jest elementem pierwszego sektora, a więc sektora 

biznesowego (niezależnie od tego, że jego cechą jest to, że nie zapewnia dystrybucji zysku) 

(Pearce 2009). Jest również kwestia, czy cechą wyróżniającą przedsiębiorstw społecznych ma 

być także sposób ich zarządzania (partycypacyjny).  

Tradycyjne i nowe, nietradycyjne podmioty ekonomii społecznej:  

Historycznie, funkcjonowały cztery kategorie podmiotów ES: 

 przedsiębiorstwa spółdzielcze,  

 towarzystwa wzajemne (mutual societies),  

 stowarzyszenia,  

 fundacje (Borzaga at al. 2014:6)
9
.  

Tradycyjne podmioty ES opierały swoją działalność głównie na pozyskiwaniu darowizn i 

grantów. Z czasem zaczęły się wyłaniać nowe podmioty ES. Ich cechą szczególną było to, że 

zaczęły się angażować się w wymianę rynkową (OECD 2003:40). Jak twierdzi Borzaga et al. 

one “zrewitalizowały tradycyjne organizacje ekonomii społecznej i przyczyniły się do 

powstania innowacyjnych organizacji (….)”. Jego zdaniem nowe organizacje ES również 

można uznać za wyraz rosnącego poczucia odpowiedzialności obywateli za sprawy publiczne. 

Traktuje je jako ‘endogenną odpowiedź’ obywateli niezadowolonych z zawodności rynku i 

wad polityki publicznej [państwa – AZ]” (Borzaga et al. 2013:17) 

Nowe podmioty wyłaniające się od lat 70., charakteryzowało podejście przedsiębiorcze, 

poszukiwanie efektywności w generowaniu usług wsparcia. Nie polegały wyłącznie – jak 

wyżej wspomniano – na darowiznach i grantach publicznych, ale także na przyciąganiu 

wolontariuszy i zasobów osiągniętych z uczestniczenia w grze rynkowej (poszukiwanie 

różnych źródeł finansowania i uzyskiwania zasobów do działania). Wymagało to od nich 

wypracowania skłonności do innowacyjności w dostarczaniu usług, dostosowywaniu oferty 

wsparcia. Zaczęły koncentrować się na tworzeniu nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla 

długoterminowych bezrobotnych młodych osób. Oparły się na działaniach na poziomie 

lokalnym i silnym więziach ze społecznością lokalną. W kolejnych dwóch dekadach rósł 

zakres ich współpracy z władzami w ramach różnych polityk publicznych, a także zakres ich 

finansowania (OECD 2003: 39). 

 

Tabela 1. Ekonomia społeczna - typologia 

                                                 
9
 Jednocześnie powyższe podmioty organizują czasami przedsięwzięcia, które przyjmują formy mieszane. Np. 

stowarzyszenia zakładają fundacje, spółdzielnie, albo spółki komercyjne. W ostatnich latach rozwinęły się nowe, 
dodatkowe formy i typy podmiotów ekonomii społecznej, m.in. przedsiębiorstwa społeczne (social enterprises) 
(Borzaga et al. 2013).  
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Ekonomia społeczna –  

możliwości i potrzeby społecznej 

Podejście 
do rynku 

 
Odpowiedź na 

potrzeby społeczne 
Odpowiedź na nowe 
szanse i możliwości 

Nie rynkowa 
ekonomia 
społeczna  
(rozwój społeczny) 

Przykłady: 
schroniska dla bezdomnych; 
centra dzienne opieki; kuchnie 
zbiorowe; Reintegracja 
młodzieży porzucającej szkoły  

Przykłady: 
centra dzienne opieki; 

centra prenatalne; 
eco-muzeum 

Ekonomia 
społeczna oparta 
na rynku  
(rozwój rynkowy) 

Przykłady: 
firmy szkoleniowe; centra 
readaptacji; finanse społeczne i 
solidarnościowe (produkty 
finansowe); kultura 

Przykłady: 
spółdzielnie pracy; 

recykling (środowisko); 
żywność (catering); 

kultura 

Źródło: Pearce John. 2009. Social economy: engaging as a third system?..., p.181. 

 

Źródła fenomenu i jego dynamika 

Sektor ekonomii społecznej systematycznie zwiększał swój udział w gospodarce i usługach 

publicznych, co miało miejsce od końca II wojny światowej. W USA w 1960 r. sektor miał 

obroty odpowiadające wartości ok. 2,1% PKB, w 1975 r. – 3,1%, a w 2000 r. - 4.2% PKB 

(Young 2010: 45). W 1988 funkcjonowało blisko miliona organizacji non-profit (tax-exempt) 

(Weisbrod 1988: vii-viii). W 2016 r. było ich ok. 1,5 mln z przychodami rzędu 2.6 biliona 

dolarów (revenues) (5,6 proc. amerykańskiego PKB) oraz aktywów 5.99 biliona dolarów.  

Z kolei w UE zainteresowanie sektorem non-profit było niewielkie aż do końca lat 70. XX 

w. Później ono rosło z uwagi na zapotrzebowanie na jego usługi i konieczność tworzenia 

miejsc pracy w warunkach rosnącego kryzysu skuteczności dotychczasowego modelu 

państwa opiekuńczego (OECD 2003:32). Sektor zatrudnia 13.6 mln Europejczyków, którzy 

wypracowują ok. 8 proc. unijnego PKB. Dostarcza wielu kluczowych usług społecznych, w 

tym stwarza szanse na zatrudnienie dla grup defaworyzowanych (European Commission 

2020: 5).  

Ekonomia społeczna długo nie była postrzegana jako czynnik rozwoju ekonomicznego, a 

raczej jako instrument radzenia sobie ze zjawiskami wykluczenia społecznego. Z czasem 

zmieniało się to, a czynnikiem katalizującym stały się kryzysy, do których dochodziło w 

gospodarce głównego nurtu (Galera, Salvatori 2015: 1). W krajach rozwiniętych, długo 

panowała opinia głosząca, że to państwo i rynek odpowiadają za balansowanie dobrobytu 

ekonomicznego i dobrostanu społecznego. Podobnie było w krajach rozwijających się z tą 

różnicą, że tam istniało silne dziedzictwo zawodności rynku, jak i państwa. Dlatego działania 

w ramach polityk publicznych koncentrowały się na usprawnianiu rynku, aby poprawnie 

działał, a także wzmacnianiu państwa w kierunku uczynienia go bardziej responsywnym 

wobec potrzeb obywateli. Przedsiębiorstwa społeczne nie znalazły się w polu zainteresowania 

(Amin 2009: 4).  

Instytucje Unii Europejskiej sukcesywnie rozwijały myślenie o roli ekonomii społecznej. 

Biała Księga Komisji Europejskiej z 1993 r. wskazywała na wyzwanie, jakim staje się 

zaspokajanie wyłaniających się potrzeb związanych wynikających z przekształceń w stylu 

życia, wartości itp. Uznano, że będzie rosło zapotrzebowanie na usługi związane z dbałością o 

środowisko naturalne, wykorzystaniem czasu wolnego, korzystania z kultury, organizacją 
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życia miejskiego
10

. Jednocześnie rosło zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy. Uznano, że 

powstają szanse na rozwój dla podmiotów ekonomii społecznej (European Commission 1993; 

European Commission 1995). 

Komisja Europejska finansowała dogłębne badania o ekonomii społecznej, począwszy od 

lat 1996-1999. Powstała – wspomniana wyżej – sieć badawcza (“European Thematic 

Network”) o nazwie w skrócie EMES. Inspiracją były włoskie spółdzielnie socjalne. W 1991 

r., parlament włoski uchwalił ustawę, która tworzyła dla nich ramy prawne. Ponadto w tym 

samym mniej więcej czasie europejscy badawcze odkrywali podobne zjawiska w innych 

państwach (Defourny 2014) 

W ostatnich latach kolejne instytucje unijne okazywały aktywność. Parlament Europejski 

w 2009 przyjął “Toia Report” na temat ekonomii społecznej. Wzywał władze różnego 

szczebla aby ją wspierały. Komisja Europejska w 2008 r. i 2011 r. opublikowała 2 

Communications określając możliwe formy wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej 

jako jedna z linii priorytetowych na najbliższe lata (Chaves, Demoustier 2013). Powstawały 

liczne ośrodki wsparcia ES na różnych poziomach i w wielu państwach. Na poziomie 

europejskim działa platforma Social Economy Europe podkreślająca wkład ES w europejską 

gospodarkę
11

 (Chaves, Demoustier 2013). 

Z dyskusji już w latach 80. ubiegłego wieku zrodziła się koncepcja gospodarki 

wielosektorowej czy mieszanej (mixed economy of welfare) (Brejning 2012: 11). Był to 

skutek postrzegania kryzysu w dotychczasowym modelu państwa opiekuńczego. Traciło 

bowiem zdolność do radzenia sobie z całością wsparcia socjalnego. Tymczasem zaczęto 

myśleć o nowym modelu aktywności państwa, które zaczyna wykorzystywać mechanizmy 

rynkowe i społecznościowe do zaspokajania potrzeb społecznych. Stąd zrodziła się koncepcja 

czy model gospodarki wielosektorowej, który może mieścić się w sobie aktywność 

tradycyjnych podmiotów biznesowych działających w imię maksymalizacji wartości dla 

prywatnych właścicieli, ale także podmiotów, które działają na rzecz realizacji celów 

zbiorowych. W jej strukturze można wyróżnić podmioty ze sfery państwa, rynku, sektora 

pozarządowego oraz sektora nieformalnego (Powell 2010).  

 

Tabela 2. Cztery sektory w wielosektorowej gospodarce dobrobytu i jej podmioty 

Sektory Publiczny Komercyjny Non-profit nieformalny 

Podmioty 

• rząd centralny i 

lokalne  

 

• instytucje 

publiczne  

 

• dostawcy usług 

publicznych 

• 

przedsiębiorstwa 

komercyjne 

 

• dostawcy 

usług 

komercyjnych 

• grupy kampanii 

społecznych  

 

• grupy samo-

pomocowe  

 

• grupy wyznaniowe  

 

• organizacji 

• rodziny/ 

gospodarstwa 

domowe  

 

• przyjaciele  

 

• sąsiedzi  

 

• rozszerzone 

                                                 
10

 Everyday services - domestic services, childcare, new information and communication technologies, help for 
young people in difficulty, and integration; Quality of life services - housing security, local public transport, 
rehabilitation of urban public areas, local shops, energy; Cultural and leisure services – tourism, audiovisual, 
cultural heritage, local cultural development, sport; Environmental services - waste management, water 

management, protection and maintenance of natural areas, regulation and control of pollution, and associated 
installations (European Commission.1995). 

11
 https://www.socialeconomy.eu.org/ 
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charytatywne  

 

• przedsiębiorstwa 

społeczne  

 

• NGO-y  

dostawcy usług non-

profit 

sieci społeczne 

Źródło: Brejning 2012: 11 

 

Ramy prawno-organizacyjne ekonomii społecznej w Polsce 

W Polsce zainteresowanie ekonomią społeczną było dość wysokie już w latach 90., 

jakkolwiek część badaczy głosiła opinię, że w tym okresie w praktyce programowania polityk 

miało miejsce ignorowanie rozwiązań, które sprzyjałyby rozwojowi organizacji i rozwiązań 

wzmacniających gospodarkę społeczną. Przykładem był regres sektora spółdzielczego. 

Zdaniem M. Rymszy w ówczesnym klimacie: „Ekonomia społeczna «pachniała socjalizmem» 

i przez całą dekadę lat 90. znajdowała się poza głównym nurtem zmian instytucjonalnych” 

(Pacut 2018: 11). Natomiast w kolejnych latach miały miejsce projekty badawcze, 

eksperckie
12

, m.in. projekt „W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomii Społecznej”
13

 

(2006-2007). Powstawała stosunkowo obfita literatura.  

Agnieszka Pacut wyszczególnia okresy rozwoju przedsiębiorczości społecznej: lata 1989–

2003 (Pacut 2018:11) i lata po 2004 r. W pierwszym okresie powstały akty prawne ramowe: 

ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określana mianem „małej konstytucji 

sektora obywatelskiego w Polsce”. 

W drugim okresie doszło do zdefiniowania ekonomii społecznej w wielu dokumentach 

państwowych: Strategia Rozwoju Kraju 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, 

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, Strategia na 

Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Krajowy 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Rozwój ekonomii społecznej miał miejsce w dużej mierze dzięki programom 

finansowanym ze środków UE. Znaczenie miały także trendy światowe, a także sytuacja 

ekonomiczna na świecie, w tym kryzys 2008 r. Osłabił on przekonanie o niezawodności 

rozwoju opartego na typowych mechanizmach wolnorynkowej rywalizacji podmiotów „for 

profit”. 

Stopniowo powstawały ramy prawne dla różnych form aktywności zaliczanych obecnie do 

ekonomii społecznej. Uchwalono regulacje o pożytku publicznym, wolontariacie, 

zatrudnieniu socjalnym, o spółdzielniach socjalnych.  

Krąg/obszar ekonomii społecznej definiuje/dookreśla również pojęcie „działalność 

pożytku publicznego”. Oznacza ono sferę aktywności społecznie użytecznej w obszarze zadań 

                                                 
12

 W okresie 2014-2020 realizowano projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.9. 

13
 Partnerzy: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, UNDP Polska, SPLOT, 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych. 

http://www.irss.and.pl/
http://www1.bise.pl/
http://www.mps.gov.pl/
http://www.mps.gov.pl/
http://www.fip.ngo.pl/
http://www.undp.org.pl/
http://www.splot.ngo.pl/
http://www.msap.ae.krakow.pl/
http://www.klon.org.pl/
http://www.frso.pl/
http://www.fise.org.pl/
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publicznych, w tym działania gospodarcze, z których dochód przeznaczany jest na realizację 

zadań społecznie użytecznych.  

Działalność pożytku publicznego mogą prowadzić podmioty spełniające określone 

wymogi. Mogą to być organizacje pozarządowe, a także organizacje wyznaniowe, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki prawa 

handlowego (gdy działają non-profit, przeznaczają całość dochodu na realizację celów 

społecznym)
14

. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 4. 1. 

wymienia szeroki zakres zadań publicznych, które mogą być wykonywane jako działalność 

pożytku publicznego, od pomocy społecznej, wspierania rodziny, przez działalność 

charytatywną, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, działania na rzecz porządku i 

bezpieczeństwa publicznego po rewitalizację czy ochronę praw konsumentów
15

.  

Podmioty Ekonomii Społecznej 

Istniejące regulacje pozwalają zaliczyć do podmiotów ekonomii społecznej
16

: 

1. przedsiębiorstwa społeczne – spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty, o określonej 

strukturze zatrudnienia (tj. zatrudniające osoby zagrożone wykluczenie
17

), przedsiębiorstwa, 

w których zysk nie podlega podziałowi, lecz przeznaczany jest na wzmocnienie jego 

potencjału, na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego; 

2. podmioty reintegracyjne – działające na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym np. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), 

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji 

Społecznej (KIS); 

3. podmioty działające w sferze pożytku publicznego – np. stowarzyszenia, fundacje); 

4. podmioty sfery gospodarczej utworzone dla realizacji celu społecznego – spółki non-

profit i spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i 

niewidomych, działające w oparciu o Prawo spółdzielcze). 

Z kolei zgodnie z Krajowym Programem Ekonomii Społecznej (KPRES, 2019) do obszaru 

ekonomii społecznej należy zaliczyć w szczególności:  

 organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

 koła gospodyń wiejskich;  

 spółdzielnie pracy;  

 podmioty ekonomii solidarnej:  

1. przedsiębiorstwa społeczne (podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą 

działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, aktywizują 

zawodowo osoby trudno zatrudnialne, nie prywatyzują zysku lub nadwyżki 

                                                 
14

 Nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz 
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników…. gdy „nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników”. 

15
 Tekst ujednolicony ustawy: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf 

16
 https://www.gov.pl/web/rodzina/czym-jest-ekonomia-spoleczna-i-

solidarna#:~:text=Ekonomia%20spo%C5%82eczna%20to%20sfera%20aktywno%C5%9Bci,publicznej%20(na%2
0rzecz%20interesu%20og%C3%B3lnego) 

17
 zatrudniają co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawnych, 

bezrobotnych) lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 
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bilansowej i są zarządzane w sposób partycypacyjny, mogą otrzymać status 

przedsiębiorstwa społecznego);  

2. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Zakłady Pracy 

Chronionej, Jednostki reintegracyjne: CIS, KIS, WTZ, ZAZ.  

Natomiast Główny Urząd Statystyczny (GUS) posługuje się pojęciem sektor non-profit, a 

zalicza do niego podmioty spoza sektora publicznego i komercyjnego (stowarzyszenia i 

podobne organizacje społeczne, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie, fundacje, 

społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, w 

tym kółka rolnicze, działające przy parafiach organizacje Kościoła katolickiego (bez 

organizacji pracodawców, związków zawodowych i partii politycznych). 

Ilustracja 1. Podmioty ekonomii społecznej  

 

Źródło: Rada Ministrów. 2019. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii społecznej, p. 11.  

 

Rozmiar sektora ekonomii społecznej  

Istnieją różne źródła danych, na podstawie których można szacować rozmiar sektora 

ekonomii społecznej (w sensie liczby zarejestrowanych/działających podmiotów). Dane 

podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie przekształcone), GUS, 

oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor
18

. Różnice w udostępnianych danych wynikają ze 

stosowania odmiennych kryteriów przynależności do PES.  

Według oceny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017) w obszarze 

ekonomii społecznej działa ok. 100 tys. podmiotów, w tym 85 tys. organizacji 

pozarządowych, 1500 spółdzielni socjalnych, 1200 jednostek reintegracyjnych (MRPPS 

2017). 

Dane GUS
19

 za 2018 r. wskazywały, że działało 87,3 tys. aktywnych podmiotów ekonomii 

społecznej (ze sfery NGO). Natomiast wraz z organizacjami samorządu gospodarczego i 

                                                 
18

 Według badań Klon/Jawor w 2018 zarejestrowanych było 117 tys. 26 tys. stowarzyszeń (w tym 17 tys. 
ochotniczych straży pożarnych) oraz 26 tys. (Charycka et al. 2019). 

19
 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-

sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-
wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2018-r-wyniki-wstepne,3,8.html 

https://www.gov.pl/web/rodzina
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2018-r-wyniki-wstepne,3,8.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2018-r-wyniki-wstepne,3,8.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2018-r-wyniki-wstepne,3,8.html
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zawodowego działało 88,1 tys. rejestrowych podmiotów ES. Najliczniejszą grupą były 

stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (69,1 tys.; 78,4%), a następnie fundacje 

(14,5 tys.; 16,5%). Co 10 organizacja posiadała status organizacji pożytku publicznego (9,3 

tys.). Dane wskazują, że w ostatnich latach o 10,0% wzrosła liczba aktywnych organizacji - z 

80,1 tys. w 2010 do 88,1 tys. w 2018 r. Cały sektor utworzył 141,4 tys. pełnoetatowych 

miejsc pracy (stanowiły 1,3% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce )
20

.  

Z kolei według danych z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

dowiadujemy się, że w tym sektorze gospodarki działa ok. 94 tys. podmiotów
21

. Zatrudniają 

one blisko 345 tys. pracowników, co stanowi ok. 2,3% zatrudnienia w całej polskiej 

gospodarce (dokument jako dodatkowe wskazuje na ok. 26 tys. kół gospodyń wiejskich 

również wliczane do sektora ES). 

Pracowników etatowych zatrudniało 14,4% organizacji, głównie podmioty wyznaniowe 

(81,0%). Zatrudnionych etatowo pracowników miało również 57 proc. organizacji, które 

prowadziły zarówno odpłatną działalność statutową, jak i działalność gospodarczą. 

W sumie organizacje uzyskały w 2017 r. 27,7 mld przychodów. 91,2% organizacji 

wykazało w 2017 r. ich uzyskiwanie. Ponad połowę zebranych środków uzyskały 

stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (najliczniejsza grupa organizacji non-profit). 

Nasilenie aktywności ekonomicznej w sektorze jest bardzo zróżnicowane, jak i kondycja 

ekonomiczna. Przeciętna organizacja zebrała w 2017 r. 301,4 tys. zł., ale przychody połowy 

badanych organizacji nie przekroczyły 19,9 tys. zł. Średnie dochody zawyżają dochody 

fundacji i podmiotów wyznaniowych (GUS 2019:16). 

Dane wskazują, że względnie nieliczne podmioty ekonomii społecznej prowadzą 

działalność w formie zmonetaryzowanej (gdy ma miejsce przepływ pieniądza). W tym sensie 

działalność gospodarczą prowadziło 5,7 proc. organizacji, a 21,3% - odpłatną działalność 

statutową. Natomiast prawie 70 proc. podmiotów prowadziło wyłącznie nieodpłatną 

działalność statutową (wytwarzają produkty jakkolwiek bez przepływu pieniądza z tytułu ich 

przekazywania odbiorcom).  

Organizacje uzyskiwały z działalności gospodarczej przychód stanowiący 15,4% 

wszystkich zgromadzonych środków, a z odpłatnej działalności statutowej – 16,4%. 

Natomiast 0,5% przychodów osiągnęły w 2017 r. z przetargów oraz zamówień na kwotę 

poniżej 30 tys. euro (zamówienia publiczne). Głównym źródłem przychodów większości 

badanych grup organizacji non-profit były środki finansowe o charakterze nierynkowym. 

Największe znaczenie miały dotacje przyznane przez organy administracji publicznej (od 

19,6% do 48,7% ogółu przychodów w zależności od rodzaju organizacji (GUS 2019:19).  

Organizacje pozarządowe – trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie 

Organizacje pozarządowe (NGO) stanowią największą część podmiotów ekonomii 

społecznej. Po 1989 r. zaczęły dynamicznie rozwijać się. W 1989 roku działało w Polsce 277 

różnego typu fundacji i od tego momentu nastąpił lawinowy wzrost ich liczby, w 2010 roku 

było już 7,1 tys. fundacji, a w ostatnich latach - ponad 13 tys. (Jagodzińska 2013).  

NGO można analizować w dwóch wymiarach - jako element systemu politycznego i 

systemu ekonomicznego. W tym pierwszym rozumieniu NGO postrzegane są poprzez 

pryzmat funkcji związanych ze współudziałem (partycypacją) i współdecydowaniem w 

                                                 
20

 Ponadto sektor podmiotów ES zrzeszał 8,9 mln członków. 

21
 m.in. stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne - 73,4 tys., fundacje - 13,6, społeczne podmioty 

wyznaniowe - 1,9. 
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sprawach państwa, w tym z ochroną sfery indywidualnej wolności (np. przed ingerencją 

państwa), kontrolą władzy państwowej, socjalizacją obywateli, reprezentowaniem interesów 

grupowych, pogłębianiem demokratyzacji, czy wzmacnianiem społecznego pluralizmu 

(Zybała 2015 ). Jak pisze Agnieszka Bejma odniesieniem dla NGO jest państwo (władza 

państwowa). Ono przekazuje swoje prerogatywy w gestię aktywnego i zaangażowanego 

społeczeństwa. Natomiast NGO podejmuje działania służące kształtowaniu „tożsamości 

obywatelskiej, artykulacji interesów, potrzeb i aspiracji jakieś grupy społecznej, kontroli 

działań władzy państwowej, uczestnictwu w procesach przygotowywania i podejmowania 

decyzji na różnych szczeblach administracji publicznej, przygotowywaniu alternatywnych 

projektów decyzji, sygnalizowaniu problemów społecznych, jak również samodzielnym i 

bezpośrednim zagospodarowywaniem określonych sfer publicznych i społecznych” (Bejma 

2010: 286-287).  

A zatem NGO w kontekście systemu politycznego i społeczeństwa obywatelskiego 

postrzegane są częściej jako element funkcjonowania państwa (pośrednik między obywatelem 

a państwem), gwarant reguł demokratycznych. W tym kontekście pełnią zwykle funkcje 

rzecznicze na rzecz słabszych ekonomicznie grup społecznych, określonych profesji 

zawodowych. Sygnalizują wyłanianie się istotnych problemów zbiorowych itp. (Court et al. 

2006: 6). 

Natomiast w sferze ekonomii NGO analizowane są w oparciu o pojęcie „trzeciego 

sektora”, a więc sektora, który mieści się między sektorem państwa a sektorem rynku 

(podmiotów ekonomicznych konkurujących o zyski, udział w rynku). W powyższym sensie 

posiadają specyficzny potencjał ekonomiczny. Wynika on zarówno ze zdolności do 

przyciągania wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, posługiwania się technologiami, ale 

również korzystania z aktywności wolontariuszy (tym samym stanowią sektor ochotniczy, 

wolontariacki
22

).   

Podmioty NGO jako element “trzeciego sektora” uznawane są za dostawców określonych 

kategorii produktów i usług (np. produktów związanych z czasem wolnym, ochroną zdrowia, 

opieką, edukacją itp). Są wytwórcami produktów analitycznych (wytwórcy produktów wiedzy 

- informacji, doradztwa, perswazji). Fundacje, jak i stowarzyszenia, mogą prowadzić typową 

działalność gospodarczą, której zyski przeznaczają na cele statutowe oraz działalność pożytku 

publicznego (PP). Specyficzne cechy posiada działalność pożytku publicznego. Otóż 

organizacje NGO prowadzą ją, gdy sprzedają towary lub usługi w zakresie:  

a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
23

 lub 

b)  integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym
24

. 

c) a także, gdy uzyskują dochody ze sprzedaży przedmiotów pochodzących z 

darowizn
25

.  

 

                                                 
22

 Encyklopedia PWN definiuje wolontariat „jako nieodpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych 
osób, społeczności lub organizacji”. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie definiuje 
wolontariusza jako osobę, wykonuje określone świadczenia ochotniczo i bez wynagrodzenia. 

23
 Zasady tej sprzedaży określają zapisy w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

24
 Kategorie tych osób określają zapisy w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.  

25
 określona w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Ilustracja 2. Dynamika powstawania stowarzyszeń i fundacji 

 

Źródło: Charycka et. al. 2019:7. 

 

Działalność pożytku cechuje również to, że organizacje, które ją prowadzą nie mogą 

uzyskiwać z nich zysków. Zobowiązane są bowiem do tego, aby przychód ze sprzedaży 

towarów i usług nie przewyższał kosztów ich wytworzenia. Ponadto ich pracownicy 

zatrudnieni w ramach tej działalności objęci są limitami wysokości wynagrodzeń (do 

trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

wyliczanego przez GUS, za rok poprzedni).  

Organizacje prowadzą również działalność nieodpłatną czyli działalności, za którą nie 

pobierają pieniądze (np. za kurs angielskiego). Badania GUS pokazują, że prawie 70 proc. 

podmiotów prowadziło wyłącznie nieodpłatną działalność statutową. Odpłatną działalność 

statutową prowadziło 21,3% organizacji, a działalność gospodarczą - 5,7%. Natomiast tylko 

3,2% prowadziło działalność gospodarczą wraz ze świadczeniem usług w ramach odpłatnej 

działalności statutowej
26

. 

 

Tabela 3. Klasyfikacja NGO według celów organizacji w sferze polityki zdrowia:  

Typ organizacji 

pozarządowej 
Wytworzone produkty  Wytworzone usługi  

samopomocowe, 
 Publikacje, materiały 

informacyjne, prezentacje 
 szkolenia, doradztwo, edukacja 

usługowe 
 Publikacje, materiały 

informacyjne, prezentacje 

 szkolenia,  

 miejsca w schroniskach dla 

bezdomnych,  

 zajęcia integracyjne,  

 usługi opiekuńcze, terapie, 

 prowadzenie placówek 

edukacyjnych, ośrodków dziennych  

rzecznicze 
 Publikacje, materiały 

informacyjne, prezentacje 
 wsparcie, doradztwo, edukacja 
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Źródło: w oparciu o Hudson, 1997. 

 

Tabela 4. Podmioty ekonomii społecznej z uwagi na motywy powstania i profil 

założycieli: 

Typ podmiotu Cechy wyróżniające 
Motyw działania, 

dziedzina działania 

fundacje korporacyjne 
Zakładane przez duże 

firmy/korporacje 

Demonstrowanie 

odpowiedzialności 

społecznej biznesu. 

Finansowanie działań pro-

społecznych, w tym 

edukacyjnych, 

ekologicznych itp. 

zawodowe (profesje 

zawodowe) 

Zakładane przez grupy 

zawodowe, np. księgowych, 

doradców, pracowników 

danych branż 

Formowanie i 

upowszechnianie 

standardów istotnych dla 

danej grupy zawodowej, 

dokształcanie 

lokalne 
Zakładane w środowiskach 

zamieszkania 

Wspieranie rozwoju 

lokalnego, w sensie rozwoju 

przedsiębiorczości, 

podnoszenie komfortu życia, 

grupowe/środowiskowe 

(np. osoby dotknięte 

określonymi chorobami, 

niepełnosprawnościami) 

Zakładane dla radzenia sobie 

z problemami zdrowotnymi, 

społecznych przez grupy o 

podobnych cechach 

Organizacje grup wsparcia, 

terapii, infolinii 

interwencyjno-strażnicze 
Zakładane dla kontroli 

działań władzy 

Zwiększanie poziomu 

transparentności w systemie 

demokratycznym i 

publicznym 

ideowo-światopoglądowe 

Zakładane dla szerzenia 

określonych poglądów, 

doktryn 

Przekonywanie do poparcia 

określonych obozów 

ideowo-politycznych, 

religijnych  

dobroczynne 

Zakładane dla zbierania 

środków na cele wsparcia 

grup defaworyzowanych 

Udzielanie pomocy dla grup 

defaworyzowanych, 

dotkniętych ubóstwem  

Sektorowe – np. ochrona 

środowiska, edukacja  

Zakładane z myślą o 

rozwijaniu określonych 

dziedzin życia społeczno-

ekonomicznego 

Podkreślanie znaczenia 

określonych celów 

społecznych, priorytetów, 

dążeń  

koordynacyjne/parasolowe  
Zakładane dla wsparcia 

sektora pozarządowego,  

Udzielanie pomocy w 

postaci środków 

finansowych, wiedzy, 

umiejętności 

Źródło: opracowanie własne 
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Miejsce ekonomii społecznej w polityce publicznej państwa i samorządów lokalnych 

Rolę i znaczenie ekonomii społecznej podkreśla szereg strategicznych dokumentów 

państwa
27

. Rządy uchwalały także krajowe programy rozwoju sfery ekonomii społecznej. 

Wskazują na jej kluczowe znaczenie dla rozwoju kraju. Wymieniana jest w dokumentach 

programowych związanych z wykorzystaniem środków unijnych
28

, w opisach tzw. 

programów operacyjnych, a nawet w umowach zawieranych między rządem a Komisją 

Europejską, które określają cele wydatkowania unijnych dotacji, m.in. w Narodowych 

strategicznych ramach odniesienia (2007-2013), Umowach Partnerstwa (2014-2020, 2021-

2027). W ostatniej Umowie Partnerstwa jest mowa o wzmacnianiu „sektora ekonomii 

społecznej, w tym poprzez większe wykorzystanie potencjału jednostek reintegracyjnych i 

przedsiębiorstw społecznych”. 

Najnowsza strategia rządowa („Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR) z 

2017 r. deklaruje działania na rzecz „zwiększenia skali działalności” podmiotów ekonomii 

społecznej. Wskazuje na rolę ES w punktach dotyczących poprawy dostępności usług (w tym 

społecznych i zdrowotnych), wsparcia grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, w tym w 

zakresie zapewnienia spójności działań na rzecz integracji społecznej.  

Strategia wskazuje, że podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe: mogą 

odegrać „kluczową rolę we wspieraniu integracji społecznej. Ich działania mają obejmować 

obszary uznawane „za nieefektywne w kategoriach działalności komercyjnej (m.in. obszarze 

usług społecznych użyteczności publicznej). Ich działania mają być „ważnym ogniwem 

łączącym cele społeczne z działalnością gospodarczą”. SOR wskazuje również na 

spółdzielnie energetyczne, które mogą „lokalnie zapewnić samowystarczalność i tym samym 

bezpieczeństwo energetyczne” (Rada Ministrów 2017:321). 

SOR zakłada wsparcie „dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej (spółdzielczej) – 

przygotowanie rozwiązań prawnych ułatwiających ich bieżącą działalność, a także 

premiowanie tych form działania w przypadku realizacji usług zlecanych przez administrację 

rządową i samorządową. Przygotowany zostanie mechanizm zachęt podatkowych dla ich 

rozwoju oraz zwiększenia skali działalności” (Rada Ministrów 2017:109).  

x 

Ekonomia społeczna uwzględniana jest również w strategiach władz regionalnych i 

lokalnych. Według badań GUS ponad połowa samorządów terytorialnych, które w 2017 r. 

posiadały aktualną strategię rozwoju, wskazywały w nich na intencję rozwijania ekonomii 

społecznej (53,1%). Wszystkie wojewódzkie urzędy marszałkowskie posiadały strategie 

rozwoju, w której jednocześnie poruszono tematykę rozwoju ekonomii społecznej. Ponad 3/4 

miast na prawach powiatu w swoich strategiach rozwoju uwzględniały zagadnienia dotyczące 

ekonomii społecznej. Rzadziej strategie posiadały miasta i gminy oraz powiaty (odpowiednio 

84,8% i 83,9% ogółu tych samorządów) (GUS 2018) 

Samorządy w strategiach rozwoju lokalnego częściej poruszały zagadnienia aktywizacji 

mieszkańców (86,9% ogółu JST), współpracy z organizacjami pozarządowymi (82,4%), a 

rzadziej zagadnienia stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych 

(20,7%). Jednocześnie samorządy znacznie rzadziej przygotowują odrębne programy rozwoju 

ekonomii społecznej. W 2017 r. posiadało je 3,3% samorządów. Przygotowywane są głównie 

na szczeblu samorządów wojewódzkich (regionalne programy rozwoju ekonomii społecznej).  

                                                 
27

 Np. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 
„Dynamiczna Polska 2020”, Strategia Sprawne Państwo. 

28
 Strategia Rozwoju Kraju 2020 (przyjęta przez Radę Ministrów  22 listopada 2012 r.).  
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Nieco lepiej w samorządach jest w zakresie praktykowania ekonomii społecznej. Otóż 

18,7% samorządów zakładało podmioty ekonomii społecznej (na koniec 2017 r.), wśród nich 

66,7% urzędów miast na prawach powiatu, 12,5% - urzędów marszałkowskich, 26,6% - 

starostw powiatowych, 16,4% - urzędów miast i gmin (w tym 39% gmin miejskich).  

Według GUS samorządy najczęściej zakładały jednostki reintegracyjne (14,1%), w tym 

kluby integracji społecznej (6,9%) i warsztaty terapii zajęciowej (5,4%). 6,9% samorządów 

założyło co najmniej jedną spółdzielnię socjalną. Tylko pojedyncze zdecydowały się założyć 

spółkę non-profit (0,4%). Pod koniec 2017 r. samorządy prowadziły ok. 0,7 tys. podmiotów 

ekonomii społecznej (z tego 15,8% powstało w 2017 r.). 

Wiele samorządów lokalnych posiada infrastrukturę wsparcia ES, a także jest ona 

utworzona na szczeblu centralnym. W programach unijnych zaplanowano wydatkowanie 

środków na wspieranie rozwoju ekonomii społecznej. W okresie budżetu europejskiego z lat 

2007-2013 4 362 podmioty pozarządowe zrealizowały 13 357 projektów, co stanowiło ok. 

13% wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, na kwotę 9,5 mld zł 

(GUS. 2018:9). 

W ramach budżetu 2014-2020 w Programie Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój 

zawarto Działanie 2.9 pod nazwą Rozwój ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii 

społecznej mogły zabiegać o środki na wzmocnienie swojego potencjału programowego i 

finansowego (m.in. atrakcyjnie oprocentowane pożyczki)
29

. Powołano także sieć ośrodków 

wsparcia ekonomii społecznej (OWES) finansowanych ze środków publicznych
30

. W 2017 r. 

ze wsparcia OWES skorzystało 2,7 tys. podmiotów (2,9% ogółu organizacji non-profit)
31

. 

Najczęściej korzystano ze szkoleń (67,8% podmiotów), doradztwa (48,5% jednostek). Z kolei 

13 % organizacji skorzystało ze wsparcia finansowego, czyli uzyskało dotacje na stworzenie 

miejsc pracy lub wsparcie pomostowe.  

Zdecydowana większość podmiotów korzystających ze wsparcia OWES pozytywnie oceniła 

jakość tego typu usług, 53,3% - jako bardzo dobrą, 43,7% - jako raczej dobrą. Z OWES 

współpracowało 28,2% samorządów (w tym wszystkie urzędy marszałkowskie oraz 74,6% 

urzędów miast na prawach powiatu, w przypadku urzędów gmin miejskich - 24,5%).  

Kulturowe uwarunkowania ekonomii społecznej 

Istotna wydaje się kwestia perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej. Ma tu miejsce 

wiele uwarunkowań, podobnie, jak w przypadku generalnego rozwoju gospodarczego 

każdego państwa. Jak zauważył wybitny uczony Karl Polanyi gospodarka rynkowa potrzebuje 

żywotnego/dynamicznego społeczeństwa (vibrant society), jest bowiem jego częścią i opiera 

się na jego regułach.  

Wpływ mają zarówno czynniki:  

 instytucjonalne – jakość systemu państwowego, w tym politycznego, kultura 

polityczna,  

 rozwojowe – poziom rozwoju ekonomicznego, zdolność do wytwarzania 

nadwyżek, 

 kulturowo-historyczne – doświadczenia przeszłości, poziom zaufania i współpracy 

w sferze pozaosobistej, zdolność do akceptacji odmienności, poziom tolerancji, 

                                                 
29

 https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Projekty,PO,WER,2.9,4043.html 

30
 https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Standardy,OWES,4113.html 

31
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zdolność do kierowanie się w życiu zbiorowym zobiektywizowanymi regułami 

powstałymi na bazie konsensusu 

 mentalno-intelektualne (mindset) – poziom zdolności do wytwarzania 

zobiektywizowanej analizy, przekładanie wiedzy na działania, zdolność do 

wytwarzania adekwatnych pomysłów rozwojowych,  

 poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – poziom zdolności do 

oddolnego zaspokajania potrzeb, zdolność zachowania niezależności NGO od 

czynników politycznych oraz wpływów lobbies biznesowych. 

Wielu autorów wskazuje, że w Polsce ograniczenia w rozwoju ekonomii społecznej 

znajdują się po stronie silnego uzależnienia podmiotów ES od mecenatu państwa, 

niedopasowanych ram instytucjonalnych, niskiego pułapu, od którego nastąpił rozwój sektora 

(warunki wyjściowe). Wskazuje się również na erozję kapitału społecznego, niski poziom 

zaufania w społeczeństwie, niski poziom partycypacji w procesach społecznych. Znaczenie 

miał także okres komunizmu (Hausner 2009:12; (Miller et al. 2009: 83-84). 

Szereg czynników potencjalnie ograniczających rozmiar ekonomii społecznej ma związek 

z pewnymi kategoriami kultury. Badacze tworzyli kategorie pojęciowe, które umożliwiają 

analizy relacji między zdiagnozowanymi cechami kultur narodowych, a zdolnością ich 

przedstawicieli do pewnych działań społecznych i ekonomicznych.  

Geert Hoefstede wyodrębniał tzw. orientacje kulturowe w badanych państwach na bazie 

stwierdzonych orientacji osobowościowych. Stanowią one podstawę do wytworzenia w 

danym społeczeństwie zdolności do współpracy, okazywania respektu dla interesu 

społecznego, respektowania podmiotowości innych, w tym osób defaworyzowanych. Z kolei 

Ronald Inglehart i Christian Welzel skonstruowali podział kultur narodowych na podstawie 

kilku osi - wartości związane z przetrwaniem vs. wartości samorealizacji (samo-ekspresji), a 

także egoizm/altruizm vs. kolektywizm/indywidualizm
32

. Badali kultury narodowe pod tym 

kątem w oparciu o dane empiryczne pochodzące ze Światowego Badania Wartości, (World 

Values Survey).  

Natomiast Christian Welzel analizował proces historyczny, w ramach którego – jak 

twierdzi - ludzie poszerzali skalę swojego upodmiotowienia, czyli uzyskiwali coraz wyższy 

poziom kontroli nad swoim życiem w wyniku zdolności i umiejętności samodzielnego 

działania (human empowerment). Zakłada, że historycznie wzrastało upodmiotowienie. 

Wytworzył indeks, który pozwala na mierzenie obecnego stanu jego zaawansowania w 

wybranych krajach. Nazwał go indeksem wartości emancypacyjnych (the emancipative 

values index)
33

. Indeks mierzy skalę preferencji do uznawania wartości wolności wyboru 

połączoną z naciskiem na równość szans, osobistą autonomię, uznanie głosu ludzi (Minkov 

2013:2).  

Interesujących danych dostarczają również badania Shlomo Schwartza, który wytworzył 

teorię wartości (theory of basic human values). Wartości uznaje za motor ludzkiej aktywności 

i zachowań
34

. Skonstruował Schwartz Values Survey, oparty na badaniu 56 wartości 

(preferencji). Jego wyniki posłużyły mu do opisu około 40 państw (Minkov, 2013:224, 226). 

Wyróżnił narody zorientowane na określone zestawy wartości (rozumiane jako preferencje), 

które rozciągają się na biegunach między hierarchią i egalitaryzmem, dominacją i harmonią, 

                                                 
32

 Koncepcja testowana na danych pochodzących z World Values Survey, które obejmują wiele elementów 
narodowych kultur (Minkov, 2013, s. 262).  

33
 Reminiscent of „self-expression values”. 

34
 Badanie wśród nauczycieli szkolnych i studentów uniwersyteckich. Ich początek miał miejsce pod koniec lat 80. 

XX w., na bazie Rokeach Values Survey. 
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konserwatyzmem i autonomią (intelektualną i emocjonalną)
35

. Uplasowanie danego narodu 

ma przełożenie na to, jak w danych społeczeństwach wyglądają relacje między jednostkami, a 

grupą
36

. Dane z badań wskazują, że Polska osiąga wysokie miary w skali konserwatyzmu, 

znacząco wysokie wobec krajów zachodnich w skali akceptacji hierarchii. Odległa jest 

również w zakresie uznania dla egalitaryzmu, który jest specyficzny dla Zachodu.  

Kultura organizacyjna 

Rozległość sfery ekonomii społecznej uwarunkowana jest także historycznie 

wytworzonymi modelami kultury organizacyjnej, które można dostrzec w podmiotach 

funkcjonujących w danych społeczeństwach narodowych. Charakteryzuje ona styl działania 

organizacji (wszelkich organizacji). W tej dziedzinie unikatowe są badania Janusza 

Hryniewicza
37

. Kulturę organizacyjną definiuje jako wzory i wartości, które regulują 

współdziałanie ludzi, ich organizowanie się, w tym układanie się relacji między przełożonymi 

i podwładnymi (Hryniewicz, 2007:19)
38

.  

Hryniewicz podkreśla historyczną trwałość zbiorowych wzorów działania i pracy w 

organizacjach
39

. Zwraca uwagę na zakorzenione skłonności typu - autokratyzm przełożonych, 

bierność podwładnych, podtrzymywanie przez obie strony barier. Kolejne cechy to 

kolektywizm, roszczeniowość, unikanie inicjatywy i niechęć do współdziałania w sferze 

pozarodzinnej (2007:18).  

Kultura organizacyjna jest także efektem specyficznej strukturalizacji społecznej. 

Socjolodzy podkreślają znaczenie zjawiska próżni społecznej. Oznacza ona, że społeczeństwo 

funkcjonuje głównie w oparciu o grupy rodzinno-koleżeńskie (one są jego trzonem). Głównie 

w tych grupach okazywana jest wzajemna lojalność i zaufanie między ludźmi. Silna 

identyfikacja jednostek z rodziną jest tak duża, że nie pozostawia miejsca dla ich aktywności 

poza kręgiem rodzinnym. Innymi słowy przeciętna jednostka nie jest zainteresowana 

sprawami poza rodzinnymi, czyli publicznymi, ale także sprawami miejsca pracy (poza tym 

czego zakład bezpośrednio wymaga) (Czapiński 2006). J. Hryniewicz wskazuje, że powyższa 

tendencja ma wpływ na sposób funkcjonowania pracowników w miejscach pracy, w tym 

również na ich zainteresowanie partycypacją.  

Dla ukształtowania obecnej kultury organizacyjnej miało znaczenie to, że Polska znalazła 

się poza dominującymi na Zachodzie trendami kultury, w tym kultury organizacyjnej. O ile 

zachodnia kultura organizacyjna cechuje się dużym potencjałem do samoorganizacji ludzi w 

dotyczących ich sprawach, to w Polsce ma to miejsce w ograniczonym rozmiarze. Kluczowe 

znaczenie miało to, że w Europie wystąpiły odmienne nurty: protestancki wobec katolickiego 

kręgu kultury w Polsce oraz kultura mieszczańska wobec polskiej kultury ziemiańskiej. A 

                                                 
35

 Conservatism or intellectual and affective autonomy. 

36
 Individualism–collectivism; individualism–communalism, independence–interdependence, autonomy– 

relatedness and separateness–interdependence. 

37
 Badania zawierały komponent ilościowy i jakościowy. Pierwszy opierał się ankietach 

uzyskanych od 912 respondentów aktywnych zawodowo poza rolnictwem mieszkających w 13 
miastach znajdujących się w 4 makroregionach. Drugie badanie ilościowe przeprowadzono w 14 
przedsiębiorstwach i objęły one 440 osób z ośmiu miast. Objęto ich tym samym pytaniami 
podobnie, jak w pierwszej ankiecie. Ankiety podzielone na te, które pochodziły od osób, które 
pracowały w uznawanych za dobre i słabsze działy w badanych firmach. Przeprowadzono 
również pewną liczbę wywiadów pogłębionych.  

38
 Zob. dalsze definicje kultury organizacyjnej: Cierniak-Emerych, Zięba (2016).  

39
 Wzory zachowań definiuje jako wzory oczekiwanych zachowań od osobnika zajmującego daną pozycję 

społeczną w danej sytuacji. 
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ponadto w Polsce praktykowany był model gospodarki folwarcznej wobec modelu 

wynikającego z następstw gospodarczych reformacji. 

Interes społeczny  

Analizy i refleksje Alfreda Adlera, słynnego psychologa, dostarczają także ciekawych 

pojęć, które mogą pomóc w zrozumieniu uwarunkowań wpływających na skalę rozwoju 

ekonomii społecznej. W 1918 r. wprowadził on do nauk społecznych pojęcie skali respektu w 

danym społeczeństwie dla interesu ogółu (społeczeństwa), a także respektu dla interesów 

innych grup społecznych niż własna, w tym interesów grup słabszych ekonomicznie, które w 

oparciu o własne dążenia nie zapewnią sobie właściwych warunków życia. Interes społeczny 

– w sensie psychologicznym - traktował jako zdolność do identyfikowania się i 

sympatyzowania z innymi, a także uczucia bycia częścią większej całości (Adler 1928). 

Poziom powyższego respektu obrazuje - zdaniem Adlera – poziom dojrzałości 

społeczeństwa jako zbiorowości. Dojrzałość oznacza zdolność do respektu dla interesu 

społecznego
40

. Innymi słowy, członkowie dojrzałego społeczeństwa mają zdolność do 

cenienia nie tylko siebie. Mają “potencjał aby przekraczać granice siebie i aby identyfikować 

się z potrzebami i troskami innych” (Crandall, 1980: 481). Mają potencjał do podejmowania 

działań obywatelskich na rzecz społeczności, w której mieszkają. Mają postawę afirmacji 

innych, a także ludzkości.  

Określony poziom respektu dla interesów innych sprawia, że jednostki uczestniczą w 

poprawianiu dobrostanu wspólnoty, rozwiązywaniu problemów zbiorowych. Są w stanie 

wziąć na siebie ryzyko i ponieść ewentualne negatywne konsekwencje. W konsekwencji 

jednostki są – jako wyraz dojrzałości społeczeństwa - dobrze wzajemnie zintegrowane i są w 

stanie realizować wspólne przedsięwzięcia. 

Interes społeczny oznacza również pewną więź emocjonalną wyrażającą się w empatii. 

Używał pojęcia „community feelings”, czyli uczucia społecznościowe (np. poczucie 

przynależności, akceptacja innych, empatia, opiekuńczość, współczucie). Innymi słowy 

można powiedzieć, że respekt dla interesu społecznego jest motywowany uczuciami 

społecznościowymi.  

Adler wyjaśniał respekt „interesu społecznego” cytatem z nienazwanego angielskiego 

autora, który uznał to za zdolność do tego, aby „widzieć oczyma innych, słuchać uszami 

innych, czuć sercem innych”
41

.  

Adler wskazywał nie tylko na stronę emocjonalną, ale także poznawczą i behawioralną. 

„Różne strony interesu społecznego ukazują się w procesach poznawczych, uczuciowych, 

motywacyjnych, behawioralnych. Stąd interes społeczny wpływa na uwagę osoby, percepcję, 

myślenie o innych, uczucia, jak empatia i sympatia, oraz ostatecznie wpływa na motywy i 

wyraźne zachowania odnoszące się do współpracy, pomagania, dzielenia się, przyczyniania 

się itp.”. (Crandall 1980: 481).  

Respektowanie interesu publicznego nie jest czymś co pojawia się w społeczeństwie samo 

przez się. Człowiek w swojej naturze ma skłonności pro-społeczne, ale ludzie muszą uczyć 

się respektu. Szkoły z dobrze zaprogramowanym programem mogą pomóc kształtować 

odpowiednią percepcję realiów/kontekstu społecznego. Efektem będzie zdrowie psychiczne 

                                                 
40

 Adler wyjściowo użył niemieckiego pojęcia Gemeinschaftsgefühl, które tłumaczył właśnie na social interest, ale 
także community feeling  

41
 “to see with the eye of another, to hear with the ears of another, to feel with the heart of another” 



22 

 

jednostki, która uzyska poczucie pełnowartościowości, dzięki dobremu zaadaptowaniu w 

realiach funkcjonowania społeczeństwa
42

.  

W Polsce poziom aktywności społecznej nie należy do najwyższych w porównaniu z 

innymi państwami. 13,4% społeczeństwa polskiego, było członkami w organizacjach 

społeczeństwa obywatelskiego, a aktywnymi członkami - 9 % (Czapiński and Panek, 2015), s. 

22, 340). W latach 2014-2015 15,4% Polaków angażowało się w działania na rzecz własnej 

społeczności, czyli gminy, osiedla, miejscowości, najbliższego sąsiedztwa (Czapiński and 

Panek, 2015:344). W 2015 r. 19,4% obywateli deklarowało udział w zebraniach publicznych 

(poza miejscem pracy) (Czapiński and Panek, 2015: 345).  

Badania wskazują, że niemal połowę obywateli nie obchodzi lub mało obchodzi naruszanie 

dóbr publicznych. 52,7% obywateli zwraca uwagę, że ktoś unika płacenia za korzystanie z 

transportu publicznego, a 49,1% obchodzi, że ktoś płaci mniejsze podatki niż powinien. Od 

2007 r. zauważany jest jednak wzrost wrażliwości na dobro wspólne (Czapiński and Panek, 

2015: 22, 332-334).  
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II. Ramy pojęciowe polityki publicznej  
Polityka publiczna ma zwykle dwa wymiary: jako praktyka (realna interwencja/działanie 

publiczne, zbiorowe) oraz jako dyscyplina wiedzy/nauki. W drugim rozumieniu mamy do 

czynienia z obszarem teorii, modeli (ram myślenia), których celem jest wyjaśnianie polityki 

publicznej jako praktyki.  

Pozostając przy drugim rozumieniu polityki publicznej możemy wyróżnić w niej dwa 

główne nurty teoretyczne – nurt teorii linearnych oraz nurt teorii nielinearnych. Pierwszy 

opiera się na założeniu, że polityka publiczna jako działanie publiczne (interwencja) jest 

procesem linearnym/liniowym, co oznacza, że przebiega zwykle w sposób przewidywalny, 

według następujących po sobie etapach (stadiach, fazach) – od identyfikacji problemu, który 

wyłonił się i powinien być rozwiązany, po jego rozwiązanie i poddanie ewaluacji.  

Natomiast w teoriach nielinearnych zakłada się, że działania publiczne nie wyrażają się w 

prostych modelach linearnych (nie są zatem zbudowane mechanicznie, a więc w wyniku 

zespolenie odrębnych faz i komponentów). Przebiegają często w sposób daleki od 

wewnętrznego ładu (spójności, przewidywalności), a ich rezultaty są często odległe od 

oczekiwań (założonych rezultatów). To skutek tego, że mają one charakter organiczny, a więc 

są wewnętrznie silnie złożone, zależne od dynamiki kontekstu (także ścieżki historycznej) 

oraz od poziomu zapętlenia odmiennych preferencji, postaw (norm i reguł), czy interesów 

działających w nich interesariuszy. Zakłada się tu, że nie ma jakiegoś ostatecznego kompasu, 

który byłby idealnym narzędziem umożliwiającym projektowanie polityki zapewniającej 

najlepsze rezultaty (Colander, Kupers 2014:8).  

W poniższym opracowaniu zakładam, że polityka publiczna (w tym polityki sektorowe, 

które są przedmiotem poniższych analiz) ma charakter organiczny (nie mechaniczny). Posiada 

zatem szereg cech, które dobrze wyjaśniają teorie nielinearne uznające, że ma ona często 

charakter systemu złożonego (complex systems) na różnych poziomach jej funkcjonowania – 

programowania, implementacji, ewaluacji oraz analizy. Zakłada się tu zatem, iż w polityce 

istnieje nielinearna dynamika jej funkcjonowania, czyli między jej komponentami (sub-

systemami) występują nielinearne sprzężenia zwrotne, a zatem są one zmienne (brakuje im 

trwałego wzorca) i nieprzewidywalne.  

Z wielu powodów szereg różnych polityk sektorowych (rozumianych jako 

działanie/interwencja publiczna) należy postrzegać jako system złożony. Ma to miejsce z 

powodu szeregu czynników:  

 przedmiotem działań publicznych są często problemy niesłychanie złożone i 

zapętlone, które zazwyczaj nie ulegają prostemu rozwiązywaniu – jak np. w 

polityce klimatycznej - w wyniku pojedynczego cyklu interwencji (problemy 

trwają w nowych kształtach),  

 działania publiczne mają często miejsce w złożonym środowisku, w którym 

aktywnych jest wiele podmiotów publicznych i społecznych (rządowych i 

pozarządowych),  

 działania publiczne są pochodną zawikłanych często interesów, preferencji, 

oczekiwań interesariuszy, a także ich narracji, percepcji, które wyznaczą ich 

podejście do podejmowania działań publicznych i ich zrozumienia,  

 kształt danej polityki jest wypadkową interakcji między jej różnorodnymi 

podsystemami/komponentami (np. podsystemem finansowania, zarządzania, 

postaw [etosów], kompetencji personelu, grup i koalicji itp.) (Cairney, 2012), 

Pomimo powyższych zastrzeżeń w niniejszym opracowaniu przyjmuję, że polityka publiczna 

sektorowa pozostaje procesem, który posiada określoną strukturę, zwłaszcza w sferze jej 
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programowania czyli projektowania działań dla rozwiązywania i moderowania problemów, 

które w największym stopniu mają charakter niecierpiący zwłoki.  

Wyróżniam 4 etapy w procesie funkcjonowania analizowanych poniżej polityk. Poniższe 

etapy mają jednak charakter głównie pomocniczy umożliwiający zwiększenie klarowności 

prezentacji poniższych treści (Hill 2005: 144). A zatem wyróżniamy takie oto etapy: 

 programowanie – rozumiane jako wypracowywanie koncepcji programowych [policy 

options] spośród których wybrana zostanie jedna uznana za podstawę do decydowania 

i wdrażania, 

 implementowanie – rozumiane jako wdrażanie koncepcji/programów/projektów 

wokół problemów wybranych do rozwiązywania/moderowania,  

 analizy – rozumiane jako wypracowywane diagnozy sytuacji, wyzwań i scenariuszy 

rozwojowych, 

 ewaluacja rezultatów rozumiane jako proces wypracowywania ocen zrealizowanych 

programów/projektów w oparciu o zobiektywizowane kryteria. 

 

W tabeli 5. wyszczególniono cechy aktywności PES w zaproponowanych powyżej 4 

fazach funkcjonowania polityk. 

Tabela 1. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 fazach polityki 
zdrowia 

 Fazy w polityce publicznej Charakterystyka 

1
. 

Programowanie 
polityki/działań/projektów 

 wpływanie na agendę danej polityki, np. poprzez sygnalizowanie 
znaczenia określonych problemów,  

 nagłaśnianie określonych problemów (np. przypadków, wydarzeń, 
zagrożeń),  

 wysuwanie koncepcji programowych, 

 kontakty z decydentami,  

 udział w deliberacjach, zespołach doradczych (np. okrągłe stoły), 
konsultacjach publicznych, 

 współtworzenie narracji w danej polityce o sukcesach i porażkach, 
problemach i ich przezwyciężaniu, 

 tworzenie koalicji na rzecz zmian, reform, korekt, 

 udział w procesie stanowienia prawa  

2
. 

Implementowanie 
polityki/działań/programów 

 dostarczanie produktów i usług w danej polityce sektorowej (np. 
usługi medyczne, opiekuńcze, programy aktywizacji 
bezrobotnych, koncerty i wydarzenia kulturalne), 

 wykonywanie zleconych zadań publicznych (uczestnictwo w 
procedurach zamówień publicznych), 

 zawieranie partnerstw do wykonywania produktów i usług, 

 zbieranie środków na wytwarzanie produktów i usług, 

3
. 

Analiza wyzwań i 
scenariuszy rozwojowych 

 dostarczanie określonych zasobów wiedzy,  

 generowanie opinii środowisk praktyków (np. działaczy, 
wolontariuszy), beneficjentów polityk, analityków,  

 powoływanie zespołów analitycznych (np. kryzysowych), 

 tworzenie forów dialogu i deliberacji, 

 tworzenie think tanków, 

4
. 

Ewaluacji rezultatów 
 Wytwarzanie opinii, ocen (mniej lub bardziej 

usystematyzowanych) 

Źródło: opracowanie własne 
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Rola podmiotów ekonomii społecznej (PES) w polityce publicznej  

Jak wyżej zostało podkreślone złożoność współczesnych polityk wynika również z tego, że w 

wielu z nich ma miejsce aktywność znacznej liczby interesariuszy. Posiadają oni zwykle 

odrębne preferencje, oczekiwania, potencjał, styl działania (normy i reguły), zróżnicowane 

narracje, czy percepcje znaczeń, zdarzeń w danej polityce.  

Kluczową kwestią jest zatem to, jak ukształtują się relacje między nimi – np. na ile są 

konsensualne, na ile konfrontacyjne (antagonistyczne). Ich określony typ może sprawiać 

(przyczyniać się), że najważniejsze procesy w danej polityce będą efektywne (kosztowo, 

czasowo), ale mogą także sprawiać, że pozostaną dalekie od efektywności dostarczając raczej 

przykładów porażek (policy failure). 

Wytworzenie efektywnej polityki – dostarczającej adekwatnych do nakładów rezultatów – 

wymaga ukształtowania inkluzywnego systemu polityki. To system, który jest otwarty na 

udział w nim zainteresowanych podmiotów (system partycypacji). Dominujące w nim 

podmioty respektują reguły inkluzywności, czyli w praktyce „wpuszczają” grupy 

zainteresowane partycypacją, stwarzając im możliwość uzyskania pozycji, która zapewnia 

wyrażenie głosu, oddziaływanie na agendę, aż po zaspokajanie żywotnych interesów. 

Ostatecznie skutkuje to tym, że system danej polityki jest otwarty kapitalizuje ich potencjał 

np. w zakresie deliberowania, analizowania (dostarczania wiedzy, punktów widzenia), a także 

wzmacniania zdolności do (współ) wytwarzania określonych produktów i usług istotnych dla 

danej polityki i jej odbiorców. Jest to zatem kwestia tego, czy ich potencjał może być mniej 

lub bardziej wykorzystywany dla podnoszenie efektywnego funkcjonowania danej polityki 

(jej zdolności do dostarczania produktów i usług, które efektywnie zaspokajałyby potrzeby 

obywateli oraz były racjonalne kosztowo).  

x 

Podmioty ekonomii społecznej (PES) w obrębie danej polityki publicznej mogą odgrywać 

mniej lub bardziej systemowe role w głównych fazach jej funkcjonowania. Istotnym 

zagadnieniem jest skala wpływu PES, czy te podmioty mogą uzyskać w danej polityce wpływ 

w sensie zdolności do korygowania niszowych elementów danej polityki, czy też mogą 

wywołać w niej zmianę/reformę (policy change). W niektórych okolicznościach mogą 

wpływać na politykę w sensie blokowania określonych działań/interwencji publicznych w jej 

ramach, czyli wypracowują sobie pozycję, która daje im tzw. prawo weta w danej polityce, 

np. w Polsce jedna z organizacji przyczyniła się w znacznym stopniu do przesunięcia daty 

wprowadzenia programu obniżenia wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego (z 2012 r. na 

2014 r.) (Sejm RP. 2015). 

Analiza realiów wskazuje, że PES mają na pewno potencjał pozwalający im na 

korygowanie różnych rozwiązań, ale czasami wypracowują potencjał umożliwiający im 

wywoływanie zmian w samych priorytetach danej polityki, co w pewnej perspektywie 

prowadzi do jej przeformułowania.  

Podmioty ES mogą pełnić zróżnicowane role i wyróżniać się odmienną siłą wpływu 

(policy influence) na proces funkcjonowania polityki (policy process) w zależności od danej 

polityki sektorowej, a także od etapu jej funkcjonowania. Nie zawsze może to być wpływ 

korzystny z punktu widzenia wartości, które dana polityka realizuje. Można mówić o 

odrębnym wpływie na sferę analiz w danej polityce, na jej programowanie, czy 

implementowanie i ewaluację. Na pewno znacznym wyzwaniem byłoby generalizowanie, 

czyli wytworzenie wiarygodnych opinii o całościowej roli PES w danej polityce. Bezpieczniej 

jest wyrażać opinie o podmiotach ES i ich roli w danej fazie w określonej polityce.  
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Możliwe jest zachowanie różnych paradoksów. Podmioty ES mogą silnie oddziaływać na 

programowanie danej polityki publicznej, a jednocześnie mogą pełnić niewielką rolę w sferze 

implementacji i ewaluacji. Może być tak, że PES są aktywne w implementacji, choć nie 

wywarły żadnego wpływu na programowanie działań w danej polityce. Są polityki, w której 

PES wykazują dużą aktywność w sferze analizy danej polityki (np. polityka klimatyczna), 

posiadają zdolność kształtowania w niej agendy, czyli hierarchii problemów i kwestii, na 

które zwraca uwagę klasa polityczna i opinia publiczna.  

Podkreślenia wymaga to, że podmioty ekonomii społecznej są komponentem tego, co 

można określić jako potencjał systemu polityki publicznej w danym państwie (policy 

capacity). Wnoszą bowiem do niego istotne zasoby – intelektualne, organizacyjne, 

wykonawcze [finansowe] itp. Im są one większe, tym cały system zyskuje na sprawności, 

czyli na zdolności do identyfikowania kluczowych problemów, dostarczania ich rozwiązań, 

ewaluowania rezultatów. W interesie państwa i społeczeństwa jest zatem dopracowanie się 

sektora podmiotów ekonomii społecznej, który wypracuje znaczny potencjał do 

współkształtowania polityki publicznej. Szczególnie istotna jest ta jego część, która ma 

znaczny potencjał analityczny (policy-oriented NGOs), ale także zdolności wykonawcze 

(dostarczanie produktów i usług). Powyższy potencjał oznacza zdolność do zarządzania 

zasobami systemu polityki i podejmowania „inteligentnych wyborów zbiorowych”, aby 

osiągać cele publiczne (Howlett, Ramesh, Perl 2020: 13,14).  

Szereg autorów wskazuje na uwarunkowania pozycji PES w polityce publicznej. 

Znaczenie ma kontekst polityczny, czyli de facto uwarunkowania wynikające z typu relacji 

między podmiotami pozarządowymi i aktorami politycznymi (engagement/disengagement). 

Niektórzy autorzy podkreślają rolę powiązań NGO z instytucjami „decyzyjnymi”, aktywność 

w sieciach polityk publicznych (policy networks), w tym sieciach określanych m.in. jako 

wspólnoty epistemiczne [epistemic communities], a także w koalicjach rzeczniczych 

(Fioramonti, Heinrich 2007:26-27).  

Adil Najam wskazuje na 5 ról, które mogą podjąć organizacje pozarządowe
43

: (1) 

monitorowanie (aby zachować “uczciwość” danej polityki), (2) funkcje rzecznicze wobec 

wysuwanych przez nie koncepcji programowych (policy options), albo wobec koncepcji, 

którym się przeciwstawiają, (3) wprowadzanie innowacji, nowych sposobów działania, w tym 

zwracanie uwagi na wartości, sposoby działania gdy np. te właściwe nie pełnią należytej roli. 

Ponadto (4) dostarczają usług (service provider), zwłaszcza dla środowisk 

zmarginalizowanych oraz tych, które nie są właściwie zaopatrzone w usługi publiczne, a 

także (5) budują potencjał na rzecz dostarczania wsparcia społecznościom lokalnym, ale także 

innym NGO (Najam 1999, Pollard, Court 2005).  

Court et al. podkreślają rolę NGO we wpływaniu na agendę polityk publicznych. 

Wskazują, że organizacje starając się wpływać na politykę: tworzą sieci z innymi 

organizacjami, dostarczają szkoleń, komentują dokumenty programowe (policy documents), 

organizują seminaria, publikują na tematy zagadnień polityki publicznej, m.in. w mediach, 

zakładają strony internetowe, formułują przekazy kierowane do decydentów, pracują nad 

projektami zlecanymi przez interesariuszy polityk (decydentów), dostarczają usług 

publicznych, przedstawiają alternatywne podejścia do polityki, wykonują lobbing (Court et al. 

2006: 14). 

Z kolei Joseph Szarka przekonuje, że główną funkcją NGO jest rzecznictwo (advocacy 

functions), ale rozumie je szeroko, jako aktywność w zakresie niemal całego procesu 

funkcjonowania polityki publicznej. Wyróżnia sześć składników rzecznictwa:  

                                                 
43

 Autor posługuje się pojęciem: civil society organizations (CSO).  
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 ramowanie zagadnień – przedstawianie zagadnień w rozmyślny sposób, tak, aby 

uzyskać zaplanowany efekt, np. akceptację poglądu ze strony otoczenia,  

 generowanie wiedzy i jej upowszechnianie – wytwarzanie wiedzy i jej 

wykorzystywanie w sposób (szkolenia, warsztaty), aby służyła promowanym 

wartościom; podnoszenie świadomości, realizowanie strategii „świadkowania” 

wartościom,  

 przypisywanie odpowiedzialności – wykorzystywanie wytworzonej wiedzy do 

wysuwania ocen np. postaci, grup, które działają w określony sposób i odpowiadają 

za niekorzystne rezultaty (np. działający z egoistycznych pobudek), 

 mobilizacja publiczna – kluczowy element w strategiach działania NGO, w 

dążeniach do uczynienia swoich działań widzialnymi. Znajduje to wyraz w 

upowszechnianiu informacji, prowadzeniu kampanii, organizowaniu demonstracji, 

protestów, bojkotów, wpływaniu na media aż po uczestnictwo w negocjacjach z 

organami władzy,  

 lobbowanie programowe (ideowe) – kierowanie aktywności w polityce publicznej 

na podmioty rządowe, a także podmioty korporacyjne. Jest to wyraz poszukiwania 

sposobów na poprawę istotnych parametrów funkcjonowania polityk i ich 

rezultatów. Istotne w szczególności dla tych NGO, które są zorientowane na udział 

w programowaniu polityk,  

 kształtowanie agendy – dążenie do wpływu na agendę, np. poprzez oddziaływanie 

na opinię publiczną, włączanie się w różnego typu ciała publiczne, negocjacje, 

wywieranie presji na interesariuszy, aby prezentowali/ujawniali swoje stanowiska i 

podejmowali działania, itp. (Szarka 2013). 

x 

W literaturze przedmiotu znajdujemy sporo analiz pokazujących główne przeszkody 

ograniczające zaangażowanie PES we wpływaniu na różne procesy widoczne w polityce 

publicznej. Czynniki ograniczające ich mogą znajdować się po stronie nich samych, albo 

tkwić w strukturze istniejącego systemu polityki publicznej. W pierwszym przypadku może to 

być skutek deficytu odpowiedniego potencjału po stronie liderów i pracowników organizacji, 

w tym brak odpowiednio dużo czasu, niewystarczające fundusze finansowe, niewystarczające 

zasoby wiedzy na temat procesów zachodzących w polityce publicznej. W drugim wypadku, 

system polityk może być tak skonstruowany, że nie jest strukturalnie otwarty na 

zaangażowanie PES i wykorzystanie jego potencjału (badań i dowodów w programowaniu i 

jego produktów w implementowaniu) (Court et al. 2006:15; Kornsweig et al, 2006) 

 

Tabela 2. Podejścia do efektywnego zaangażowania organizacji obywatelskich w polityce 
publicznej (civil society organisations) 

Kluczowe bariery stojące przed 
organizacjami obywatelskimi 

Potencjalne rozwiązania na rzecz efektywnego 
zaangażowania w politykę publiczną (policy engagement) 

Zewnętrzne 

Niekorzystne konteksty 
polityczne ograniczające pracę 
ekspercką/programową 
organizacji obywatelskich 

• Kampanie – na rzecz poprawiania położenia organizacji 
w kontekstach polityki publicznej i zarządzania w niej. 
• Bumerangi – wysiłki za pomocą zewnętrznych partnerów. 
aby zmienić politykę publiczną w danym państwie. 
• Projekty pilotażowe – na rzecz rozwijania i testowania 
rozwiązań operacyjnych mających na celu przenikanie 
wiedzą procesu implementowania polityki publicznej i jego 
doskonalenie. 

Wewnętrzne 

Ograniczone zrozumienie 
specyfiki procesów 

Prowadzenie rygorystycznej oceny kontekstu, aby lepiej 
zrozumieć działanie procesów w polityce publicznej, jak 
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funkcjonowania polityki 
publicznej, instytucji i aktorów  

polityka partyjna wpływa na nie i jakie są szanse na 
uzyskanie wpływu na politykę publiczną. 

Słabe strategie na rzecz 
zaangażowania w politykę 
publiczną 

Identyfikowanie krytycznych etapów w polityce publicznej: 
agenda, programowanie, implementowanie, mechanizmy 
zaangażowania, najwłaściwsze na danym etapie. 

Nieadekwatne posługiwanie się 
dowodami w polityce 
publicznej  

Zapewnienie, że dowody są adekwatne, obiektywne, 
możliwe do zgeneralizowania i praktyczne. Pomoże to 
udoskonalić legitymizację organizacji i wiarygodność w 
oczach współtwórców polityki publicznej (policy makers).  

Słabe podejścia do komunikacji 
w działaniach na rzecz 
uzyskania wpływu w polityce 
publicznej 

Zaangażowanie w dwustronną komunikację i 
wykorzystanie istniejących narzędzi do planowania, 
promowania, targetowania oraz monitorowania wysiłków 
komunikacyjnych. Pomoże to organizacjom w sprawieniu, 
że ich interwencje staną się bardziej dostępne/zrozumiałe, 
akceptowalne i dobrze usytuowane w czasie w kontekście 
toczonych dyskusji programowych. 

Wykonywanie pracy w sposób 
izolujący  

Zastosowanie podejścia sieciowego. Sieci mogą pomóc 
organizacjom ominąć przeszkody w drodze do 
konsensusu, wytworzyć koalicje na rzecz zmiany, 
kierować i powiększać dowody, a także mobilizować 
zasoby.  

Ograniczony potencjał w 
działaniach na rzecz uzyskania 
wpływu na politykę publiczną  

Zaangażowanie w systemowe budowanie potencjału. 
Organizacje potrzebują szerokiego zakresu operacyjnych 
potencjałów, aby maksymalizować swoje szanse na 
uzyskanie wpływu na politykę publiczną (policy influence). 

Źródło: Court et al. 2006: V. 

 

Programowanie polityki publicznej 

W poniższym opracowaniu posługuję się pojęciem programowania polityki publicznej. 

Jest to faza w procesie jej funkcjonowania, która w literaturze anglosaskiej określana jest 

mianem etapu formułowania polityki (policy formulation, policy formation
44

). W tradycji 

klasycznej nauki o polityce publicznej występuje po etapie kształtowania agendy, czyli 

ustalenia pewnej hierarchii problemów publicznych, które zostały uznane oficjalnie za 

priorytetowe do rozwiązywania – wobec innych problemów - z uwagi na ich znaczenie dla 

kluczowych grup społecznych czy na przykład skalę zagrożeń, które wywołują, zwłaszcza 

gdyby pozostały nierozwiązane.  

Zakładam poniżej jednak, że w polskich warunkach na etapie programowania polityki 

mamy wciąż do czynienia z kształtowaniem agendy. Wciąż widoczne są zmagania między 

interesariuszami o windowanie „swoich problemów”, czyli o nadanie im priorytetu, a więc 

pierwszeństwa w kolejności do rozwiązywania. Interesariusze konkurują o wpływ na agendę, 

czyli hierarchizację problemów. Różni interesariusze mają różne preferencje w tym zakresie, 

co jest uwarunkowane ich interesami i przekonaniami. 

Pojęcie programowania można rozumieć wąsko, jako proces planowania polityki (decyzji) 

np. przez sektorową instytucję rządową (ministerstwo) na potrzeby jej wykonania w krótkim 

horyzoncie czasowym. Poniżej rozumiem je jednak szerzej, a także jako proces bardziej 

złożony. Finalnie prowadzi on do decyzji władz publicznych, ale nim ta nastąpi (policy 

adoption) ma zwykle miejsce etap – mniej lub bardziej intensywnych interakcji między 

aktorami danej polityki. Zakłada się, że o ile w typowej fazie agendy uczestniczą w niej – 

mniej lub bardziej formalnie - szerokie aktorów, również indywidualnych, o tyle w fazie 

                                                 
44

 process of policy formation 
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programowania uczestniczą aktorzy posiadający potencjał, umożliwiający im wyrażenie 

swoich preferencji w języku uznanym za konwencjonalny w danym środowisku aktorów.  

Generalnie na etapie programowania polityki wysuwane są rozwiązania (options) dla 

owych priorytetowych problemów. Rozwiązania są „identyfikowane, dopracowywane i 

formalizowane” (Howlett, Ramesh, Perl 2020). Zazwyczaj interesariusze konkurują o 

przeforsowanie takich rozwiązań, które dobrze korelują z ich programami. A zatem 

programowanie obejmuje zasadniczo proces wyboru/selekcjonowania koncepcji rozwiązań 

danych problemów (w tym spory o te koncepcje między interesariuszami) (Wellstead, 

Stedman 2015).  

W fazie programowania interesariusze wyłaniają koncepcje rozwiązań czy palety 

rozwiązań (policy options), które decydenci mogą brać pod uwagę przy finalnych decyzjach 

o przyjęciu danej koncepcji. Są to koncepcje rozwiązań (policy alternatives), które w gronie 

danych interesariuszy uznawane są za wykonalne, posiadające określone zalety w danych 

warunkach (np. efektywność kosztową, wysoki poziom zaspokojenia potrzeb określonej 

grupy społecznej). Kluczowym zadaniem analitycznym na tym etapie jest rozpoznanie jakie 

kryteria przyjmują interesariusze danej polityki w kwalifikowaniu koncepcji rozwiązań jako 

akceptowalnych czy nieakceptowalnych.  

Na programowanie i jego efekty (koncepcje) wpływ mają sub-systemy czyli grona 

interesariuszy, które przyjmują pewien model działania. Współtworzą je środowiska władzy, 

ośrodki partyjne, ale także inne podmioty, które w różnym stopniu partycypują w 

formułowaniu polityki – think tanki, podmioty ekonomii społecznej, organizacje biznesu, czy 

nawet indywidualni obywatele, którzy specjalizują się w jakiejś dziedzinie problemów. 

Kwestią kluczową jest jakie istnieją kryteria, których spełnienie umożliwia włączenie się we 

współ-programowanie, czyli na ile są wyostrzone pod względem proceduralnym i 

merytorycznym (substantive).  

Część autorów określa sub-systemy jako sieci (policy networks) w danej polityce albo jako 

społeczności (policy communities), czy koalicje rzecznicze (advocacy coalition) (Cairney 

2012:200). Kwestią dyskusyjną jest to, na ile one powstają i funkcjonują na bazie przekonań 

członków, czy jednak ich interesów (korzyści). Wiele zależy od sposobu ich funkcjonowania, 

sposobu zaspokajania swoich interesów, w tym otwartości na nowych interesariuszy i na 

nowe koncepcje rozwiązań (Ramesh, Howlett 2003:158).  
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Ilustracja 1. Style programowania w polityce publicznej 

Źródło: W. Parsons, Public Policy, EE, s. 186. 

 

Istotnym zagadnieniem są źródła, z których pochodzą koncepcje (policy ideas) cyrkulujące 

w fazie programowania polityki. W ostatnich dekadach można dostrzec wiele potencjalnych 

źródeł. Doszło do znacznej globalizacji w różnych wymiarach (nie tylko w wymiarze 

gospodarczym), a przynajmniej europeizacji. Rządzący, albo inne podmioty, mogą 

zdecydować się na bezpośredni transfer z zewnątrz gotowych rozwiązań (policy transfer), 

albo ich zapożyczenie (policy borrowing), albo czasami ulegają nieświadomym wpływom 

koncepcji z zewnątrz (policy diffusion). W przypadku transferu zawsze jest problem 

dopasowania koncepcji do rodzimych warunków. Stąd duże znaczenie posiada krajowy 

system polityki publicznej i jej otwartość na analizy i tworzenie innowacyjnych koncepcji 

rozwiązań problemów. Podmioty ekonomii społecznej potencjalnie odgrywają w tym 

znaczącą rolę, co zostanie poniżej udokumentowane przykładami.  

Na etapie programowania może dochodzić do prostej kontynuacji dotychczasowej polityki 

(czy wykonywania jej według dotychczasowego paradygmatu) albo do jej zmiany (w sensie 

do zmiany stosowanych w niej narzędzi). W tym sensie programowanie dotyczy tworzenia 

specyficznego projektu/wzorca danej polityki (policy design), czy jej architektury z myślą o 

jej funkcjonowaniu w dłuższym horyzoncie czasowym. Ma tu miejsce stałe aktualizowanie 

kluczowych celów polityki (zakładając, że powstają w szerokim gronie interesariuszy), 

identyfikowanie kosztów i spodziewanych rozwiązań wynikających z zastosowania 

określonego doboru instrumentów działania. Na tym etapie powstają projekty rozwiązań, 

które uznawane są za wykonalne czy przynajmniej są odróżniane od tych nierealistycznych 

(Kraft, Furlong 2018:165; Ramesh, Howlett 2003). 

Zakładam także, że proces programowania jest silnie sprzężony z – jak wyżej 

wspomniałem - funkcjonowaniem agendy danej polityki, a także obecnymi w niej narracjami 

i dyskursami. To one posiadają silny wpływ na proces selekcjonowania rozwiązań, które 

brane są pod uwagę jako sposób na rozwiązanie występujących problemów. Narracje 

obrazują przekonania aktorów (belief systems) za pomocą określonego języka, metafor, 

opowieści. Wprowadzają dramaturgię w działaniach aktorów, wśród których są bohaterzy 

polityki, jak i jej czarne charaktery (villain). Bohaterzy zmagają się i pokonują przeciwności 

losu, a złe charaktery powodują problemy. Ma miejsce akcja/fabuła (plot). Z określonych 

Aktorzy polityk (policy-makers) starają się 

szukać konsensusu 

Aktorzy polityk starają się narzucić 
decyzje 

Decydenci antycypują 
problemy 

Decydenci reagują gdy problemy 

już wyłoniły się 
1 2

4 3
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zdarzeń wypływają morały kształtujące dalsze postawy aktorów i dynamizują politykę 

publiczną (Jungrav-Gieorgica 2020). 

Narracje współtworzą klimat myślowy w danej polityce. – wprowadzają określone 

ograniczenia w wysuwaniu rozwiązań. Np. w polityce gospodarczej jej klimat może 

sprawiać, że nie są wysuwane propozycje dodruku pieniądza jako sposoby poradzenia sobie z 

bezrobociem. Może sprawiać, że nie są wysuwane koncepcje, które godzą w interesy 

najsłabszych grup społeczno-ekonomicznych.  

Programowanie polityki jest uznawane jako proces mający miejsce potencjalnie w 

szerokim gronie tych interesariuszy, którzy posiadają zasoby do włączenia się w aktywność 

programową (tab. 7). Istnieją różne wzorce ich zaangażowania, a także ma miejsce różna 

efektywność w uzyskiwaniu rezultatów, co jest wypadkową funkcjonowania całego systemu 

danej polityki (systemu instytucjonalnego i mentalnego). Teoretycznie interesariusze działają 

na bazie swoich przekonań (beliefs), współtworzą różnego typu sieci, mobilizują zasoby, 

stosują określone typy strategii funkcjonowania na etapie programowania. 

 

Tabela 3. Partycypacja w procesie projektowania i wykonywania polityk publicznych 

Etapy w polityce 
publicznej 

Liczba i zróżnicowanie aktywnych uczestników w tworzeniu 
polityk 

Kształtowanie agendy 
 

Programowanie/ 
formułowanie 
polityki publicznej 

 

Decydowanie 
 

Wdrażanie 
 

Ewaluacja polityki 
 

Źródło: J.R. Adolino i Ch.H. Blake, Comparing Public Policies. Issues and Choices in Six Industrialized 
Countries, CQPress, 2001, s. 29. 

 

Podmioty ES w fazie programowania 

Podmioty ES pełnią szereg ról i funkcji w fazie programowania. Ma to miejsce na różną 

skalę w różnych politykach sektorowych. Trudno często ocenić efektywność wpływu. Jak 

wyżej zostało już podkreślone uwarunkowane jest generalnym stylem programowania i 

implementacji istniejącym w danej polityce (policy formulation style). Jest on pochodną 

poziomu kultury kooperacji i deliberacji. Wyjaśnia to nieco obecne w literaturze przedmiotu 

pojęcie narodowych stylów polityki publicznej (Richardson 2018). Istotne uwarunkowania 

znajdują się także w typie zarządzania publicznego specyficznego dla danego kraju (model 

podejmowania decyzji publicznych) (Zybała 2018). 

Wiele zależy również od PES i ich zdolności do mobilizacji zasobów. Oddziaływanie na 

polityki wymaga zdolności do finansowania kosztownych zwykle produktów wiedzy, 

organizowania koalicji wsparcia określonych celów (policy communities). Stąd zwykle 

głównie duże organizacje posiadające w miarę stabilne źródła finansowania mogą sobie 

pozwolić na aktywność w procesie kształtowania polityk. Jednocześnie wiele zależy także od 

ich zdolności do posługiwania się innowacyjnymi metodami oddziaływania, które okażą się 

skuteczne i zwrócą uwagę otoczenia. 

PES wpływają na programowanie i tym samym pośrednio na całość polityki poprzez 

szereg mechanizmów. Na pewno warto wymienić oddziaływanie na agendę danej polityki. 

Zabiegają o to, aby problemy najsilniej związane z przedmiotem ich misji oraz dążeń 
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zajmowały wysokie miejsce w agendzie ogólno-publicznej i agendzie decydentów (np. 

poprawa położenia najsłabszych, wartość czystego środowiska, prawa człowieka, równość). 

Na przykład zabiegają, aby nie dochodziło do trywializacji przedmiotu ich działań, czy do 

odhumanizowania ludzi przeżywających kryzysy (np. skłonność widoczna w niektórych 

przekazach do przypisywania bezrobotnym całkowitej winy za ich bezrobocie. Ma miejsce 

pomijanie faktu, że bezrobocie jest przejawem niesprawności rynku).  

Tym samym PES poszerzają horyzont polityki publicznej, w której funkcjonują. 

Przesuwają bowiem granice między tym, co zrozumiałe i niezrozumiałe w przestrzeni działań 

publicznych. Sposobem jest m.in. „wzmocnienie głosu” środowiskom, które mają problem z 

samodzielnym jego wyrażeniem. Może to skutkować uruchomieniem procesów uczenia się 

wśród interesariuszy, a to stwarza szansę na specyficzne zjawisko kompresowania czasu, 

czyli wywołuje zdolność do „przeskoczenia” na wyższy poziom programowania polityki 

specyficzny dla państw, które mają dłuższe tradycje profesjonalizacji polityk publicznych 

(policy tradition). 

PES formułują przekazy, które współkształtują narracje w polityce publicznej. Wnoszą do 

istniejących narracji nowe wątki, znaczenia, skojarzenia, czy całe opowieści. 

Dowartościowują wątki istotne dla swojej misji (np. pokazują w lepszym świetle postaci z 

grup defaworyzowanych, ich walkę o poprawę położenia, zmagania się z przeciwnościami, 

wychodzenie na prostą itp.) Poszerzają przestrzeń dyskursu o wątki pomijane, co jest efektem 

działań innych interesariuszy. Osłabiają dominujące narracje (monopolistyczne), jeśli one nie 

korelują z misją PES. 

PES wnoszą koncepcje rozwiązań kluczowych – dla ich misji – problemów. Inspirują 

interesariuszy nowymi punktami widzenia, nowym rozumieniem problemów, czy nowym 

przetworzeniem dotychczasowych danych czy wytworzeniem nowych (evidence). Środkiem 

wpływu jest sygnalizowanie znaczenia określonych problemów, co czasami prowadzi do 

tego, że dominujący interesariusze (np. rządy, wpływowe grupy interesu) przeformułowują 

swoje priorytety i kierunki działań w całej polityce.  

Podejście PES do programowania i uczestnictwa w procesie funkcjonowania polityki jest 

silnie zakorzenione w poczuciu misji społecznej związanej z realizacją interesu publicznego, 

wzmacniania słabszych grup społecznych w mechanizmach polityki publicznej, w których 

zazwyczaj mają miejsce przetargi interesów między najsilniejszymi grupami. Grupy 

defaworyzowane są często w trudniejszym położeniu w działaniach na rzecz zaspokojenia 

swoich potrzeb. PES przyjmują rolę ich rzecznika, czy innymi słowy podejmują się roli 

rzecznictwa na rzecz poprawy ich położenia (advocacy). W arenie polityki publicznej widać 

szereg podmiotów, które zajmują się lobbingiem. PES nie pełnią ról lobbystycznych, ale 

rzecznicze. Tym samym humanizują działania publiczne. Posiadają one zazwyczaj większą 

dozę altruizmu niż przeciętnie można dostrzec wśród typowych aktorów polityki publicznej.  

PES należą zwykle do drugiej grupy wśród interesariuszy polityki publicznej, który 

wymanił Julian Le Grand. Pierwszą określił mianem “niegodziwców” (“knaves”) z powodu 

podejmowania działań motywowanych głównie własnym interesem, a drugą grupę nazwał 

altruistami/rycerzami z powodu ich ożywienia duchem publicznym („knights”) (Le Grand, 

1997, 2003).  

PES stają się rzecznikami istotnych dla obywatela i człowieka spraw w sporach 

specyficznych dla polityki publicznej. Opowiadają się zwykle za  

 prawami człowieka wobec grup, które im zagrażają,  

 interesem publicznym wobec grup pasożytniczych,  
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 poszanowaniem otoczenia przyrodniczego, praw zwierząt wobec grup interesów, 

które chcą je eksploatować, czy traktować instrumentalnie,  

 poszanowaniem wartości kultury wyższej wobec inwazji uproszczonych wzorców, 

 prawami konsumenta wobec grup komercyjnych, 

 prawami socjalnymi grup defaworyzowanych wobec grup ignorujących ich prawa i 

położenie, 

 respektem dla ludzkiego zdrowia wobec dążeń interesów komercyjnych, 

 postaw empatii w relacjach międzyludzkich wobec modeli przeciwnych, 

 przyznaniem przestrzeni wolnego czasu, komfortu psychicznego, warunków do 

osobistych poszukiwań sensu wobec zagrożenia narzucaniem odgórnych wzorców, 

 poszanowaniem dorobku nauki i bazowania na niej w procesie decyzyjnym w 

sprawach publicznych wobec zagrożenia woluntaryzmem, 

 przestrzeganiem praw pracowniczych wobec dążeń grup kapitałowych mających 

skłonności do eksploatacji człowieka,  

 filantropią i wolontariatem wobec zagrożenia skrajnym indywidualizmem.  

x 

PES wykorzystuje wiele narzędzi wpływu na programowanie polityk. Dzieje się to w 

wyniku wytwarzania różnorodnych produktów wiedzy operacyjnej (eksperckiej) – raporty, 

opracowania, ewaluacje. Instytut Polityk Publicznych opublikował Ranking Polityk 

Publicznych z liczbową ocenę działań w poszczególnych politykach sektorowych (Cygan 

Szpak 2019). Podobne przedsięwzięcie realizuje Klub Jagielloński czy Fundacja Batorego. 

Wiele PES dba o stan i dynamikę rozwoju swojego potencjału analitycznego (analytical 

capacity), czyli zdolność do wytwarzania produktów analitycznych. W ostatnich latach 

widoczne jest to, że PES dostarczają znaczące i rosnące zasoby wiedzy eksperckiej. 

Dostarczają jej zwłaszcza PES zorientowane na uczestnictwo w funkcjonowaniu polityk 

publicznych, w tym m.in. think tanki
45

, a także organizacje rzecznicze. 

Szereg podmiotów ES dzięki aktywności w sferze produkcji analiz, wpływają na 

systemowy obraz danej polityki. Może to mieć miejsce poprzez uczestnictwo w 

wypracowywaniu standardów świadczenia wybranych usług publicznych. Przykładem jest 

uczestnictwo wybranych PES w wypracowywaniu m.in. standardów mieszkalnictwa dla osób 

z różnym poziomem niepełnosprawności. Stają się one następnie podstawą do realizacji 

programów, w ramach których osoby z niepełnosprawnościami uzyskują dostęp do mniej lub 

bardziej samodzielnego zamieszkania (zależnie do stopnia samodzielności)
46

.  

PES uczestniczyły również w wypracowaniu standardów pracy socjalnej na rzecz różnych 

grup (np. osób szukających pracy, rodzin wielodzietnych, rodzin doświadczających 

przemocy, osób niepełnosprawnych, osób starszych). Zaproponowano narzędzia, którymi 

mogą posługiwać się np. pracownicy socjalni w pracy socjalnej z poszczególnymi grupami 

klientów. Przedstawiciele PES pracowali w specjalnie powołanych zespołach eksperckich 

wspólnie z przedstawicielami instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawicielami 

środowisk naukowych (Kadela, Kowalczyk 2013)
47

. 

                                                 
45

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Think_tanki_w_Polsce 

46
 Standardy wypracowywały międzysektorowe zespoły (6) w ramach projektów finansowanych z PO WER 

(Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym).  

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00117 

47
 standardy wypracowano w ramach projektu unijnego Działanie 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług 

pomocy i integracji społecznej”, EFS. 
http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Standardy%20pracy%20socjalnej.%20Rekomendacje%20metodyc
zne%20i%20organizacyje.pdf 
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Podmioty ES funkcjonują w sferze ewaluacji. Podejmują się tego zadania w sensie 

formalizowanym kiedy zamawiają profesjonalne produkty ewaluacyjne, ale wykonują je 

również w rozumieniu luźniejszym, kiedy zawierają więcej opinii niż jednoznacznych danych 

o rezultatach osiąganych.  

x 

Dla PES środkiem działania mogą być kontakty z decydentami, udział w deliberacjach, 

zespołach doradczych (np. tematyczne okrągłe stoły), w procesie tradycyjnie rozumianego 

stanowienia prawa (co ma kluczowy wpływ na programowanie i później implementację). 

Uczestniczą w konsultacjach organizowanych przez urzędy państwowe i samorządowe 

(możliwość wyrażenia stanowiska), w debatach publicznych, deliberacjach (np. konferencje, 

seminaria). Według danych Stowarzyszenia KLON/JAWOR z 2015 r. 39% organizacji 

uczestniczyło w jakiejkolwiek formie konsultacji uchwał, dokumentów, strategii lub planów 

przygotowywanych przez samorządy (Komitet Pożytku Publicznego 2018:33). 

Składają petycje do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego 

(art. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach). Mogą również przeprowadzać inicjatywę 

ustawodawczą, oraz lokalną inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców (Balon et al. 2019:30-

31). 

Czasami podmioty ES wpływają silnie na polityki poprzez organizowanie mniej lub 

bardziej spektakularnych akcji protestacyjnych czy informacyjnych (kampanie). W 2013 r. 

współorganizowały protest środowiska opiekunów osób niepełnosprawnych w sprawie 

podniesienia wysokości ich świadczeń. Doprowadziły także do okrągłego stołu z władzami. 

W jego ramach pracowano nad rozwiązaniami systemowych w tej polityce.  

Środkiem oddziaływania w tej fazie polityki może być mobilizowanie określonych 

środowisk do aktywizmu w istotnych sprawach, które mogą prowadzić do wywarcia wpływu 

na decydentów. Niejednokrotnie tworzą w tym celu koalicje na rzecz wprowadzenia zmiany 

w danej polityce publicznej, łączą zasoby organizacyjne wielu podmiotów, angażują 

ekspertów, docierają do decydentów, próbują zainteresować media, itp. W powyższych celach 

łączą zasoby organizując tzw. podmioty parasolowe
48

.  

Podmioty PES są dobrze upozycjonowane, aby uczestniczyć w programowaniu. Badania 

wskazują, że ich kadry posiadają ponadstandardowy poziom wykształcenia wobec na 

przykład pracowników sektora przedsiębiorstw (Kantyka 2014: 170). Ponadto widoczny jest 

w Polsce proces profesjonalizacji PES jeśli przyjąć kryterium zaangażowania w analizy 

polityk publicznych (publikowane raporty i opracowania programowe), obecność w ciałach 

doradczych i konsultacyjnych, które wypracowują koncepcje programowe, tworzenie think 

tanków, itp.  

Implementacja polityk i programów publicznych 

Podmioty ES podejmują również różnorodną aktywność w fazie implementowania polityk 

publicznych, realizowanych w nich programów i projektów. Implementacja – jako faza post-

decyzyjna [po decyzji] – rozumiana jest zazwyczaj jako świadome wprowadzanie w życie 

zaprojektowanych programów, koncepcji rozwiązań problemów, zapisów prawa, aby 

zrealizować zaplanowane cele (Anderson 2003). Można także prosto powiedzieć, że 

implementacja jest wykonaniem polityki (the execution of policy) (Gerston 2015).  

Niektórzy akademicy podkreślają, że polityka publiczna, która nie została 

zaimplementowana (wdrożona) nie może być w ogóle uważana za politykę publiczną. W 
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latach 70. naukowcy zaczęli kłaść nacisk na odrębność fazy implementacji wobec innych faz i 

wskazywali na jej znaczenie w całym procesie funkcjonowania danej polityki dla możliwości 

osiągania w niej założonych celów. Podkreślali, że dla ich zrealizowania nie wystarczy dobry 

pomysł - dobrze zaprojektowany - na rozwiązanie problemu. Trzeba spełnić warunki 

sprawnego procesu implementacji. Stąd powiększała się skala badań nad tą fazą.  

Wskazuje się często na dwa modele wdrażania polityk. Pierwszy z nich ma charakter 

odgórny (odgórny model działania) (up-down). Zakłada on, że to centralne instytucje władzy 

- tzw. „światłe umysły u góry” odgrywają dominującą rolę dla możliwości osiągania celów w 

danej polityce. Posiadają główne narzędzia działania czyli legislację (regulacje prawne). To 

one są w stanie wymusić na oddolnych podmiotach społecznych i gospodarczych 

podporządkowanie odgórnie zaprojektowanym koncepcjom działań. Nie tylko 

podporządkowują się centralnej władzy, ale także rezygnują z własnych wizji, interesów. Jest 

tu także założenie, że decydenci są w stanie kontrolować cały proces implementacji 

przyjętych do realizacji planów działań i osiągają założone cele (Pulzl, Treib 2007). 

Z kolei drugi kluczowy model określany jest jako model oddolny (bottom-up). Wyłaniał 

się w późnych latach 70. i w początkach kolejnego dziesięciolecia. Był krytyczną 

odpowiedzią na słabości odgórnego modelu. Opierał się na założeniu, że sukces w polityce 

nie jest tylko efektem sprawności władzy centralnej, dobrze sformułowanych przez nią celów, 

dobrze dopasowanych zasobów do oczekiwanych rezultatów. Istotna jest jakość działania 

oddolnych podmiotów, które chcą i mogą uczestniczyć w implementowaniu centralnych 

programów. Istotny jest potencjał współpracy wśród interesariuszy, w tym tych, którzy są 

odbiorcami działań publicznych, np. usług publicznych. W modelu przypisuje się dużego 

znaczenia do warunków lokalnych, w których ma miejsce wdrażanie polityk, w tym do roli 

władz lokalnych, sieci podmiotów pozarządowych. W wielu wypadkach realizacja polityk ma 

bowiem miejsce poprzez instytucje lokalne. Uznaje się, że podmioty lokalne są również jakby 

bliżej problemów, wokół których realizowany jest centralny program działań. To sprawia, że 

często przeformułowują różne elementy programów określanych na szczeblach decydenckich 

(Pulzl, Treib 2007). 

Od kilku dekad w większości państwach widzimy praktykowanie zdecentralizowanych 

modeli polityk, a podstawową rolę w wykonywaniu zadań publicznych pełnią podmioty 

działające lokalnie (decentralizacja zadań publicznych). Tym samym potencjał podmiotów 

lokalnych jest kluczowy dla osiągania efektów z wdrażanych polityk (Zybała 2012). 

W studiach nad implementacją za kluczowe zagadnienie uznaje się kwestię sukcesu i 

porażki w implementacji. Hal Colebatch wskazuje na czynniki mogące powodować porażki w 

implementacji: wyjściowe decyzje programowe (koncepcje) nie są jednoznaczne, „wytyczne” 

[ze szczebla centralnego] pozostają w konflikcie z wytycznymi z innych polityk, dane 

działanie nie miało wysokiego priorytetu, brak odpowiednich zasobów do wykonania działań, 

wygenerowanie konfliktów z interesariuszami (czy wśród nich), grupa docelowa do działania 

okazuje się trudna w dotarciu, podejmowane działania nie osiągają oczekiwanego wpływu na 

otoczenie, uwaga np. interesariuszy przechodzi na problemy z innej dziedziny, (Colebatch 

2009; Maddison, Denniss 2009: 173). 

 
Tabela 4. Odgórne i oddolne podejście do wdrożenia polityki publicznej 

 
Podejście odgórne  

(top-down) 
Podejście oddolne  

(bottom-up) 

Wstępna faza 
polityki  

Decyzje rządu centralnego 
Aktorzy lokalni i lokalne sieci 
zajmujące się implementacją 

Identyfikacja 
głównych aktorów  

Od góry i począwszy do rządu 
Od dołu, włączając w to zarówno 
rząd, jak i organizacje pozarządowe 
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Postrzeganie 
procesu, w jaki 
tworzone są 
polityki publiczne 

Głównie jako zracjonalizowany 
proces, który zaczyna się od 
identyfikacji problemu do 
sformułowania polityki na 
wyższych poziomach aż do jej 
implementacji na niższych 
poziomach 

Interaktywny proces angażujący tych, 
którzy tworzą politykę, i tych, którzy ją 
implementują. Pochodzą oni z różnych 
poziomów rządu i ciał pozarządowych. 
Polityka może ulegać zmianom 
podczas implementacji 

Kryteria 
ewaluacyjne 

Stopień osiągnięcia formalnych 
celów raczej niż uznanie 
niezamierzonych konsekwencji 

Znacznie mniej jasne – możliwe, 
że proces polityki uwzględnia 
lokalny wpływ 

Całościowy nacisk 

Projektowanie systemu, aby 
osiągnąć to, co 
centralnie/odgórnie decydenci 
zamierzają – nacisk na „strukturę” 

Znaczenie strategicznych interakcji 
między wieloma aktorami, którzy 
funkcjonują w sieci programowania 
publicznego – nacisk na „instytucje 
pośredniczące” 

Źródło: K. Buse, N. Mays, G. Walt, Making Health Policy, Open University Press 2010, s. 126. 

 

W tej fazie PES odrywają niezmiernie ważną rolę. Może mieć to postać wytwarzania 

określonych produktów, wykonywania zadań publicznych w ramach typowych zleceń 

publicznych, ale także funkcjonowania rynków niszowych czy regulowanych. Dzięki temu 

wytwarzają szereg usług publicznych, m.in.:  

 usługi społeczno-socjalne (np. dla osób wymagających wsparcia w zakresie 

dochodu, mieszkania, utrzymania zdrowia, np. w ramach tzw. placówek wsparcia 

dziennego),  

 usługi edukacyjne (np. szkoły społeczne, programy pozaszkolne, programy czasu 

wolnego, ośrodki dzienne, programy lekcyjne, szkolenia nauczycieli),  

 usługi rynku pracy (np. programy aktywizacji osób szukających pracy w ramach 

centrów integracji społecznych, szkolenia, doradztwo zawodowe), 

 usługi medyczne i opieki zdrowotnej (terapie lecznicze, opieka hospicyjna, 

doradztwo medyczne, programy profilaktyczne), 

 produkty wsparcia obywatelskiego (np. bezpłatna pomoc prawna, mediacje), 

 usługi otoczenia biznesu (np. inkubatory przedsiębiorczości, klastry tematyczne).  

Dane GUS wskazują, że w 2016 r. PES prowadziły 21,5 proc. wszystkich placówek 

świadczących usługi społeczne w takich dziedzinach jak: pomoc społeczna i opieka nad 

dzieckiem, integracja społeczno-zawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sport.  

Tego typu usługi świadczyło 50,4 tys. stowarzyszeń, fundacji oraz społecznych podmiotów 

wyznaniowych. Osiągnęły one w powyższym roku 13,8 mld zł przychodów
49

. Kierowały one 

24,2 tys. różnego typu placówkami. Największy odsetek placówek posiadały w dziedzinie 

sportu gdzie blisko 100% placówek należało do tego sektora. Znaczący udział posiadają 

również w dziedzinie usług „integracja społeczna i zawodowa” (65,2 proc.), czy usług 

„Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem” (27,6 proc.) (GUS 2018:12-17). Badania 

wskazują na spore zróżnicowanie w geograficznym rozmieszczeniu placówek kierowanych 

przez PES.  

Niektóre PES wytwarzają produkty, jak na przykład aplikacje informatyczne, rozwiązania 

informacyjne, ekocertyfikaty, kalkulatory emisji CO2. Tworzą miejsca pracy np. w 

spółdzielniach socjalnych. Prowadzą kampanie na rzecz szczytnych idei społecznych (np. w 

sprawie klimatu, integracji społecznej, wycofania szkodliwych produktów z rynku, 
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zaprzestania stosowania szkodliwych praktyk w hodowli zwierząt mięsnych [antybiotyki]), 

oferują produkty typu kongresy, targi
50

, organizacje wydarzeń i konferencji.   

Szereg PES wytwarza wiele produktów i usług na specyficznych rynkach, które często 

same w dużej mierze kreują. Wymienić można specyficzne rynki imprez sportowo-

rekreacyjnych oraz imprez kulturalno-rozrywkowych. Popyt na nie generują często 

samorządy lokalne. Poświęcają część budżetu, aby zamawiać/zlecać wykonanie określonych 

lokalnych imprez, które mają na celu uatrakcyjnienie życia w lokalnych społecznościach. To 

podmioty ekonomii społecznej, w znacznej części, tworzą tego typu ofertę. Konkurują o 

możliwość przeprowadzenia imprez. PES działania także na typowych wysoko-

konkurencyjnych rynkach produktów/imprez (imprezy biegowe).  

W ostatnich dekadach rozwija się tzw. gospodarka czasu wolnego, czy rynek czasu 

wolnego albo rynek usług zagospodarowywania czasem wolnym. W obecnej dobie 

gospodarkę napędza nie tylko popyt na dobra materialne, tradycyjne usługi, ale także na 

przeżywanie określonych doświadczeń. W tym obrębie działa coraz więcej podmiotów, a ich 

przychody powiększają się. Podmioty prywatne, jak i publiczne oraz podmioty ekonomii 

społecznej oferują np. np. usługi wypoczynku, rozrywki, pogłębienia wiedzy, czy 

realizowania hobby. 

Jak pisze Beata Kolny doświadczenia stają się motorem napędowym dzisiejszej 

gospodarki, po surowcach, produktach i po „zwykłych” usługach. „Żyjemy w czasach 

rozwoju zupełnie nowej, zaawansowanej gospodarki opartej przede wszystkim na usługach, 

której fundamentem jest dostarczanie klientom doświadczeń silnie nacechowanych 

emocjami”. Zdaniem uczonej, sukcesy odnoszą tu te podmioty, które dostarczają produkt 

dobry jakościowo, o odpowiedniej cenie, rozpoznawalnej marce, ale przede wszystkim taki, 

który dostarczy klientom silnych emocji (Kolny 2017:143).  

Ukształtowanie powyższego rynku jest powiązane z wieloma współczesnymi zjawiskami. 

Wiele grup społecznych cieszy się coraz większym zasobem czasu wolnego, a także zasobami 

finansowymi. Umożliwia im to zaspokajania takich potrzeb, którym nie są w stanie sprostać 

we własnym zakresie. Ponadto niektóre badania wskazują, że powstają społeczeństwa o 

charakterze postmaterialistycznym. Większą wartość przywiązuje się w nich do doświadczeń 

i przeżyć, wyrażenia swoich preferencji i wartości niż do przedmiotów.  

Rosnąca rzesza klientów wyraża zainteresowanie imprezami zbiorowymi: turniejami, 

rywalizacją, koncertami, czy zgłębianiem specyficznej wiedzy. Podmioty ekonomii 

społecznej wydają się być dobrym graczem na tym rynku. Posiadają potencjalne przewagi 

konkurencyjne. Energii dodaje im poczucie misji, służenia tzw. celom wyższym 

(społecznym). Sprawnie sięgają po techniki przyciągania uwagi zainteresowanych klientów, a 

także mobilizowania wsparcia szeregów wolontariuszy. W konsekwencji często powstaje 

oferta, która najbardziej odpowiada klientom/konsumentom. 

Ciekawym rynkiem stały się imprezy biegowe, na którym konkuruje rosnąca liczba 

podmiotów ekonomii społecznej. Konkurują między sobą, ale także z podmiotami z innych 

sektorów – prywatnego biznesu, jak i z jednostkami samorządowymi. Konkurują o 

przyciągnięcie uczestników. Muszą budować swoje przewagi konkurencyjne, aby utrzymać 

się na rynku. W przypadku powyższego rynku liczy się zdolność do wytworzenia bogatego 

kalendarza imprez, wyboru ciekawego miejsca, zorganizowania sprawnej obsługi. W 

konsekwencji zyskują uczestników i tym samym możliwość realizowania imprez. Gdy są 
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odpowiednio duże, mogą czerpać przychody z opłat za uczestnictwo, od sponsorów, z imprez 

towarzyszących (np. targi sprzętu sportowego, strojów).  

Natomiast z punktu widzenia obywatela powstaje coraz atrakcyjniejsza i różnorodniejsza 

oferta imprez, dla osób z różnymi możliwościami fizycznymi, różnymi gustami i profilami 

życiowymi, itp. Zdaniem Zygmunta Waśkowskiego, badacza tego rynku, niektóre polskie 

imprezy biegowe pod względem oferty dla biegaczy są już porównywalne do organizowanych 

na Zachodzie, gdzie istnieje dłuższa ich tradycja. „Dotyczy to oczywiście wybranych, 

topowych naszych imprez, bo wielu z nich jednak nadal sporo brakuje do poziomu 

europejskiego”.
51

 Z kolei Ewa Kasperska i Mirosław Kasperski piszą, że obecnie biegacz ma, 

w zależności od preferencji i możliwości finansowych, niemal nieograniczony wybór jako 

konsument. „Ceny uczestnictwa w biegach mogą wahać się od kilku tysięcy zł 

(zorganizowane wyjazdy np. na maraton w Nowym Jorku), po niemal bezpłatne uczestnictwo 

w biegu o zasięgu lokalnym, gdzie nie pobiera się wpisowego, a koszt może ograniczyć się 

tylko do zapłaty za przejazd w dane miejsce”. (Kasperska, Kasperski 2015: 29).  

W powyższym kontekście podmioty ES stają się istotnych czynnikiem lokalnego rozwoju. 

Uruchamiają dodatkowe źródła rozwoju ekonomicznego. Animowanie lokalnych imprez 

zwłaszcza dla klientów z zewnątrz, pobudza lokalne gospodarki. Generują dodatkowy popyt 

dla lokalnych firm, które w konsekwencji mogą więcej sprzedać produktów, wynająć więcej 

pokoi hotelowych, uruchomić więcej atrakcji turystycznych, itp. Ożywiają się szlaki 

turystyczne, biura turystyczne, obiekty sportowe, centra kulturalno-rozrywkowe czy 

informacja turystyczna. PES dostarczają motorów rozwoju również w szerszym wymiarze. 

Generują popyt w sektorze sprzętu sportowego.  

Podmioty ES dostarczają kolejnego typu produktów i usług. Ich znaczenie w gospodarce 

jest bardzo duże. Usługi aktywizacji bezrobotnych zwiększają zasoby pracy, co ma znaczenie 

zwłaszcza w dobie deficytu rąk do pracy. Powiększają zasoby pracy również poprzez 

zwiększanie liczby wolontariuszy. Udzielają im szkoleń i przygotowania do pełnienia często 

istotnych dla państwa i społeczeństwa zadań. Zasób ich pracy zwiększa możliwości 

dostarczania produktów i usług medycznych i opieki medycznej. R. Iwański et al. piszą, że 

obecnie wolontariat tworzy integralny i niezbędny element funkcjonowania hospicjów. Bez 

wolontariuszy nie możliwe byłaby pełne wsparcie pacjentów W hospicjach stacjonarnych, 

wspiera ich przeciętnie 30-40 wolontariuszy w ramach wolontariatu medycznego [osób z 

wykształceniem medycznym], jak i pozamedycznego (2018:75, 139).  
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III. Polityka gospodarcza 

Polityka gospodarcza to ogół działań podejmowanych przez państwo oraz podmioty 

pozarządowe, które sprzyjają rozwojowi ekonomicznemu kraju, a także regionów i 

społeczności lokalnych. Przedmiotowo polityka gospodarcza jest niezwykle szeroka, od 

polityki monetarnej i fiskalnej oraz budżetowej, przez rozwój infrastruktury, po rozwój 

przedsiębiorczości i kształtowanie kultury przedsiębiorczości. Michael E. Kraft i Scott R. 

Furlong wskazują, że „… polityka gospodarcza dotyczy rozwijania programów i sub-polityk, 

które w zamierzeniu mają wpływać na sytuację ekonomiczną społeczeństwa, w tym na 

redukowanie bezrobocia czy przyspieszanie wzrostu gospodarczego” (Kraft, Furlong 2018: 

344).  

Tradycyjnie polityka gospodarcza rozumiana była jako aktywność głównie instytucji 

państwa (centralne organy władzy, aparat urzędniczy) (Winiarski 2006: 17-18; Kaja 1999: 11-

12) i rozumiana jako ingerencje/interwencje w mechanizmy rynkowe z powodu 

występowania tzw. zjawiska zawodności rynku (niedoskonałość mechanizmów konkurencji). 

Przykładem są monopole, czy oligopole, które powodują ograniczenie skali konkurencji i 

nadużywanie pozycji na rynku (np. windowanie cen). Występuje także zjawisko asymetrii 

informacji między konsumentami i producentami, co prowadzi również do różnego typu 

nierównowag i zaburzeń na rynku. Mają miejsce negatywne efekty zewnętrzne jak 

zanieczyszczenia środowiska, itp. W efekcie powyższego mechanizmy rynkowe nie tworzą 

warunków do wytwarzania określonego typu dóbr (dobra publiczne). Wobec powyższego ich 

wytworzeniem zajmują się instytucje państwa albo podmioty ekonomii społecznej.  

W polityce gospodarczej, niemal od jej początków, toczą się spory o jej zasady, 

najistotniejsze cechy. Są to spory w znacznej części ideowe, ale także spory akademików i 

ekspertów odwołujących się na różne sposoby do danych z określnego typu badań 

empirycznych. Podstawowy obszar dyskusji dotyczy kwestii skali, w jakiej życie 

gospodarczej może być oparte na niezakłóconych odgórną interwencją mechanizmach 

konkurencji (spontaniczne procesy), a w jakim stopniu państwo powinno regulować określone 

mechanizmy funkcjonowania rynków biznesowych.  

W polityce gospodarczej dyskutowana była i jest również kwestia, czy aktywność 

ekonomiczna ma być kojarzona wyłącznie z działaniami nakierowanymi na uzyskanie 

prywatnego zysku czy należy w to włączyć działania biznesowe, ale realizowane na rzecz 

celów publicznych. To pytanie, czy w strukturach wolnorynkowej gospodarki jest miejsce na 

podmioty działające na rynku, ale korzystające z określonych „przywilejów” przyznawanych 

z uwagi na cel prowadzonego biznesu (wsparcie dla grup defaworyzowanych). Takie 

„przywileje”, to m.in. dotacje na działalność, specjalne zwolnienia podatkowe, itp. A więc nie 

chodzi tyle o podział wygenerowanych z działań biznesowych zysków, ale o samą strukturę 

aktywności ekonomicznej, w której jest miejsce na „niestandardowe” podmioty biznesowe. 

W polityce gospodarczej w Polsce po 1990 r. można wyróżnić kilka głównych obszarów 

problemowych będących przedmiotem stałych dyskusji i analiz: (1) transformacja systemowa 

z gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej po 1990 r., (2) stabilizacja finansowo-

budżetowa, oraz (3) rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.  

W pierwszej sferze punktem odniesienia był tzw. Plan Balcerowicza, ogłoszony w styczniu 

1990 r. przez ówczesny rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jego celem była stabilizacja 

makroekonomiczna gospodarki (opanowanie inflacji), liberalizacja wymiany handlowej oraz 

zapoczątkowanie zmian strukturalnych (m.in. prywatyzacja
52

). Stabilizowano gospodarkę 
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 Wprowadzono kilka ścieżek prywatyzacji zakładów państwowych, m.in. kapitałowa, giełdowa, pracownicza (z 
udziałem pracowników).  
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poprzez m.in. tzw. urealnienie stóp procentowych, ustanowienie cen odzwierciedlających 

realia rynkowe, ograniczanie tempa wzrostu płac, a także demonopolizację sektorów, 

komercjalizację przedsiębiorstw i banków itp. Wspierano rozwój rynku kapitałowego (giełda 

papierów wartościowych, 1991), powołano urząd antymonopolowy (1990). Kolejne rządy 

kontynuowały główne cele pierwszego rządu po 1990 r. Zreorganizowały system podatkowy 

(m.in. podatek pośredni VAT, 1993), zdenominowały polską walutę (1995), ukształtowały 

funkcje banku centralnego (powstał osobny nadzór bankowy, 1997). Powołano szereg agencji 

regulujących wybrane sektory gospodarki (np. energetyka, telekomunikacja, finanse), 

tworzono programy na rzecz rozwoju prywatnej przedsiębiorczości (np. instytucje otoczenia 

biznesu), itp. Wytworzono zasady polityki pieniężnej oraz makroekonomicznej (w tym 

budżetowej). Wśród programów gospodarczych rządów poza Planem Balcerowicza widoczny 

był tzw. Plan Kołodki, wicepremiera, ministra finansów (1993-1997, 2002-2003), znany jako 

Strategia dla Polski (1994). Kolejne jego programy to Pakiet 2000 oraz Program Naprawy 

Finansów Rzeczpospolitej (2002-2003). Kolejny był tzw. Plan Hausnera, drugi plan 

Balcerowicza (1997-2000) (znany jako program schładzania gospodarki). Wszystkie 

programy w różny sposób rozkładały akcenty w zakresie stosowania instrumentów stymulacji 

wzrostu gospodarczego (np. ulgi podatkowe, obniżanie podatków, ulgi eksportowe, poziom 

stóp procentowych, zadłużenie, dewaluacja), zmian strukturalnych (np. prywatyzacja, 

reprywatyzacja) i kształtowania finansów publicznych (np. poziom deficytu budżetowego, 

długu publicznego), walki z inflacją (w tym kursu walutowego). Działania odbywały się w 

warunkach spełnienia wymogów wejścia do UE, m.in. związane z wypełnienie tzw. kryteriów 

z Maastricht.  

W drugim obszarze przedmiotem dyskusji była kwestia wysokości udziału wydatków 

publicznych w PKB. One systematycznie spadały. W 1996 r. wynosiły 51,1 % PKB, a w 2010 

r. spadły do 45,7%, by w 2015 r. osiągnąć jeszcze poziom 41,5% PKB przy średniej w 

państwach UE - 45,4%, a średnia w państwach Europy Środkowo Wschodniej (bez Polski) – 

42,2%. Szereg krajów unijnych posiada wydatki publiczne powyżej 50 proc. PKB, zwłaszcza 

kraje skandynawskie, ale również np. Francja (Sawulski 2017).  

Rządzący zwykle za priorytet uznawali „zreformowanie i zrównoważenie finansów 

państwa”. Oznaczało to m.in. wyeliminowanie mechanizmów indeksacji związanych z 

wyrównywaniem kosztów społecznych różnych podwyżek cen, a także ograniczenia po 

stronie wydatków, szukanie nowych źródeł dochodów, podwyższanie tempa wzrostu 

gospodarczego itp. Wprowadzono konstytucyjne i ustawowe ograniczenia w zaciąganiu 

państwowego długu publicznego oraz długu samorządowego
53

. Elementem zarządzania 

finansami stały się również reguły wydatkowe powściągające wydatki publiczne (łączne 

wydatki z budżetu mogą rosnąć w tempie nie wyższym niż inflacja plus jeden punkt 

procentowy, 2002). Kolejne ekipy rządzące weryfikowały różne pozycje wydatkowe z myślą 

o ich ograniczaniu, w tym instytucje publiczne wydatkujące publiczne środki. Jednym z 

najbardziej widocznych przedsięwzięć tego typu był tzw. Plan Hausnera ("Program 

Uporządkowania i Ograniczania Wydatków Publicznych", 2004).  

Transformacja gospodarcza wywoływała liczne dyskusje. Często punktem odniesienia w 

dyskusjach był tzw. Plan Balcerowicza, który uchodził za neoliberalny model transformacji 

(nacisk na różne formy liberalizacji i prywatyzacji). Z czasem dyskusje obejmowały również 

kwestie rezultatów transformacji. Krytycy, jak i zwolennicy modelu podjętych reform 

zwracali uwagę na rezultaty stabilizacji makroekonomicznej gospodarki, sposób 

ukształtowania struktury gospodarki, w tym na poziom jej innowacyjności, poziom 
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 Samorząd lokalny może mieć maksymalnie dług w wysokości 60% jego dochodów ogółem na koniec roku oraz 
na koniec kwartału. Obsługa długu nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów JST.  
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deindustralizacji, jej zdolność do eksportu produktów zaawansowanych technologicznie, 

rozwój infrastruktury po 1990 r. Przedmiotem sporów było kwestia strategii działań, które 

zostały podjęte i, które powinny być podjęte. Zwracano uwagę na zagadnienie spójności 

działań i ich sekwencyjności (terapia szokowa czy działania „krok po kroku” [gradualizm]).  

Pomimo sporów o rezultaty transformacji, wiele danych makroekonomicznych można 

uznać za pozytywne. Po 1990 r. poza dwoma pierwszymi latami, odnotowywany był wzrost 

gospodarczy, który relatywnie do innych krajów, był dość wysoki. Gospodarka okazała się 

odporna na kryzys globalny z okresu 2007/2008, kiedy w Polsce doszło tylko do 

spowolnienia. Natomiast krytycy wskazywali na tzw. koszty społeczne, w tym wysoki 

poziom bezrobocia trwającego do 2004 r., odczuwalnego jeszcze do 2015 r. Ukształtowały się 

relatywnie wysokie nierówności społeczne wyrażone m.in. w tzw. wskaźniku Giniego oraz 

szeregu badań (Blanchet et. al. 2019:32), nierówności terytorialne. Wskazywano na słabość 

krajowego kapitału (m.in. na skutek – zdaniem krytyków - zbyt daleko idącej preferencji na 

rzecz prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego), a także na niski poziom nakładów na 

badania i rozwój znacznie odbiegający od zachodnich odpowiedników, czy na niską stopę 

inwestycji, w tym prywatnych.  

Debaty i spory obejmowały także wymiar instytucjonalny gospodarki czyli m.in. ramy 

prawno-organizacyjne. Wskazuje się często na niską jakość prawa gospodarczego, słaby i 

niewydolny arbitraż gospodarczy (w tym sądownictwo gospodarcze), niedostateczny dostęp 

do kredytowania i gwarancji finansowych dla MŚP, bariery dla rozwijania oddolnej 

przedsiębiorczości (procedury zakładania nowych firm), w tym bariery dla rozwijania 

innowacyjności gospodarczej. W ostatnich latach wiele debat miało miejsce wokół barier dla 

dalszego rozwoju, w tym tzw. pułapki średniego rozwoju. Ten problem podejmowały ostatnie 

strategie publiczne (m.in. Strategia odpowiedzialnego rozwoju, 2017).  

 Podmioty ekonomii społecznej w obrębie polityki gospodarczej 

Istnieje wiele barier utrudniających oszacowanie liczby podmiotów ekonomii społecznej 

działających w szeroko rozumianej polityce gospodarczej. Istniejące ich typologie nie 

odnoszą się bezpośrednio do gospodarki. Zestawienie Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2018 r. 

uwzględnia podmioty (NGO) działające w zakresie lokalnego rozwoju. Zarejestrowanych 

było wówczas w Polsce ok. 4 tys. takich podmiotów, co stanowiło ok. 6 proc. wszystkich 

zarejestrowanych organizacji (Charycka, Gumkowska 2019). Natomiast GUS wytworzył 

kategorię organizacji „Rozwój lokalny społeczny i ekonomiczny”. W jej ramach odnotowano 

3,5 tys. organizacji, które stanowią 3,5 proc. wszystkich organizacji non-profit (GUS 2019). 

W obrębie polityki gospodarczej aktywne są także podmioty ES należące do sektora 

spółdzielczego. W 2017 r. działało 136 spółdzielni pracy oraz spółdzielni inwalidów i 

niewidomych (SIiSN) z 16,5 tys. pracującymi. W ostatnich latach ich liczba spadła wobec 

stanu z 2014 r (kiedy działało 171. z 24 tys. zatrudnionymi) i stanu z 2009 r. (kiedy ich 

działało 265 z 44 tys. zatrudnionymi). Według Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej ich liczba może nadal spadać z powodu ich trudnej sytuacji finansowej. Powyższe 

spółdzielnie najczęściej zajmowały się przetwórstwem przemysłowym (odpowiednio 81,0% i 

27,9%). 

Działają także spółdzielnie socjalne, które są typem podmiotu ekonomicznego działającego 

w oparciu o osobistą pracę członków i pracowników
54

. Na początku stycznia 2018 r. działało 
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 Spółdzielnie socjalne mogą być zakładane przez osoby indywidualne, oraz prawne, NGO, państwo lub 
jednostki samorządu terytorialnego. Dla spółdzielnie kluczowe było wejścia w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Istotne zmiany wprowadziła ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach socjalnych 
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ich 1580 (131 w likwidacji). Oznacza to wzrost wobec poziomu z 2014 r. gdy ich liczba 

wynosiła 1226. Badania w województwie małopolskim pokazały, że tworzą je osoby 

bezrobotne (78% organizacji), osoby po 50. roku życia przeżywające trudności z powrotem 

na rynek pracy (58%), osoby z niepełnosprawnością (57%), osoby o niskich kwalifikacjach 

zawodowych (52%) (Bohdziewicz-Lulewicz 2020.).  

Spółdzielnie socjalne działają w obrębie branż, w których nie są wymagane wysokie 

kwalifikacje pracownicze (usługi komunalne, prace remontowe, opieka, gastronomia). 

Natomiast spółdzielnie zakładane przez podmioty instytucjonalne działają w sektorach swoich 

założycieli, np. poligrafia, usługi związane z prowadzeniem biura, meblarstwo. Część 

spółdzielni założyły władze samorządowe, i wówczas zajmują się one głównie 

porządkowaniem terenów zielonych, opieką senioralną czy pomocą społeczną (MRPiPS 

2020: 25). 

W gospodarce działają również zakłady pracy chronionej. Na koniec 2017 r. działało ich 

1038
55

, które zatrudniały 166 248 osób, (w tym 129 tys. to osoby niepełnosprawne). 

„Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych zakładach ukształtował się na 

poziomie 78,48%.” (KPRES: 85). 

x 

Podmioty ekonomii społecznej w najściślejszym rozumieniu pełnią rolę w polityce 

gospodarczej jako czynnik produkcji i wytwarzania usług, tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza 

dla grup defaworyzowanych. Według szacunków za 2015 r. PES wytworzyły ok. 1,2% 

Produktu Krajowego Brutto i zapewniły pracę dla 345 tys. osób, co odpowiadało ok. 2,4% 

całego zatrudnienia w gospodarce (MRPiPS 2019:12). Ponadto PES pełnią istotną rolę w 

gospodarce realizując różnego typu programy aktywizacji zawodowej, dzięki którym 

dostarczają pracowników na rynek pracy. Ma to szczególne znaczenie w obecnych 

warunkach, w których odczuwany jest deficyt rąk do pracy. Należy także założyć, że PES 

wytwarzają przynajmniej część produktów i usług, które nie znajdują odzwierciedlenia w 

oficjalnych danych. Trudno bowiem włączyć do statystyki produkty aktywności koła 

gospodyń wiejskich, których jest ok. 26 tysięcy.  

Wpływ PES na rozwój ekonomiczny jest większy niż wskazują różne wskaźniki 

statystyczne – oceniono w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023. W 

szerszym rozumieniu PES odgrywa rolę w polityce gospodarczej wpływając na poprawę 

infrastruktury systemu ekonomicznego (jego stronę materialną, jak i nie-materialną [prawno-

regulacyjną]).  

Przyczyniają się do pomnażania kluczowego dla gospodarki zasobu, jakim jest kapitał 

społeczny, czyli kapitał zaufania. Wzmacnia on zdolność członków społeczeństwa do 

wzajemnie korzystanej współpracy (MRPiPS 2019:12). W Polsce tradycyjnie widoczne są 

kłopoty z zasobem tego kapitału. Utrzymuje się on na poziomie 2–3-krotnie niższym od 

średniej w Unii Europejskiej. Skutkuje to mniejszą „liczbą inicjatyw i mniejszym 

zainteresowaniem przedsiębiorczością, obniżając tym samym potencjał społeczeństwa i 

możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych w przyszłości. Jednym z remediów na tę 

sytuację mają być działania na rzecz wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i solidarnej, 

przewidziane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.” (MRPiPS 2019:12). 

W polskim prawie istnieją instrumenty, które umożliwiają rozwój ekonomiczny PES. 

Samorządy mają do dyspozycji różne formy współpracy z PES, a także instrumenty 

ekonomiczne, jak klauzule społeczne, dzięki którym od 2009 r. mogą zlecać im zadania 
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publiczne (zamówienia publiczne) w oparciu o pewne odstępstwa od ogólnych zasad 

zamówień publicznych zawartych w Prawie Zamówień Publicznych (umożliwia to dyrektywa 

unijna 2004/17/WE, 2004/18/WE). Samorząd jako zamawiający może zastosować wyjątki od 

ogólnych zasad zamówień publicznych jeśli służy to np. zatrudnianiu osób mających 

szczególne trudności z integracją zawodową (Schimanek 2016:31-32). 

PES w fazie programowania polityki gospodarczej 

PES pełnią szereg ról w sferze programowania tej polityki. Współkształtują jej agendę 

włączając w nią ideę gospodarki, w której działa zarówno typowy prywatny sektor firm, ale 

także podmioty inspirowane celami społecznymi chcące rozwiązywać problemy środowisk 

defaworyzowanych. Wspierają ideę zakładającą, że biznes nie jest wyłączną domeną dążeń do 

prywatnego zysku. Zysk może być kapitałem służącym do rozwiązywania problemów 

społecznych/zbiorowych.  

Wiele podmiotów ES wzmacnia w agendzie tej polityki zagadnienie znaczenie rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości i roli, jaką mogą w nim odegrać grupy defaworyzowane (jako 

źródło pracy, popytu, a także innowacyjności). Wskazują na ideę zrównoważonego rozwoju, 

w sensie potrzeby wyrównywania szans rozwojowych między regionami i wspierania 

dodatkowymi funduszami tych, które pozostają słabiej rozwinięte.  

Wspierają słabszą stronę w relacjach ekonomicznych. Szereg podmiotów ES 

zaangażowało się – m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu – w przedsięwzięcia 

wzmacniające społeczną odpowiedzialność biznesu, aby wspierać interesariuszy biznesu, w 

tym lokalne społeczności czy pracowników o niższych kwalifikacjach. Instytut Spraw 

Obywatelskich od lat wspiera słabszą stronę w stosunkach pracy, czyli stronę pracowniczą. 

Rady pracownicze są to struktury organizacyjne, które mogą powstawać w zakładach pracy 

aby reprezentować głos pracowniczy wobec właścicieli i kierownictw przedsiębiorstw. 

Zakładane są na bazie ustawy z 7.04.2006 r.
56

 (implementacja dyrektywy unijnej
57

)
58

. Instytut 

Spraw Obywatelskich realizuje wiele przedsięwzięć, które wspierają rozwój liczbowy rad, 

oraz ich profesjonalizację. W 2007 r. zorganizował Centrum Wspierania Rad Pracowników
59

, 

w ramach którego prowadzi m.in. szkolenia dla członków rad pracowników. Ponadto 

wytworzył projekty nowelizacji głównej ustawy regulującej ich funkcjonowanie
60

.  

Organizacje ES wspierają pracujących, którzy w najmniejszym stopniu posiadają ochronę 

przed utratą zatrudnienia. Są to osoby pracujące w oparciu o różne niestabilne umowy 

(umowy cywilno-prawne, jednorazowe kontrakty itp.). W dzisiejszej gospodarce powstaje 

coraz więcej nowych form wykonywania pracy (m.in. uberyzacja). Skłania to analityków do 

formułowania nowych modeli gospodarki np. gospodarka „fuchy”, gospodarka 

współdzielenia, gospodarka wirtualnych platform
61

. Jednocześnie wyłaniają się „nowi 

przegrani” (tzw. prekariat), czyli ci, którzy pozostają w najtrudniejszym położeniu na rynku 

pracy. Pozbawieni są stabilności zatrudnienia, pakietów socjalnych, itp. Wobec tego 

konieczne wydaje się zaoferowanie im różnych form ochrony ich interesów. Instytut Spraw 

                                                 
56

 Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji i prowadzi kampanie na rzecz 
upowszechnienia rad 

57
 dyrektywy Rady UE i Parlamentu Europejskiego 2002/14/WE 

58
 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060790550 

59
 https://radypracownikow.info/ 

60
 https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,123.html 

61
 http://www.dontgigup.eu/ 

http://www.dontgigup.eu/
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Publicznych zaangażowany jest w projekty analityczne, które mają na celu rozpoznanie 

powyższego typu trendów na rynku pracy, które zyskują obecnie na sile.  

Sektor ekonomii społecznej oddziałuje na agendę w tej polityce wskazując na czynniki, 

które mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju gospodarczego. Szereg organizacji analizuje i 

tworzy programy redukujące zagrożenie korupcją. Fundacja Batorego od lat prowadzi 

programy analizujące zagrożenia korupcyjne, m.in. Przeciw korupcji. Prowadzono projekty 

monitorowania wybranych postępowań przetargowych, badano funkcjonowanie systemu 

przeciwdziałania korupcji w wybranych instytucjach, m.in. w Ministerstwie Gospodarki, czy 

Agencji Rezerw Materiałowych. Fundacja zajmowała się także monitoringiem procesu 

legislacyjnego, aby zapewnić mu wyższą jakość. W 2011 r. zorganizowała Obywatelskie 

Forum Legislacji, które zgromadziło ekspertów z wielu dziedzin. Publikuje analizy 

nowotworzonego prawa pod kątem jego jakości. 

PES współtworzą infrastrukturę intelektualną dla rozwoju gospodarczego. Przynajmniej 

pewna ich część odgrywa jednocześnie rolę think tank’ów. Stymulują debatę wokół idei 

rozwoju gospodarczego. Promują tradycyjne podejścia związane czy to z klasycznym 

liberalizmem ekonomicznym, czy podejściami socjaldemokratycznymi. W jakimś sensie 

wpływa to na modele działań w polityce ekonomicznej. Widoczne są działania z jednej strony 

Centrum im. Adama Smitha czy Instytutu Wolności, a z drugiej Fundacji Kaleckiego czy 

Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lasalla.  

Dostarczają nowych analiz i danych, również w zakresie bieżących wyzwań 

ekonomicznych Polski. Dotykają one często najtrudniejszych zagadnień związanych z 

modernizacją gospodarki i sfer pokrewnych, wpływających na otoczenie gospodarcze, jak 

system ubezpieczeń, przekształcenia energetyczne. Podejmują zagadnienia przekształceń 

strukturalnych zachodzących w światowej gospodarce, do których rodzima gospodarka musi 

dostosowywać się. Podmioty ekonomii społecznej wytwarzają koncepcje rozwoju 

określonych gałęzi gospodarki, koncepcje rozwoju określonych aspektów, które są istotne dla 

danych gałęzi. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
62

 wytwarzała raporty 

dotyczące kluczowych problemów gospodarczych, które dotyczyły min. polityki surowcowej 

Polski, konkurencyjność kraju, wspierania innowacyjności. Przykładem może być także wiele 

opracowań Instytutu Badań Strukturalnych, Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA), 

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Instytutu Sobieskiego, czy Fundacji 

Republikańskiej.  

Tworzą również fora dyskusji i deliberacji w skali ponadnarodowej. Instytut Studiów 

Wschodnich realizuje doroczne spotkania biznesu i polityków pod nazwą „Forum 

Ekonomiczne w Krynicy”. Omawiane są tam kluczowe wyzwania, przed którymi stoi 

krajowa, jak i międzynarodowa gospodarka. 

Przedstawiciele PES wpływają na programowanie polityki poprzez udział w różnych 

ciałach doradczych i przedstawicielskich, w których zasiadają. Np. pełnią funkcję członków 

powiatowych rad rynku pracy, a także różnych zespołów doradczych w urzędach centralnych 

i wojewódzkich. Konsultują projekty strategicznych dokumentów państwa.  

Warto podkreślić, że tuż po 1989 r. podmioty pozarządowe przyczyniały się do 

upowszechniania wiedzy o zasadach wdrażanej wówczas gospodarki wolnorynkowej. 

Fundacja Gospodarcza
63

 w 1991 r. wydała tłumaczenie jednego z pierwszych podręczników 

akademickicj do wolnorynkowej ekonomii „Ekonomia” autorstwa D.R. Kamershen, R.B. 
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 https://fundacjagap.pl/o-fundacji/rozwoj-spoleczno-gospodarczy/ 

63
 Początkowa nazwa Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność. 
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McKenzie i C. Nardinelli. Fundacja zakładała Polsko-Amerykańskie Instytuty 

Przedsiębiorczości, które organizowały szkolenia w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości i 

marketingu. Założyła Bank Informacji Gospodarczej (później Zespół Informacji 

Gospodarczej), bazę firm z całej Polski (wydana w postaci Katalogu Polskiego Przemysłu). 

Utworzyła Ośrodek Promocji Przedsiębiorczości, współtworzyła Gdańską Sieć Wspierania 

Biznesu
64

. W późniejszych latach tworzy również punkt konsultacyjno-doradczy dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą i dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

Ponadto powstawało wiele fundacji i stowarzyszeń, których celem była edukacja 

ekonomiczna wnosząca świadomość złożoności reguł gospodarki wolnorynkowej.  

 

Tabela 1. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 fazach 
funkcjonowania polityki gospodarczej 

 
Fazy w polityce 
gospodarczej 

Charakterystyka 

1. 
Programowanie 
działań/projektów 

 wpływanie na agendę polityki nowymi punktami widzenia (np. zysk 
nie tylko na cele prywatne, społeczne odcienie przedsiębiorczości), 

 wywoływanie nowych narracji (np. o gospodarce wielosektorowej), 

 sygnalizowanie problemów w rozwoju gospodarczym (np. potrzeba 
wyższego poziomu kapitału społecznego w biznesie, wzmocnienia 
lokalnej przedsiębiorczości),  

 współtworzenie narracji np. dotyczących potencjału 
ekonomicznego grup defaworyzowanych,  

 wprowadzanie w debaty nowych projektów działań, reform, 

 współuczestnictwo w ciałach doradczych, 

2. 
Implementowanie 
działań, programów 

 dostarczanie programów rozwoju lokalnego,  

 dostarczanie infrastruktury otoczenia biznesu, np. inkubatory 
ekonomii społecznej, doradztwo finansowe,  

3. 
Analiza wyzwań i 
scenariuszy 
rozwojowych 

 dostarczanie produktów wiedzy (m.in. bezpośrednie doświadczenia 
odbiorców aktywizacji), ekspertyzy, badania, 

4. Ewaluacji rezultatów 
 wytwarzanie opinii, ocen o różnym poziomie komplementarności, 

systematyczności produktów i usług wsparcia (raporty w zakresie 
monitoringu lub ewaluacji).  

Źródło: opracowanie własne 

Podmioty ES w sferze implementacji polityki gospodarczej 

Podmioty ES obszaru polityki gospodarczej wytwarzają szereg produktów i usług które 

wzbogacają ofertę na wielu rynkach, są to często rynki niszowe i lokalne. Oferują produkty 

„fizyczne” i produkty wiedzy, produkty „rynku wolnego czasu”. Animują lokalny rozwój. 

Zajmują się produkcją żywności, począwszy od prowadzenia kawiarni, restauracji po 

tradycyjną wytwórczość (Fundacja Vega). Prowadzą programy aktywizacji zawodowej, w 

wyniku których dostarczają pracowników firmom oraz instytucjom. Oferują usługi finansowe. 

Pośredniczą w udzielaniu pożyczek. Na przykład Fundacja Wspomagania Wsi udzieliła 

niemal 20 tys. pożyczek
65

 od 1997 r. na kwotę ponad 253 mln zł
66

. Oferują usługi 

pozyskiwania finansowania dla biznesu i organizacji pozarządowych
67

. PES wymyślają i 
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 http://www.fungo.com.pl/ 

65
 To wynik partnerstwa z instytucjami publicznymi, krajowymi i zagranicznymi, jak z Agencją Nieruchomości 

Rolnych, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Światowym, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 

66
 http://fundacjawspomaganiawsi.pl/mikropozyczki/pozyczki-dla-przedsiebiorcow/ 

67
 Stowarzyszenie doradców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (http://www.agroplus.pl/).  
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realizują programy promocji polskich produktów. Fundacja Teraz Polska od lat wspiera 

identyfikację marketingową polskich produktów.  

Działa wiele organizacji ekonomii społecznej które wspierają mechanizmy lokalnego 

rozwoju. One współtworzą lokalny ekosystem ekonomiczny. Wspierają go swoim kapitałem 

społecznym, ponadstandardowym kapitałem moralnym wyrażającym się w skłonności do 

włączania do obiegu gospodarczego osoby zagrożone wykluczeniem. Wzmacniają lokalny 

rynek pracy dostarczając dodatkowych rąk do pracy, podwyższają kwalifikacje zawodowe 

części pracujących, poszerzają rynek konsumencki. Wzmacniają zdolność do współdziałania 

międzysektorowego: prywatnego, publicznego i społecznego. Uczestniczą w lokalnych 

działaniach na rzecz tworzenia i realizowania lokalnych strategii, profilowania 

ekonomicznego ośrodków wiejsko-miejskich
68

. Dostarczają liderów, którzy są czynnikiem 

łączącym różne środowiska i sektory. Dostarczają nowych wzorców, źródeł i metod uczenia 

się o zasadach rozwoju.  

Bogumił Szczupak i Małgorzata Czornik wskazują na czynniki, które są istotne dla 

tworzenia środowiska przedsiębiorczości. We wszystkich nich rola PES wydaje się kluczowa:  

• tworzenie sieci współpracy partnerów,  

• budowanie ram instytucjonalnych partnerstwa,  

• tworzenie warunków kształcenia, edukacji i uczenia się,  

• tworzenie warunków do powstawania nowych firm,  

• tworzenie potencjałów wzrostu firm istniejących (Huczek 2011:42). 

Wiele organizacji ekonomii społecznej działających na rzecz lokalnego rozwoju 

ekonomicznego powstało w ramach realizacji projektów unijnych, m.in. z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i później na lata 2014 – 2020. Współtworzyły one 

tzw. lokalne grupy działania (zrzeszające podmioty publiczne, prywatne i społeczne). Ich 

zadaniem było partnerskie współtworzenie lokalnych strategii rozwoju (LSR)
69

. Na ich 

realizację uzyskiwały granty unijne. Kierowały się ideą rozwoju lokalnego według metody 

LEADER
70

, a później zbliżonej koncepcji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

(RLKS)
71

. Główną zasadą było angażowanie wszelkich lokalnych podmiotów do animowania 

lokalnego rozwoju, przy wykorzystaniu innowacyjnych sposobów działania
72

. Chodziło o 

integrację lokalnych zasobów, które mogą przyczynić się do wzmożenia rozwoju. W skali 

kraju powstały 324 lokalne grupy działania, które wytworzyły lokalne strategie, na realizacje 

których uzyskały finansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
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 Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER; https://deltapartner.pl/strona/o-nas 

69
 Podejście/koncepcja LEADER zostało zaproponowane przez Komisję Europejską jako specjalny instrument 

służący realizacji polityki strukturalnej UE. Uruchomiony został w latach 1991–1993 jako pilotaż w 217 obszarach 
wiejskich. Projekty LEADER II realizowano w latach 1994–1999. Następnie realizowano projekty w ramach 
LEADER + (2000–2006) we wszystkich rodzajach obszarów wiejskich. Z kolei w latach 2007–2013 to podejście 
stało integralną częścią polityki rozwoju obszarów wiejskich UE. W okresie 2014–2020 podejścia LEADER 
zaczęto realizować w formie lokalnych grup działania (LGD) w oparciu o zasadę rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność (CLLD) na obszarach wiejskich, rybackich i miejskich.  

LGD korzystają ze wsparcia Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich oraz Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Funkcjonuje także Europejskie Stowarzyszenie LEADER na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(międzynarodowe forum współpracy obszarów LEADER). 

70
 https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_pl 

71
 ang. Community-led local development – CLLD (powiązana z metodą LEADER). 

72
 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/contributor/5cf94355c6c6de4b1718ce617af2d3d1
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/contributor/1946bf36a91107efef659f4e8dc3c3d5
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2014-2020 (w ramach oś 4, Działania 19 LEADER)
73

. Z czasem program rozszerzono na 

środowiska miejskie.  

Na przykład w Stargardzie (zachodniopomorskie) w 2006 r. powstało Stowarzyszenie 

„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Utworzyli je członkowie z sektora publicznego, 

sektora prywatnego i sektora społecznego (67 podmiotów). Wytworzono Lokalną Strategię 

Rozwoju na lata 2015-2020 w oparciu o aktywny udział społeczności lokalnej i władz 

samorządu
74

. Wiele PES realizowało szereg projektów na rzecz lokalnego rozwoju, w tym na 

rzecz rozwoju agroturystyki. Realizowano wiele szkoleń rozwijających umiejętności 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym umiejętności pozyskiwania dotacji unijnych 

przez lokalnych przedsiębiorców.  

Szereg PES zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Fundacja 

Wspomagania Wsi prowadzi Witrynę Wiejską w ramach programu "Wieś Aktywna, 

Budowanie społeczeństwa informacyjnego, e-Vita"
75

. Odbiorcy mają dostęp do dobrze 

zredagowanych informacji o możliwości uzyskania dofinansowania do rozwoju 

pozarolniczego biznesu inicjowanego przez rolników. Źródłem wsparcia jest Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu „Premię na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej” (środki z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020). 

Cały szereg PES działa na rzecz realizacji unijnej idei „inteligentnych wsi” (smart villages). 

Obrazuje ona wizję wsi zdolnej do wytwarzania innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań 

lokalnych problemów, w tym do uruchamiania lokalnych mechanizmów rozwijania 

przedsiębiorczości na bazie idei biogospodarki, czyli wypracowywanie krótkich łańcuchów 

dostaw żywności, produkcję energii odnawialnej, realizację zasad rolnictwa 4.0. 

Szereg podmiotów ekonomii społecznej pełni rolę pośrednika w udostępnianiu kapitału dla 

małego i średniego biznesu. W tym celu wiele fundacji współpracuje z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego i pośredniczy w udzielaniu pożyczek. Zajmuje się tym np. 

Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Fundacja Rozwoju Śląska. BGK pozyskuje kolejnych 

pośredników.  

x 

Tradycyjnie podmioty ES angażują się w inicjowanie i prowadzenie tzw. instytucji 

otoczenia biznesu. To podmioty, które odgrywają kluczową rolę w lokalnym rozwoju 

gospodarczym. Ułatwiają start w biznesie, nierzadko „wyławiają” prawdziwe talenty. To rola 

inkubatorów przedsiębiorczości, czy klastrów, które łączą podmioty z danego sektora, które 

chcą profesjonalizować swoje specjalności.  

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” koordynuje działania 

Mazowieckiego Klastra ICT, który oferuje wsparcie we wdrażaniu wyników prac B+R oraz w 

transferze technologii, ułatwia współpracę międzysektorową. Włączonych jest 5 instytutów 

naukowo-badawczych, 6 uczelni oraz ponad 130 przedsiębiorstw, kilka funduszy 

inwestycyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu
76

. Członkowie klastra mają szanse np. na 

wsparcie w dostępie do finansowania wdrożeń innowacyjnych technologii i produktów. 

Fundacja Gospodarcza
77

 od 2015 r. prowadzi Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości
78

. 

                                                 
73

 Zob. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, http://ksow.pl/ 

74
 http://www.wir-lgd.org.pl. Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stargard Szczeciński  

75
 http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc  

76
 http://klasterict.pl/o-nas/ 

77
 Do 2000 r. działała pod nazwą: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność". 

http://www.lfr.lublin.pl/
http://www.farr.pl/
https://frw.pl/
http://fundacja.opole.pl/10/strona-glowna.html
http://www.wir-lgd.org.pl/
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Wybudowała obiekt dysponujący nowoczesnymi powierzchniami przeznaczonymi pod 

działalność firm innowacyjnych
79

. Utworzyła Ośrodek Wspierania Innowacji. Prowadzi 

ustawiczne szkolenia z problematyki, która jest kluczowa dla przedsiębiorców (np. na temat 

pozyskiwania finansowania, marketingu, problemów prawnych). Fundacja realizowała 

projekty, które wspierały inkubację pomysłów absolwentów szkół i uczelni. Wspiera także 

działalność pomorskich parków naukowo-technologicznych. Oferuje usługi proinnowacyjne 

dla małych i średnich przedsiębiorstw (usługa social media planner)
80

. 

Fundacja Inkubator Technologiczny
81

 wytworzyła system wsparcia młodych 

przedsiębiorców. Od 2008 prowadzi Program Youth Business Poland, który jest 

akredytowanym członkiem, sieci Youth Business International (YBI) obecnej w 52 krajach 

świata. Powołała ją Fundacja Księcia Walii Karola. Wspiera młode osoby w zakładaniu firm i 

tworzeniu nowych miejsc pracy. W Polsce zrzesza ponad 100 mentorów-wolontariuszy, 

dzięki nim od 2008 r. powstało ponad 600 firm, które stworzyły ponad tysiąc miejsc pracy. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - wraz z Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, oraz Uniwersytet Jagielloński – zainicjowała 

prace nad inkubatorem włączenia społecznego
82

. To szansa dla innowatorów, ponieważ 

uzyskują wsparcie merytoryczne i organizacyjne (mogą to być osoby fizyczne, organizacje 

pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne). Zaplanowano wyłonienie 60 innowacyjnych 

rozwiązań, z czego 6 najlepszych może być upowszechnionych w skali kraju
83

.  

Fundacja Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych prowadzi Inkubator 

Przedsiębiorczości Społecznej. Przedsięwzięcie jest finansowane z programu „Fundusz 

pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, który został 

utworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
84

. Inkubator wspiera osoby, które 

planują uruchomić przedsięwzięcia społeczne oraz początkujące inicjatywy lokalne w 

staraniach o osobowość prawną, w składaniu i realizacji wniosków o dotacje. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-

COOP prowadziło inkubatory przedsiębiorczości społecznej na terenie powiatu 

mrągowskiego i kętrzyńskiego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Olsztynie. Wytworzył system wsparcia dla osób zainteresowanych aktywnością w sferze 

ekonomii społecznej, w tym doradztwo biznesowe. Dostarczało wiedzy potrzebnej do 

założenia i prowadzenia działalności w sektorze ES. Oferowało usługi wspierające rozwój 

partnerstw lokalnych nakierowanych na rozwijanie sektora ekonomii społecznej.  

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
85

 powstała w 2004 r. z myślą o 

organizacji sieci inkubatorów na polskich uczelniach. Jej istotną funkcją jest użyczanie 

osobowości prawnej osobom początkującym w biznesie. Organizuje także konkursy na 

projekty biznesowe, które mogą otrzymać dofinansowanie (do 400 tys. zł) oraz konsultacje i 

sesje mentoringowe z przedstawicielami funduszu AIP Seed.  
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Podmioty ekonomii społecznej wspierają różnego typu przedsięwzięcia służące rozwojowi 

przedsiębiorczości. Funkcjonuje sieć wsparcia pod hasłem anioły biznesu
86

. Lubelska 

Fundacja Rozwoju realizuje działania w ramach „Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu”. 

Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Ponadregionalna Sieć Aniołów 

Biznesu – Innowacja. Stowarzyszenie PolBAN Business Angels Club
87

 współpracuje z 

inwestorami prywatnymi, którzy mają potencjał do finansowania innowacji i najbardziej 

perspektywicznych projektów biznesowych będących w fazie tzw. seed i start-up. 

Elementem instytucji wsparcia są PES, które oferują usługi pomocy prawnej. 

Stowarzyszenie „Dłużnik ma prawo”
88

 pomaga osobom zadłużonym na etapie przedsądowym 

i sądowym. Oferuje dostęp do bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez radców 

prawnych i adwokatów, aplikantów radcowskich. Analizuje zasadność dochodzonego 

roszczenia. Rozszerza świadomość prawną u zadłużonych konsumentów, prowadzi edukację 

prawną. Fundacja Cognosco
89

 prowadzi podobne działania. Prowadzi szkolenia z zakresu 

m.in. oddłużania oraz windykacji, spraw odszkodowawczych (w myśl zasady „mądry Polak 

przed szkodą”).  

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt „Przedsiębiorczość kluczem 

sukcesu!", którego celem jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim. 

Jego efektem będą nowe firmy i miejsca pracy. Przedsiębiorcy otrzymają bezzwrotne środki 

na rozpoczęcie działalności, wsparcie finansowo-doradcze, szkolenia
90

. 

x 

PES współtworzą kolejny element kluczowej infrastruktury w gospodarce. Obejmuje ona 

sferę służącą podnoszeniu poziomu profesjonalizmu i standardów zawodowych w wielu 

sektorach biznesowych i zawodowych. Pewna ich część działa bowiem jako rzecznicy grup 

profesji zawodowych, a także grup reprezentujących określone sektory biznesu. Niektóre z 

tych grup zorganizowane są w oparciu o przepisy o izbach gospodarczych (np. biegli 

rewidenci), ale inne działają w oparciu o przepisy o stowarzyszeniach (np. Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce).  

Rzecznicy grup profesji zawodowych współtworzą standardy zawodowe (rozwój 

zawodowy, podtrzymywanie etosu zawodowego). Dostarczają najbardziej aktualnej wiedzy 

zawodowej, zabiegają o wysoki poziom prestiżu danego zawodu, zabierają głos w procesach 

deliberacji i konsultacji nad projektami aktów prawnych istotnych dla danej profesji. Tworzą 

fora umożliwiające członkom wymianę najlepszych praktyk, pomysłów, doświadczeń i 

wiedzy. Oferują różne formy wsparcia dla członków w ich karierze zawodowej.  

Warto wymienić przykłady: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie 

Doradców Podatkowych, Stowarzyszenie Maklerów i Doradców Inwestycyjnych, 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe 

Forum Doradztwa Kariery, Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR (dziedzinie 

bezpieczeństwa obrotu towarami niebezpiecznymi). Stowarzyszenie Związek Liderów 

Sektora Usług Biznesowych (ABSL).  
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Na przykład Stowarzyszenie Księgowych w Polsce prowadzi certyfikację w obrębie 

zawodu księgowego, która służy podtrzymywaniu wysokich umiejętności zawodowych. 

Określony certyfikat ma gwarantować, iż jego posiadacz dysponuje potrzebnym w zawodzie 

zasobem wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia (certyfikacja zawodu księgowego jest 

czterostopniowa, kończy się certyfikatem dyplomowanego księgowego). Podobną rolę pełni 

Stowarzyszenie Doradców Podatkowych „Forum”, jakkolwiek nie prowadzi certyfikacji.  

Z kolei PES reprezentujące określone branże biznesowe kreują nowe kierunki ich rozwoju. 

Wspierają ich rozwój, a także standardy produktów i świadczonych usług. Dostarczają nowej 

wiedzy, tworzą fora wymiany opinii, itp. O prawidłowy rozwoju rynku nieruchomości w 

Polsce zabiega Federacja Rynku Nieruchomości
91

 złożona z 17 regionalnych stowarzyszeń 

pośredników oraz zarządców nieruchomości (zrzeszają prawie 2 tys. osób). Upowszechniają 

wiedzę, dostarczają usług szkoleniowych, tworzą systemy informacyjne. 

Polski Związek Faktorów działający od 2001 r. wspiera budowanie silnego samorządu 

branżowego, zajmuje się edukacją przedsiębiorców i promocją usług faktoringowych w 

biznesie. Szereg PES funkcjonuje w środowisku producentów żywności ekologicznej. 

Wspierają one szybki rozwój tego typu rynku żywności (w tym sektorze działa ok. 20 tys. 

producentów)
92

. Popularyzują wiedzę o żywności ekologicznej, w tym o rozpoznawalności 

oznaczeń produktów ekologicznych, o jej zaletach wynikających z odstąpienia od stosowania 

różnego typu pestycydów, substancji przyspieszających wzrost, nawozów sztucznych, 

inżynierii genetycznej czy sztucznych dodatków smakowych, aromatów i napromieniowania. 

Promują sprzedaż w określonych sklepach internetowych.  

PES w tym sektorze mają wyjątkowo dużą rolę do odegrania w związku z tym, że jest to 

sektor intensywnie regulowany z uwagi na swoją specyfikę (NIK 2019) (wymaga wsparcia 

publicznego i interwencji regulacyjnej, w tym systemów certyfikacji i kontroli dostosowania 

się do wymogów). Podmioty ES tworzą stanowiska wobec wielu kwestii regulacyjnych, w 

tym systemów certyfikacji (zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 sprzedaż 

produktów oznaczonych jako ekologiczne, musi mieć potwierdzenie certyfikatem, wydanym 

przez upoważnioną jednostkę certyfikującą). 

Widoczne jest Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych, Stowarzyszenie Polska 

Ekologia, Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych, 

Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych Truskawka
93

.  

Wiele podmiotów ekonomii społecznej działa w obrębie agroturystyki. To również jest 

branża wymagająca reprezentacji interesów, a także promocji swojej oferty dla turystów. 

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" skupia wiele stowarzyszeń 

regionalnych i lokalnych
94

. Mazowieckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej promuje wiele 

gospodarstw agroturystycznych i kwater wiejskich jako formy wypoczynku na wsi w 

warunkach naturalnego otoczenia. Jako sektor zabiega o tworzenie lokalnie korzystnych 

warunków do rozwoju agroturystyki. Istotny jest zwłaszcza wpływ lokalnie na decyzje władz, 

aby inwestowały np. w infrastrukturę transportową, itp.  

x 
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PES współtworzą istotne w dzisiejszej gospodarce rynki. Warto wymienić zwłaszcza rynki 

imprez sportowo-rekreacyjnych oraz imprez kulturalno-rozrywkowych. Odnotowywane są na 

nich coraz większe obroty. Jak już wyżej zostało wspomniane w ostatnich dekadach rozwija 

się tzw. gospodarka czasu wolnego czy rynek czasu wolnego. Podmioty ze wszystkich 

sektorów konkurują ofertą w zakresie np. usługi wypoczynku, rozrywki, pogłębienia wiedzy, 

czy realizowania hobby. Rosnąca rzesza klientów wyraża zainteresowanie imprezami 

zbiorowymi: turniejami, rywalizacją, koncertami, parkami rozrywki czy zgłębianiem 

specyficznej wiedzy.  

Wiele lokalnych PES wykorzystuje powyższe trendy. Akumuluje kapitały zarabiając w 

przedsięwzięciach takich, jak imprezy biegowe, ale także w innych pokrewnych zakresach. 

Ewa Kasperska i Mirosław Kasperski piszą, że obecnie biegacz ma, w zależności od 

preferencji i możliwości finansowych, niemal nieograniczony wybór jako konsument. „Ceny 

uczestnictwa w biegach mogą wahać się od kilku tysięcy zł (zorganizowane wyjazdy np. na 

maraton w Nowym Jorku), po niemal bezpłatne uczestnictwo w biegu o zasięgu lokalnym, 

gdzie nie pobiera się wpisowego, a koszt może ograniczyć się tylko do zapłaty za przejazd w 

dane miejsce”. (Kasperska, Kasperski 2015: 29).  

Przynajmniej część lokalnych władz zabiega o przyciągniecie PES z myślą, aby 

organizowały takie przedsięwzięcia. Zakładają, że same walory środowiskowe danego 

miejsca już nie wystarczą. Trzeba dodatkowych atrakcji. Gminy tworzą strategie swojego 

rozwoju, zakładając, że potrzebują do tego zaangażowania w postaci fundacji i stowarzyszeń, 

które wykonają część pracy uatrakcyjniającej dane miejsce. Na przykład górska gmina 

Kościelisko wzmacnia swoją markę, jako gminy turystycznej, ponieważ w tym dostrzega 

motor rozwoju. Władze gminy korzystają ze wsparcia Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w 

Gminie Kościelisko.  

Krynica Górska korzysta z aktywności Fundacji Instytut Studiów Wschodnich. 

Wygenerowała ona dwie imprezy na skalę ogólnopolską, a nawet międzynarodową, które 

przyciągają każdego roku tysiące uczestników i to z dwóch zupełnie odmiennych dziedzin. 

Od ponad 10 lat przeprowadza lokalnie TAURON Festiwal Biegowy. Uznawana jest za 

największą imprezę biegową w Polsce i w Europie. W 2020 r. uczestniczyło w niej ok. 3000 

biegaczy, którzy mieli do wyboru 22 konkurencji na trasach o łącznej długości ponad 300 

km
95

. Sporym czynnikiem lokalnego rozwoju jest także realizacji Forum Ekonomiczne, 

organizowane w Krynicy Górskiej od 1992 r. Ostatnie edycje przyciągały po kilka tysięcy 

uczestników.  

Fundacja prowadzi również ogólnopolski program rabatowy pn. Karta Biegacza. Jej 

posiadacze – ponad 11 tys. osób - korzystają ze zniżek w sklepach, przychodniach i 

poradniach medycznych, hotelach czy restauracjach w całej Polski. Do programu przystąpiło 

już 450 firm. Fundacja organizuje targi sprzętu sportowego. Współtworzy również Klaster 

Turystyki Aktywnej jako porozumienie różnych podmiotów (firmy, placówki naukowe, 

samorządy, podmioty ekonomii społecznej). Celem jego działania jest wytworzenie lokalnie 

centrów aktywnego wypoczynku – jako modelu łączenia rekreacji i wypoczynku z udziałem 

w imprezach sportowych oraz wywoływanie wokół tego aktywności społecznej (w tym 

aktywności, jak trasy rowerowo-biegowe, narciarskie czy nordic walking)
96

. Fundacja 
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współtworzy również Bałtycki Klaster Przemysłu Czasu Wolnego z innymi organizacjami 

pozarządowymi, a także samorządami i firmami
97

.  

x 

Niezwykle ciekawym przykładem animowania lokalnego rozwoju jest wieś Bałtów w 

powiecie ostrowieckim (Świętokrzyskie). Tam Stowarzyszenie Delta doprowadziło do 

uruchomienia w 2004 r. na obszarze 60 hektarów JuraParku, jednego z największych parków 

rozrywki w Polsce. To pierwszy park z dinozaurami, a powstał w miejscu odkryć tropów 

górnojurajskich dinozaurów. Każdego roku odwiedza go ponad 300 tysięcy turystów. 

Obecnie kompleks nosi nazwę: Bałtowski Kompleks Turystyczny. 

Turyści mogą tam zobaczyć m.in. safari z dzikimi zwierzętami żyjącymi w warunkach 

zbliżonych do naturalnego środowiska, sabatówkę czyli wioskę słowiańską (dostępne 

warsztaty i zabawy na kanwie wierzeń dawnych Słowian), wystawę Polska w Miniaturze (49 

miniatur najważniejszych polskich zabytków), kino emocji Cinema 5D, rollercoaster (kolejka 

grawitacyjna). Częścią kompleksu jest także ośrodek jazdy konnej oraz stok narciarski. 

Dostępna jest znaczna baza noclegowa i kateringowa.  

Stowarzyszenie uruchomiło kolejne parki rozrywki - JuraPark Krasiejów w 2010 r. oraz 

park JuraPark w Solcu Kujawskim, a nawet w amerykańskim stanie Utah. W JuraPark 

Krasiejów znajduje się „tunel” czasu, przez który można przejechać kolejką, kino 5D, duży 

plac zabaw, park rozrywki, plaża z wodnymi atrakcjami, itp. 

x 

Organizacje ES oferują usługi wsparcia konsumentów, co ma istotne znaczenie dla 

rozwoju uczciwej konkurencji rynkowej. Dużą rolę odgrywa Fundacja Konsumentów, która 

prowadzi infolinię (ok. 7 tys. porad miesięcznie
98

) czy Federacja Konsumentów (sieć 48 

klubów terenowych). Federacja realizuje część swoich działań dzięki środkom z Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na poziomie lokalnym władze zlecają niektóre 

zadania z zakresu ochrony konsumentów organizacjom pozarządowym (UOKiK. 2019). 

Stworzyły sieć konsumenckich centrów E-porad
99

.  

Organizacje ES wchodzą we współpracę z biurem Rzecznika Finansowego z myślą o 

wzmocnieniu edukacji finansowej poprzez edukację i szkolenia, np. na temat bezpieczeństwa 

korzystania z usług finansowych przez Internet, uprawnień ofiar przestępstw 

internetowych
100

. W ostatnich latach najbardziej widoczna była aktywność Stowarzyszenia 

Stop Bankowemu Bezprawiu. Skierowana została na rzecz osób, które poczuły się 

poszkodowane w wyniku zaciągnięcia kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich. 

Ich zadłużenie w bankach dramatycznie wzrosło po tym, gdy wartość złotówki wobec franka 

znacznie spadła (oznaczało, że wzrosła suma spłat w złotówkach). Wyłoniło się – jak to 

niektórzy zaczęli nazywać pokolenie „niewolników kredytowych”, to ci, którzy zaczęli żyć ze 

świadomością długotrwałego niespłaconego zobowiązania (Bartoszewicz 2019:41). Banki 

zaczęły oferować takie kredyty w 2000 r., a trwało to kilkanaście lat. Zachętą do zaciągania 

kredytów we frankach było to, że był on tańszy niż w złotówkach. Pozostawało jednak ryzyko 

niekorzystanej zmiany kursu franka wobec złotówki, co rzeczywiście nastąpiło. Organizacja 

stała się partnerem w negocjacjach nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które mogłyby 
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poprawić położenie kredytobiorców. Ponadto przygotowywano sądowe pozwy zbiorowe 

przeciwko bankom. 

Warto dodać, że od lat sukcesywnie powstają stowarzyszenia, które łączą ludzi, którzy 

poczuli się skrzywdzeni przez różne podmioty zarówno publiczne (np. sądy, ZUS, KRUS), 

jak i prywatne (monopolistyczne firmy, pracodawcy zalegający z wynagrodzeniami)
101

 

Podmioty PES promują przedsiębiorczość i zachowania racjonalne ekonomicznie. 

Fundacja Think! realizuje od wielu lat projekt „Tydzień dla Oszczędzania”. Początkowo 

ukierunkowany był na edukację finansową młodzieży szkolnej, ale z czasem dedykowany 

został zagadnieniu rozwoju kompetencji przedsiębiorczych i społecznych młodych ludzi (16-

30 lat). Fundacja zdobywała wsparcie m.in. z Citi Foundation z Nowego Jorku i z Fundacji 

Kronenberga przy Citi Handlowy. 

Fundacja w różnych projektach skierowanych do młodzieży oferuje przedsięwzięcia 

służące przygotowaniu ich do rozwoju własnego biznesu (w szerokim rozumieniu), w tym 

pomoc w pogłębianiu osobistych umiejętności i wzmacnianiu postaw korelujących z 

przedsiębiorczością. Przeprowadza warsztaty z zakresu kompetencji przedsiębiorczych, aby 

wzmocnić wiedzę z zakresu zarządzania projektami, wzmocnić postawy przedsiębiorcze w 

życiu i pracy. Przygotowuje do aktywnego poszukiwania swojego miejsca na rynku, 

odkrywania motywacji, pasji, zainteresowań
102

. Fundacja zorganizowała również wydarzenia 

dla początkujących firm - Start-Up Days: warsztaty z myślą o rozwijaniu umiejętności 

praktycznych istotnych dla przyszłych przedsiębiorców, w tym dla młodych liderów biznesu.  

Fundacja Think! podnosiła także kompetencje 3672 osób: dzieci i młodzieży (7-19 lat) z 

zakresu problematyki: cyfryzacji
103

. Realizowała warsztaty z m.in. programowania bez użycia 

urządzeń cyfrowych (programowanie offline), metody kreatywności online - technologia 

wspierająca proces uczenia. Przekazywano wiedzę o aplikacjach, programach, platformach, 

które służą do samodzielnej nauki lub wspierają zdobywaną w szkole wiedzę. 

 

Tabela 2. Obszary działania organizacji ekonomii społecznej w polityce gospodarczej 

Obszar działań podmiotów 
ekonomii społecznej w 

zakresie polityki 
gospodarczej 

Wytworzone produkty 
Wytworzone usługi 

Przykłady organizacji 

Wytwarzanie/oferowanie 
produktów i usług  

Restauracje, kawiarnie, bary, usługi 
(czystość), aplikacje, poradnictwo na 
rynku pracy, punkty informacyjne104  

Fundacja Vega 

Promocja 
przedsiębiorczości i 
edukacji ekonomicznej 

Publikacje , zajęcia edukacyjne, 
prezentacje, lokalne programy rozwoju 
przedsiębiorczości, inkubator innowacji 
społecznych105.. 
 

Polskie Towarzystwo 
Studiów nad 
Przyszłością, Fundacja 
Wspomagania Wsi, 
Fundacja Instytut 
Studiów Wschodnich, 
Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości 

Ochrona konsumentów Publikacje, poradniki, szkolenia, Fundacja 
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doradztwo, infolinie Konsumentów, 
Federacja 
Konsumentów, Stop 
bezprawiu 
bankowemu,  
Stowarzyszenie 
Rzeczników 
Konsumentów 

Promocja rozwoju 
lokalnego 

Publikacje, warsztaty, ekspertyzy, 
seminaria, konferencje, udzielanie 
pożyczek 

FISE. Fundacja 
Inicjatyw Społeczno - 
Ekonomicznych 

Wsparcie 
przedsiębiorstw 
społecznych (podmiotów 
ekonomii społecznej) 

Publikacje, warsztaty, ekspertyzy, 
seminaria, konferencje, 

Fundacja Pomocy 
Wzajemnej „Barka” 

Społeczna 
odpowiedzialność biznesu 

Doradztwo, warsztaty, szkolenia 
Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu (FOB) 

Usługi finansowe 
Publikacje, warsztaty, szkolenia, 
pożyczki 

Fundacja 
Wspomagania wsi 

Think tanki,  
placówki badawcze  

Publikacje , prezentacje, ekspertyzy, 
szkolenia, seminaria, konferencje  

Instytut Badań 
Strukturalnych, CASE 

Reprezentowanie 
interesów grupowych,  
aktywność parasolowa 

Publikacje, ekspertyzy, warsztaty, 
seminaria, konferencje, kampanie 
społecznej 

Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce, 
Polska Federacja 
Turystyki Wiejskiej 
"Gospodarstwa 
Gościnne" 

Wpływanie na kształt 
polityki gospodarczej 
państwa  

Publikacje , prezentacje, szkolenia, 
ekspertyzy, raporty, kampanie 
społecznej 

Forum Obywatelskiego 
Rozwoju, Fundacja 
Republikańska 

Źródło: opracowanie własne. 
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IV. Polityka mieszkaniowa 

Polityka mieszkaniowa jest różnie definiowana, jakkolwiek definicje mają zwykle wiele 

cech wspólnych. Polityka mieszkaniowa państwa, w rozumieniu władz rządowych, to 

działania na rzecz stworzenia warunków, aby każdy obywatel był w stanie zaspokoić swoje 

potrzeby mieszkaniowe oraz żyć w godnych warunkach. Istotną rolę pełnią lokalne 

samorządy, na których bezpośrednio ciąży zadanie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i 

oferowanie adekwatnego wsparcia. Państwo wspomaga samorządy przy wykorzystaniu 

instrumentów regulacyjnych, jak i finansowych
106

.  

Z kolei zdaniem Markowski et al. polityka mieszkaniowa jest zbiorem działań państwa z 

myślą o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. W tym celu tworzy ono 

warunki prawne, finansowe, instytucjonalne, przestrzenne i in. Ponadto usprawnia ułomności 

rynku nieruchomości, wyrównuje szanse w dostępie do mieszkań. Jako polityka branżowa ma 

silne związki z polityką przestrzenną, społeczną i gospodarczą oraz fiskalną. Ponadto ta 

polityka ma charakter silnie interwencyjny (w postaci inwestycji sektora publicznego w 

obszarze mieszkalnictwa), regulacyjny (tworzenie formalnych ram funkcjonowania 

podmiotów w sektorze mieszkalnictwa) (Markowski 2018: 18). 

Według innych ujęć polityka mieszkaniowa jest rozumiana jako wszelkie działania władz 

publicznych, a także - współdziałających z nimi - podmiotów pozarządowych, które wpływają 

na sposób funkcjonowania rynku mieszkaniowego oraz jego rezultaty (m.in. ceny mieszkań, 

liczba mieszkań, lokalizacja mieszkań, jakość mieszkań, dostępność dochodowa mieszkań, 

struktura własności mieszkań). Jest to z natury, polityka wielopoziomowa, wielosektorowa, a 

także ponadbranżowa. (Polakowski et al. 2017).  

Zdaniem Davida Clapham’a polityka mieszkaniowa to „wszelkie działanie podjęte przez 

rząd albo podmiot rządowy, aby wpłynąć na procesy albo rezultaty w mieszkalnictwie” 

(Clapham 2019:11). Autor zakłada silną rolę rządu, co jednak nie wyklucza udziału innych 

interesariuszy we wpływie na końcowe rezultaty osiągane w tej polityce. Paul Balchin zwraca 

uwagę na silne powiązanie polityki mieszkaniowej z podejściem ideologicznym rządów. 

Jedne z nich z zasady ograniczają interwencje w rynek mieszkaniowy twierdząc, że 

spontaniczne zjawiska popytu i podaży są kluczowe. Inne akceptują odgórne interwencje 

uznając je za najlepszy sposób na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Przeprowadzają je 

w różny sposób, m.in. przekazując część kompetencji i funduszy na poziom lokalny czy 

wykorzystując potencjał trzeciego sektora (Balchin 1996:1).  

W Polsce jest to polityka posiadająca silne zakorzenienie konstytucyjne. Konstytucja 

Rzeczpospolitej Polskiej nakłada na władze publiczne obowiązek prowadzenia polityki 

sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Zgodnie z art. 75 ust. 1 władze 

publiczne zobowiązane są do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych obywateli, a w szczególności do przeciwdziałania bezdomności, wspierania 

rozwoju budownictwa socjalnego oraz popierania działań obywateli zmierzających do 

uzyskania własnego mieszkania. 

W polityce mieszkaniowej, podobnie, jak w innych politykach, widoczne są liczne 

dyskursy, prowadzone przez jej aktorów. Obejmują one m.in. deliberacji o na temat treści 

kluczowych pojęć, w tym przede wszystkim czym jest „mieszkanie”. Według części 

interesariuszy jest to typowy przykład dobra prywatnego. Z kolei inni wskazują, że 

niezależnie od formy własności jest to również dobro publiczne. Jest prawdopodobne, że w 

Polsce dość powszechnie uznawano, że jest to dobro prywatne, a tym samym zaspokojenie 
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potrzeb mieszkaniowych jest domeną prywatnych starań, a intensywna aktywność państwa w 

tym obszarze nie jest wskazana. Takie podejście wydawało się korelować z ideami 

neoliberalnymi, które formułowało wiele krajowych i międzynarodowych ośrodków 

eksperckich (Szarfenberg 2017).  

x 

Polityka mieszkaniowa po 1990 r. nie była zwykle uznawana za obszar sukcesu w 

działaniach publicznych. Pozostawał bowiem znaczny rozmiar deficytu mieszkań czyli 

wysoki poziom niezaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w tym tzw. ubóstwo mieszkaniowe 

(deprywacja mieszkaniowa
107

). Generalny deficyt mieszkań ocenia się na ok. 1,3 mieszkań 

(Markowski et al. 2018). Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mierzony jest m.in. 

liczbą mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców. W Polsce przypada 363 mieszkań na 

1000 mieszkańców, a średni poziom w Unii Europejskiej wynosi 435 mieszkań na1000 

mieszkańców (Markowski et al. 2018: 47). W ostatnich 10 latach wskaźnik poziomu 

zaspokojenia potrzeb wzrósł w Polsce o ok. 10%. Rosła liczba oddanych do użytku mieszkań, 

a w 2020 r. oddano ich do użytku 222 tys. mieszkań co jest najlepszym wynikiem po 1990 r. 

Mimo to nadal Polska ma mało mieszkań. Ponad 10% ogółu ludności zagrożonych jest 

poważną deprywacją mieszkaniową, np. ten wskaźnik wynosi aż 22% wśród osób samotnie 

wychowujących dziecko.  

Według ocen organizacji Habitat Poland, brakuje przynajmniej 500 tys. nowych mieszkań 

w przystępnych cenach (rocznie powstaje 3,5 tys. mieszkań dla osób niezamożnych, np. 

komunalnych). Ponadto 45% społeczeństwa Polaków zajmuje mieszkania przeludnione, a 

14% mieszka w lokalach niespełniających norm budowlanych, pozbawionych dostępu do 

łazienki czy bieżącej wody. 46% młodych dorosłych (24-35 lata) mieszka z rodzicami
108

.  

Znaczna część obywateli nie jest w stanie kupić mieszkania na wolnym rynku, czy w 

sposób bezpieczny dla siebie wynajmować. Stąd istniało i wciąż istnieje znaczne 

zapotrzebowanie na mieszkania z zasobów publicznych o umiarkowanym czynszu. 

Tymczasem samorządy terytorialne inwestowały niewielkie środki w zwiększenie liczby 

mieszkań komunalnych. Np. w 2019 r. przekazały do użytku 1838 mieszkań (wobec 207 tys. 

wszystkich wybudowanych w tym czasie) (GUS 2020b:24). Stoją wobec barier finansowych, 

a także regulacyjnych. Zasoby komunalne w wielu samorządach zmniejszały się nawet, z 

uwagi na ich prywatyzację, albo dekapitalizację. W 1990 r. gminy posiadały 1980,3 tys. 

mieszkań, co stanowiło 16,7% ogółu zasobów mieszkaniowych. Tymczasem w 2016 r. ich 

liczba wyniosła już tylko 868,5 tys., a udział w całości zasobów mieszkaniowych – to 6,1% 

(Muzioł-Węcławowicz, Nowak 2018:24). 

W 2019 r. ponad 150 tys. gospodarstw domowych oczekiwało na najem lokalu z 

mieszkaniowego zasobu gmin (GUS 2020:10), choć nie odzwierciedla to potrzeb 

mieszkaniowych. Ponad 81 tys. gospodarstw domowych oczekiwało na tzw. najem socjalny, 

w tym 47,6 tys. gospodarstw oczekiwało na najem w wyniku zapadnięcia wyroków 

eksmisyjnych (np. przemoc w rodzinie).  

W budownictwie komunalnym dodatkowym problemem był sposób zarządzania tym 

zasobem. Otóż ma tam miejsce powszechne dziedziczenie mieszkań komunalnych, niezależne 
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od tego, czy następca ma wysokie dochody, stać na kupno mieszkania na rynku (regulacje w 

tym zakresie powstały w 2019 r. czynsze muszą być regulowane w zależności od dochodów 

lokatora). Ponadto kluczowym problemem pozostaje cały czas niedorozwój budownictwa 

czynszowego, jakkolwiek jego zalety były coraz silnie doceniane po 2000 r.  

Problemem były niedostateczne nakłady na tę dziedzinę gospodarki oraz ich 

ukierunkowanie. Wydatki państwa i samorządów razem wzięte rocznie przeznaczały po 2007 

r. ok. 0,08% PKB. Tymczasem ten wskaźnik w Niemczech wynosił 1%, a we Francji – 2% 

(Markowski et. al. 2018: 42). Np. w 1995 r. w Polsce wynosiły one 1,9 tys. dolarów per capita 

(siła nabywcza), na Węgrzech niemal 3 tys., w Czechach – 2,4 tys USD. Z kolei w gronie 

ówczesnych państw UE wydatki wynosiły w granicach od 6,9 tys. – 36,4 tys. Przekłada się to 

na gorsze rezultaty w tej polityce mierzone liczbą izb 1000 mieszkańców oraz rozmiarem 

deficytu niezaspokojenia potrzeb (Balchin 1996:19). W efekcie poziom zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych był niski. Jedną z konsekwencji było to, że ponad połowa młodych ludzi 

(25–29 lat) jest zmuszona zamieszkiwać z rodzicami (Przybylski 2017:138).  

x 

Po 1990 r. większość rządów inicjowała różne programy mieszkaniowe, aby łagodzić 

deficyt mieszkań. Na początku nakierowane były główne na osoby, które w wyniku wsparcia 

publicznego, byłyby zdolne do nabycia prywatnego mieszkania na wolnym rynku. Dlatego 

zwłaszcza w latach 90. głównymi instrumentami tej polityki był system ulg i zwolnień w 

podatkach dochodowych, np. ulga w PIT z tytułu wydatków na zakup gruntów pod budowę 

budynku mieszkalnego (1992-2001, z tytułu praw nabytych do 2004 r.), czy ulga w PIT na 

czynszowe budownictwo wielorodzinne (1992-2000, z tytułu praw nabytych do 2003 r.). 

Sytuacji nie zmieniły programy po 2000 r. Jeszcze program „Mieszkanie dla młodych” 

(MDM). zainicjowany w 2014 r, został skierowany do osób, które posiadały zdolność 

kredytową i były w stanie zaciągnąć kredyt na kupno pierwszego mieszkania na rynku 

pierwotnym (po zmianach w regułach programu jego beneficjenci mogli kupować również na 

rynku wtórnym). Był to program dla osób do 35 roku życia (kryterium wiekowe nie było 

brane pod uwagę tylko w przypadku rodzin z trojgiem i więcej dzieci).  

Program oferował dofinansowanie wkładu własnego, gdy kredytobiorca zaciągał kredyt na 

co najmniej 50% wartości mieszkania, na okres przynajmniej 15 lat. Program był niedostępny 

dla ludzi młodych nie posiadających zdolności kredytowej (Przybylski 2017:142). Rządy 

kładły nacisk na prywatne kredyty mieszkaniowe. Przynajmniej pośrednio wygenerowało to 

problem „frankowiczów”, czyli tych, którzy dążąc do obniżenia kosztów kredytów 

zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich (2000-2013) mimo, że 

nie uzyskiwały dochodów w tej walucie. Doszło do dewaluacji franka, co drastycznie 

podniosło sumy spłat kredytu (Bartoszewicz 2019).  

W małym zakresie wspierano budownictwo zbiorowe, zwłaszcza czynszowe. W 1995 r. 

uruchomiono program towarzystw budownictwa społecznego
109

, ale również był 

sprofilowany na własność prywatną. W czynszu można spłacać wartość mieszkania (do 2006 

r. obowiązywały ulgi podatkowe).  

Państwo preferowało zatem tę grupę społeczną, która miała już dochody, które 

umożliwiały im sfinansowanie kupna domu/mieszkania.  

Z czasem silniej doceniano budownictwo czynszowe, po 2000 r., jakkolwiek nakłady na 

ten cel pozostawały skromne. Interesariusze polityki mieszkaniowej, jak i w szerokim 

społeczeństwie zaczęli zdawać sobie sprawę, że budownictwo czynszowe przynosi szereg 
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korzyści ekonomicznych. Zapewnia obywatelom korzyści związane z mobilnością, a tego 

wymaga wolnorynkowa gospodarka. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) finansował w 

różnej postaci budownictwo czynszowe. Do 2009 r. posiadał Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy, który był źródłem preferencyjnych kredytów na mieszkania o limitowanej 

stawce czynszu lub spółdzielcze lokatorskie. BGK zaczął w 2018 r. wspierać budownictwo 

społeczne w podobnej formie w ramach społecznego budownictwa czynszowego. Udziela 

kredytów preferencyjnych towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom 

mieszkaniowym, spółkom gminnym, które zdecydują się na wynajem z maksymalną stawką 

czynszu
110

. 

Po 2015 r. powstał Narodowy Program Mieszkaniowy (2016), który miał znacząco 

zwiększyć budownictwo publiczne. Instrumentem, który miał zwiększyć liczbę nowo-

wybudowanych mieszkań było wykorzystanie gruntów należących do skarbu państwa 

(powstała Krajowy Zasób Nieruchomości). Stworzono warunki prawne umożliwiające 

przyspieszanie decyzji o przeznaczeniu terenów pod zabudowę mieszkaniową (przepisy z 

2018 r. nazywa się często specustawą - "lex deweloper”)
111

. Program przyniósł do tej pory 

nieco ponad 1000 mieszkań.  

W 2019 r. uruchomiono także program “Mieszkanie na Start”
112

, w jego ramach osoby, 

które po raz pierwszy zasiedlają (na podstawie wynajmu) mieszkanie, mogą otrzymać dopłaty 

do czynszu
113

. Są to jednak mieszkania, których inwestorzy zawarli porozumienie z daną 

gminą, a budynek powstał we współpracy z nią. 

W 2020 r. rząd wprowadził dodatkowe instrumenty działania w polityce mieszkaniowej. 

Był to tzw. pakiet mieszkaniowy (ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 

mieszkalnictwa). Istotnym narzędziem stał się tu instrument znany pod nazwą „lokal za 

grunt”
114

. Gmina może przekazać grunty pod zabudowę mieszkaniową 

inwestorowi/deweloperowi, a w zamian może oczekiwać uzyskania od niego uzgodnionej 

liczby mieszkań (rząd oferuje także gminie granty na przygotowanie gruntu. Ponadto takie 

gminy, które będą wykorzystywały instrument „lokal za grunt” uzyskują preferencje przy 

różnego typu wsparciu rządu na rzecz budownictwa). Program zakłada także finansowanie 

gminnych programów rozwoju budownictwa (wyższe granty z Funduszu Dopłat w Banku 

Gospodarstwa Krajowego dla gmin na budowę mieszkań społecznych - z 20% kosztów 

inwestycji do 35%).  

Wprowadzono także regulacje adresowane do samorządów, które stwarzają im możliwości 

prowadzenia racjonalnej gospodarki mieszkaniowej (nowelizacja ustawy o ochronie praw 

lokatorów obowiązująca od 21 kwietnia 2019 r.). Gminy nadal muszą zawierać umowy na 

czas nieoznaczony (poza najmem socjalnym dla najuboższych), ale mają obowiązek, aby co 

2,5 roku zweryfikować dane o dochodach lokatora komunalnego. Jeśli one są wyższe niż 

pułapy określone przez radę gminy, władze gminy mają obowiązek podwyższyć czynsz. 

Uzyskały one także możliwość wypowiedzenia umowy najmu w przypadku, gdy dany lokator 
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ma mieszkanie ponadmetrażowe. Osoba może wynajmować mieszkanie do 50 m kw, a każdej 

kolejnej przysługuje limit do 25 m kw. 

Podmioty ekonomii w polityce publicznej 

Liczba PES jest trudna do ustalenia wobec tego, że statystycznie ujmowane są w szerszej 

kategorii podmiotów zajmujących się problemami społecznymi. Natomiast oddziałują na 

politykę mieszkaniową na poziomie jej programowania, jak i implementowania. Na 

pierwszym poziomie ich rola jest szczególnie istotna z uwagi na zdolność do oddziaływania 

na agendę tej polityki (hierarchizowanie jej problemów), na współkształtowanie narracji i 

dyskursów, nadawanie znaczeń różnych zjawiskom i inicjowanie nowych trendów. Włączają 

w agendę tej polityki ideę mieszkania (domu) jako dobra publicznego, co ma stymulować 

społeczeństwo do zaangażowania się w imię realizacji wartości, jaką jest zapewnienie każdej 

osobie godnego miejsca zamieszkania. Promują ideę budownictwa społecznego, w tym 

zaspokojenie potrzeb dla wszystkich w imię wartości humanistycznych.  

PES
115

 wskazują na dramat bezdomności
116

 uznawany przez to środowisko jako 

„najbardziej skrajną i brutalną formę wykluczenia społecznego” (Pomorskie Forum 2014: 15). 

Uszlachetniają agendę tej polityki. Stąd uczestniczyły we współpracy z władzami centralnymi 

do wypracowywaniu gminnego modelu standardów wychodzenia z bezdomności
117

 w ramach 

jednego z projektów unijnych. Standard uznany został jako element szerszej polityki 

społecznej i obejmuje działania na 3 poziomach: prewencji, interwencji i integracji. Zawiera 

pakiet wystandaryzowanych usług skierowanych do osób bezdomnych oraz zagrożonych 

bezdomnością. Wysunęli koncepcję działań polegających na zawieraniu partnerstw lokalnych 

z myślą o zwalczaniu bezdomności, podjęcia pracy socjalnej, stworzenia szans na uzyskanie 

mieszkalnia, zatrudnienia i edukacji. Zakłada się w niej także działania na rzecz poprawy 

zdrowia, świadczenie pomocy doraźnej, a także działania typu streetworking. 

Największe organizacje otworzyły w 2013 r. Ogólnopolską Federację na rzecz 

Rozwiązywania Problemu Bezdomności
 118

, która zwiększa zakres oddziaływania na politykę 

państwa. Uczestniczy ona w dyskusji wokół rządowych programów przeciw bezdomności
119

. 

Opierały się one w różnym stopniu na rekomendacjach zawartych w gminnym modelu 

standardów. Przedstawiciele PES wskazują zawsze na konieczność kompleksowego podejścia 

do walki z bezdomnością. Poza doraźną pomocą, system wsparcia powinien być nakierowany 

na wychodzenie z bezdomności dzięki różnego typu programom reintegracji społecznej 

nakierowanych na przezwyciężenie źródeł bezdomności (Dębski 2010: 294).  

Podmioty ES łączą swoje zasoby w różnych przedsięwzięciach, aby zwiększyć siłę 

oddziaływania w polityce mieszkaniowej. Powstała Koalicja Rzecznicza złożona z ponad 20 
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 Kluczową rolę odegrały Pomorskie forum na rzecz wychodzenia z bezdomności (partnerstwo publiczno-
społeczne zrzeszające 41 podmiotów), Towarzystwo Pomocy im . św . Brata Alberta, Stowarzyszenie Monar, 
Caritas diecezji kieleckiej, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka  
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badanie liczby osób bezdomnych (od 2009 r.) oraz przedstawia sprawozdania z realizacji działań na rzecz ludzi 
bezdomnych w województwach (od 2010 r.). Według badań z 2017 r., zdiagnozowano 33.408 osób bezdomnych, 
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bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa) 
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 W ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, 

zadanie nr 4 dotyczące standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi.  
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 należy ona do europejskiej federacji, która skupia krajowe organizacje pracujące z osobami bezdomnymi, 

FEANTSA; http://www.bezdomnosc.pl/. 
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 ostatni ogłoszony w 2018 r. "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym", poprzedni 

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności. 
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organizacji pozarządowych, ekspertów, społeczników. Chce ona zwrócić większą uwagę 

decydentów, oraz opinii publicznej, na osoby wykluczone mieszkaniowo i zagrożone tym 

zjawiskiem. Wskazują na pełną gamę przyczyn: materialne, rodzinne, zdrowotne, w tym także 

samotne rodzicielstwo, niepełnosprawność. Koalicja dąży do tego, aby wprowadzić do 

krajowego porządku prawnego szerszą niż do tej pory definicję bezdomności i wykluczenia 

mieszkaniowego. Ma obejmować nie tylko osoby mieszkające na przysłowiowej ulicy, ale 

także takie, które nie posiadają odpowiednio zabezpieczonych warunków mieszkaniowych. 

Na szerszą definicję wskazuje europejska typologia ETHOS. Obecnie polska definicja osoby 

bezdomnej jest zbyt wąska i nie uwzględnia całej rzeszy osób borykających się z problemem 

bezdomności lub wykluczenia mieszkaniowego
120

. 

W warunkach pandemii Federacja apelowała do premiera M. Morawieckiego o wsparcie w 

funkcjonowaniu schronisk, m.in. poprzez dostarczenie materiałów do regularnego testowania 

kadry i mieszkańców placówek dla osób bezdomnych na obecność koronawirusa
121

. Inaczej 

nowi mieszkańcy schroniska powinni być poddawani kwarantannie, na co nie ma miejsca w 

tych placówkach. Wskazano na różne problemy z kierowaniem osób bezdomnych na testy, 

wobec np. braku ubezpieczenia zdrowotnego. Uwrażliwiała, aby osobom bezdomnym 

zapewnić w okresie pandemii empatyczne podejście ze strony różnych instytucji, w tym 

policji. Komunikacja z takimi osobami „wymaga empatycznego podejścia i skupienia na 

szczególnym zagrożeniu dla tych osób oraz ich równym prawie do zdrowia i pomocy, a nie na 

ich obwinianiu lub wiktymizacji”. 

Organizacje ES zgłaszały szereg innowacyjnych propozycji instytucjonalnych. Habitat 

Poland od dawna promuje ideę społecznych agencji najmu, jako instrumentu służącego 

pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób, które znalazły się w tak zwanej 

luce czynszowej (osoby, których nie stać na mieszkanie z wolnego rynku, a jednocześnie 

mają zbyt wysoki dochód, aby liczyć na mieszkanie socjalne czy komunalne w gminie) 

(Muzioł-Wecławowicz 2019). W 2020 r. rząd przedstawił projekt regulacji, które miałyby je 

wprowadzić. Promuje także ideę kooperatyw mieszkaniowych, jako formę partycypacyjnego 

budownictwa mieszkaniowego (collaborative housing)
122

. Organizacja ATD Czwarty Świat 

wyszła z postulatem powołania instytucji rzecznika praw społecznych (taki, jaki działa w 

Finlandii), który monitorowałby dostęp obywateli do wsparcia, którego potrzebują w danym 

okresie, również w zakresie mieszkalnictwa
123

. 

PES podtrzymują na agendzie polityki znaczenie problemu mieszkań dla grup 

defaworyzowanych, m.in. osób z niepełnosprawnościami. Istniejące regulacje stwarzają im 

szanse na dostęp do mieszkania chronionego treningowego i mieszkania chronionego 

wspieranego
124

 wraz z określonym zakresem usług wsparcia w codziennych czynnościach. W 

praktyce bywa jednak różnie.  

PES podnoszą swoisty alarm gdy dochodzi do zapaści w systemie mieszkalnictwa 

społecznego, czyli gdy dochodzi do zaostrzania się problemu deficytu mieszkań dla grup 

defaworyzowanych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, dla wychowanków pieczy 

zastępczej (m.in. domów dziecka), czy dla osób, które musiały opuścić mieszkania w wyniku 
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przemocy domowej. Chodzi m.in. o tzw. mieszkania chronione
125

, które przysługują 

określonym kategoriom osób ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 

niepełnosprawność lub chorobę.  

Wskazują na problem mieszkaniowy dotykający usamodzielniających się wychowanków 

pieczy zastępczej. Przynajmniej część z nich otrzymuje mieszkania ze znacznym 

opóźnieniem, a także w bardzo złym stanie, nawet – jak zbadała Najwyższa Izba Kontroli - 

„lokale bez instalacji wodno-kanalizacyjnych i grzewczych, bez możliwości podłączenia 

gazu, umiejscowione w nieogrzewanych barakach socjalnych i kamienicach”. Według raportu 

NIK pogarsza to znacznie sytuację życiową wychowanków. Byli i są zmuszani wracać do 

rodzin, obciążonych różnymi formami wykluczenia społecznego. Pieniądze wychowanków, 

które otrzymywali na usamodzielnienie, stawały się w tych rodzinach źródłem ich 

utrzymania. Wychowankowie ponownie nie mieli prawidłowych wzorców życiowych. 

„Prowadzi to w efekcie do „dziedziczenia” zjawiska patologicznego trybu życia.” 

(Chrzanowska 2017: 163).  

PES promują i realizują idee tzw. mieszkań rodzinkowych, czyli mieszkań, które 

zapewniają starszym wychowankom pieczy stopniowe wchodzenie w samodzielność 

życiową. Mieszkają w samodzielnych pokojach, w których są toalety, w części wspólnej, 

kuchnie, itp. Są one urządzone w sposób, który wymaga ponoszenia odpowiedzialności. W 

mieszkaniu jest także samodzielny pokój dla opiekuna. 

PES podtrzymują na agendzie polityki mieszkaniowej problem mieszkań dla osób z 

niepełnosprawnościami. Przypominają o artykule 19 Konwencji ONZ o Prawach Osób 

Niepełnosprawnych
126

 i zapotrzebowaniu na tzw. mieszkania wspomagane dla osób z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. Konwencja zawiera wskazania dotyczące możliwości 

wyboru miejsca zamieszkania, oraz dostępu „do szerokiego zakresu usług świadczonych w 

domu, w miejscu zamieszkania i innych usług wsparcia świadczonych w ramach społeczności 

lokalnej, w tym do pomocy osobistej niezbędnej do życia w społeczności i integracji 

społecznej, która także pozwoli na zapobieganie izolacji i segregacji społecznej”. 

Powyższa problematyka ma również oparcie w dokumentach unijnych, gdzie zostało 

uwzględnione pojęcie mieszkania wspomaganego
127

 rozumianego jako usługa społeczna 

świadczona w społeczności lokalnej. Ma na celu przygotowanie danej osoby, pod opieką 

specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w 

prowadzeniu samodzielnego życia. Może to być tzw. mieszkanie treningowe, albo mieszkanie 

wspierane dla osób wymagających stałego wsparcia (Chrzanowska 2017.  

Szereg PES uczestniczyło w międzysektorowych zespołach eksperckich, które 

wypracowywały standardy mieszkalnictwa dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. 

Miało to miejsce w ramach 6 projektów finansowanych ze środków unijnych (PO WER, 2017 

– 2023). Na przykład w ramach projektu „Sami – Dzielni!” wytworzono standardy 

mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Projekt zakłada także 

działania pilotażowe czyli udostępnianie odpowiednio przygotowanych mieszkań, które 

realizują PES. 
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x 

PES oferują projekty i koncepcje rozwiązań problemów w polityce mieszkaniowej. 

Współtworzyły istotne reformy w polityce mieszkaniowej. Fundacja na Rzecz Kredytu 

Hipotecznego przygotowała zasoby wiedzy i opracowań, które były podstawą do 

przeformułowania istotnego elementu polityki mieszkaniowej w 2012 r. Zwiększyły one 

poczucie bezpieczeństwa nabywających mieszkania w oparciu o kredyt. Otóż władze rządowe 

ówcześnie były zmuszone do zmian w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (z 2 

sierpnia 2010 r.). Nakazał on władzom rządowym podjęcie inicjatywy ustawodawczej, aby 

uregulować stosunki między stronami umowy deweloperskiej w celu zapewnienia ochrony 

praw nabywców mieszkań (większość krajów takie regulacje posiada od wielu lat). Trybunał 

uznał, że zagrożone były wartości, które wyraża między innymi art. 76 konstytucji nakazujący 

ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.  

Do tego czasu lobby deweloperów polegało na tym, że przez lata byli oni w stanie 

opóźniać wprowadzenie przepisów. Polska należała do grupy ostatnich krajów, które 

wprowadziły regulacje w tym zakresie (Zybała 2015). Organizacja pozarządowa była w stanie 

z powodzeniem zetrzeć się z potężną grupą interesów (deweloperów).  

Szereg PES angażuje się w działania na rzecz wzmożenia budownictwa mieszkaniowego, 

aby lepiej zaspokajać potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa. Polskie Towarzystwo 

Mieszkaniowe
128

 domagało się stworzenia lepszych warunków dla spółdzielni 

mieszkaniowych, co zapewniłoby więcej mieszkań z tego źródła. Spółdzielnie zachowują 

znaczny potencjał wykonawczy i zdolności do zarządzania. „Uważamy, iż spółdzielczość jest 

częścią systemu społecznego budownictwa mieszkaniowego; częścią istotną, choć nie jedyną. 

Forma spółdzielcza, obok innych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (budownictwo 

czynszowe, komunalne, TBS-y itp.), powinna być trwałym elementem życia społeczno-

gospodarczego. Niedopuszczalne społecznie, gospodarczo szkodliwe jest dążenie do 

likwidacji bądź zasadniczego ograniczenia działalności spółdzielni; destrukcja efektywnie 

funkcjonujących organizmów”
129

. 

x 

Podmioty ES uczestniczą w debatach, ciałach doradczych, inicjują deliberacje, tworzą 

przykłady przedsięwzięć, które obrazują ich wartości, co ma siłę przekonywania. Habitat for 

Humanity organizuje Fora Mieszkaniowe z udziałem kluczowych interesariuszy podczas 

którego prezentowane są najnowsze zagadnienia z zakresu mieszkalnictwa.
130

.  

Uczestniczą w konsultacjach społecznych nad projektami nowych aktów prawnych. 

Formułują propozycje rozwiązań problemów czy korekt nadsyłanych przez rząd propozycji. 

Habitat Poland uczestniczył w konsultacjach nad projektem
131

 tzw. ustawy „lokal za grunt”, 

która stwarza gminom dodatkowe możliwości pozyskiwania lokali w zamian za przekazanie 

inwestorom budowlanym działki budowlanej (przyjęta przez Sejm jednogłośnie). Dla Habitat 

Poland kluczowe znaczenie miało uczestnictwo w konsultacjach nad projektem ustawy 

(2020)
132

, która ma wprowadzić możliwość funkcjonowania tzw. społecznych agencji najmu 
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 http://ptm-opp.pl/ 

129
 http://ptm-opp.pl/?page_id=60 
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 https://habitat.pl/forum-mieszkaniowe-2020/ 

131
 Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. 

Projekt z dnia 19 maja 2020 r. 

132
 Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

oraz niektórych innych ustaw (projekt z 20 maja 2020 r.).  
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(SAN). Ma to być podmiot ekonomii społecznej, który byłby operatorem na rynku wynajmuj. 

Zawierałby długoterminowo pewną pulę mieszkań od ich właścicieli, aby zaspokoić potrzeby 

mieszkaniowe osób, które nie są w stanie wynająć na typowym rynku wynajmu 

komercyjnego. Agencja wynajmując długoterminowo – mogłaby uzyskać atrakcyjne stawki. 

To oferta również dla osób mieszczących się w tzw. luce czynszowej – czyli w grupie, dla 

której nie ma oferty mieszkaniowej, ponieważ jest zbyt zamożna by mieć dostęp do lokali 

komunalnych, a jednocześnie nie stać ją na najem komercyjny czy zakup mieszkania na 

kredyt
133

. Podczas konsultacji Habitat Poland „starł się” ze Stowarzyszeniem Budowniczych 

Domów i Mieszkań oraz Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, którzy nie kwestionując 

idei społecznego najmu, wskazali na trudności we wdrażaniu koncepcji. 

Przykładem udziału w konsultacjach jest również uczestnictwo w Ogólnopolskiej 

Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Konsultacje dotyczyły 

nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.
134

 Federacja zaproponowała zmiany w ustawie o 

pomocy społecznej, które mogłyby przynieść poprawę jakości pomocy oferowanej osobom 

bezdomnym. Zaproponowała, aby więźniowie na 6 miesięcy przed opuszczeniem zakładu 

karnego mogli otrzymywać świadczenia (ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania 

bezdomności). Ponadto Federacja chciała wydłużenia okresu pobytu w schroniskach z 

usługami opiekuńczymi dla osób z wydaną decyzją o skierowaniu do domu pomocy 

społecznej do 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy, gdy zachodzą 

uzasadnione okoliczności).  

Federacja sformułowała również postulat, aby również organizacje nieposiadające statusu 

organizacji pożytku publicznego miały możliwość prowadzenia mieszkań chronionych. 

Zaproponowała także rozszerzenie definicji osoby bezdomnej (o osoby usamodzielniające się 

w mieszkaniach chronionych i innych formach pomocy mieszkaniowej). 

 

Tabela 1. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 fazach 
funkcjonowania polityki mieszkaniowej  

 
Fazy w polityce 

mieszkaniowej 
Charakterystyka 

1. 
Programowanie 
działań/projektów 

 wpływanie na agendę polityki mieszkaniowej (nowe narracje, 
dyskursy, współtworzenie narracji np. wokół idei mieszkania jako 
dobra publicznego, 

 wypracowywanie standardów wychodzenia z bezdomności, 
standardów zamieszkania dla grup defaworyzowanych, 

 sygnalizowanie problemów wywołujących i wzmagających deficyty 
mieszkaniowe,  

 sygnalizowanie nowych rozwiązań, np. kompleksowość usług, 
rzecznik praw społecznych, rozszerzona definicja bezdomności, 

 wprowadzanie w debaty nowych projektów działań (np. społeczne 
agencje wynajmu), reform 

 współuczestnictwo w ciałach doradczych, 

2. 
Implementowanie 
działań, programów 

 prowadzenie schronisk, ogrzewalni, domów dla samotnych matek, 

 prowadzenie programów reintegracji dla bezdomnych, 

 pełnienie roli operatora na rynku wynajmu 

3. 
Analiza wyzwań i 
scenariuszy 
rozwojowych 

 dostarczanie produktów wiedzy (m.in. bezpośrednie doświadczenia 
odbiorców aktywizacji), ekspertyzy, badania, 

4. Ewaluacji rezultatów  wytwarzanie opinii, ocen o różnym poziomie komplementarności, 
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 http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/model_SAN.pdf 

134
 Pismo nr DPS-I.0210.2.8.2020.AM. 
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systematyczności produktów i usług wsparcia (raporty w zakresie 
monitoringu lub ewaluacji).  

Źródło: opracowanie własne 

Implementacja polityki mieszkaniowej 

PES pełnią szereg ról na poziomie implementacji. Oferują różnego typu usługi związane z 

zamieszkaniem, zwłaszcza dla osób bezdomnych. Prowadzą setki schronisk, noclegowni. 

Znana jest organizacja Habitat Poland, która oferuje różnego typu wsparcie mieszkaniowe 

(np. dofinansowanie remontów), wsparcie w sytuacji bezdomności, czy zagrożenia nią (np. 

doradztwo prawne w sytuacji ubiegania się o lokal komunalny, terapie psychologiczne). 

Udostępnia tzw. mieszkania treningowe.  

PES prowadzi niemal wszystkie schroniska dla bezdomnych. Zatrudniają 80 proc. 

wszystkich osób pracujących w schroniskach i domach dla bezdomnych (GUS 2018). 

Samorządy zlecają im działania w tym obszarze, kreując rynek usług dla osób bezdomnych, 

który jest zdominowany właśnie przez organizacje ekonomii społecznej (współtworzą swoisty 

rynek regulowany/niszowy) (Małecka-Łyszczek 2017).  

Funkcjonuje przynajmniej kilka silnych organizacji działających w zakresie bezdomności. 

Oferują miejsca noclegowe (towarzyszy im często pomoc medyczna), ale także miejsca w 

pensjonatach, gdzie istnieje możliwość zamieszkania w bardziej stabilny sposób. 

Stowarzyszenie MONAR
135

 prowadzi ponad 100 różnego typu placówek, które są szansą 

dla osób bezdomnych czy zagrożonych bezdomnością. Są to schroniska, ogrzewalnie, ale 

także domy dla samotnych matek
136

. Poza tym prowadzi także poradnie profilaktyczno-

konsultacyjne, ośrodki leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień, a ponadto świetlice 

środowiskowe, kluby profilaktyki środowiskowej
137

. Warto wymienić także zbliżone 

działania Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
138

, Towarzystwa Pomocy im. Świętego 

Brata Alberta
139

,  

Ciekawe jest również to, że szereg PES angażowało osoby bezdomne czy zagrożone 

bezdomnością w budowę lub remonty budynków, w których organizowano schroniska, czy 

mieszkania chronione. Często sami je później zasiedlali. Nabywali przy tym kwalifikacji 

zawodowych. Dwa stowarzyszenia z gminy Klucze (małopolskie) zorganizowały projekty, w 

których uczestniczyło ponad 40 osób, w tym osoby bezdomne przebywające w tamtejszym 

schronisku. Część pomieszczeń schroniska została przekształcona w mieszkania socjalne. 

Koło Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Kielcach zorganizowało dla grupy osób 

tzw. prace społecznie użyteczne. W ich ramach uczestniczyli w przygotowaniu kolejnych 

pomieszczeń. Podobny projekt przeprowadziło Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w 

Lublinie. Z kolei Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z Warszawy zrealizowało program z 

uczestnictwem osób bezdomnych, eksmitowanych, wychowanków domów dziecka i 

ośrodków szkolno-wychowawczych. Przeprowadzono remont kilku lokali, jeden z nich na 

potrzeby zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych, a także dla ośrodka 

wsparcia osób niepełnosprawnych „Partnerzy” (Trzeciecki. 2010:97-105). 
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Habitat Poland na mocy umowy z władzami Warszawy prowadzi pierwszą w Polsce 

Społeczną Agencję Najmu i Zatrudnienia (SANiZ) (umowa z 22.11.2017 r.
140141

. W jej 

ramach działają specjaliści ds. najmu społecznego. Zajmują się wynajmowaniem mieszkań na 

rynku dla grup docelowych. Wynajem ma miejsce po cenach przystępnych dla różnych grup 

odbiorców, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów najmu na zasadach rynkowych. 

Fundacja negocjuje i uzyskuje ceny najmu atrakcyjniejsze niż te w wysokości typowo 

rynkowej. To skutek tego, ze zawiera z właścicielami mieszkań umowy na wiele lat. 

Społeczne agencje pełnią funkcję pośrednika w wynajmie mieszkań między właścicielami 

lokali a najemcami mieszkań (Głusińska, Tulipan 2019)
142

.  

Podmioty ES zarządzają mieszkaniami wspomaganymi dla osób z różnymi typami 

niepełnosprawności sprzężonymi. Ma to miejsce między innymi w ramach realizacji 

wspomnianego wyżej projektu Sami-dzielni realizowanego w 5 gminach województwa 

małopolskiego
143

. Zamieszkają w nich osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

PES
144

 współpracują z samorządami w przygotowaniu i realizacji programów 

usamodzielnienia, w tym mieszkaniowego wychowanków pieczy zastępczej. W powyższym 

sensie odegrały istotną rolę w projektowaniu i realizacji Gdańskiego Programu 

Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 

2016-2023 (GPMS). Oferowane są mieszkania wspomagane i ze wspomaganiem. Szereg PES 

współpracuje z warszawskimi ośrodkami pomocy społecznej w tym samym celu. Np. 

Fundacja Atalaya odpowiada za dwa zadania: wsparcie młodzieży, która zamieszkuje w 

mieszkaniach wspomaganych, a także przygotowuje i realizuje program edukacyjno-

rozwojowy „Know-how” (w tym rozwój kompetencji zawodowych). W ramach projektu 

„Sami-dzielni” uruchomionych zostało 5 mieszkań wspomaganych, w których mieszka 10 

młodych osób
145

. 

Podmioty ES uczestniczą w łagodzeniu problemów mieszkaniowych wychowanków 

pieczy zastępczej. Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” ze Stargardu realizuje wspomnianą 

powyżej ideę tzw. mieszkań rodzinkowych, czyli mieszkań, które zapewniają starszym 

wychowankom pieczy stopniowe doświadczanie samodzielności. W samodzielnych pokojach 

znajdują się toalety, w części wspólnej kuchnie, itp. Mieszkania urządzone są w taki sposób, 

aby mieszkający odczuwał odpowiedzialność i samodzielność. W mieszkaniu jest także 

samodzielny pokój dla opiekuna.  

  

Tabela 2. Role podmiotów ekonomii społecznej w obszarze przeciwdziałania bezdomności 
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Rodzaj aktywności Przykładowe organizacje i ich działalność 

Prowadzenie placówek (np. schronisk i 
noclegowni) dla osób w kryzysie 
bezdomności  

Stowarzyszenie Towarzystwo im. Św.Brata Alberta
146

,  

Kamliańska Misja Pomocy Społecznej
147

, 

Stowarzyszenie MONAR (prowadzące działalność opieki 
stacjonarnej w połączeniu z profilaktyką i terapią 
uzależnień) 

Dystrybucja środków materialnych (np. 
posiłków i ubrań) dla osób podczas 
kryzysu bezdomności, w tym świadczenie 
dla nich usług medycznych 

Fundacja Daj Herbatę
148

 (rozdawanie posiłków, napojów 
a także pomocy rzeczowej dla osób bezdomnych) 

Fundacja Zupa
149

 (n.in. wydawanie posiłków ( w ramach 
akcji „ Zupa na Plantach), akcje dotyczące wsparcia 
medycznego w ramach akcji „ Uliczna misja medyczna” , 
dzielenie się wiedzą na temat sytuacji osób bezdomnych i 
ich wsparcia.  

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
150

 (świadczenie usług 
medycznych dla osób bezdomnych) 

Udział w ciałach konsultacyjnych i w 
deliberacjach w obszarze wykluczenia 
mieszkaniowego i bezdomności 

Np. działalność w zespole ds. bezdomności przy RPO 
przedstawicieli organizacji zajmujących się problemem 
bezdomnością 

Aktywizacja zawodowo-społeczna osób w 
kryzysie bezdomności poprzez ich udział 
w klubach integracji społecznej i centrach 
integracji społecznej oraz w 
spółdzielniach socjalnych

151
 

Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje” zatrudniająca 
bezdomnych mieszkających w schronisku dla 
bezdomnych Caritas Archidiecezji Warszawskiej 

Źródło: oprac. Rafał Bakalarczyk. 
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V. Polityka rynku pracy 

Polityka rynku pracy
153

 to sfera działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy, do 

których zaliczanych jest wiele podmiotów publicznych (np. publiczne służby zatrudnienia, 

PSZ) i niepublicznych (np. agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe). Zdaniem Zenona 

Wiśniewskiego, sprofilowana jest na rozwiązywanie tzw. strukturalnych problemów rynku 

pracy oraz poprawianie skuteczności jego funkcjonowania z punktu widzenia szukających 

zatrudnienia. Jej celem jest dostosowywanie struktury podaży pracy do struktury popytu na 

nią (Wiśniewski 2010: 15).  

Marek Bednarz dopatruje się istoty polityki rynku pracy w „stymulacji podaży i popytu na 

pracę w celu dopasowania, utrzymania bądź przywrócenia równowagi” na nim. Służy ona 

tworzeniu warunków do utrzymania istniejących i powstawania coraz większej liczby, coraz 

lepszych miejsc pracy” (Bednarz 2011:154). 

Wśród celów tej polityki są: działania na rzecz redukowania skali bezrobocia; zwiększanie 

stopy zatrudnienia; dopasowywanie treści oraz poziomu kształcenia zawodowego i 

ustawicznego do potrzeb pracodawców; wypracowanie metod zapewnienia odporności 

struktury rynku pracy (poziomu zatrudnienia) na kryzysy w gospodarce (recesja); wpływanie 

na przemiany strukturalne w gospodarce i na stan zatrudnienia (np. na skutek postępu 

technicznego, zmian w strukturze popytu).  

Politykę rynku pracy należy zaliczyć do polityk o wysokim poziomie złożoności, co 

wynika z:  

 wielości działających w tej polityce podmiotów (aktorów polityk) i wysokiego 

stopnia współzależności między aktorami (np. instytucje zarządzające występujące 

na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym),  

 wysokiego poziomu sprzeczności interesów i preferencji między aktorami (np. 

między pracodawcami, a pracobiorcami),  

 potrzeby znacznych zasobów wiedzy (danych, analiz), aby móc kształtować tę 

politykę, 

 wysokiego poziomu uzależnienia od kontekstu, w którym dochodzi do działań na 

rynku pracy (np. od poziomu koniunktury, w tym na lokalnych rynkach, od 

profesjonalnego przygotowania podmiotów rynku pracy, od dynamiki relacji 

między nimi, od norm i reguł, którymi kierują się). 

Polityka rynku pracy ma charakter organiczny, co oznacza, że powyższe zmienne 

(składowe) pozostają w relacji współzależności względem siebie (wzajemnie warunkują się). 

Co więcej, zmieniają się często wzorce zależności między składowymi, co powoduje, że ta 

współzależność jest trudna do odczytania (zrozumienia) (Ramalingam i in. 2011:9).  

Poza władzą polityczną, instytucjami zajmującymi się analizą, sferą ekspertów i 

akademików, w polityce tej funkcjonuje wiele podmiotów, które określane są jako instytucje 

rynku pracy
154

. Są to m.in. urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, 

instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego (w tym związki zawodowe, 

organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych), instytucje partnerstwa lokalnego
155

, 
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gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery
156

. Do grona 

instytucji rynku pracy zaliczane są również wybrane podmioty ekonomii społecznej w postaci 

organizacji pozarządowych, które zapisały – wśród swoich zadań statutowych – działania w 

zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.  

x 

Polityka rynku pracy – jako praktyka – zawiera zwykle część aktywną i pasywną. Ta 

pierwsza oznacza działania podejmowane przez władze na rzecz wsparcia dochodów osób 

pozostających bez pracy (planowanie określonych kategorii zasiłków i świadczeń). Z kolei 

obszerniejsza jest zazwyczaj część aktywna (active labour market policy – ALMP), która 

obejmuje działania różnych podmiotów instytucjonalnych na rzecz ograniczania bezrobocia 

poprzez działania ukierunkowane na aktywizację grup, które uznaje się, że pozostają w 

gorszym położeniu na rynku pracy (grupy defaworyzowane)
157

. Wymieniane są tu m.in. 

osoby długotrwale bezrobotne, osoby wchodzące na rynek pracy, a także ci w starszym 

wieku, o niskich kwalifikacjach
158

, po wyrokach więzienia itp. Programy aktywizacji służą 

podtrzymaniu ich kwalifikacji zawodowych i gotowości do podjęcia zatrudnienia. Wspierane 

jest dostosowanie ich kwalifikacji do wymogów stawianych przez pracodawców (szkolenia, 

staże, przekwalifikowania, itp.).  

Programy wsparcia przewidują zwykle zastosowanie różnych instrumentów, jak np. 

szkolenia, staże (przygotowanie zawodowe w miejscu pracy), prace interwencyjne, roboty 

publiczne, wykonywanie prac społecznie użytecznych
159

, refundowanie pracodawcom 

kosztów stworzenia nowych miejsc pracy czy finansowanie uruchomienia działalności 

gospodarczej
160

 (Maleszyk 2016: 77). Powyższe instrumenty wykorzystywane są do 

tworzenia tzw. zatrudnienia subsydiowanego, czyli miejsc pracy, które powstały dzięki 

wsparciu ze środków publicznych (w całości albo częściowo). 

x 

W obszarze polityki rynku pracy w Polsce po 1990 r. długo widoczne były liczne 

problemy. Były one tak znaczące, że dyktowały one treść agendy, a także typ 

podejmowanych działań. Otóż po 1990 r. kluczowym problemem był niezwykle wysoki 

poziom bezrobocia. W niektórych okresach (np. 2002-2004) przekraczało ono 20 proc.
161

, a w 

niektórych powiatach wynosiło nawet ok. 40 proc. Co więcej, statystyki mogły nie 

odzwierciedlać skali problemu. Otóż część osób w tzw. wieku produkcyjnym uległo 
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 W statystykach Eurostatu i OECD wymienia się 9 instrumentów pasywnych i aktywnych: publiczne służby 
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 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2004) wskazuje na 7 grup osób, określanych jako 

„osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy”: 1. bezrobotni do 25 roku życia, 2. bezrobotni długotrwale 
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bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. 6. bezrobotni, którzy po odbyciu 
kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 7. bezrobotni niepełnosprawni. 
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 Dla bezrobotnych, którzy stracili prawo do zasiłku (wprowadzono w 2008).  
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 Źródło: Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2009. 
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zdezaktywizowaniu. Korzystali z programów, które umożliwiały szybsze wyjście z rynku 

pracy, tzn. przed osiągnięciem wieku emerytalnego (m.in. tzw. wcześniejsze emerytury, 

„liberalny” system rentowy).  

Bezrobocie zredukowane zostało dopiero po wejściu do UE, a odwrócenie sytuacji 

nastąpiło po 2015 r., kiedy zaczęły się problemy demograficzne, które sprawiały, że kurczyła 

się populacja osób w wieku produkcyjnym (w niektórych branżach zaczęło brakować 

pracowników). Bezrobocie w dużym stopniu miało charakter strukturalny wynikający z 

licznych niedopasowań, m.in. między podażą kwalifikacji zawodowych i zapotrzebowaniem 

na nie. Dlatego w niskim stopniu na jego poziom wpływał wzrost gospodarczy (Sztanderska, 

Socha 2007). Na poziom bezrobocia negatywnie wpływało także wysokie opodatkowanie 

zatrudnienia. 80 proc. wynosiła łączna stopa podatkowa dochodów z pracy przy 

uwzględnieniu podatków dochodowych i od konsumpcji (w UE 53 proc.) (Sztanderska, Socha 

2007: 16). Bezrobocie w nieproporcjonalny sposób dotykało osoby z niższym 

wykształceniem.  

Rynek pracy charakteryzował się także niskim wskaźnikiem zatrudnienia. Wskazywał on 

na powstanie znacznego odsetka osób biernych zawodowo (w gronie osób w wieku 

produkcyjnym)
162

. Obrazuje to wysoki poziom wykluczenia z rynku pracy. Widoczna była 

także znaczna populacja tzw. niepełnozatrudnionych, czyli osób pracujących w niepełnym 

wymiarze czasu z powodu trudności w znalezieniu pracy w pełnym wymiarze. W niektórych 

okresach lat 90. XX wieku pracowało ok. 50. proc. Polaków w wieku produkcyjnym
163

 (część 

państw europejskich miało wskaźnik na poziomie nawet ok. 80 proc. pracujących)
164

. 

Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w starszych grupach wiekowych. Np. w grupie 

wiekowej 55-64 w latach 2000-2007 pracowało poniżej 30 proc. osób (wśród kobiet nawet 

poniżej 20 proc.). W wieku krajach UE ten wskaźnik wynosił 50-60 proc., a w Szwecji nawet 

– ok. 70 proc. (European Commission. 2009). Problemem był także znaczący odsetek osób w 

wieku produkcyjnym pracujących w szarej strefie, według niektórych szacunków wynosił 

21,3 proc. po 2000 r. (Sztanderska, Socha 2007:16). W Polsce był to skutek – jak pisze 

Agnieszka Chłoń-Domińczak – prowadzonej od wielu lat polityki wczesnej dezaktywizacji 

pracowników. Np. w 2004 r. przeciętny wiek osób, które po raz pierwszy otrzymały 

emeryturę z ZUS wyniósł zaledwie 56,7 lat. Z przyznanych wówczas 143 tys. emerytur, 

ponad 119 tys. były to emerytury przyznane w wieku wcześniejszym od ustawowego wieku 

emerytalnego (Chłoń-Domińczak 2006:147). 

Ponadto powstało zjawisko tzw. dualnego rynku pracy czy segmentacji (Frączek 2008:63-

64). Problem polegał na wytworzeniu się, z jednej strony, segmentu pracujących na dobrych 

umowach o pracę, czyli takich, które zapewniały wysokie bezpieczeństwo zachowania pracy, 

zwykle dobre dochody, liczne uprawnienia pracownicze (urlopy, szkolenia, itp.). Z drugiej 

strony, powstał segment pracujących na tzw. niestabilnych kontraktach o pracę, które 

zapewniają słabą ochronę zatrudnienia, bez uprawnień (Wratny 2007). Pracodawca mógł 

zatrudniać na tymczasowych umowach w nieskończoność
165

. Jak pisze Maciej Pańków 

„Osiągnęło to skalę niespotykaną w innych krajach Unii Europejskiej”. Jeszcze w 2000 r. na 

terminowych umowach pracowało 6% zatrudnionych na umowę, a w 2005 r. ten wskaźnik 

wyniósł 25% (w Unii Europejskiej wynosił od 12 do 15%) (Pańków 2015:139, 144). Doszło 
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 GUS. 2011. Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy (na podstawie BAEL); 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-
bael/niewykorzystane-potencjalne-zasoby-pracy,10,1.html 
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 nowelizację Kodeksu pracy z 2002 r. zniosła limit odnowień umowy o pracę na czas określony.  
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także do znacznego zwiększenia rozmiaru wykonywania pracy w oparciu o tzw. 

niepracownicze formy, a więc w oparciu o umowy cywilno-prawne. Ponadto zaczęły działać 

agencje pracy tymczasowej
166

, które trudnią się wypożyczaniem pracowników, a więc jest to 

najbardziej niestabilna forma zatrudnienia.  

Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w grupie wiekowej do 24 lat (prawie 70% młodych 

pracowało na czas określony, przy średniej unijnej – 42,5%). Z kolei prawie co dziesiąty 

Polak pracował „na czarno” (Zybała 2016). Powyższego typu segmentacja doprowadziła do 

wyłonienia się tzw. prekariatu, a więc specyficznego typu grupy pracującej, które nie zostaje 

objęta chronioną regulacji Kodeksu Pracy. Pozostaje zatem narażona na najgorsze 

konsekwencje niestabilności na rynku pracy.  

Zjawisko segmentacji okazało się bardzo poważnym problemem. Przyczyniał się bowiem 

do powstawania kolejnych problemów, m.in. na skutek tego wywoływał istotne zagrożenia 

życiowe dla pracujących w formach prekaryjnych, a także negatywnie oddziaływał na 

gospodarkę. Zaostrzeniu ulegały również problemy demograficzne. Można założyć, że 

przynajmniej część młodych obywateli opóźnia decyzje prokreacyjne, a ponadto spora część 

wybrała emigruję, szukając m.in. bardziej stabilnych warunków zatrudniania i tym samym 

lepszych warunków życia. 

Do istotnych problemów rynku pracy należało również niedopasowanie podaży 

umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół do potrzeb pracodawców. Wielu absolwentów 

różnego typu szkół nie podejmowało pracy w wyuczonym zawodzie. Obniżało to ich 

kwalifikacje oraz wymagało dalszego przyuczania. Powstało także zjawisko polegające na 

tym, że pomimo wysokiego bezrobocia, pracodawcom trudno było znaleźć pracowników z 

właściwymi kwalifikacjami. 

Problemem był także niski poziom uczestnictwa pracowników w kształceniu ustawicznym. 

Utrudniona była zatem profesjonalizacja zawodowa. A to ona warunkuje w znacznym stopniu 

rozwój społeczny i gospodarczy. 

Podsumowując powyższe dane, można uznać, że w okresie 20-25 lat po 1990 r. agendę 

polityki rynku zdominowały zagadnienia dotyczące bezrobocia, jego źródeł, sposobów walki 

o redukcję jego wysokiego poziomu (formy pasywne i aktywne), sposobów wsparcia 

bezrobotnych (zasiłki, aktywizacja). Wiele dyskusji wskazywało, że tłem licznych sporów o 

strategię wobec bezrobocia było samo rozumienie zjawiska bezrobocia (część interesariuszy 

wskazywało na źródła tkwiące w nadmiernie wyśrubowanych regulacjach Kodeksu pracy, 

inni po stronie zawodności rynku, a jeszcze inni po stronie samych bezrobotnych 

[nieumiejętność dopasowania się do wymogów pracodawców]). Ponadto dyskusje 

prowadzono wokół roli urzędów pracy, a także prawnej ochrony zatrudnienia czyli poziomu 

uelastycznienia, liberalizacji przepisów. Dyskusje objęły strategię tzw. flexicurity (na ile 

można połączyć liberalizację regulacji kodeksowych z bezpieczeństwem 

zatrudnienia).Wyłonił się również temat skali zatrudniania w szarej strefie, część 

interesariuszy przekonywała, że rzeczywisty poziom bezrobocia nie jest tak wysoki, jak 

wskazują statystyki. Ok. 2005 r. silnie wyłoniło się zagadnienie tzw. umów śmieciowych, a 

także roli podmiotów prywatnych w realizacji programów aktywizacji bezrobotnych.  

Problemy widoczne po 1990 r., zwłaszcza wysokie bezrobocie, skłaniały kolejne ekipy 

rządzące do określonych działań i strategii. Miały one różny format i różną skuteczność. 

Zdaniem niektórych uczonych polityka rynku pracy nie cieszyła się nadmiernym priorytetem 

po 1990 r. Elżbieta Kryńska pisała, że rządzący nie przywiązywali wielkiej wagi do polityki 
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rynku pracy, priorytetem była makroekonomia, a tę pierwszą uznawano za tzw. „resztę 

procesów ekonomicznych”. Tym samym nie przypisywano im wielkiego znaczenia, mimo że 

narastały problemy wynikające z bardzo wysokiego bezrobocia. Potwierdzają to dane 

mówiące o względnie niskich wydatkach na politykę rynku pracy w relacji do PKB (na środki 

aktywne i pasywne) (Wiśniewski 2010:25).  

Zorganizowano osobne instytucje rynku pracy (urzędy pracy), najpierw pozostające pod 

kontrolą rządu centralnego (Krajowy Urząd Pracy, 1993
167

), a później przekazane zostały 

samorządom lokalnym (1999). Wprowadzono Fundusz Pracy (1989) jako fundusz celowy, z 

którego wypłacano zasiłki dla bezrobotnych oraz finansowano aktywizację zawodową 

(składki z płac). Powstał także Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (1994) 

wypłacający wynagrodzenia w przypadku niewypłacalności pracodawcy.  

Na początku urzędy pracy koncentrowały się przede wszystkim na zadaniu rejestracji 

bezrobotnych oraz wypłacaniu zasiłków. Organizowały także standardowe programy 

aktywizacji (m.in. roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, szkolenia, dofinansowania 

tworzenia miejsc pracy, staże). Instrumentem działania były także wyznaczane strefy 

bezrobocia strukturalnego, w których prowadzono szczególnie intensywne działania oraz 

oferowano inwestorom ulgi podatkowe. 

Po 2000 r. do polityki rynku pracy wprowadzano coraz więcej tzw. aktywnych 

instrumentów aktywizacji bezrobotnych, jak indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, 

zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych, centrach i klubach integracji społecznej (CIS i 

KIS)
168

. Wciąż oferują one bezrobotnym warsztaty przyuczające do pracy w danym zawodzie, 

warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia, elementy terapii, zajęcia z przedsiębiorczości i 

spółdzielczości socjalnej.  

Istotnym instrumentem regulacyjnym jest wprowadzona kategoria osób będących w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby niepełnosprawne, wchodzące na rynek, w wieku 

ponad 50 lat, itp.), dla których oferowano dodatkowe instrumenty wsparcia. Przykładowo 

stworzono program „Solidarność pokoleń: Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej 

osób w wieku 50+” (2008)
169

. Miał on na celu zwiększenie aktywności zawodowej wskazanej 

grupy wieku oraz osiągnięcie stopy zatrudnienia w tej grupie na poziomie 50 proc. 

Oferowano także programy dla młodych bezrobotnych. 

Jednocześnie reformowano strukturę urzędów pracy, aby działały efektywniej, m.in. 

wydzielano w nich centra aktywizacji
170

, a także wprowadzono nakaz, aby urzędy realizowały 

z bezrobotnymi indywidualne plany działania
171

. Było to powiązane z wprowadzeniem 

warunkowego dostępu do pełnych zasiłków. Otóż, gdy bezrobotny odmawia lub przerywa 

uczestnictwo w indywidualnym planie działania, to urząd może pozbawić go statusu osoby 

bezrobotnej na określony okres. Wprowadzono także standardy usług rynku pracy
172

 w 

zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w 
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 na mocy ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (1991). 

168
 Podmioty prowadzące CIS zawierają dwustronną umowę z daną osobą spełniającą cechy defaworyzowanej. 

W jej ramach realizuje program integracji społecznej i zawodowej przez 12 miesięcy, 6 do 8 godzin dziennie. 
Obejmuje on różnorodne formy zajęć indywidualnych i grupowych, ich celem jest odbudowanie umiejętności 
uczestniczenia w życiu społeczności oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy 

169
 17 października 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Program. 

170
 Uczestnictwo w programie zalicza ten okres do okresu składkowego w systemie emerytalnym. Uczestnicy 

otrzymują tzw. świadczenie integracyjne (100 % zasiłku dla bezrobotnych), jeden posiłek dziennie, odzież 
roboczą, środki ochrony osobistej, badania lekarskie oraz szkolenie BHP. 

171
 https://psz.praca.gov.pl/-/926329-indywidualny-plan-dzialania 

172
 https://archiwum.mpips.gov.pl/praca/uslugi-rynku-pracy/ 
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aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń (2010)
173

. Chodziło o profilowanie 

działań urzędów na zaspokajanie indywidualnych potrzeb osób szukających pracy.  

Umożliwiono zakładanie niepublicznych agencji pracy (zakładane przez podmioty 

prywatne, pozarządowe), które mogą uczestniczyć w aktywizowaniu osób bezrobotnych, 

którzy są w szczególnej sytuacji na rynku pracy (2007). Takie agencje podjęły się np. 

aktywizacji zawodowej pracowników, którzy stracili miejsca pracy w wyniku upadłości 

gdyńskiej stoczni (2009). 

Jacek Męcina pisał w 2013 r., że od tego okresu można mówić o nowej polityce rynku 

pracy. Wprowadzano wówczas pakiet nowych działań. Przede wszystkim wprowadzono nowe 

podejście do wsparcia bezrobotnych na bazie programu profilowania bezrobotnych oraz 

koncepcji komercjalizacji części programów aktywizacji dla bezrobotnych
174

. Instrument 

profilowania służył tworzeniu profili/kategorii bezrobotnych, którzy w różnym stopniu są 

oddaleni od rynku pracy i tym samym wymagają innego wsparcia (2014). Ustawa 

wprowadziła trzy profile pomocy: dla osób aktywnych (oferty pracy), osób wymagających 

wsparcia (dopasowanie do wymagań pracodawców) oraz osób oddalonych od rynku pracy 

(aktywizacja) (MPiPS 2014). A zatem urzędy pracy koncentrowały się na pomocy w 

wyszukaniu oferty pracy, pomocy w dopasowywaniu poziomu umiejętności i kompetencji 

zawodowych bezrobotnych, a także na programach aktywizacji w specjalnych podmiotach 

(podmiotach prywatnych i pozarządowych).  

Z kolei komercjalizacja/prywatyzacja wykonywania programów aktywizacji 

długoterminowych bezrobotnych zakładała zaangażowanie prywatnych kontraktorów 

(urynkowienia usług aktywizacji). Urzędy pracy zaczęły wybierać z rejestrów bezrobotnych 

osoby najbardziej „oddalone” od rynku pracy (w najtrudniejszej sytuacji, czy z najmniejszymi 

szansami na znalezienie pracy) i „przekazywały je” do agencji zatrudnienia, które ich 

aktywizowały łączenie z wyszukaniem dla nich miejsca pracy
175

. Agencje były opłacane w 

przypadku, gdy bezrobotny zachował miejsce pracy przez określony okres czasu (Zybała 

2015). Działania urzędów pracy zakładające profilowanie bezrobotnych zostały zakończone 

w połowie 2019
176

. 

Ponadto wprowadzono kolejne działania
177

. Jednym z nich było uruchomienie 

finansowania kształcenia ustawicznego pracowników. Pracodawcy mogli uzyskać środki na 

ten cel z nowopowstałego Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wprowadzono również tzw. 

trójstronne umowy szkoleniowe pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Na 

jej mocy pracodawca mógł otrzymać środki na szkolenia bezrobotnych pod warunkiem 

przyjęcia ich do pracy po szkoleniu). Wprowadzono granty na telepracę (dla rodziców 

powracających na rynek pracy). Wprowadzono zachęty do zatrudniania bezrobotnych do 30. 

roku życia (refundacja ich składek ubezpieczeniowych
178

), bezrobotnych w wieku 50+ 

(dofinansowanie kosztów miejsca pracy). Wprowadzono pożyczki na utworzenie stanowiska 

pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, finansowanie usług doradczych i 
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 Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i 
warunków prowadzenia usług rynku pracy. Były nowelizacje, np. z 29 grudnia 2010 r. 

174
 ustawa z dnia 14 marca o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598). 

175
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 

profilowania pomocy dla bezrobotnego. 

176
 https://www.gov.pl/web/rodzina/koniec-z-profilowaniem-pomocy-dla-bezrobotnych 

177
 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=61630 

178
 dla tych, którzy pierwszy raz podejmują pracę. 
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szkoleniowych dla osób, którym przyznano pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. 

Bezrobotni do 30. roku życia uzyskali dodatkową pomoc: premie przy bonie stażowym, bon 

zatrudnieniowy
179

 oraz bon na zasiedlenie
180

.  

Powyższe działania na rzecz aktywizacji miały na celu przyspieszenie dopasowania siły 

roboczej do potrzeb pracodawców (rynku pracy), zmniejszenie bezrobocia. Jednocześnie była 

to w pewnym sensie realizacja koncepcji tzw. flexicurity. Zakładała ona, że osoby pracujące 

mają ograniczone bezpieczeństwo zachowania miejsca pracy, ale dzięki sprawnym urzędom 

pracy (wysokiej jakości usługi rynku pracy) mogą szybko zdobyć nowe miejsce pracy. Gdy 

tracą pracę, urzędy pracy oferują kolejną albo szybkie dopasowanie się do nowych typów 

prac, na które jest w danym momencie popyt wśród pracodawców. Wiele badań wskazuje, że 

urzędy pracy działające w bardzo trudnych warunkach, nie mogły uzyskać takiego poziomu 

działania (Sztandar-Sztanderska 2016). 

x 

Powyższym programom aktywizacji towarzyszyły także innego typu działania na rzecz 

zmniejszenia bezrobocia. W pierwszych latach po 2000 r. rządzący zdecydowali się na 

zwiększenie poziomu liberalizacji prawa pracy, aby uzyskać tzw. większą elastyczność na 

rynku pracy. Oznacza to dla pracodawców możliwość szybkiego dostosowania stanu 

zatrudnienia do rynku pracy. Część analityków uważała, że większa elastyczność przyczyni 

się do zmniejszenia bezrobocia, ponieważ pracodawcy będą odważniej zatrudniali (nie będą 

obawiali się trudności ze zwalnianiem, gdy koniunktura na rynku pogorszy się). Pracodawcy 

zyskali możliwość zatrudniania na terminowe umowy o pracę.  

Poziom elastyczności został ograniczony w czerwcu 2015 r.
181

. Wprowadzono limit, 

łączny czas trwania umowy o pracę na czas określony (z jednym pracodawcą) nie może być 

dłuższy niż 33 miesięcy (Pańków 2015).  

Do polityki rynku pracy wprowadzano także system bodźców/motywatorów, które w 

zamierzeniu mają skłaniać osoby bezrobotne do aktywności. W systemie zasiłków dla 

bezrobotnych wprowadzono zasadę (2008), że będą one ulegały zmniejszeniu wraz z czasem 

pobierania (najwyższa kwota przysługuje przez pierwsze trzy miesiące). Zasiłek została także 

różnicowany w zależności od okresu długości zatrudnienia przed bezrobociem. Bezrobotny, 

który pracował wcześniej krócej niż 5 lat, otrzymuje 80% zasiłku podstawowego, a gdy 

pracował od 5 do 20 lat – 100% zasiłku podstawowego, zaś gdy pracował ponad 20 lat – 

120% zasiłku. Wprowadzono zasadę okresowego pozbawiania statusu bezrobotnego w razie 

odmowy przyjęcia odmowy oferty pracy przygotowanej przez urząd pracy
182

. Wprowadzono 

także motywatory dla pracodawców. Gdy zatrudniają pracowników 50+ uzyskują zwolnienia 

z części składek ubezpieczeniowych.  

Podmioty ES w polityce rynku pracy  

Tradycyjnie podmioty ES są aktywne na różnych szczeblach funkcjonowania polityki 

rynku pracy. Według danych GUS w tej polityce działa ok. 1,2 tysięcy organizacji (1,4 proc. 

wszystkich podmiotów ES) (GUS 2018). W znacznej mierze ich działania adresowane są do 

                                                 
179

 Oznacza refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. 

180
 na pokrycie kosztów podjęcia zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. 

181
 Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy.  

182
 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw.  
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środowisk defaworyzowanych, ale także do młodzieży szukającej swoich szans na rynku 

pracy.  

Według istniejącego ustawodawstwa podmioty ES mogą odgrywać rolę instytucji rynku 

pracy. Znaczna ich część pełni ją wchodząc w różne formy współpracy z urzędami pracy, 

czyli wykonując programy związane z aktywizacją różnych kategorii osób bezrobotnych. 

Badania Jana Herbsta wskazały, że PES w obrębie polityki rynku pracy rozwijają usługi w 

zakresie szkoleń, doradztwa, poradnictwa, pośrednictwa pracy, aktywizacji zawodowej, 

wsparcia przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy i reprezentowania interesów. Badanie z 

2005 r. wskazało, że 77% podmiotów ekonomii społecznej działających w obrębie polityki 

rynku pracy angażuje się w organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, a ponad połowa – 

w doradztwo zawodowe i poradnictwo (60%) i pośrednictwo pracy (55%) (Herbst 2006). 

Uznawał jednak udział sektora pozarządowego w realizacji polityki rynku pracy za znikomy, 

a lwia część jego potencjału pozostawała niewykorzystana (Herbst 2006: 5). Sławomir 

Kantyka podtrzymywał tę opinię w 2014 r.  

Wydaje się jednak, że potencjał sektora stopniowo zwiększał się. Z pewnością po akcesji 

do UE po 2004 r. zwiększała się podaż projektów i programów, w ramach których PES 

powiększały ofertę wsparcia adresowaną do środowisk defaworyzowanych oraz innych. Na 

coraz szerszą skalę wykorzystują one dostępne instrumenty działania przewidziane w 

regulacjach prawnych. Podejmują się prowadzenia takich instytucji, jak np. centra integracji 

społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), spółdzielnie socjalne. Realizują 

indywidualne programy zatrudnienia socjalnego (Mazur, Pacut 2008). Według danych GUS 

w 2016 r. 2/3 wszystkich placówek świadczących usługi integracji społecznej i zawodowej
183

 

prowadzona była najczęściej przez organizacje non-profit, w tym 56,1% to były podmioty 

podległe pod stowarzyszeniom lub fundacjom, a 9,1% – podmiotom wyznaniowym. Sektor 

PES miał największy udział w prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej (77,3%). W 2016 r. 

z jego usług skorzystało łącznie 41 tys. osób (GUS 2018: 43). 

W sektorze ekonomii społecznej dominują liczbowo oczywiście stowarzyszenia i fundacje, 

natomiast istnieje także sektor spółdzielczy: spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i 

niewidomych (SIiSN). Liczba tych podmiotów w ostatnich latach spadała. W 2017 r. 

wynosiła 136, a pracowało tam 16,5 tys. osób, w 2014 r działało 171 spółdzielni, które 

zatrudniały 24 tys. osób, a w 2009 r. było 265 spółdzielni z 44 tys. zatrudnionymi. Według 

KPRES ich liczba może nadal spadać z powodu ich trudnej sytuacji finansowej. Spółdzielnie 

inwalidów i niewidomych oraz spółdzielnie pracy najczęściej działały w branży przetwórstwa 

przemysłowego (odpowiednio 81,0% i 27,9%) (MRPiPS 2020: 38). 

Na koniec 2017 r. działało 1038 zakładów pracy chronionej
184

, które zatrudniały 166 248 

osób (w tym 129 tys. to osoby niepełnosprawne). „Wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w tych zakładach ukształtował się na poziomie 78,48%” (KPRES: 85). 

Za klasyczny typ przedsiębiorstw społecznych w Polsce uznawane są spółdzielnie 

socjalne
185

 (przynajmniej część z nich zakładają organizacje pozarządowe). Na początku 

stycznia 2018 r. liczba ich wynosiła 1580 (131 w likwidacji). Oznacza to wzrost wobec 

poziomu z 2014 r., gdy ich liczba wynosiła 1226. Spółdzielnia jest typem podmiotu 
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 Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), Centra integracji społecznej (CIS), 
Kluby integracji społecznej (KIS).  

184
 Powstawały od 1991 r. na bazie ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

185
 Spółdzielnie socjalne mogą być zakładane przez osoby indywidualne oraz prawne, NGO, państwo lub 

jednostki samorządu terytorialnego. Dla spółdzielnie kluczowe było wejścia w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Istotne zmiany wprowadziła ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach socjalnych 
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gospodarczego, który działa w oparciu o osobistą pracę członków i pracowników spółdzielni. 

Badania w województwie małopolskim pokazały, że tworzą je głównie osoby bezrobotne 

(78% organizacji), osoby po 50. roku życia przeżywające trudności z powrotem na rynek 

pracy (58%), osoby z niepełnosprawnością (57%) oraz osoby o niskich kwalifikacjach 

zawodowych (52%) (Bohdziewicz-Lulewicz 2020). Spółdzielnie socjalne zatrudniają średnio 

12 pracowników (mediana – 8), w tym zatrudniają na umowy o pracę (średnia – 10 osób, 

mediana – 6). W sumie w skali kraju spółdzielnie zatrudniały na koniec 2019 r. 8355 

pracowników (MRPiPS 2020: 25).  

Spółdzielnie socjalne podejmują zwykle działalność gospodarczą, która nie wymaga 

wysokich kwalifikacji pracowników (usługi komunalne, prace remontowe, opieka, 

gastronomia). Niektóre spółdzielnie kontynuują działalność organizacji, które je założyły (np. 

poligrafia, usługi związane z prowadzeniem biura), część zajmuje się odnawianiem mebli, 

które otrzymują w darowiźnie. Gdy spółdzielnię zakłada samorząd terytorialny, wówczas 

zajmują się porządkowaniem terenów zielonych, opieką senioralną lub pomocą społeczną. 

Około 21,0% spółdzielni zajmowało się w 2017 r. przetwórstwem przemysłowym, 15,7% 

usługami administrowania, 13,1% zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 10,2% 

usługami opieki zdrowotnej i pomocą społeczną, a 8,8% handlem (MRPiPS 2020: 37-38). 

Spółdzielnie rozwijają się dzięki swojej aktywności, ale również m.in. z uwagi na system 

zachęt do rozwijania tego typu spółdzielni, np. wsparcie finansowe, system ulg (Łojko. 2020)
186

. 

Korzystają z sieci ośrodków wspierania ekonomii społecznej, finansowanych ze środków 

publicznych. Dzięki nim powstają nowe przedsiębiorstwa społeczne i miejsca pracy. 

Przykładowo Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje szeroką 

gamę usług wsparcia, w tym mikropożyczki. 

PES prowadzą 2/3 wszystkich placówek reintegracji społeczno-zawodowej, w których 

aktywnie działało w 2016 r. 1187, w tym 708 warsztatów terapii zajęciowych (WTZ) i 103 

zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz 159 Centrów Integracji Społecznej (CIS) i 217 - 

Klubów Integracji Społecznej (KIS). W powyższym roku korzystało z nich blisko 41 tys. 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu CIS zatrudnienie podjęło 4 na 

10 osób, które ukończyły zajęcia, a także co 4 osoba niepełnosprawna opuszczająca WTZ lub 

ZAZ.  

Udział w programowaniu polityki rynku pracy  

Podmioty ES w sferze programowania tej polityki pełnią wiele kluczowych funkcji, co 

sprawia, że w pewnej mierze wpływają na wybrane elementy tej polityki. Prawdopodobnie 

nie wpływają bezpośrednio na wiele decyzji, ale robią to pośrednio. Inspirują bowiem debaty, 

wydają publikacje, które wpływały na sposób podejścia licznych decydentów.  

Kluczowe wydaje się to, że PES współtworzą agendę tej polityki. W różnego typu 

przekazach przedstawiają swoje priorytety programowe. Pełnią rolę rzeczników idei rynku 

pracy społecznie integrującego czy inkluzywnego. Celem ich działań jest zatem model rynku, 

który posiada oferty pracy dla osób również z niższym poziomem kwalifikacji i umiejętności. 

Wskazują na realne bariery, które ograniczają mobilność grup defaworyzowanych na rynku 

pracy (tabela 1). Zwracają uwagę na potrzebę uspołeczniania ryzyk społecznych związanych 

z bezrobociem. Przekonują, że społeczeństwo i decydenci nie powinni traktować bezrobocia 

jako sprawy wyłączenie samych bezrobotnych, ale również jako przedmiot troski polityki 

państwa. Uwrażliwiają tym samym na to, aby nie traktować stanu bycia bezrobotnym, jako 
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wynik defektów osób bezrobotnych, ale jako wynik wadliwości działania mechanizmów 

rynkowych i polityk gospodarczych.  

Tabela 1. Bariery ograniczające udział środowisk defaworyzowanych w rynku pracy 

Bariery osobiste 

Bariery związane 
z rynkiem pracy 
(podaż miejsc 
pracy)  

Bariery związane 
z popytem na 
rynku pracy 

Bariery 
ekonomiczne 

Bariery 
związane z 
polityką 
społeczną 

• stan zdrowia, 
• trudności w 

czytaniu, pisaniu i 
liczeniu, 

• problemy 
psychospołeczne, 

• bezdomność, 
• karalność w 

przeszłości. 

• ograniczone 
informacje na 
temat możliwości 
znalezienia pracy, 

• niskie 
wykształcenie, 

• niski poziom 
umiejętności, 

• brak historii 
wcześniejszego 
zatrudnienia, 

trudności językowe 
(dotyczy 
imigrantów).  

• nieformalna 
rekrutacja, 

• wysokie 
wymagania 
wstępne, 

• uprzedzenia, 
• brak elastycznego 

działania, 
• brak wsparcia dla 

osób 
niepełnosprawnych 
/ brak fizycznego 
dostępu. 

• brak miejsc 
pracy, 

•  zmiany 
sektorowe, 

•  niskie płace, 
• niestabilne, 

zatrudnienie w 
zawodach 
niewymagających 
wysokich 
kwalifikacji i bez 
perspektyw  

•  anomalie w 
systemie opieki 
społecznej, 

• wysokie koszty 
towarzyszące 
zatrudnieniu, 

•  opieka nad 
dziećmi i inna 
opieka 
socjalna, 

• transport.  

Źródło: Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 1/2007.  

PES systematycznie opowiadają się za zwiększeniem wydatków na aktywną politykę 

rynku pracy, która dawałaby szansę na aktywizację możliwie dużej grupy osób wykluczonych 

w danym okresie z rynku pracy. Wskazują na potencjał trzeciego sektora w tym działaniach. 

Wskazują na różne instrumenty jego rozwoju – np. na pożytki płynące z upowszechnienia 

stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Dzięki nim więcej zleceń 

publicznych mogłoby trafić do spółdzielni socjalnych, co zwiększyłoby liczbę miejsc pracy, 

które mogłyby utworzyć. 

Przedstawiciele PES przedstawiają swój punkt widzenia w różnych ciałach doradczych i 

przedstawicielskich, w których zasiadają. Przykładowo pełnią funkcję członków 

powiatowych rad rynku pracy, a także różnych zespołów doradczych w urzędach centralnych 

i wojewódzkich. Konsultują projekty strategicznych dokumentów państwa.  

Wśród podmiotów ES pewna ich część odgrywa jednocześnie rolę think tank’ów. 

Dostarczają nowych analiz i danych. Dzięki temu są w stanie przedstawiać idee i argumenty 

za określonymi projektami rozwiązań i programów aktywizacyjnych na rynku pracy.  

Podmioty ekonomii społecznej na etapie implementacji  

Podmioty ES odgrywają pewną rolę w fazie implementacji. Jak zostało powyżej 

wspomniane, wiele z nich odgrywa rolę instytucji rynku pracy pełniąc różne funkcje. Część z 

tych organizacji jest zarejestrowana jako placówki szkoleniowe przy Wojewódzkich 

Urzędach Pracy oraz jako agencje zatrudnienia (mowa o tych, które mają status organizacji 

non-profit).  

 

Tabela 2. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 fazach 
funkcjonowania polityki rynku pracy  

 
Fazy w polityce 
rynku pracy 

Charakterystyka 

1. 
Programowanie 
działań/projektów 

 wpływanie na agendę polityki rynku pracy (nowe narracje, dane) 

 sygnalizowanie problemów dotyczących barier na rynku pracy, np. 
które ograniczają dostęp środowisk defaworyzowanych do 
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zatrudnienia 

 sygnalizowanie problemów dotyczących struktury potrzeb 
poszczególnych defaworyzowanych grup, a także luk bądź 
dysfunkcji w podaży programów aktywizacyjnych 

 współtworzenie i tworzenie narracji np. dotyczących barier 
doświadczających defaworyzowane grupy społeczne 

 wprowadzanie w debaty nowych projektów działań, reform 

 współuczestnictwo w ciałach doradczych 

2. 
Implementowanie 
działań, programów 

 dostarczanie programów aktywizacyjnych 

 dostarczanie infrastruktury innowacji społecznych, np. inkubatory 
ekonomii społecznej  

3. 
Analiza wyzwań i 
scenariuszy 
rozwojowych 

 dostarczanie produktów wiedzy – m.in. bezpośrednie 
doświadczenia odbiorców aktywizacji, ekspertyzy, badania 

4. Ewaluacja rezultatów 
 wytwarzanie opinii, ocen o różnym poziomie komplementarności, 

systematyczności produktów i usług wsparcia (raporty w zakresie 
monitoringu lub ewaluacji)  

Źródło: opracowanie własne 

Ponadto PES prowadzą centra integracji społecznej (CIS). Na przykład Stowarzyszenie 

Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda założyło w 2003 r. jedno z pierwszych CIS-ów, a 1 

września 2004 roku w Poznaniu otworzyło Szkołę Barki im. H. Ch. Kofoeda z zadaniem 

reintegracji zawodowej osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. Podstawą działania 

były wieloletnie doświadczenia Szkoły im. H. Ch. Kofoeda z Danii oraz doświadczenia 

Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. 

Stowarzyszeniu ETAP prowadzi tego typu programy w ramach prowadzonego przez siebie 

Centrum Integracji Społecznej Piątkowo
187

. Ich celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 

osób. Centrum prowadzi obecnie 5 warsztatów zawodowych, tj. warsztat ogrodniczy, opieki 

nad osobą starszą i niepełnosprawną, porządkowy, produkcyjny oraz konserwacji terenów 

zewnętrznych. Struktura warsztatów dopasowywana jest do sytuacji na rynku, aby ułatwić 

uzyskanie zatrudnienia. Około 50 proc. absolwentów znajduje zatrudnienie zarówno u 

przedsiębiorców zewnętrznych, jak i w podmiotach zakładanych przez stowarzyszenie – 

spółdzielniach socjalnych. Absolwenci często zakładają także odrębne spółdzielnie. W 

ostatnich latach powstało 8 takich spółdzielni, w których pracę znalazło blisko 40 

absolwentów, np. zajmujące się ogrodnictwem (m.in. spółdzielnia „Tajemniczy Ogród”, 

spółdzielnia Socjalna „Tamaryszek”), z kolei usługami opiekuńczymi zajmują się spółdzielnie 

„Właśnie My”, „MONIA” oraz „Serce dla Seniora”. Natomiast spółdzielnia „GRAMZ-BUD” 

zajęła się usługami budowlanymi. 

Centrum Integracji Społecznej Piątkowo realizuje także Indywidualny Program 

Zatrudnienia Socjalnego (instrument rynku pracy). Osoby, które zdecydują się realizować taki 

program uczestniczą w cyklu różnego typu zajęć, które mają przywrócić im zatrudnialność. 

Zaczyna się od odbudowania nawyku pracy, poprzez dwunastomiesięczne uczestnictwo w 

określonym warsztacie zawodowym. Centrum stara się później o zatrudnienie dla nich, czy 

przynajmniej praktyki. 

Szereg PES prowadzi kolejne typy instytucji rynku pracy dla grup defaworyzowanych. 

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” 

prowadzi agencję zatrudnienia osób młodych niepełnosprawnych. A cel przyjęto 

zaktywizowanie zawodowo 96 osób niepełnosprawnych w wieku do 29. roku życia. Uzyskują 

wsparcie doradcy zawodowego, trenera zatrudnienia wspieranego, psychologa i asystenta 

osoby niepełnosprawnej. Projekt realizowany jest na terenie kilku powiatów 
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(zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego, m. Częstochowy, kłobuckiego, 

będzińskiego, Sosnowiec i Dabrowa Górnicza).  

Fundacja Gospodarcza aktywizuje – wraz z władzami Gdyni oraz Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta – 622 osoby lub 

rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (korzystające ze 

świadczeń pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby 

przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii). Ma to miejsce w ramach Gdyńskiego Systemu Aktywizacji Społeczno-

Zawodowej (01.12.2016 r. – 30.09.2022 r.)
188

. 

x 

Spółdzielnie socjalne stały się również instytucją, która dostarcza możliwości zatrudnienia 

i rozwoju zawodowego. Spółdzielnia socjalna Emma prowadzi od 2011 r. hostel w 

Warszawie. Mieści się w trzypiętrowej zabytkowej kamienicy w centrum miasta przy ul. 

Wilczej 25. 10 minut piechotą od Metra Centrum i 15 minut od Dworca Centralnego. Powstał 

z inicjatywy grupy znajomych, którzy od wielu lat zaangażowani są w wszelkiego rodzaju 

ruchy i organizacje wolnościowe i równościowe. Zakładając to miejsce chcieli pokazać, jak 

ideały życiowe można łatwo wcielić w praktykę. Nazwa hostelu wiąże się z ich inspiracją 

Emmą Goldman, działaczką społeczno-polityczną, anarcho-feministką z przełomu wieków 

XIX i XX. Pokoje noszą nazwiska Marii Orsetti i Jana Wolskiego, zasłużonych aktywistów 

na rzecz spółdzielczości i anarchokooperatywizmu w przed i powojennej Warszawie
189

. 

Niektóre spółdzielnie uzyskały rozmiar znaczących podmiotów. Przykładem jest 

spółdzielnia Socjalna „Opoka”. Jest to bardzo duży – relatywnie do podmiotów ekonomii 

społecznej - podmiot zatrudniający 78 osób, w tym 34 osób pracuje w ramach należącego do 

spółdzielni Zakładu Aktywności Zawodowej. To zwycięzca konkursu na Małopolskiego Lidera 

Przedsiębiorczości Społecznej
190

. Oferuje usługi opiekuńcze oraz cateringowe m.in. dla firm, 

instytucji, szkół czy domów pomocy społecznej. Spółdzielnie najczęściej oferują usługi, ale działają 

i takie, które funkcjonują w przemyśle. Pracownicy spółdzielni socjalnej APACZE zajmują się 

konfekcjonowaniem maszynowym próbek kosmetyków głównie dla polskich producentów 

(m.in. Bielendy, Arkany), ale też zagranicznych producentów kosmetyków. Konfekcjonują 

również kosmetyki sypkie oraz rozlewają suplementy, w tym medyczne. Pozyskują klientów 

m.in. na zagranicznych targach. Korzystają z zaangażowania i pracy wolontariuszy, którzy na 

co dzień wspierają działania spółdzielni (Kucińska 2019). 

x 

Podmioty ES współtworzyły programy aktywizacji dla długoterminowych bezrobotnych. 

Było to w ramach usług kontraktowanych. Zamawiały je wojewódzkie urzędy pracy
191

. Rząd 

zainicjował ten program w 2015 r.
192

 W każdym województwie wyłoniony był w konkursie 

główny kontraktor. Każdy z nich mógł podzlecać niektóre przewidziane w programie usługi 

dla bezrobotnych do podmiotów ES. Miało to miejsce w pewnym zakresie. Program ten 
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 http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/pracownia-gdynski-system-aktywizacji.html 

189
 http://www.lubomierz.pl/asp/pliki/aktualnosci_2010/14._spoldzielnia_socjalna_hostel_emma_-

_dobra_praktyka_-_pre.pdf 

190
 https://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/znamy-liderow-dekady-konkursu-malopolski-lider-

przedsiebiorczosci-spolecznej 

191
 Przewidywała to ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598). Wprowadzała ona reformę funkcjonowania publicznych 
służb zatrudnienia. Wprowadzono także nowe formy aktywizacji.  

192
 Program właściwy poprzedzony był programem pilotażowym "Partnerstwo dla pracy". 
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powstał głównie na bazie doświadczeń brytyjskich zakładających urynkowienie produkcji 

wybranych usług rynku pracy. Stowarzyszenie B-4 było głównym kontraktorem w jednym z 

województw. 

Podmioty ES realizują szereg programów aktywizacji w ramach rządowego Programu 

Aktywizacja i Integracja (PAI). Z założenia program miał być elementem systemowej 

współpracy między urzędami pracy (PSZ) a OPS/NGO
193

. 

x 

Organizacje ES są zazwyczaj aktywne na poziomie lokalnym. Współtworzą lokalne 

partnerstwa, których celem jest wsparcie osób poszukujących pracy (Zybała 2007, 2008). Ich 

efektem są liczne usługi rynku pracy, programy aktywizacji zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Czasami w związku z takimi celami powstają lokalne pakty 

między różnymi podmiotami publicznymi i pozarządowymi. Partnerstwa pomagają w 

usuwaniu barier przed jakimi stają niektórzy poszukujący pracy, zwłaszcza osoby zagrożone 

tzw. wykluczeniem społecznym. 

Długo za modelowy przykład stawiany był Siemianowicki Pakt na Rzecz Zatrudnienia z 

udziałem lokalnych podmiotów ES, inspirowany doświadczeniami paktu zawartego w stolicy 

Irlandii - Dublinie. Powstał on w okresie niezwykle wysokiego bezrobocia na Śląsku. Projekt 

Punkty Pomocy Koleżeńskiej realizowany był w partnerstwie pomiędzy organizacją 

pozarządową Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego (IWiPL), a dziesięcioma 

powiatowymi urzędami pracy z: Bytomia, Chorzowa, Jaworzna, Katowic, Piekar Śląskich, 

Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich (lider projektu), Świętochłowic, Zabrza oraz powiatu 

mikołowskiego. Punkty te były kontynuacją inicjatywy IWiPL wspierającego Kluby Pomocy 

Koleżeńskiej w województwie śląskim (Zybała 2007). 

Zakładano także partnerstwa na bazie Polsko-Amerykański Programu Partnerstwa 

Lokalnego (P-APPL). Program ten ułatwiał (głównie na Górnym Śląsku) restrukturyzację 

sektora górnictwa węglowego i hutnictwa. Kontynuacją tego przedsięwzięcia był Program 

Partnerstwa Lokalnego (PPL) realizowany w latach 2002-2004. Szereg PES angażowało się w 

partnerstwa społeczne inicjowane w środowiskach wiejskich i miejsko-wiejskich w ramach 

Programu LEADER+ (PPL+). W ramach tych partnerstw powstają Lokalne Grupy Działania 

(LGD).  

Przykład może stanowić także innowacyjny projekt „Innowacje na zakręcie – testowanie i 

wdrażanie nowych metod outplacementu” wdrażany w latach 2012–2015 w województwie 

podlaskim. W projekcie tym partnerstwa lokalne wdrażały program outplacementu – 

zwolnień monitorowanych, które uwzględniają szybkie znalezienie nowej pracy dla 

pracowników tracących zatrudnienie. Przedsięwzięcia te były testowane w formie 

outplacementu zaadaptowanego i środowiskowego, tj. z udziałem pracodawców, 

samorządów, urzędów pracy, NGO, spółdzielni socjalnych, klastrów gospodarczych i LGD 

(Klimczuk-Kochańska i Klimczuk 2015). W rezultacie opracowano modele i narzędzia 

szkoleniowe oraz pozwalające na przeprowadzenie adaptacji przedsiębiorstw i pracowników 

do nowych warunków rynkowych w przypadkach nagłych załamań gospodarczych (np. 

kryzys finansowy). W modelach tych podmioty ES zarówno świadczą usługi z zakresu 

pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

jak i tworzenia nowych miejsc pracy np. w spółdzielniach i NGO. 

x 
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Część podmiotów ES angażuje się w przedsięwzięcia innowacyjne, w tym inkubatory 

przedsiębiorczości. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu prowadzą inkubator innowacji społecznych TransferHub. 

Tworzy on warunki do powstawania innowacji społecznych związanych m.in. z rynkiem 

pracy. Obie organizacje uzyskały finansowanie ze środków unijnych
194

. Podejmują 

działania, które służą rozwiązywaniu problemów z kategorii „Nierówności na rynku 

pracy, jakiej doświadczają kobiety”, „Starzenie się społeczeństwa i pracowników” i 

„Automatyzacja i robotyzacja”. Innowatorzy uczestniczą w warsztatach i kursach. W 

pierwszej edycji projektu 50 zgłoszonych innowacji zostało przetestowanych, a 

uznane za najbardziej obiecujące, uzyskają środki na ich wdrożenie w dużej skali.  

Jedną z innowacji jest model skierowany do młodych kobiet z terenów wiejskich, gdzie 

brak jest infrastruktury w postaci żłobków i przedszkoli. Innowacja polega na  stworzeniu 

modelu wzajemnej opieki na dziećmi. Matki mogą dzielić obowiązki opieki nad dziećmi 

w celu powrotu na rynek pracy. Wykorzystywane są również istniejące już wcześniej 

Grupy Zabawowe, czyli systematyczne spotkania matek z dziećmi prowadzone 

przez animatorki. Służą one rozbudzeniu aspiracji do realizacji własnych ścieżek rozwoju 

zawodowego
195

. Ponadto projekt tworzy bazę wiedzy na temat problematyki rynku pracy.  

Część PES realizuje programy wsparcia dla ludzi młodych, którzy wchodzą na rynek pracy 

albo są na nim jeszcze dość krótko. Fundacja Mentors4Starters
196

 realizuje programy 

mentoringowe. Służą one transferowi wiedzy pomiędzy doświadczonymi przywódcami 

polskiego życia gospodarczego i społecznego, a przedstawicielami młodszych pokoleń, które 

mają wysoki potencjał liderski. Umożliwia młodym ludziom indywidualne konsultacje 

swoich planów zawodowych z mentorami, doświadczonymi menedżerami z największych 

polskich i międzynarodowych organizacji biznesowych i publicznych.  

Wiele podmiotów ES realizowało projekty – głównie współfinansowane ze źródeł 

unijnych - wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Wadowickie Centrum 

Przedsiębiorczości Społecznej wspiera wzrost zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości dzięki projektowi oferowało 

szkolenia i doradztwo dla osób zainteresowanych uruchomieniem podmiotu ekonomii 

społecznej, a także doradztwo i szkolenia specjalistyczne, wsparcie prawne, księgowe i 

marketingowe. Organizowano konferencje, seminaria adresowane głównie do instytucji rynku 

pracy oraz pomocy i integracji społecznej.  

 

Tabela 3. Obszary działania organizacji ekonomii społecznej w polityce rynku pracy 

Obszar działań podmiotów 
ekonomii społecznej w 

zakresie polityki rynku pracy 

Produkty i usługi 
wytworzone 

przez podmioty ES 

Przykłady 
organizacji 

Usługi rynku pracy 

Publikacje, szkolenia, usługi 
aktywizacji bezrobotnych, 
warsztaty poszukiwania 
pracy, usługi przejścia z 
systemu edukacji na rynek 

Fundacja Akademia 
Kadr Europejskich,  
Stowarzyszenie B-4, 
Fundacja Barka  
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 Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje 
społeczne (PO WER). 
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http://mentors4starters.pl/
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pracy, warsztaty, szkolenia, 
podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, inkubatory 
innowacji, mikropożyczki, 
jobcoaching, poszukiwanie 
ofert pracy, wsparcie 
wizerunkowe, programy 
outplacementu, ośrodki 
wsparcia ekonomii 
społecznej 

Reintegracja osób 
defaworyzowanych na rynku 
pracy 

Publikacje, materiały 
informacyjne, prezentacje, 
szkolenia, doradztwo, grupa 
wsparcia, centra reintegracji 

Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego 
Regulskiego, 
Fundacja Pomocy 
Wzajemnej „Barka”, 
Stowarzyszenie 
Szkoła Barki im. H. 
Ch. Kofoeda 

Tworzenie miejsc pracy 

 Nowe miejsca pracy w 
przedsiębiorstwach 
społecznych i inne w oparciu 
o ustawodawstwo socjalne, 
szkolenia  

Spółdzielnie socjalne 

Wspieranie osób z 
niepełnosprawnościami 

Publikacje, materiały 
informacyjne, szkolenia, 
doradztwo, miejsca pracy  

Stowarzyszenie 
ETAP, 
Stowarzyszenie na 
Rzecz 
Zrównoważonego 
Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego 
„KLUCZ” 

Think tanki 
Publikacje, raporty, 
szkolenia 

Instytut Badań 
Strukturalnych 

Wpływanie na kształt polityki 
rynku pracy 

Raporty eksperckie, 
opracowania tematyczne, 
szkolenia, doradztwo, 
edukacja, udział w 
konsultacjach 

Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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VI. Polityka klimatyczna 

Polityka klimatyczna obejmuje działania wokół problemów wynikających z oddziaływania 

ludzkiej zbiorowości (zwłaszcza jej gospodarki) na eko-systemy. W polu jej zainteresowania  

są płynące stąd konsekwencje (zmiany klimatyczne), a także proces adaptacji do 

zachodzących i często nieodwracalnych zmian klimatu. Kluczowym problemem jest emisja 

gazów cieplarnianych przez różne sektory gospodarki (związanych głównie ze spalaniem 

paliw kopalnych), jak i zagadnienie pochłaniania gazów cieplarnianych  

Polityka klimatyczna jako polityka horyzontalna obejmuje wiele polityk/działań 

publicznych, których podmioty mają szczególny wpływ na emisję gazów cieplarnianych, 

m.in. politykę energetyczną, przemysłową
197

, transportową, budownictwa, rolnictwa i 

leśnictwa (Koziarek, Sobiesiak-Penszko 2019:4), politykę odpadów. Są to sub-dziedziny 

włączone do europejskiej polityki klimatycznej
198

. 

W powyższym obszarze przedmiotem zainteresowań i badań są dziedziny będące źródłem 

emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza m.in. produkcja i dystrybucja energii elektrycznej 

oraz ciepła, rozwiązania transportowe (transport pasażerski jak i transport towarów), 

rozwiązania stosowane w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzeni, systemy produkcji 

przemysłowej i rolniczej.  

Politykę klimatyczną można zdefiniować także – według rządowego podejścia - jako 

„działania podejmowane w związku z wdrażaniem Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 r. (UNFCCC)
199

 i przyjętego w jej ramach 

Porozumienia Paryskiego (2015) oraz działania w zakresie adaptacji do już zachodzących 

zmian klimatu
200

. 

Problem emisji gazów cieplarnianych skojarzony jest z problemem 

zanieczyszczenia/skażenia powietrza (gazy cieplarniane i zanieczyszczenie powietrza często 

pochodzą z tego samego źródła). Wywołuje on rosnące zainteresowanie, w znacznej mierze z 

powodu skutków zdrowotnych (zwłaszcza wpływu na układ oddechowy i choroby sercowo-

naczyniowe). 

Polityka klimatyczna zaliczana jest do najbardziej złożonych polityk i tym samym 

trudnych w programowaniu i realizacji. To skutek m.in. wielości sub-zagadnień, które się w 

niej mieszczą, wielości zaangażowanych podmiotów i ich interesów, czy wielości 

instrumentów działania (policy tools), które są w niej stosowane. Ross Garnaut napisał w 

2008 r., że problemy w tej polityce mają nie tylko już charakter złożony, ale wręcz 

diaboliczny, zwłaszcza z uwagi na możliwe do zaistnienia konsekwencje (externalities), które 

mogą być pogrążające dla przyszłych pokoleń i dla samej planety (Steffen 2012). 

W tej polityce do najważniejszych celów należy generalne obniżenie oddziaływania 

ludzkiej aktywności na środowisko (neutralność klimatyczna) poprzez realizuję działań 

cząstkowych: np. zmianę technologii i surowców używanych w energetyce, wprowadzanie 

                                                 
197

 Sektor EU ETS - Unijny system handlu uprawnieniami do emisji - również obejmuje przemysł, choć przyznaje 
bezpłatne uprawnienia. 
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 Jos Delbeke, PeterVis (red.). 2019. Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend, 1 st Edition”. 

European Commission/Routledge. 
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 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Konwencja została przyjęta w Rio de 
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nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii, obniżanie zapotrzebowania na energię w 

gospodarce (np. poprzez obniżanie energochłonności urządzeń i zwiększenie standardów 

energetycznych budynków), promocję różnych niskoemisyjnych środków transportu, a także 

rozwój terenów zielonych (absorpcja gazów). Szereg działań podejmowanych jest w zakresie 

inwestowania w termomodernizację budynków, a ponadto coraz silniej uwagę zwraca kwestia 

wpływu na klimat sposobu zabudowy w miastach (większa emisja ma miejsce w miastach o 

rozproszonej zabudowie). Badane są konsekwencje klimatyczne wynikające ze zjawiska tzw. 

rozlewania się miast. Przedmiotem zainteresowania jest zagadnienie zużycia wody, produkcja 

ścieków i wytwarzanie odpadów stałych (ISP 2019).  

x 

Polityka ekologiczna w Polsce – podobnie, jak w innych państwach – jest pełna 

kluczowych problemów i wyzwań. W ostatnich latach Polska należała do największych 

emitentów CO2 (w 2018 roku wypuściła do atmosfery 322,5 mln ton CO2, co daje 18. 

miejsce wśród największych globalnych emitentów i 10. miejsce wśród największych 

emitentów per capita). Kluczowym problemem jest dominacja węgla kamiennego i 

brunatnego w produkcji energii elektrycznej oraz w wytwarzaniu energii cieplnej (w 

ciepłownictwie zbiorowym i indywidualnym). W 2017 r. w produkcji energii elektrycznej 

wykorzystano 77 proc. węgla kamiennego i brunatnego. Ze źródeł odnawialnych pochodziło 

14 proc. energii (Ministerstwo Energii 2019). Wprawdzie wydobycie węgla w Polsce 

sukcesywnie spada od 1990 r., ale wciąż ten surowiec odgrywa dużą rolę w energetyce (ma 

miejsce rosnący import). Jest to jednocześnie istotny sektor ekonomiczny, szczególnie na 

poziomie regionalnym. W 2016 roku łącznie branża wydobywcza węgla - brunatnego i 

kamiennego - w Polsce dawała zatrudnienie dla ok. 113,5 tys. pracowników. 

Wysoka emisyjność produkcji energii podnosi jej finalne koszty. Przedsiębiorstwa 

energetyczne w Polsce – podobnie, jak w innych państwach UE – płacą za prawo do emisji w 

ramach unijnego systemu walki ze zmianą klimatyczną (wprowadzony w 2005 r.). 

Wyzwaniem staje się zatem przejście na inny mix energetyczny. Jednocześnie Polska 

doświadcza problemów takich, jak inne kraje, np. ekstremizacja pogody i jej wyładowania. 

Powodują one różnego rozmiaru straty w różnych okresach czasu.  

W ostatnich latach do rangi kluczowego wyzwania urósł problem jakości powietrza. 

Poziom jego skażenia jest znaczny relatywnie do innych państw UE. Generowane są dowody 

wskazujące na wysoką liczbę zgonów z powodu zanieczyszczeń powietrza. W 2015 r. 

spośród 28 krajów UE najczęstsze przekroczenia stężeń dobowych PM10 (w skali całego 

kraju) występowały w Bułgarii, a zaraz potem w Polsce
201

.  

x 

Zbigniew M. Karaczun wyróżnia dwie główne fazy w polityce klimatycznej w Polsce. W 

pierwszej, która zaczęła kształtować się w 1991 r. Sejm przyjął dokument definiujący cele 

polityki ekologicznej państwa (Karaczun 2012: 88). Ochrona klimatu traktowana była jako 

kwestia środowiskowa (ochrona środowiska). W drugiej zaczęto postrzegać kwestię klimatu 

przez pryzmat gospodarki i w tej perspektywie ma miejsce myślenie o działaniach na rzecz 

redukcji emisji gazów cieplarnianych (Karaczun 2012: 88).  

W ostatnich latach kluczową kwestią jest sformułowanie strategicznych kierunków zmiany 

mixu energetycznego, czyli de facto wyznaczenie ścieżki transformacji sektora producentów 

energii. Celem jest „obniżenie emisyjności”. Szereg głosów wskazuje na trudności w 

wytworzeniu faktycznej polityki energetycznej (Bartoszczuk et.al. 2019:88). Świadczy o tym, 
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m.in. fiasko w decyzjach dotyczących roli energetyki jądrowej, trudności w nieosiągnięciu 

celu krajowego na 2020 r. w sferze skali produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) 

(15%). Tzw. lobby węglowe tworzy presje na zachowanie status quo, które pociąga za sobą 

rosnące koszty.  

Działania w polskiej polityce klimatycznej są silnie osadzone w unijnej polityce 

klimatycznej. W jej ramach Polska zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych w 2020 r. o 20 proc. (wobec poziomu emisji w 1990 r.) oraz o 40% w 2030 

r.(wobec 1990 r.)
202

, a także do zmniejszenia zużycia energii
203

 o 20% (względem prognoz na 

2020 r.) oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii do 

15% w 2020 r.
204

. 

Z myślą o realizacji powyższych zobowiązań rządy podjęły szereg działań w kilku nurtach. 

Są to działania mające na celu:  

 zmianę tzw. mixu energetycznego (mniej węgla jako surowca do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej),  

 podniesienie efektywności energetycznej w różnych dziedzinach społeczno-

ekonomicznych, 

 uzyskanie oszczędności w sferze generowania i przesyłu energii,  

 zwiększenia produkcji energii odnawialnej.  

Podejmowane są działania z myślą o zmniejszeniu roli węgla jako surowca w produkcji 

energii elektrycznej (tzw. mix energetyczny). W 2019 r. rządzący przyjęli cel, aby do 2030 r. 

zmniejszyć ten udział do 56-60% (z 77 proc. w 2017) (MAP 2019:29). Dlatego doszło do 

rezygnacji z budowy nowych bloków węglowych w Ostrołęce. Wyznaczono daty zamknięcia 

niektórych kopalni. Rząd zawarł porozumienie (25.09.2020
205

) z grupą związków 

zawodowych w sprawie transformacji górnictwa węglowego (wygaszanie sektora w 2049 r.). 

Wprowadzane są nowe technologie na etapie generowania energii oraz w sieci 

elektroenergetycznej (inteligentne opomiarowanie).  

Realizowane są działania na rzecz efektywności energetycznej. Rząd deklarował, że w 

2030 r. uzyskane zostaną oszczędności na poziomie 23% w zużyciu energii pierwotnej wobec 

poziomu z roku 2007. Wprowadzano szereg mechanizmów sprzyjających oszczędności w 

użytkowaniu energii, m.in. tzw. „białe certyfikaty” (2011) jako świadectwa efektywności 

energetycznej
206

. Przedsiębiorstwa mają je pozyskiwać za działania proefektywnościowe albo 

uiścić określoną opłatę. W 2016 r. wprowadzono zmiany w systemie białych certyfikatów
207

.  

                                                 
202

 Redukcja o 30% w sektorach non-ETS (nie objęte system handlu emisjami) wobec poziomu emisji w 2005 r. 
(przede wszystkim transport, rolnictwo, sektor komunalno-bytowy, gospodarka odpadami, a także emisje 
przemysłowe poza ETS) są źródłem ok. 50% całkowitych emisji gazów cieplarnianych (GC) w Polsce.  
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 oszczędność energii pierwotnej 
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efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.  
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Prowadzone są działania poprawiające charakterystykę energetyczną budynków. 

Wprowadzano kolejne wymogi w nowych budynkach odnośnie wskaźnika 

energooszczędności
208

, wprowadzono ulgę termomodernizacyjną
209

. 

W kolejnym nurcie działań dążono do zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w 

strukturze produkcji energii. Zobowiązania wobec UE przyjęte w 2009 r. (MKiŚ 2021: 2) 

zakładały, że w 2020 r. w Polsce 15 proc. energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych 

(później rząd
210

 założył, że w 2030 r. Polska osiągnie 21-23% udziału OZE w finalnym 

zużyciu energii brutto,
211

 MAP 2019:31). Do tej pory stopniowo wytwarzano ramy prawne, 

organizacyjne oraz system dofinansowywania produkcji tej energii. W 2005 r. wprowadzono 

– jako forma wsparcia - system zielonych certyfikatów
212

 (inaczej: świadectwa pochodzenia 

energii elektrycznej)
213

. Regulacje ustawowe wymagają, aby sprzedawcy energii kupowali 

pewną ilość tych certyfikatów od jej producentów jako potwierdzenie nabycia „zielonej 

energii”
214

 (ewentualnie mogą wnieść opłatę zastępczą). Sprzedawcy energii mogą je 

kupować bezpośrednio albo na specjalnie powołanej Towarowej Giełdzie Energii. Innymi 

słowy sprzedawcy energii mają tzw. obowiązek OZE, czyli określenia proporcji energii 

elektrycznej, którą pozyskują z OZE. Rząd określa tę proporcję, z której muszą się wywiązać 

(albo zapłacić opłatę zastępczą). Ona zwiększała się do 19,5 proc. w 2019 i 2020-21 r.  

W 2015 r. parlament przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii. W kolejnych latach 

była ona nowelizowana. Wprowadziła dwa inne systemy wsparcia dla nowobudowanych 

instalacji: aukcyjny system sprzedaży zielonej energii oraz system taryf – taryfy 

gwarantowanej (feed-in-tariff) wraz taryfy dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium) 

(dla małych producentów).  

Po 2016 r. wprowadzano dalsze zmiany, część z nich zmieniła warunki wznoszenia 

nowych instalacji wiatrowych. Przyjęto m.in. tzw. ustawę odległościową, która utrudniła 

stawianie nowych wiatraków
215

. Przepisy nowelizacji z 2018 r. spowodowały znaczne 

obniżenia cen za zielone certyfikaty, które sprzedają producenci „zielonej energii” (na skutek 

obniżenia tzw. opłat zastępczych dla przedsiębiorstw energetycznych, które nie decydują się 

na kupno certyfikatów), wzrosło również opodatkowanie 
216

. Zdaniem NIK rozwój OZE 

natrafiał na liczne problemy systemowe, które spowodowały, że udział energii odnawialnej w 

generalnej produkcji energii jest dość niski (NIK 2018). Natomiast znaczne wsparcie ma 

miejsce w zakresie rozwoju fotowoltaniki w ramach programów rządowych (np. „Mój Prąd, 

„Czyste Powietrze”) oraz programów samorządowych.  

                                                 
208

 współczynniki przenikania ciepła, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.  

209
 Od 1.012019 r. obywatel może uzyskać ulgę termomodernizacyjną, czyli odliczyć 53 tys. zł od podstawy 

obliczenia podatku wydatki na związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w jednorodzinnym budynku 
mieszkalnym (materiały budowlane, urządzenia i usługi).https://czystepowietrze.gov.pl/ 

210
 Założenie sformułowane w 2019 r. w dyrektywie 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych. 

211
 zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe 

212
 Są też błękitnych certyfikaty za energię wyprodukowaną w biogazowniach. 

213
 Zapisane w ustawie Prawo energetyczne, 2005 

214
 Może to być energia z wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich, 

spadku rzek, czy pozyskiwana z biomasy. 

215
 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 961. 

216
 Nowelizacja ustawy o OZE z 20 lipca 2017 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 25 sierpnia 
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Szansą na poprawę sytuacji stały się przepisy – długo oczekiwanej ustawy o morskich 

farmach wiatrowych
217

. Rząd zaplanował budowę farm na Morzu Bałtyckim, które będą 

wytwarzały do 2040 r. 8–11 GW mocy. 

Ponadto w ramach polityki klimatycznej podjęto także działania na rzecz czystości 

powietrza i środowiska. Realizowane są programy redukcji narażenia na pył PM2,5 w 

powietrzu
218

. W ich ramach ze środków publicznych finansowana jest wymiana 

przestarzałych pieców
219

, wprowadzono normy zanieczyszczeń, których przekroczenie 

wymaga informowania o występowaniu smogu. Wprowadzono obowiązek informowania 

przez właścicieli budynków o stosowanych piecach i paliwach
220

. Określoną sekwencję 

działań podjęto wobec transportu w miastach. Użytkownicy samochodów elektrycznych 

zyskali przywileje. Powstały także regulacje określające tworzenie tzw. strefy czystego 

transportu (obowiązuje od 22 lutego 2018 r.)
221

. Rząd przedstawił również plany wytworzenia 

polskiego samochodu elektrycznego. Podejmowane są działania na rzecz poprawy stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych. Dlatego planowane jest zwiększenie odsetka ludności 

korzystającej z sieci kanalizacyjnej (70,5% w 2017 r. do 85%).  

Kolejnym nurtem działań na rzecz klimatu było wytworzenie ram do działań na poziomie 

miast (większość mieszkańców Polski). Powstał szablon dokumentu o nazwie Miejski Plan 

Adaptacji do zmian klimatu (MPA). Służy on określeniu podatności danego miasta na 

występowanie na jego terenie konsekwencji wynikających ze zmiany klimatycznej (np. 

powodzi w skutek tzw. ekstremizacji pogody). Może to być uzależnione od jego 

specyficznych lokalnych czynników, jak cechy populacji (np. struktura wieku), struktury 

funkcjonalno-przestrzennej, położenia geograficznego itp.  

MPA jest także podstawą do stworzenia diagnozy potencjału adaptacyjnego miasta czyli 

oceny na ile jego władze są w stanie radzić sobie z konsekwencjami zmiany klimatycznej w 

określonych dziedzinach. Potencjał adaptacyjny jest silnie uwarunkowany wieloma 

czynnikami, np. możliwościami finansowymi, kapitałem ludzkim i społecznym, sprawnością 

lokalnej administracji i instytucji, infrastrukturą, zasobami wiedzy. Jak piszą eksperci 

„Zasoby te miasto może wykorzystać w reakcji na zagrożenie wynikające ze zjawisk 

ekstremalnych (np. w czasie powodzi), ale także w celu planowania długofalowych działań 

np. opracowanie planu zarządzania ryzykiem powodziowym” (MS 2018: ). 

Powyższa koncepcja działania wywodzi się z polityki unijnej (dokument Strategia 

adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r.)
222

 Na rzecz jej 

realizacji przeprowadzono w Polsce projekt pilotażowy (2016-2019). Umożliwił on 44 

                                                 
217

 ustawa z dnia 17 stycznia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 
wiatrowych. 

218
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Wprowadzono tam dodatkowe normy jakości powietrza dla 
obszarów tła miejskiego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracjach. 

219
 https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/; https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/stop-smog 

220
 https://legislacja.gov.pl/projekt/12329603/katalog/12659414#12659414 

221
 https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,powazne-bledy-w-projekcie-

stref-czystego-transportu--nowe-przepisy-nie-oczyszcza-powietrza-w-miastach,1627.html 

222
 W Polsce rząd przyjął dokument „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, październik 2013 r.; 
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Strategiczny_plan_adaptacji_2020.pdf 

https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/
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miastom wypracowanie powyższego typu planów adaptacji
223

. Kolejne samorządy mogą je 

opracowywać z pomocą współfinansowania ze środków centralnych
224

.  

Podmioty ekonomii społecznej w polityce publicznej  

Według danych GUS w sferze ochrony środowiska działało w 2018 r. ok. 2,7 proc. 

wszystkich organizacji nonprofit (88,1 tys.) (GUS 2019: 3). Odsetek wzrósł z poziomu 1,7 

proc. w 2010 r. Podobne dane pochodzą z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor. Wynika z nich, 

że ok. 3% wszystkich NGO wskazywało jako główny obszar działania "ekologię, ochronę 

środowiska", a dodatkowe 9% NGO zadeklarowało, że podejmują jakieś działania w tym 

obszarze.  

PES mają silnie podbudowane prawo do uczestniczenia w kształtowaniu polityki 

klimatycznej (na rzecz środowiska)
225

. Władze mają bowiem konstytucyjny obowiązek 

ochrony środowiska (zapewnianie bezpieczeństwa ekologicznego), a także wspierania 

obywateli w trosce o środowisko. Konstytucja RP (art. 74 ust. 4) zawiera stwierdzenie: 

„władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu 

środowiska”. Formą implementacji tego zapisu jest ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (u.u.i.ś.o.). Reguluje
226

 ona udział organizacji 

społecznych w ochronie środowiska naturalnego (Kiedrzynek 2017:106). Wprowadzono 

określenie „organizacja ekologiczna” (art. 3 pkt 10 u.u.i.ś.) na oznaczenie typu organizacji 

społecznych funkcjonujących w sferze ochrony środowiska.  

Ustawa zawiera stwierdzenie, że przedstawiciele społeczeństwa mają prawo do składania 

uwag i wniosków w zakresie planowanych przedsięwzięć typu plany, programy i strategie 

oraz decyzje administracyjne. Mogą uczestniczyć w procesie wydawania decyzji o 

uwarunkowaniach środowiskowych
227

(Barczak, Kaźmierska-Patrzyczna 2016: 304). 

Zdaniem Marka Józefiaka, eksperta Greenpeace, podmioty ES w obszarze tej polityki 

najczęściej działają w oparciu o kilku lub maksymalnie kilkunastoosobowe zespoły. Tylko 

nieliczne osiągają większe rozmiary, takie jak Greenpeace, który zatrudnia 46 pracowników 

(dodatkowo posiada sieć około 100 wolontariuszy, współpracuje z kilkudziesięcioma 

fundraiserami). Fundacja ta w 2018 r. uzyskała przychody rządu 11,5 mln zł (nie przyjmuje 

funduszy od rządów, UE czy przedsiębiorstw). Greenpeace posiada rozbudowane kanały 

komunikacji w mediach społecznościowych (19.01.2020 r.: Facebook – 230,9 tysięcy 

obserwujących, Instagram – 23,2 tys. obserwujących, Twitter – 10,6 tys. obserwujących, 

YouTube – 3,8 tys. subskrypcji).  
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 http://44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/ 

224
 http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-

zagrozeniom-srodowiska/ 

225
 art. 74 ust. 4 Konstytucji RP, głosi, że „władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i 

poprawy stanu środowiska”. 

226
 Rozdział 3 ustawy. 

227
 decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydawane są dla planowanych przedsięwzięć, które mogą 

znacząco oddziaływać na środowisko bądź dla przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko i wymagają przeprowadzenia procedury indywidualnej podstawowej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (m.in. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej, autostrady, koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie 
kopalin ze złóż, na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie 
odpadów). 
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Podmioty ekonomii społecznej w programowaniu polityki klimatycznej 

Wiele danych wskazuje na to, że podmioty ES ogrywają znaczną rolę w sferze 

programowania polityki klimatycznej (jakkolwiek z różnym nasileniem w różnych okresach 

czasu). Silnie współkształtują jej agendę i liczne narracji w niej widoczne. Wprowadzają 

dodatkowe punkty widzenia do debat i deliberacji. Przedstawiają koncepcje rozwiązań 

różnych problemów (policy options), komentują realizację trwających programów/interwencji 

publicznych i zwracają uwagę na ich ewentualne cechy (wady i zalety). 

Zdaniem Ilony Jędrasik, ekspertki Fundacji ClientEarth, podmioty ES współtworzyły jedną 

z największych narracji w tej polityce – o roli węgla w gospodarce. To one dostarczały 

najbardziej przekonujących dowodów wskazujących, że długofalowo państwo i 

społeczeństwo będą ponosić coraz wyższe koszty ekonomiczne i zdrowotne w przypadku 

pozostania przy tym surowcu energetycznym. Z kolei M. Józefiak, podkreśla znaczenie 

aktywności PES w kształtowaniu agendy polityki antysmogowej. Sformułowały postulaty, 

które w znacznej części zostały zrealizowane, właśnie z uwagi na skuteczność w 

oddziaływaniu na agendę i narracje cyrkulujące w tej polityce, co zaowocowało zdolnością 

wpływu na decyzje władz.  

Zdaniem M. Józefiaka, dzięki wpływowi PES zagadnienie smogu stało się pierwszym 

tematem z zakresu szeroko pojętej polityki klimatu i energii, które zmobilizowało opinię 

publiczną w Polsce w XXI wieku. „Można dyskutować na ile jest to zasługa NGO, na ile 

aplikacji smogowych, na ile pracy NGO z mediami”. Podkreśla znaczenie udanego wpływu 

działaczy antysmogowych na przekazy wielu mediów głównego nurtu, co nastąpiło w 

styczniu 2017 r. Zdaniem M. Józefiaka czynnikiem decydującym o zaistnieniu wówczas 

tematu smogu była relacja w stacji informacyjnej TVN24. Pokazano wówczas w sposób 

pogłębiony skalę problemu. O skokowym wzroście popularności tematu może świadczyć 

również popularność treści dotyczących smogu cyrkulujących w internecie. Dużą popularność 

zyskał wpis na Facebooku pt. „Fakty i mity o polskim smogu” opublikowany przez M. 

Józefiaka 7 stycznia 2017 r. „Gdy 9 stycznia odkupił go ode mnie "Tygodnik Powszechny", 

padła im strona internetowa. Okazało się, że był to drugi najczęściej czytany tekst TP w 

internecie w styczniu 2017 r.”
228

  

Ilona Jędrasik dodaje, że kampania antysmogowa była jak dotąd jedyną kampanią w 

polityce klimatycznej, która była w stanie narzucić rządowi agendę i spowodować, że rząd 

uznał sprawę środowiskową za swój priorytet. To ewidentny przykład „największej 

najskuteczniejszej kampanii NGO-sowej. Urosła ona z poziomu lokalnego i z czasem stała się 

zjawiskiem widocznym na poziomie ogólnokrajowym. Jej sukces miał wiele źródeł, m.in. 

było to efekt umiejętności znalezienia "ambasadorów" koncepcji na różnych szczeblach 

rządowych”, a także zdolności działaczy NGO do wywołania mobilizacji społeczeństwa, a 

także umiejętności wywarcia wpływu na media. Wyjaśnia także „Nie jest tak, że pewnych 

programów rząd nie prowadził wcześniej, ale miały one kilkukrotnie mniejsze budżety”.  

PES wysunęły postulaty dotyczące spraw wokół smogu - wprowadzenie norm jakości 

kotłów węglowych, norm jakości oferowanego na rynku węgla. Wysunięto postulat nadania 

samorządom uprawnień do wprowadzania uchwał antysmogowych, nadanie samorządom 

uprawnień do ograniczania ruchu w miastach, obniżenia norm zanieczyszczenia powietrza, 

których przekroczenie wymaga informowania i alarmowania o smogu
229

. Ponadto wysunięto 
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 https://www.tygodnikpowszechny.pl/fakty-i-mity-o-polskim-smogu-146269 

229
 - załatwione, choć nie w takim wymiarze jak proponowały ENGO-sy 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/fakty-i-mity-o-polskim-smogu-146269
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postulat wprowadzenie szerokiego programu termomodernizacji domów
230

, obniżenie 

podatku VAT na pompy ciepła.  

Dla skuteczności kampanii antysmogowej kluczowe były dwa wydarzenia: początki 

kampanii antysmogowej w Krakowie w 2011 r. oraz powstanie Polskiego Alarmu 

Smogowego w 2015. Otóż na konferencji założycielskiej Polskiego Alarmu Smogowego 

organizatorzy wysunęli szereg konkretnych postulatów w zakresie regulacji antysmogowych 

(m.in. jak powyżej). Natomiast dynamika działań zaczęła się kształtować pod wpływem 

uruchomienia kampanii antysmogowej w Krakowie w 2011 r., a zainicjowała ją grupa 

organizacji (Polska Zielona Sieć [PZS], Fundacja ClientEarth) oraz Andrzej Guła, ówczesny 

prezes Instytutu Ekonomii Środowiska wraz z grupą mieszkańców. Założyli Krakowski 

Alarm Smogowy (KAS).  

Celem kampanii było wprowadzenie zakazu palenia paliwami stałymi w Krakowie. Jej 

organizatorom udało się namówić prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego do przyjęcia 

projektu regulacji jako swojego. Ponadto niektóre media mocno nagłośniły problem smogu w 

mieście i jego skutków dla zdrowia, a także zmobilizowały mieszkańców do udziału w 

manifestacji w czasie, gdy radni Sejmika Małopolskiego mieli głosować w sprawie uchwały 

antysmogowej. W efekcie Kraków stał się pierwszym miastem w Polsce, które przyjęło 

uchwałę antysmogową (później zmienioną pod znowelizowane przepisy prawa ochrony 

środowiska). 

Sukces działań w Krakowie wytworzył przykład, który oddziaływał w innych regionach. 

Powstawały dziesiątki innych "alarmów", często prowadzonych przez "stare" NGOsy 

ekologiczne wspólnie z ruchami miejskimi.  

PES w sposób decydujący wpłynął na siłę postrzegania smogu. Uzmysłowił znaczenie 

smogu jako problemu, wokół którego działania muszą być podjęte natychmiast na dużą skalę 

i na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa. Na szali jest bowiem ludzkie życie 

(posługiwano się danymi z badań). Np. Greenpeace w grudniu 2017 r. wydał raport pt. 

„Polskie przedszkola w smogu”
231

. Oszacowano tam wpływ jaki na zdrowie dzieci ma jakość 

powietrza wokół przedszkoli, do których uczęszczają. Wytworzone dane wskazują, że ponad 

60 proc. przedszkoli znajduje się na terenach, gdzie jakość powietrza nie spełnia 

obowiązujących w Polsce norm. Przekłada się to na wyższe ryzyko chronicznych zachorowań 

np. na zapalenie płuc lub oskrzeli. 

Część kampanii organizowano ze środowiskami medycznymi, np. na temat poziomów 

alarmowania o smogu. Organizacja HEAL krzewiła wiedzę wśród lekarzy nt. wpływu smogu 

na zdrowie. Wywierali presję na prowadzenie polityki antysmogowej państwa. 

Ponadto Greenpeace przeprowadzał happeningi, których celem było zwrócenie uwagi 

społeczeństwa na - ich zdaniem - niewystarczające działania ministra energii w zakresie 

ochrony powietrza (uzyskał miano „Ministra Węgla i Smogu”
232

 oraz „obrońcy polskiego 

smogu”
233

.  
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 (PAS, i inne NGO, jak PZS czy WWF) 

231 Raport „Polskie przedszkola w smogu” został przygotowany przez Fundację #13 i Greenpeace Polska: 
https://www.greenpeace.org/poland/raporty/2103/raport-polskie-przedszkola-w-smogu/. Dostęp: 30.12.2020 r. 

232
 https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1220/rok-niespelnionych-obietnic-w-sprawie-czystego-

powietrza/. Dostęp: 19.01.2020 r. 

233
 https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1633/greenpeace-gratuluje-ministrowi-energii-skutecznego-

sabotazu-walki-ze-smogiem/. Dostęp: 19.01.2020 r. 

https://www.greenpeace.org/poland/raporty/2103/raport-polskie-przedszkola-w-smogu/
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1220/rok-niespelnionych-obietnic-w-sprawie-czystego-powietrza/
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1220/rok-niespelnionych-obietnic-w-sprawie-czystego-powietrza/
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1633/greenpeace-gratuluje-ministrowi-energii-skutecznego-sabotazu-walki-ze-smogiem/
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1633/greenpeace-gratuluje-ministrowi-energii-skutecznego-sabotazu-walki-ze-smogiem/
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Wiele PES prowadziło kampanie przeciwko tak zwanym „kopciuchom”. Podziałało to 

mobilizująco na władze centralne i skłoniło wiele samorządów do finansowania wymiany 

starych nieefektywnych pieców na urządzenia nowszej generacji. Rząd uruchomił program 

„Czyste Powietrze”, który stał się źródłem finansowania. Polski Alarm Smogowy 

monitorował program i wskazywał na potrzebę wprowadzenia określonych modyfikacji, aby 

ułatwić obywatelom skorzystanie z niego
234

. PES analizowały również realizację rządowego 

programu „Strefy Czystego Transportu”. 

Polski Alarm Smogowy prowadzi kampanie informacyjne wokół miast najsilniej 

pogrążonych w smogu. Sporządził listę 15 najmocniej zasmogowanych polskich 

miejscowości. Najbrudniejsze miasta mają wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm 

jakości powietrza (stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz liczby dni, w których dobowe 

stężenie pyłu PM10 było powyżej normy). Zadziwiające, że na czele listy znajdują się 

przeważnie małe miejscowości, a także wsie. 

Zdaniem M. Józefiaka, skuteczność PES jest rezultatem wysokich kwalifikacji członków 

wielu organizacji. Posiadają dobre zaplecze eksperckie i doświadczenie z sektora think 

tanków np. Andrzeja Guły z Instytutu Ekonomii Środowiska. Korzystano także z wiedzy 

środowisk technicznych, związanych z uczelniami technicznymi oraz z wiedzy Polskiej Izby 

Ekologii. 

x 

Natomiast wpływ PES w programowaniu rozumianej polityki klimatycznej - poza kwestią 

smogu – wydaje się mniejszy, jakkolwiek widoczny. Największy wpływ miały na treść 

„agendy węglowej”. Zdaniem M. Józefiaka, PES potrafiły wysoko upozycjonować w 

agendzie kwestię odejścia od węgla. Np. Greenpeace wyszedł z koncepcją "Polska bez węgla 

2030". Organizacja zamówiła badania sondażowe, z których wynikało, że 76 proc. Polaków, 

chce, by do 2030 roku Polska porzuciła węgiel. W efekcie klasa polityczna zaczęła 

reorientować swoje dotychczasowe podejście, które często wypływało z założenia, że siła 

lobby węglowego jest miażdżąca wobec wszelkich inicjatyw ekologicznych. Ostatecznie 

kilka partii wskazało daty odejścia od węgla w różnych sektorach. Przykładem jest Partia 

Wiosna, która sformułowała koncepcję zamknięcia kopalń do 2035 r, Koalicja Obywatelska 

zapowiedziała wycofanie się z węgla do 2030 r w gospodarstwach domowych, do 2035 w 

ciepłownictwie i do 2040 w energetyce. Ostatecznie również obecna Koalicja rządząca 

„podała” termin – 2049 r. 

W styczniu 2018 r. Greenpeace naciskał na wprowadzenie norm jakości węgla w 

sprzedaży
235236

. Organizacja zainicjowała petycję do władz w tej sprawie, którą podpisało 36 

tys. osób. 27 września 2018 r. minister K. Tchórzewski podpisał rozporządzenie ws. 

wymagań jakościowych dla paliw stałych. PES prowadziły dyskusję wokół tego dokumentu. 

Wskazywały na jego plusy i minusy. Doceniano wprowadzenie obowiązku wystawiania 

świadectwa jakości paliwa dzięki czemu konsumenci uzyskują informację na temat 

parametrów kupowanego węgla, ale jednocześnie zwrócono uwagę na to, że 

dopuszczono do obrotu „najgorsze miały węglowe i odpad węglowy aż do 30 czerwca 

                                                 
234

 https://warszawa.tvp.pl/46102823/polski-alarm-smogowy-proponuje-program-walki-z-zanieczyszczeniem-
powietrza 

235 https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1165/rok-po-wielkim-smogu-greenpeace-i-samorzadowcy-
apeluja-do-ministra-energii/. Dostęp: 22.13.2020 r. 

236 W gronie sygnatariuszy apelu znaleźli się m.in. prezydenci Krakowa, Katowic, Sosnowca i Bielska-Białej, a 
także marszałkowie woj. małopolskiego i śląskiego.  

https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1165/rok-po-wielkim-smogu-greenpeace-i-samorzadowcy-apeluja-do-ministra-energii/
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1165/rok-po-wielkim-smogu-greenpeace-i-samorzadowcy-apeluja-do-ministra-energii/
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2020 r. Dopuszczono także „grubsze węgle o bardzo słabych parametrach” z wysoką 

„zawartością siarki, popiołu czy wilgoci”
237

. 

Fundacja ClientEarth działała, skutecznie, na rzecz m.in. zatrzymania powstawania 

nowych bloków (instalacji) węglowych. Wskazywała, że ok. 30 bloków nie powinno 

znaleźć się na liście uprawniającej do korzystania z bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. 

W efekcie plany ich budowy zostały porzucone, ponieważ straciły opłacalność ekonomiczną. 

Fundacja działała także na rzecz wyłączania nadmiernego wsparcia dla instalacji węglowych 

w ustawie o rynku mocy. Prowadziła rzecznictwo na rzecz silniejszego wsparcia dla tzw. 

DSR-u (usługi redukcji zapotrzebowania na moc), za zaprzestaniem przyznawania 

darmowych uprawnień dla elektroenergetyki w ramach systemu EU ETS czy upubliczniania 

transakcji handlu AAUs-ami (uprawnienia w ramach systemu protokołu z Kyoto). 

Tabela 1. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 fazach 
funkcjonowania polityki klimatycznej  

 
Fazy w polityce 
klimatycznej 

Charakterystyka 

1. 
Programowanie 
działań/projektów 

 wpływanie na agendę polityki klimatycznej, np. kwestia smogu,  

 sygnalizowanie zagrożeń dla klimatu,  

 współtworzenie i tworzenie narracji np. o prawach natury, 
znaczeniu czystości środowiska,  

 wzmacnianie idei transportu publicznego, np. ścieżki rowerowe, 

 wprowadzanie do debaty idee nowe projektów działań, reform, np. 
promowanie morskich farm wiatrowych, 

 dostarczanie koncepcji rozwiązań określonych problemów 
publicznych (przedstawianie rekomendacji), 

 współuczestnictwo w ciałach doradczych, w konsultacjach i 
debatach, m.in. na strategiami energetycznymi,  

 kampanie społeczne i edukacyjne, 

2. 
Implementowanie 
działań, programów 

 wytwarzania produktów ekologicznych, 

 dostarczanie infrastruktury innowacji społecznych, np. kalkulatory 
emisji,  

 procesy prawne wobec miejscowości, które nie prowadzą właściwej 
polityki ochrony środowiska, 

 wpływ na korygowanie programów rządów dotyczących 
problematyki klimatu. 

3. 
Analiza wyzwań i 
scenariuszy 
rozwojowych 

 dostarczanie produktów wiedzy (ekspertyzy, badania, 
rekomendacje), 

4. Ewaluacji rezultatów 
 wytwarzanie opinii, ocen o różnym poziomie komplementarności 

odnośnie zrealizowanych programów działania (raporty w zakresie 
monitoringu lub ewaluacji)  

Źródło: opracowanie własne. 

Prosumenci wsparci 

Podmioty ES promowały energetykę obywatelską i rozproszoną
238

 czyli angażowanie 

obywateli jako prosumentów, którzy są nie tylko kupującymi energię, ale także jej 

producentami. Możliwe stało się to wraz z upowszechnieniem technologii słonecznych, czy 

wiatrowych. Fundacja ClientEarth przedstawiła raport "Energetyka obywatelska"
239

. Powstał 

Ruch „Więcej niż energia”. To szeroka społeczna koalicja łącząca samorządy, instytucje, 

                                                 
237

 http://polskabezsmogu.pl/normy-jakosci-paliw-stalych/ 

238
 Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w 2010 r. wydała pierwszą w Polsce publikację na ten temat. Była 

wówczas była bardzo niszowa: https://www.pine.org.pl/wpcontent/uploads/pdf/energetyka_rozproszona_2010.pdf 

239
 https://wiecejnizenergia.pl/co-to-jest-energetyka-obywatelska/ 

https://wiecejnizenergia.pl/co-to-jest-energetyka-obywatelska/
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organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne. Podstawą jest przekonane, że Polska 

„potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o 

źródła odnawialne (OZE).
 240

” Ruch zorganizuje ogólnopolskie kongresy energetyki 

obywatelskiej. 

Zdaniem I. Jędrasik, to PES w ogóle wypromowały słowo "prosument" w polityce 

energetycznej w Polsce. W latach 2013-2015 kilka organizacji: Greenpeace, WWF, 

ClientEarth, Koalicja Klimatyczna, Instytut na rzecz Ekorozwoju i Polska Zielona Sieć 

prowadziły kampanie na rzecz m.in: usunięcia barier administracyjnych dla energetyki 

prosumenckiej (np. zniesienia obowiązku koncesji), wprowadzenia definicji prosumenta do 

prawa polskiego, czy wprowadzenia korzystnego systemu wsparcia w postaci 15-letnich taryf 

gwarantowanych (aby prosumeryzm stał się opłacalny ekonomicznie). 

Wiele podmiotów ES angażowało się w działania, które służyły promocji zielonej energii i 

zwiększania jej udziału w strukturze produkcji energii. Fundacja ClientEarth działała na rzecz 

złagodzenia niektórych przepisów w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych. Dzięki tej organizacji m.in. wprowadzono zgodę na realizacje projektów 

mających pozwolenia, zostawiając prawo do budowy domów w okolicach wiatraków 

właścicielom nieruchomości etc. PES odegrało sporą rolę w przyjęciu pierwszej ustawy o 

OZE w 2015 r. Przekonały ówczesną koalicję rządową PO/PSL, a także partie opozycyjne do 

poparcia części poprawek do ówczesnego projektu ustawy.  

x 

PES zwiększały wpływ na programowanie polityki klimatycznie bazując na różnych 

instrumentach oddziaływania. Niektóre organizacje postanowiły wykorzystać także 

instrumenty prawne (litygacje). Doprowadziły do bezprecedensowych procesów sądowych 

przeciwko instytucjom publicznym, w tym władzom samorządowym a także spółkom 

energetycznym. Wpływ tego typu działań może być o tyle istotny, że szereg konkretnych 

rozstrzygnięć w wielu politykach publicznych ma miejsce – paradoksalnie – właśnie w 

sądach. Jest to często skutek niejasnych regulacji prawnych. Dlatego różni interesariusze 

polityk spierają się w sądach o ich interpretacje. Niektórzy z nich starają się je „wygrać” na 

rzecz celów publicznych, wysuwając korzystne dla środowiska interpretacje regulacji.  

Jak twierdzi Marek Józefiak litygacje strategiczne czyli sprawy sądowe, mogą okazać się 

skutecznym narzędziem w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Mogą doprowadzić do 

zatrzymania budowy inwestycji, potencjalnie szkodliwej środowiskowo. Ale dochodzi także 

do efektu pośredniego czyli tzw. nagłośnienia sprawy. W efekcie może doprowadzić do 

zwiększenia świadomości społecznej.  

Coraz więcej organizacji ekologicznych decyduje się na działania w oparciu o instrumenty 

prawne, w tym takie organizacje, które przez lata działały „tradycyjnie” czyli metodami 

kampanijnymi. M. Józefiak wymienił takie organizacje, jak Pracownię na rzecz Wszystkich 

Istot czy Towarzystwo na rzecz Ziemi. Takie działania prowadzone są również szeroko na 

Zachodzie. Natomiast szczególnie aktywne w powyższy sposób są tzw. prawnicze 

organizacje ekologiczne. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi weszła na drogę sporu 

sądowego z PGE ws. elektrowni w Bełchatowie
241

. Wcześniej prowadziła sprawy sądowe 

również przeciwko budowie nowych instalacji opalanych węglem: Elektrowni Północ (CE vs 

Polenergia), Elektrowni Opole (CE vs PGE) i Elektrowni Ostrołęka C (CE vs Enea), a także 

                                                 
240

 https://wiecejnizenergia.pl/ruch-wiecej-niz-energia/ 

241
 https://www.pl.clientearth.org/przelom-w-historii-walki-o-ochrone-klimatu-w-polsce-sprawa-clientearth-vs-

elektrownia-belchatow-przechodzi-do-dalszego-etapu/ 

https://www.pl.clientearth.org/przelom-w-historii-walki-o-ochrone-klimatu-w-polsce-sprawa-clientearth-vs-elektrownia-belchatow-przechodzi-do-dalszego-etapu/
https://www.pl.clientearth.org/przelom-w-historii-walki-o-ochrone-klimatu-w-polsce-sprawa-clientearth-vs-elektrownia-belchatow-przechodzi-do-dalszego-etapu/
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przeciwko budowie rurociągu gazowego Nord Stream 2 (udział w postępowaniach 

administracyjnych).  

Powyższa Fundacja wspierała precedensy prawne inicjowane przez działaczy organizacji 

ekologicznych. Zaskarżyli oni władze gminy Wisła i Zakopanego uznając, że ze względu na 

złą jakość powietrza, nie mają prawa pobierać opłaty miejscowej za pobyt (potocznie 

nazywanej taksą klimatyczną). Na gruncie rozporządzenia Rady Ministrów z 18.12.2007 r., 

gminy mogą pobierać opłaty miejscowe, ale jeżeli leżą na terenie stref, w których nie notuje 

się przekroczeń niektórych substancji w powietrzu
242

. W 2015 r. Zdzisław Kuczma wygrał w 

I instancji sprawę przeciwko władzom miasta Wisła, a Bogdan Achimescu wygrał w sprawę 

przeciwko władzom Zakopanego (2018). 

Fundacja dowiodła przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, że Zakopane nielegalnie 

pobiera opłaty za pobyt w mieście ponieważ miasto i strefa, w której leży, nie spełniają 

kryteriów czystości powietrza
243

. Podobne działania podjęła Fundacja Greenpeace, pozywając 

spółkę córkę PGE – PGE GiEK – za szkodliwy wpływ na klimat.  

x 

Podmioty ES oddziałują na programowanie polityki klimatycznej na szczeblu lokalnym. 

Uczestniczą w przygotowaniach gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Są to 

dokumenty, które nie są wymagane prawem, mimo to część gmin je przygotowuje. Te, które 

je opracują i wdrożą mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych projektów z 

zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Zadaniem PGN jest uzyskanie poprawy jakości powietrza poprzez wyznaczenie działań, które 

przyczynią się do tego
244

. Władze Wrocławia (gmina) doprowadziły do wytworzenia projektu 

miejscowego planu gospodarki niskoemisyjnej. Zorganizowano konsultacje w lipcu 2020 r., 

w których uczestniczyło wiele podmiotów ekonomii społecznej – Towarzystwo 

Benderowskie, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Akcja Miasto, Fundacja 

EkoRozwoju, Wrocławska Inicjatywy Rowerowej, Eko-Unii
245

.  

W polityce klimatycznej PES stawiają tradycyjne dla siebie postulaty, których celem jest 

ochrona grup defowaryzowanych. Ma w niej miejsce szereg reform i zmian, które skutkują 

droższą energią. Habitat for Humanity, prowadzi kampanie na rzecz ograniczenia ubóstwa 

energetycznego. Wskazuje, że metodą walki z nim są inwestycje w efektywność energetyczną 

dla najuboższych. Sprzyja to również ograniczeniu zasięgu smogu w miastach i na wsiach. 

Według ocen ekspertów tej organizacji nawet 70% domów jednorodzinnych w Polsce 

pozbawione jest jakiejkolwiek izolacji termicznej
246

. Osoby ubogie energetycznie ogrzewają 

pomieszczenia, używając do tego spalając śmieci albo opał najniższej jakości. Organizacja 

zainicjowała działalność Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Ubóstwu Energetycznemu. 

x 

PES wpływają na programowanie polityki klimatycznej również dzięki uczestnictwu w 

procesach konsultacji oraz w ciałach doradczych i eksperckich. Wysuwają tam koncepcje 

rozwiązań różnych problemów, zgłaszają korekty w projektach aktów prawnych. W 

przypadku konsultacji przykładem może być wkład PES w konsultacje na temat kilkukrotnie 

                                                 
242

 Informacja prasowa ClientEarth: https://www.pl.clientearth.org/ze-wzgledu-na-zla-jakosc-powietrza-w-strefie-
wisla-nie-ma-prawa-pobierac-oplaty-miejscowej/. Dostęp: 19.01.2020 r.  

243
 https://www.pl.clientearth.org/turysta-i-clientearth-wygrali-z-zakopanem-spor-o-oplate-miejscowa/ 

244
 Plany są pochodną przyjęcia w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. 

245
 https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/dokumenty/320/pgn-zestawienie-uwag-po-konsultacjach.pdf 

246
 https://habitat.pl/ubostwo-energetyczne/ 

https://www.pl.clientearth.org/ze-wzgledu-na-zla-jakosc-powietrza-w-strefie-wisla-nie-ma-prawa-pobierac-oplaty-miejscowej/
https://www.pl.clientearth.org/ze-wzgledu-na-zla-jakosc-powietrza-w-strefie-wisla-nie-ma-prawa-pobierac-oplaty-miejscowej/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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nowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgłaszały szereg pomysłów i 

bezpośrednich korekt do projektów aktów prawnych. Ponadto współdziałają różnych ciałach 

doradczych, np. w zespole do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków, 

powołanym przez Ministra Rozwoju
247

. Swoje podejście prezentują także w organizowanych 

kampaniach społecznych i edukacyjnych czy akcjach protestacyjnych, których celem jest 

zwrócenie uwagi na istotne problemy. Część organizacji przeprowadza panele obywatelskich 

nt. klimatu w miastach
248

. 

Polski Alarm Smogowy wszedł w dyskusję z władzami Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

odnośnie koncepcji nowelizacji przepisów o strefach czystego transportu wprowadzonych w 

oparciu o treść ustawy ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (obowiązuje od 

22.02.2018 r.)
249

. Zdaniem tej organizacji, projekt nowelizacji nie dawał gwarancji, że zaczną 

powstawać takie strefy i staną się one istotnym instrumentem służącym uzyskaniu poprawy 

jakości powietrza w miastach. 

Według Konrada Szpaka, eksperta z Instytutu Polityki Publicznej, aktywność PES w 

obszarze polityki klimatycznej przejawia się w udziale w kluczowych dyskusjach, np. nad 

projektem dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do 2040”, który zawiera projekty 

odpowiedzi na kluczowe wyzwania w najbliższych dziesięcioleciach. Angażują się w 

konsultacje społeczne nad projektami aktów prawnych. Greenpeace uczestniczył w 

konsultacjach społecznych nad projektem rozporządzenia ws. norm jakości węgla (poniżej na 

ten temat). Część organizacji konsultowało kluczowy dokument strategiczny państwa 

„Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”.  

PES na etapie implementacji w polityce klimatycznej  

Organizacje ES odgrywają swoistą rolę również w fazie implementacji polityki 

klimatycznej. Dostarczają bowiem określoną gamę produktów i usług, które powiększają 

zakres tego, z czego może skorzystać obywatel. Oferują produkty np. kalkulatory emisji 

CO2
250

, eko-certyfikaty. Dostarczają żywności ekologicznej w lokalnej skali. Prowadzą 

restauracje, czy różne punkty gastronomiczne
251

. Dostarczają produkty wiedzy służącej 

wyjaśnianiu zjawisk natury, klimatu, zasobów surowcowych. Dotyczy ona często 

najnowocześniejszych technologii, które umożliwiają redukcję zanieczyszczenia 

środowiska
252

. Oferują wiedzę, ale także ją wdrażają poprzez akcje edukacyjne, np. akcje 

wspólnego sadzenia drzew
253

 czy akcje „sprzątania świata”
254255

. Wytwarzają publikacje 

popularne, jak i specjalistyczne ekspertyzy, ale oferują także usługi typu szkolenia, 

doradztwo, panele obywatelskie nt. klimatu w miastach. 

                                                 
247

 Zarządzanie nr 14 Ministra Rozwoju z dnia 7 sierpnia 2020 r; https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-
resortowe/powolanie-zespolu-do-spraw-efektywnosci-i-transformacji-energetycznej-35793369 

248
 https://krytykapolityczna.pl/kraj/klimatyczne-panele-obywatelskie-czas-start/; https://oko.press/obywatele-

wiedza-lepiej-w-warszawie-odbedzie-sie-obywatelski-panel-klimatyczny-pierwszy-w-polsce/. 

249
 https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,powazne-bledy-w-projekcie-

stref-czystego-transportu--nowe-przepisy-nie-oczyszcza-powietrza-w-miastach,1627.html 

250
 https://aerisfuturo.pl/projekt/kalkulator-co2/ 

251
 Fundacja Vega. 

252
 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych - organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności i 

technologii wodorowych w Polsce i w regionie CEE. 

253
 https://aerisfuturo.pl/dla-dzieci-opiekunow-placowek-edukacyjnych/ 

254
 Fundacja Nasza Ziemia. 

255
 https://naszaziemia.pl/o-fundacji/ 
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https://oko.press/obywatele-wiedza-lepiej-w-warszawie-odbedzie-sie-obywatelski-panel-klimatyczny-pierwszy-w-polsce/
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https://aerisfuturo.pl/projekt/kalkulator-co2/
https://aerisfuturo.pl/dla-dzieci-opiekunow-placowek-edukacyjnych/
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Usługi eksperckie obejmują np. opracowywanie strategii rozwoju dla zainteresowanych 

samorządów lokalnych, przeprowadzanie konsultacji społecznych/paneli obywatelskich
256

. 

Wytwarzają koncepcje eksperckie, np. śladu węglowego, koncepcje negawatów
257

, 

prosumeryzmu energetycznego, energetyki rozproszonej, realizują usługi monitoringu prawa, 

monitoring stanu eko-systemów, itp. 

Oferują produkty typu kongresy, targi
258

, organizacje wydarzeń i konferencji (nadawanie 

klimatu eko). Realizują koncepcję tzw. „offsetowania”
259

. Budują koncepcję działań 

zapobiegających zjawisku greenwashing-u
260

, wspierają wolontariat pracowniczy korporacji 

w obszarze ekologii. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
261

 oferuje ekocertyfikaty, 

potwierdzające spełniania parametrów ważnych ekologicznie, np. dla firmy chcącej 

podkreślić starania na rzecz środowiska, np. zielone biuro - certyfikat dla wszystkich 

organizacji posiadających rozbudowane zaplecze biurowe, czysta turystyka - certyfikat dla 

firm i organizacji z branży turystycznej, przyjazny rowerom - certyfikat dla obiektów 

promujących zrównoważony transport. 

Istotnego produktu dostarczają organizacje koncentrujące swoją działalności na czystości 

powietrza. Na bieżąco informują o poziomie głównego typu zanieczyszczeń. Znaczna ich 

część skupiona jest w wyżej wymienionej strukturze pod nazwą: Polski Alarm Smogowy
262

. 

Publikuje m.in. doroczny ranking miast o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza pod 

względem stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu, a także pod względem liczby dni, w 

których dobowe stężenie pyłu PM10 było powyżej normy (na podstawie danych 

pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska)
263

. 

Wiele podmiotów ES działa w sferze szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, której 

wyrazem jest organizacja warsztatów, wykładów, konferencji, itp. Ich przedmiotem są 

zagadnienia ochrony różnych eko-systemów, ograniczania zanieczyszczeń, wykorzystywania 

zasobów przyrodniczych bez ich niszczenia, aż po budzenie zainteresowania obiektami 

przyrody. Warto dodać, że edukacja ekologiczna w Polsce ma charakter obowiązkowy na 

podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, a także ratyfikowanych umów 

międzynarodowych
264

. Wiele organizacji oferuje zajęcia szkolne, albo przynajmniej materiały 

dla nauczycieli na zajęcia z tego tematu. Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowało 

program „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” przeznaczony dla 

nauczycieli. Pokazuje on sposoby włączania uczniów w aktualne i istotne zagadnienia 

ekologiczne w ramach zajęć szkolnych. Ma na celu zarówno pogłębienie wiedzy, ale także 

wzmocnienie postaw pro-ekologicznych uczniów, poczucia sprawczości w tej dziedzinie oraz 

rozbudzenie ich zainteresowań środowiskiem naturalnym
265

.  
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 https://naukaoklimacie.pl/o-nas 
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 Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej greenPOWER, Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej 

green POWER. 
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 Fundatorzy: Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o, Enerco Sp. z o.o. Sp. k., Energia-Eco Cisowo Sp. z 

o.o. Sp. k., Hoppe Engineering Sp. z o.o., MDI S.A. 
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 https://aerisfuturo.pl/?project=offsetowanie-rekompensata-emisji 

260
 Greenpeace Polska 
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 https://www.fpds.pl/pl/ 
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 https://polskialarmsmogowy.pl/  
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 https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,najbardziej-rakotworcze-

powietrze-w-polsce--pas-prezentuje-ranking-miast,1629.html 
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 https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/edukacja-ekologiczna 
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 https://ekologia.ceo.org.pl/europa-o-klimacie/aktualnosci/rekrutacja-do-programu-odpowiadaj-na-globalne-
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Instytut na rzecz Ekorozwoju oferuje różnego typu produkty edukacji ekologicznej. 

Wypracowuje modele turystki, w której ma miejsce korzystanie z potencjału osobliwości 

przyrodniczych, ale w sposób nie niszczący środowiska i różnorodności biologicznej
266

, w 

tym model rozwijania turystyki na obszarach chronionego krajobrazu (głównie obszary 

Natura 2000). Przygotowują kampanie edukacyjne dla wspólnot mieszkaniowych i 

samorządów. Stowarzyszenie Empatia edukuje na rzecz respektowania praw zwierząt i 

weganizmu. Organizuje spotkania i happeningi, wytwarza materiały informacyjne, w których 

ukazują postawę etyczną i styl życia. Ich cechą jest świadome wykluczenie produktów 

odzwierzęcych(minimalizowanie udziału w eksploatowaniu zwierząt). Stowarzyszenie 

promuje zwłaszcza działania na rzecz zwierząt wyzyskiwanych w przemyśle spożywczym i 

odzieżowym.  

PES pełnią funkcję operatorów klastrów (maja również formułę prawną stowarzyszenia, 

np. Stowarzyszenia Prosument – Klaster Odnawialnych Źródeł Energii. Uczestniczą w 

dynamicznie rozwijającym się ruchu klastrów energii (powstawała Krajowa Izba Klastrów 

Energii.  

Podmioty ES oferują produkty medialne. Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy 

prowadzi portal Smoglab
267

. Instytut Jagielloński prowadzi portal Biznes Alert
268

 oraz Biznes 

Alert
269

. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju - portal „Chrońmy Klimat”
270

. Fundacja Reo 

w ramach projekt SERENE, buduje serwis doradczy w zakresie uprawy roślin 

energetycznych
271

. PES odgrywają rolę tzw. influencerów, którzy wpływają na preferencje 

konsumentów, np. wegańskie blogi, eko-żywność. Znaczny wpływ mają w tej sferze osoby 

fizyczne, influenserzy, jak np. Marta Dymek – Jadłonomia (promocja diety roślinnej), czy np. 

Areta Szpura – zajmująca się problemem użycia plastiku.  

Działają na rzecz skracania łańcucha dostaw w zaopatrzeniu w żywność, np. 

upowszechniają miejskie rolnictwo (np. ule w miastach)
272

. Zdaniem Ilony Jędrasik, 

ekspertki, ruchy wegańskie w ruchu klimatycznym, pojawiły się bardzo niedawno, wcześniej 

używały one przede wszystkim argumentów opartych na etyce (cierpienie zwierząt) lub 

szerokiej ochronie środowiska (zanieczyszczenie i odór związany z bliskością farm 

przemysłowych). Od niedawna (od COP24 w Katowicach) wystartowały pierwsze kampanie, 

w których ich autorzy łączą zagadnienie spożycia produktów zwierzęcych ze sprawą zmian w 

klimacie. 

x 

                                                                                                                                                         
wyzwania-europa-o 
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 https://www.pine.org.pl/agroturystyka-w-sieci-natury/ 
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 https://smoglab.pl/ 
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 (https://biznesalert.pl/) 
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 (https://biznesalert.pl/) 
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 http://chronmyklimat.pl/wiadomosci 
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 Projekt SERENE realizowany jest przez konsorcjum organizacji: Instytut Geodezji I Kartografii, Polska Izba 

Biomasy, RG Consulting, Grupa PTWP i Fundacja REO. Jest finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną. 
Projekt jest skierowan do obecnych i przyszłych właścicieli plantacji roślin energetycznych oraz osób i instytucji 
zaangażowanych w rynek energii odnawialnej. Celem jest zwiększenie areału upraw roślin energetycznych, a 
przez to na polepszenie sytuacji ekonomicznej w niektórych regionach Polski. 
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 https://www.facebook.com/miejskiepszczoly 
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Działa przynajmniej kilka podmiotów ES, które wytwarzają różnego typu produkty i usługi 

dotyczące energooszczędności w budynkach i mieszkalnictwie. Polskie Stowarzyszenie 

Budownictwa Ekologicznego
273

 (PLGBC - Polish Green Building Council) wysuwa projekty 

budownictwa ekologicznego. Dąży do transformacji sektora budowlanego tak, aby sprzyjał 

ograniczaniu zmian klimatycznych, a jednocześnie poprawiał jakość życia ludzi. Z myślą o 

promowaniu zrównoważonego budownictwa prowadzi szkolenia i warsztaty (Green Building 

Tour) w tym zakresie, organizuje różnego typu wydarzenia (PLGBC Green Building 

Symposium), Konferencje (PLGBC Dzień Ziemi). Zainicjowało konkurs PLGBC Green 

Building Awards, w ramach którego wyróżnia projekty zrównoważonych budynków i same 

budynki. Stowarzyszenie wydaje raporty i publikacje (m.in. Certyfikacja Zielonych 

Budynków w Liczbach). Działa także Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania 

Budownictwa Zrównoważonego, którego misją jest sprzyjanie optymalizacji zużycia energii 

w budynkach. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego
274

 przedstawia 

projekty trwałych domów, które nie szkodzą środowisku. Członkowie prowadzą wykłady i 

warsztaty na temat wykorzystywania materiałów odnawialnych (np. drewno, słoma, konopie, 

glina, czy wapno) oraz stosowania ekologicznych technologii inżynierskich, 

wykorzystywania systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, racjonalnego 

gospodarowania wodą, oczyszczania ścieków oraz gospodarki odpadami, łącznie z ich 

wtórnym wykorzystaniem. Prowadzą także badania we współpracy z ośrodkami naukowo-

badawczymi, przedstawiają najlepsze rozwiązania stosowane na świecie. Stowarzyszenie 

Energooszczędne Domy Gotowe
275

 przedstawia wiedzę i projekty na temat modelu 

budownictwa opartego na drewnie w oparciu o elementy prefabrykowane. Dąży do uzyskania 

wysokiego poziomu standaryzacji w tym sektorze budownictwa. Weryfikuje firmy 

wykonawcze, aby w tej branży działały podmioty zapewniające najwyższy poziom usług. 

Działa wiele organizacji ES, których celem jest transport miejski. Przedstawiają wiedzę i 

projekty promujące transport ekologiczny, np. rowerowy. Stowarzyszenie Rowerowy Poznań 

prowadzi kampanie informacyjne wskazujące na zalety rowerów w mieście. Przedstawiają 

argumenty wskazujące, że obecne działania władz na rzecz ułatwień dla rowerzystów nie są 

wciąż adekwatne. Wydatki publiczne nie odzwierciedlają liczby korzystających ze ścieżek 

rowerowych (rowerzystów). Według obliczeń organizacji, na drogi rowerowe w ogólnym 

budżecie drogowym wydatki w Polsce są niższe niż odsetek rowerów na drogach. Rowerzyści 

nie są z zasady przeciwni ruchowi samochodów, ale opowiadają się przeciw ich dominacji. 

Stowarzyszenie, prowadzi edukację rowerową dla dorosłych w ramach Miejskiej Akademii 

Rowerowej. Przekazuje wiedzę na temat sprawnego, wygodnego, bezpiecznego i zgodnego z 

przepisami poruszania się w ruchu ulicznym. 

Działają także podmioty ES, które promują ekologiczne rozwiązania w różnych sektorach 

gospodarczych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego (należy do 

europejskiej sieci bratnich organizacji - European Straw Building Associacion, ESBA) 

promuje budowę domów, które nie szkodzą ludziom i środowisku. Wznoszone są z użyciem 

materiałów odnawialnych (drewno, słoma, konopie, glina, czy wapno). Wyróżniają się 

prostym procesem produkcji. Stowarzyszenie przekazuje wiedzę o rekomendowanych 

materiałach, metodach budowy, doświadczeniach tych, którzy budowali w tym systemie.  
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 www.plgbc.org.pl. 
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PES oferują także usługi rzecznictwa interesów grupowych w polityce klimatycznej, czy w 

różnych jej subsektorach. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej reprezentuje interesy 

energetyki wiatrowej i tych, którzy są nią zainteresowani jako producenci, dostawcy, 

odbiorcy. Podobną rolę pełni Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF)
276

 oraz Polskie 

Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES-ISES
277

 w zakresie rozwoju energetyki słonecznej 

(fotowoltaiki). Zdaniem Ilony Jędrasik, bardzo aktywne są również takie organizacje, jak: 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC
278

, Fundacja na rzecz 

Energetyki Zrównoważonej (promująca wiatr na morzu), Polska Izba Biomasy, PV Poland, 

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (działa w obszarze transportu). Działa także 

organizacja, która promuje energetykę atomową (FOTA4 Climat).  

 

Tabela 2. Obszary, w których podmioty ekonomii społecznej oferują produkty i usługi w sferze 
polityki klimatycznej 

Obszary Wytworzone produkty i usługi Przykłady organizacji 

Promocja eko-
rozwiązań, eko-

konsumpcji 

Publikacje, kreowanie nowych typów 
konsumpcji, akcje edukacyjne, 
rankingi bardziej przyjaznych 
środowisku marek, influencering (np. 
wegańskie blogi), organizacja 
wydarzeń, greenwashing 
(identyfikowanie „ekościemy”, 
zielonych kłamstw), doradztwo 
prawne 

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
279

 
Clientearth Prawnicy dla Ziemi

280
 

Greenpeace Polska 
Polski Alarm Smogowy 

Promocja 
oszczędności energii  

Publikacje, edukacja, portale, 
kreowanie postaw proekologicznych, 
organizacja paneli obywatelskich, 
gadżety, sadzenie drzew, kalkulatory 
emisji, koncepcje działań 
społecznych, promocja metod 
oszczędzania energii,  

Fundacja na rzecz Efektywnego 
Wykorzystania Energii

281
, 

Instytut na rzecz Ekorozwoju 
Habitat for Humanity, 
Związek Stowarzyszeń Polska 
Zielona Sieć, ClientEarth Prawnicy 
dla Ziemi  

Ochrona przed 
zanieczyszczeniami 

(powietrze, 
środowisko)  

Publikacje, portale, kreowanie nowych 
trendów w postawach wobec 
środowiska, alarmy smogowe, akcje 
edukacyjne, koncepcje recyklingu, 
udział w postępowaniach 
administracyjnych i sądowych 

Greenpeace Polska, Fundacja 
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, 
Towarzystwo Badań i Ochrony 
Przyrody, Polski Alarm Smogowy, 
Heal Polska,  

Sprzeciw wobec 
stosowaniu 
niektórych 

surowców, głównie 
węgla i niektórych 

inwestycji 
energetycznych 

Publikacje, portale, udział w 
konsultacjach społecznych, 
ekspertyzy 

Fundacja RTON (ogólnopolski 
zasięg), Zielony Imielin (śląskie), 
Eko-Przyjezierze Stowarzyszenie 
Ekologiczne (wielkopolskie, kuj.-
pomorskie), Stowarzyszenie „Nie 
Kopalni Odkrywkowej” (lubuskie), 
Zielony Żurawlów (gaz łupkowy, 
lubelskie) 

Ochrona 
zagrożonych eko-

systemów (np. 

Publikacje, materiały informacyjne, 
kreowanie postaw pro-ekologicznych, 
akcje edukacyjne 

WWF Polska, Centrum Ochrony 
Mokradeł, Pracownia na rzecz 
Wszystkich Istot, Stowarzyszenie 
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 https://stowarzyszeniepv.pl/ 

277
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278
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279
 https://dobrezakupy.ekonsument.pl/ 
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 Rodzaj akcji: https://www.pl.clientearth.org/turysta-i-clientearth-wygrali-z-zakopanem-spor-o-oplate-miejscowa/ 
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gatunków) Nasz Bóbr, Fundacja Ekologiczna 
"Zielona Akcja", Greenpeace 
Polska, Fundacja Dzika Polska, 
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla 
Ziemi, Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie 
ochrony Sów, Fundacja Greenmind, 
Dziedzictwo Przyrodnicze, 
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, 
Stowarzyszenie Empatia 

Promocja lokalnej 
produkcji,  

Publikacje, materiały informacyjne, 
kreowanie postaw pro-ekologicznych, 
akcje edukacyjne akcje społeczne (np. 
Tiry na tory) 

Instytut Spraw Obywatelskich, 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, 
Kooperatywy Spożywcze (np. 
Kooperatywa „Dobrze” z Warszawy) 

Promocja systemów 
transportu 

przyjaznego 
środowisku 

Publikacje, akcje edukacyjne,  

Instytut Spraw Obywatelskich, 
Miasto jest nasze, Fundacja 
Promocji Pojazdów Elektrycznych, 
Polski Klub Ekologiczny 

Think Tanki 

Ekspertyzy, szkolenia, doradztwo, 
edukacja,  
panele obywatelskie nt. klimatu w 
miastach, konsulting, usługi 
eksperckie (np. opracowywanie 
strategii rozwoju gmin, 
przeprowadzanie konsultacji 
społecznych), wdrażanie koncepcji 
śladu węglowego, koncepcji 
negawatów, monitoring prawa, 
monitoring stanu eko-systemów  

Instytut Badań nad 
Bezpieczeństwem, Energią i 
Klimatem, Europejska Fundacja 
Klimatyczna, Forum Energii, 
Fundacja Instrat, Instytut na rzecz 
Ekorozwoju, Fundacja na rzecz 
Efektywnego Wykorzystania 
Energii, WISE Europa,  

Źródło: opracowanie własne 
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VII. Polityka edukacji 

Polityka edukacji jest obszarem różnorodnych aktywności podmiotów rządowych i 

pozarządowych, które mają na celu wytworzenie generalnego kontekstu do działań 

specyficznych dla edukacji, w tym ustanawianie przedmiotu dążeń, reguł, zapewnienie 

zasobów, specyfikowanie zasad ewaluowania rezultatów edukacyjnych (outcomes). „Ten 

kontekst … może ograniczać podjęcie pewnych decyzji, jak i tworzyć warunki do nich 

(Hudson, Lidström 2002:27). 

Polityka edukacji należy do polityk najbardziej złożonych, a przez to trudnych do 

programowania i implementowania, a także trudnych do osiągania zaplanowanych celów oraz 

rezultatów. Funkcjonuje w niej wielu interesariuszy, a jednocześnie związane są z nią wielkie 

oczekiwania – zbiorowe i indywidualne - odnośnie wyników funkcjonowania systemu 

szkolnego, które rzadko udaje się zaspokajać czy to w skali społeczeństwa, czy w skali 

jednostek. Stawiane są tu cele związane z osiągnieciem równego dostępu do kształcenia 

wysokiej jakości (równość szans), dostępu do osiągnięć, przełamywania ograniczeń 

wynikających z pochodzenia społeczno-ekonomicznego.  

Polityka edukacji ma zwykle dwa obszary przedmiotowe. Zawiera działania państwa i 

społeczeństwa w obszarze kształcenia (przekazywania wiedzy) oraz obszarze wychowania 

(formowania cech dzieci i młodzieży). Kluczowym wymiarem polityki edukacji jest 

ustanawianie i realizowanie priorytetów w obu tych zakresach. 

W innym rozumieniu – procesowym – w polityce edukacji można wymienić trzy kluczowe 

sfery: 

1. decydowania w zakresie metod nauczania, treści programów nauczania (podstawy 

programowe), ustanawiania kryteriów ewaluacji wyników nauczania (w tym ich metod). 

Włączyć należy tu również kwestię systemu kształcenia nauczycieli,  

2. decydowania w zakresie wytworzenia podstaw do realizowania celów wychowawczych, tj. 

związanych z kształtowaniem postaw i charakterów,  

3. zarządzania instytucjami edukacyjnymi, w tym sposobów zarządzania szkołami (zakres 

kompetencji samorządów), w tym ustanowienia szczebli awansów zawodowych nauczycieli, 

systemu wynagradzania, tworzenia wzorców procesów decyzyjnych, itp.  

Specyfiką polityki edukacji jest jej złożony kontekst instytucjonalny. W Polsce istotne jej 

funkcje realizują samorządy lokalne na trzech poziomach ich funkcjonowania. Organami 

założycielskimi szkół podstawowych są gminy, a ponadpodstawowych powiaty. 

Implementacja tej polityki jest zatem niezwykle złożonym wyzwaniem. Natomiast złożonym 

procesem jest również programowanie polityki. Jest ono bardzo silnie zakorzenione w 

sporach politycznych i światopoglądowych.  

W skali państwa polityka edukacji jest programowana i zarządzana na bazie priorytetów 

politycznych poszczególnych rządów, a także wybranych dokumentów strategicznych 

związanych z programowaniem wydatków wsparcia unijnego. W latach 2007-2013 

obowiązywała Strategia rozwoju edukacji (MENiS. 2005), a w latach 2014-2020 kierunki 

polityki zawarte były w strategiach horyzontalnych
282

. Uznano w nich, że do najważniejszych 

wyzwań polskiej edukacji należy: poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej; lepsze 

dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy; poprawa jakości edukacji (kształcenia i 
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 Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju Kapitału 
Społecznego, Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Perspektywa uczenia się przez całe życie 
(dodatkowy dokument strategiczny wynikający ze zobowiązań międzynarodowych). 
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szkolenia); oparcie polityki edukacyjnej na kompleksowej strategii uczenia się przez całe 

życie (większe upowszechnienie uczenia się dorosłych) (MEN 2013). 

Jednym z instrumentów były i są deklaracje ministrów edukacji o kierunkach realizacji 

polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny (wymóg art. 60 ustawy Prawo oświatowe). 

Minister określa także zadania z obszaru nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty. Np. 

w roku szkolnym 2020/2021 założono dążenie m.in. do wdrażania nowej podstawy programowej w 

szkołach ponadpodstawowych, rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności 

uczniów, wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, zapewnienie wysokiej jakości 

kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom, wykorzystanie 

narzędzi i zasobów cyfrowych, metod kształcenia na odległość. Zwrócono uwagę na zadania 

wychowawcze szkoły (wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych). 

Natomiast w roku szkolnym 2015/2016 podstawowymi kierunkami realizacji polityki 

oświatowej państwa było: wzmocnienie bezpieczeństwa, podniesienie jakości kształcenia w 

szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych 

w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, rozwijanie kompetencji 

czytelniczych, edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. W poprzednim 

roku szkolnym priorytetem było wspieranie rozwoju dzieci młodszych, podniesienie jakości 

kształcenia ponadgimnazjalnego, profilaktyka agresji i przemocy, włączanie uczniów 

niepełnosprawnych. Ponadto ogłoszono priorytet pod nazwą Rok Szkoły Zawodowców 

(odbudowa szkolnictwa zawodowego). 

Klasa polityczna ukształtowała wydatki na oświatę na poziomie ok. 5-6 proc. PKB. O ile w 

2002 r. wyniosły 6,1 proc., o tyle później spadały do 4,9 proc. w 2017 r.
283

 Tradycyjnie 

wysokie są wydatki w krajach skandynawskich, np. w Danii w niektórych latach wyniosły 7 

proc. PKB. 

x 

Polityka edukacji w Polsce wywołuje mieszane reakcje gdy mowa o rezultatach, których 

dostarcza
284

. Widoczne są bardzo dobre wyniki polskich uczniów w dwóch najważniejszych 

międzynarodowych rankingach PISA
285

 (zestawienie wyników 15-latków) oraz TIMSS 

(zestawienie wyników czwartoklasistów
286

). W przypadku badania PISA w edycji z 2018 r., 

polscy uczniowie uzyskali miejsca w pierwszej piątce w trzech badanych kategoriach 

(czytanie, matematyka, nauki przyrodnicze). W drugim badaniu polscy uczniowie uzyskali 

niższe miejsce, ale wciąż na poziomie wielu krajów zachodnich. W matematyce zajęli 26 

miejsce, a w naukach przyrodniczych - 16 miejscu na 58 krajów uczestniczących w badaniu.  

Mimo wszystko, jakby zwyczajowo, krytycznie oceniane jest działanie szkół w zakresie 

przygotowania uczniów w sferze wychowawczej, potencjału do krytycznego myślenia, 

przygotowania do praktycznego życia, w tym do przedsiębiorczości. Innymi słowy pada sporo 

opinii krytycznych o rezultatach działania systemu szkolnego. Dość często można spotkać 

opinie, jak to Mirosława J. Szymańskiego et al.: „Dzisiejsza szkoła nie odpowiada ani 
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 Dane OECD: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/general-government-
spending/indicator/english_a31cbf4d-en#wrapper 

284
 Do poniższej analizy nie włączam szkół specjalnych, jakkolwiek jest to znaczna część oświaty: 1909 szkół w 

2020 r. (9% wszystkich szkół podstawowych), w których uczy się ok. 68,7 tys. dzieci (stanowią oni 40 proc. ogółu 
dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem). Zob. NIK 2020. 

285
 Programme for International Student Assesment. 

286
 Trends in Mathematics and Science Achievement. 
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wymaganiom społecznym, ani kulturowym” (Szymański et al. 2016: 17)
287

. W rządowej 

Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju diagnozowano: „System edukacji nie sprzyjał w 

wystarczającym stopniu rozwijaniu wśród dzieci kompetencji do innowacyjności, „co 

zrodziło relatywnie niską zdolność uczniów do kreatywnego rozwiązywania praktycznych 

problemów, które wymagają zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności do nowej 

sytuacji. W innym miejscu stwierdza się, że system szkolny wymaga praktycznego „podejścia 

do kształcenia i jego lepsze dopasowanie do wymagań stawianych przez współczesny rynek 

pracy oraz rozwijanie takich umiejętności jak: kreatywność, rozwiazywanie problemów, praca 

zespołowa, przygotowanie do uczenia się przez całe życie. Wyzwaniem jest także jakość i 

atrakcyjność szkolnictwa zawodowego” (2017). 

Ponadto pada wiele opinii wskazujących, że szkoły nie podjęły się w pełni realizacji zadań 

wychowawczych, co wpływa negatywnie na postawy młodzieży. Przedmiotem krytyki są 

metody pedagogiczne. Ich profil widoczny jest w badaniach międzynarodowych 

wykonywanych w związku np. z realizacją badań TIMSS. Wskazują one, że nauczyciele 

wciąż organizują lekcje w tradycyjny sposób, wokół prezentacji treści, z mniejszym 

wykorzystaniem pracy grupowej. Np. w czwartej klasie relatywnie rzadko – w porównaniu do 

innych krajów – wykorzystuje się w nauczaniu przyrody doświadczenia i eksperymenty. 

Polscy uczniowie lubią uczyć się matematyki i przyrody, ale znacznie mniej niż ich 

rówieśnicy w innych krajach biorących udział w badaniu. Gorzej radzili sobie z 

wykorzystaniem wiedzy.  

Polscy uczniowie wykazują relatywnie słabą – wobec innych badanych państw –

identyfikację i poczucie przynależności do szkoły (Sitek 2020:12). Z kolei nauczyciele mają 

jeden z najniższych wskaźników dokumentujących odczuwanie satysfakcji z wykonywanego 

zawodu. Nauczycielom najwięcej problemów sprawia: przeładowanie programu nauczania, 

brak czasu na pracę z poszczególnymi uczniami i obciążenia wynikające z prowadzenia 

dokumentacji (Sitek 2020: 12).  

W Polsce widoczny jest pogląd głoszący, iż w szkołach wiodącą metodą pozostaje swoisty 

scjentyzm, czyli skłonność do przekazywania wiedzy w tradycyjnej postaci (przekazywanie 

wiedzy o charakterze encyklopedycznym). Grażyna Rura, Michał Klichowski piszą, że polska 

szkoła w przededniu reformy (z roku 1999) „była nastawiona na encyklopedyzm i 

wycinkowość”. Autorki twierdzą, że wyraźnie zaburzone były proporcje pomiędzy przekazem 

wiedzy a kształtowaniem umiejętności. To skutek tego, że nauczyciel nie uczył metod uczenia 

się, a raczej kierował się skłonnością do „jednostronnego frontalnego dydaktyzmu”. Nie 

dochodziło to twórczych relacji w płaszczyznach nauczyciel - uczeń, uczeń - inni uczniowie. 

Uczniowie stawali się „podmiotem wiedzy”, a nie twórczym podmiotem. „Uśredniając proces 

edukacyjny, szkoła „gubiła” uczniów o specjalnych potrzebach, zaś nauczyciele nie sięgali do 

doniesień nauki odnoszących się do kontekstu wszechstronnego rozwoju człowieka i profilu 

jego wielorakiej inteligencji” (Rura, Klichowski. 2011: 22). Powyższe konstatacje 

potwierdzają badania empiryczne Najwyższej Izby Kontroli. Znaczna większość nauczycieli 

priorytetyzuje treści i umiejętności niezbędne uczniom podczas egzaminów zewnętrznych, co 

ma miejsce kosztem pomijania „innych ważnych aspektów pracy dydaktycznej i 

wychowawczej szkoły” (NIK 2014 13).  

X 
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 Można tu pokusić się o stwierdzenie, że historycznie padało wiele zastrzeżeń w różnych okresach czasu, 
odnośnie dopasowania edukacji. Henryk Rowid pisał w 1917 r. odnośnie szkół w zaborze austro-węgierskim, że 
„szkoła obecna ignoruje warunki życia współczesnego. Coraz powszechniej zarówno nauczyciele, jak i 
społeczeństwo żądają ogólnej reformy edukacji. Zastrzeżenie dotyczy zwłaszcza systemu wychowawczego 
(Rowid 1917: 7). 
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Po 1990 r. w polityce edukacji podejmowano szereg działań. Na początku miały one na 

celu zerwanie z dziedzictwem PRL, zwłaszcza poprzez zdjęcie kontroli politycznej nad 

szkołami, odpolitycznienie treści nauczania (detotalitaryzacja edukacji [Śliwerski 2014: 

378]). Przekazano zarządzanie szkołami w gestię samorządów, najpierw gminnych (1990), a 

później powiatowych (decentralizacja) (1999), wytworzono centralny system finansowania 

oświaty (subwencja oświatowa). Przyznano nauczycielom prawo wyboru programów 

nauczania w ramach określonego odgórnie minimum programowego (Wiśniewski, 

Zahorska2020; Konarzewski 2004:14). Realizowano zmiany strukturalne. Powstały 

gimnazja w 1999 r. (zlikwidowane w 2017 r.). Wprowadzono kilku stopniową ścieżkę awansu 

zawodowego nauczycieli. Istotną zmianą było wprowadzenie zewnętrznych egzaminów (po 

zakończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej).  

Zmieniano podstawy programowe (ostatnio w 2017) i wprowadzono badania efektów 

kształcenia (np. edukacyjna wartość dodana), realizowano programu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej (gdy jego zakres spadł po 1990), wprowadzono urlop dla poratowania 

zdrowia nauczycieli, zmieniono elementy funkcjonowania nadzoru pedagogicznego 

(wprowadzano ewaluację zewnętrzną i wewnętrzną, zmieniono rolę kuratora) (Hall. 2010: 

20). Przedmiotem zmian były zasady i formy udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej kierowanej do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010, 

2013). Podjęto próbę indywidualizacji wsparcia. Wprowadzono możliwość zatrudnienia w 

szkołach asystenta nauczyciela (Sejm 2015). 

Władze samorządowe uzyskały możliwość przekazywania prowadzenia szkół 

organizacjom pozarządowym (2009), a także zostały zobowiązane do przygotowywania i 

zaprezentowania radzie samorządu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

poprzedni (do 31 października danego roku), w tym dane o wynikach uczniowskich testów i 

egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przeformułowano 

ramowe plany nauczania w szkołach, przeformułowano system działania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci (zespoły szkolne), zasady działania 

kuratoriów (wprowadzono ewaluacje). Wprowadzono tzw. godziny karciane (2009)
288

. To 

czas, który nauczyciel miał poświęcać na zajęcia z uczniami uwzględniające ich potrzeby i 

zainteresowania (zlikwidowane w 2016). 

x 

Przedmiotem zainteresowania wśród uczonych i ekspertów był także sposób reformowania 

w szkolnictwie podstawowym. Reformy były i są liczne, co do pewnego stopnia wymusza 

zmieniający się kontekst cywilizacyjny, zmiany technologiczne, ustalenia nauk 

psychologiczno-biologicznych itp
289

. Reformy edukacyjne postrzegane są silnie – zwłaszcza 

w klasie politycznej - jako zmiany realizowane w prawie czy za pomocą instrumentów 

legislacyjnych. Symbolem zmiany jest zmiana struktur, a nie realna zmiana sposobu 

funkcjonowania określonego odcinka systemu edukacji (Osiecka Chojnacka 2010:20).  

Zdaniem B. Śliwerskiego reformy wdrażano odgórnie przy niewielkiej akceptacji 

otoczenia, przy braku „minimum dobrej woli ze strony wszystkich zainteresowanych…”. 

Wynikało to z dominacji logiki walki politycznej nad tendencjami do współpracy. W 
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 nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum miał obowiązek prowadzenia 2 godzin, a szkoły 
ponadgimnazjalnej - 1 godzinę. 

289
 Uformowały się różne stanowiska odnośnie reformowania. Ken Robinson, ekspert, znany również w Polsce, 

postawił sprawę jeszcze mocniej stwierdzając, że edukacja wymaga nie tyle reform, co transformacji. Jego 
zdaniem kluczem do tej transformacji jest personalizacja edukacji, czyli dopasowanie nauczania do 
indywidualnych potrzeb uczniów, a nie standaryzacja w niej, czyli dostarczanie na rynek pracy ludzi o podobnych 
cechach (paradygmat systemu przemysłowego) (Robinson 2011).  
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sprawach oświaty zabrakło wspólnoty politycznej, jako formę akceptacji rozwiązywania 

problemów edukacyjnych. Upolitycznienie w tym sektorze „…każdy jej uczestnik musi 

opowiedzieć się po jednej z dwóch przeciwstawnych, wykluczających się stron. Każda 

wypowiedź naukowca, eksperta, nauczyciela czy przedstawiciela nadzoru była sytuowana 

natychmiast po jednej ze stron sporu i jako taka wartościowana pozytywnie lub negatywnie”. 

Brak długofalowego konsensusu wokół reform sprawiał, że wdrażano je pośpiesznie 

(realia wyścigu politycznego). W konsekwencji reformy były niewłaściwie przygotowane. 

„Widać jest błędne koło – zmiany trzeba wprowadzać szybko, bo następcy mogą od nich 

odstąpić, a prawdopodobieństwo, że rzeczywiście odstąpią, jest tym większe, im gorzej 

zmiany zostały przygotowane” (Osiecka-Chojnacka 2010:21). Skutkowało to również 

arbitralnością decyzji, fasadowości konsultacji społecznych. Jak pisze Osiecka-Chojnacka 

zachowywano jedynie rytuał zasięgania rad u przedstawicieli nauki czy różnego typu ciał 

doradczych i konsultacyjnych (Osiecka-Chojnacka 2010:32).  

Jednocześnie, autorka wskazuje, władze centralne niekiedy niemal „programowo” nie 

korzystały z dorobku instytucji naukowych. W 1999 r. dostrzegano konieczność 

monitorowania przebiegu reformy, co zaczął wykonywać Instytut Spraw Publicznych 

(opracował na zlecenie ówczesnych władz wieloletni program badawczy). Został jednak 

przerwany. Ponadto nie doszło do rozwoju polityki oświatowej, rozumianej jako 

interdyscyplinarnego systemu badań nad nią, ponieważ wymagało to znacznych nakładów
290

. 

Reformy po 2017 r. (likwidacja gimnazjów) również zbierały szereg krytycznych ocen z 

powodu treści zmian, jak sposobu ich realizacji (Wiśniewski, Zahorska 2020).  

x 

W polityce edukacji widoczna jest specyficzna agenda. Wśród kwestii organizacyjnych 

podejmowano często sprawy pensum nauczycielskiego, obciążenia pracą, wynagrodzenia, 

warunki pracy. Pewne miejsce zajmował problem nierówności edukacyjnych. Podnoszona 

bywa kwestia proporcji między zadaniami szkół w sferze przekazywania wiedzy oraz w 

sferze wychowania (kształtowania postaw, charakterów). Ma to znaczenie wobec tego, że jak 

twierdzą neurobiolodzy zmieniają się wzorce uczenia się. Jay Giedd, neurobiolog, twierdzi, że 

w ostatnich 15 latach sposób w jaki nastolatkowie uczą się, ale także komunikują się, 

spędzają czas wolny zmienił się bardziej niż w poprzednich 570 latach (Peterson et al. 2014: 

9; Giedd 2012) (Giedd 2012). Niemal wszystkie systemy szkolne na świecie zmagają się z 

procesem dostosowania się (Grodecka 2020).  

Podmioty ekonomii społecznej w edukacji  

Dane GUS, a także Stowarzyszenia Klon/Jawor pokazują, że w kategorii edukacja działa 

niewiele ponad 10 proc. wszystkich organizacji z kręgu non-profit.  

GUS zestawia organizacje w kategorii „edukacja i wychowanie, badania naukowe” w 

szerszej grupie organizacji nonprofit
291

. W 2018 r. w tej kategorii działało 10,3% wszystkich 

organizacji, oznacza to wzrost tego odsetka z 8,4 proc. w 2010 r. Zarejestrowanych było ok. 9 

tys. organizacji (GUS 2019).  

Według danych GUS w Polsce działa 53,6 tys. placówek oświatowych i szkolnictwa 

wyższego (rok szkolny 2016/2017), z tej liczby 5,7 tys. prowadzą podmioty PES (non-profit). 

                                                 
290

 Por. M.J. Szymański. 2002. Kryzys i zmiana, Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach 
dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s.198–199. 

291
 GUS zestawia organizacje non-profit czyli stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe oraz 

organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego.  
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Wśród placówek uwzględniono przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne, szkoły wyższe 

Podmioty ekonomii społecznej wpływają na politykę edukacji na wszystkich etapach jej 

funkcjonowania. Jej skala jest trudna do precyzyjnego określenia. Wywierają znaczny wpływ 

na etapie programowania, w tym na jej agendę, co multiplikuje wpływ w kolejnych fazach, w 

tym na przebieg różnych reform edukacyjnych.  

Szereg PES wzmacnia w agendzie tej polityki przekazy podkreślające humanistyczne i 

obywatelskie źródła edukacji, edukacja jako wspólne dobro, zagadnienie równości szans, 

solidarności społecznej
292

, pokonywanie nierówności, wspieranie grup defaworyzowanych, a 

także generalne znaczenie edukacji dla wszechstronnego rozwoju kraju.  

PES współkształtują agendę w zakresie unowocześnienia sposobu działania szkół, 

wprowadzania innowacyjnych metod uczenia, np. nauki przez odkrywanie z wykorzystaniem 

eksperymentowania (ang. inquiry-based education)
293

. Nawiązują do ruchu w krajach 

najwyżej rozwiniętych, gdzie przynajmniej od lat 60. XX w. silnie oddziałuje nurt 

edukacyjny, w którym uczenie się jest traktowane jako proces aktywny, a uczeń nie jest tylko 

przedmiotem „zabiegów edukacyjnych”. Promują innowacje edukacyjne, jak na przykład tzw. 

ocenianie kształtujące (formative assessment, assessment for learning). Zakłada się, że można 

wyjść poza tradycyjne ocenianie na bazie stopni, ale stosować także podejście do ucznia, w 

którym ma miejsce dużo przekazów, które mogą pomóc mu w uczeniu się (wskazówki, jak 

się uczyć, na czym polega złożoności i znaczenie danego tematu lekcyjnego, od czego zacząć 

naukę, itp.)
294

. PES wspierają podejście zakładające, że misją szkoły jest stymulowanie 

potencjału rozwoju uczniów, czyli rozbudzanie ich ciekawości, wyobraźni, 

prężności/odporności (resilience), a także umiejętności samo-dyscypliny (OECD 2018: 2).  

Podmioty ES wzmacniają agendę w zakresie konieczności wychodzenia z 

anachronicznego paradygmatu myślenia o edukacji, w ramach którego zakłada się, że uczeń 

jest biernym odbiorcą przekazów, a nauczyciel i jego przekazy są jednym źródłem wszelkiej 

wiedzy. W projekcie realizowanym przez podmioty ekonomii społecznej sformułowano 

konkluzje wskazujące, że „…Tradycyjny wzorzec [edukacji - AZ] jest nadmiernie autorytarny 

i indywidualistyczny – ogranicza zarówno nauczycieli, jak i uczniów, usuwa z pola widzenia 

rodziców, społeczność lokalną i resztę świata. Zwłaszcza w czasach rozwiniętej komunikacji 

oraz łatwego dostępu do informacji okazuje się zbyt ciasny i nie pasuje do wyzwań XXI 

wieku” (Górkiewicz 2016). 

Fundacja Szkoła z Klasą promuje programy wspierające szkoły w kompleksowym rozwoju 

na bazie nowatorskiej metody design thinking (od 2002)
295

 czy programy, których celem jest 

pogłębianie zdolności uczniów do współpracy. Oferuje szkołom programy, które ułatwiają im 

pracę z uczniami metodą nauki przez odkrywanie. Uczniowie nabywają umiejętności 

samodzielnego dociekania, jak działa otaczający ich świat w wyniku obserwacji, odkrywania 

zjawisk, prowadzenia eksperymentów. 

Programy realizowane za pomocą innowacyjnych metod dotyczą m.in. takich wymiarów, 

jak obywatelstwo, wzmacnianie bezpieczeństwa i zaufania, praca nad dobrymi relacjami, 
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 Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje program edukacyjny pt. „Solidarna Szkoła”. Jego celem jest 
wspieranie wśród uczniów postaw solidarności i współodpowiedzialności za otoczenie. 

293
 https://www.szkolazklasa.org.pl/materialy/odkrywaj-eksperymentuj-dociekaj-o-metodzie-uczenia-odkrywanie/ 

294
Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje program Szkoła Ucząca Się zrealizowany w 5 tys. szkołach z 

udziałem blisko 100 tys. nauczycieli, w większości w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. 

295
 https://szkolazklasa20.pl/ 

http://szkolazklasa.org.pl/
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okazywanie solidarności, otwartość. Diagnozowane są potrzeby uczniów w tym zakresie oraz 

podejmowane są konkretne działania według ustalonego harmonogramu
296

. 

Organizacje ES promują programy z zakresu wielu fundamentalnych dla społeczeństwa 

zagadnień w tym z zakresu edukacji do pokoju, edukacji obywatelskiej, edukacja 

ekologicznej, edukacji globalnej, edukacji antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej, edukacji 

wielokulturowej . edukacji do pokoju. Powstało Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju"
297

.  

PES uczestniczą w debatach i deliberacjach wokół alternatywnych koncepcji rozwiązań 

różnych problemów, albo wokół konkretnych programów reform/zmian w polityce edukacji. 

Istnieje przykład działalności Fundacji Rzecznik Praw Dziecka, która przeprowadziła akcję 

„Ratuj maluchy”
298

. Przyczyniła się ona do odłożenia w czasie wprowadzenia zaplanowanego 

przez rząd obniżonego wieku szkolnego (obniżenie zaczęło się w 2009 r. jako dobrowolne, w 

2014 r. wszystkie sześciolatki musiały rozpocząć szkołę, natomiast w 2016 r. obowiązek 

szkolny sześciolatków został cofnięty).  

Podmioty ES wspólnie z innymi środowiskami podjęły działania, aby zatrzymać plany 

rządu z 2012 r. przewidujące ograniczenie nauki historii w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Nauczanie historii kończyłoby się w pierwszej klasie, poza tymi uczniami, którzy wybraliby 

ten przedmiot w wersji rozszerzonej (zdawanie na maturze). 

Część organizacji prowadziło kampanię pod nazwą „Narada obywatelska o edukacji” (w 

2019 r. odbyło się 150 narad z udziałem ok. 4 tys. osób, w tym 38% to byli nauczyciele, 28% 

- rodzice, a 24% - uczniowie)
299

. Była to reakcja na rządowe plany działania sformułowane po 

2015 r., w tym związane m.in. z likwidację gimnazjów. Po 2015 r. powstało wiele nowych 

organizacji, które chciałaby wyrazić protest przeciw likwidacji gimnazjów, np. Obywatele dla 

Edukacji. 

Federacja Inicjatyw Oświatowych przekonywała, że w systemie edukacji warto ułatwiać 

przetrwanie małym wiejskim szkołom. Pewna liczba podmiotów ekonomii społecznej 

angażuje się w przedsięwzięcia, które wzmacniają infrastrukturę edukacji. Przykładem są te, 

które podkreślają jako istotną wartość otwartych zasobów edukacyjnych, naukowych i kultury 

oraz promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. Utworzyły one Koalicję 

Otwartej Edukacji
300301

. Zakładają, że wiedza jest dobrem publicznym. Stąd każdy obywatel 

powinni móc swobodnie z niej korzystać. Dlatego promują rozwiązania aby takie zasoby, jak 

podręczniki, kursy, scenariusze lekcji były udostępniane za darmo, z prawem do dalszego 

wykorzystywania i adaptacji. 

PES wspierają także kluczowy zasób w edukacji, jakim są liderzy oświatowi. To ci, którzy 

mogą potencjalnie wpływać na ukierunkowanie systemu na pożądane tory, wskazywać na 

kluczowe dla niego wartości, zwłaszcza w zakresie nowych sposobów nauczania (Fundacja 

GAP 2020:71). Motywują, formułują inspirujące cele i pokazują drogi ich realizacji. Fundacja 

Humanites – sztuka wychowania prowadzi Akademię Przywództwa Liderów Oświaty 

(APLO), w jej ramach realizuje programy pod hasłem „... Aby dyrektor był liderem, a nie 

tylko administratorem”. Pozwala im na uzyskanie właściwych kompetencji zawodowych. 
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 Rocznie w programach Fundacji, szkoleniach i działaniach edukacyjnych bierze udział około 1500 szkół i 10 
000 nauczycieli. Organizuje rocznie ponad 100 szkoleń, webinariów i kursów dla nauczycieli i dyrektorów. 
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 https://spis.ngo.pl/238639-stowarzyszenie-edukacja-dla-pokoju 

298
 https://rzecznikrodzicow.pl/fundacja/ 

299
 https://stocznia.org.pl/publikacje/narada-obywatelska-o-edukacji/ 

300
 http://koed.org.pl/?page_id=6495&lang=pl 

301
 https://koed.org.pl/?page_id=6495&lang=pl 



116 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi Akademię Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się. 

W jej ramach prawie 1000 szkolnych liderów nabyło wiele kompetencji w zakresie 

przywództwa edukacyjnego i zdolności do wprowadzania zmian w szkołach. Prowadzi 

bezpłatne studia podyplomowe dla personelu szkół i przedszkoli.  

Szereg przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej współkształtuje proces 

programowania w polityce edukacji jeszcze w inny sposób. Zasiadają bowiem w ciałach 

doradczych, przedstawiają stanowiska w różnego typu formach deliberacji, uczestniczą w 

konsultacjach społecznych nad projektami aktów prawnych.  

Ponadto PES wpływają na programowanie posługując się swoim potencjałem 

analitycznym. Organizują prace badawczo-analityczne. Publikują raporty i opracowania. 

Istnieje pewna liczba podmiotów ES, które aktywnie uczestniczą w debatach o edukacji, w 

tym oferują opracowane przez siebie dane i analizy. Evidence Institute od lat przedstawia 

opracowania na wysokim poziomie. Część z nich wykonano na zlecenia organizacji 

międzynarodowych i polskich, w tym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Instytut Spraw 

Publicznych angażuje się w wiele projektów badawczych związanych z edukacją i publikuje 

liczne opracowania. Jednym z kluczowych dla edukacji przedsięwzięć było Monitorowanie 

reformy systemu oświaty, w jego ramach powstały cenne opracowania założeń i przebiegu 

reform edukacyjnych z 1999 r.  

Organizacje ES przetwarzały wiele danych i informacji o systemie edukacji. Przedstawiały 

wnioski wypływające z bieżących działań kolejnych ekip rządzących systemem edukacji. 

Przykładem jest Społeczny Monitor Edukacji
302

 Ma on charakter „obywatelskiej kontroli 

władz oświatowych”
303

, zwłaszcza „działań Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów 

oświaty, parlamentarzystów, władz lokalnych a także skutki tych działań dla edukacji”
304

. 

Prezentujący analizy m.in. na temat zmian w podstawie programowej, treści podręczników.  

Szereg podmiotów ES wpływa na podstawę programową. Działają bowiem organizacje 

zrzeszające nauczycieli przedmiotowych. Poloniści zorganizowani są dość mocno w kilku 

podmiotach – Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Stowarzyszenie Warszawskich 

Nauczycieli Polonistów, Stowarzyszenie Polonistów. Organizują kongresy polonistyczne, 

przedstawiają opinie w zakresie podstaw programowych w tym przedmiocie
305

. W podobnym 

duchu działają organizacje matematyków, nauczycieli muzyki, wychowania początkowego 

itp.
306

 

 

Tabela 1. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 fazach 
funkcjonowania polityki edukacji  

 Fazy  Charakterystyka 

1. Programowanie działań/projektów 

 wpływanie na agendę polityki edukacji lub jej 
poszczególnych segmentów (wpływ na 
hierarchizowanie problemów do rozwiązywania),  

 sygnalizowanie problemów sektorowych,  

 współtworzenie i tworzenie narracji np. dotyczących 

                                                 
302

 https://www.monitor.edu.pl/ 

303
 Zrealizowany m.in. przez Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Fundację Batorego, w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji, Fundusz EOG.  
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 https://www.monitor.edu.pl/strony/o-projekcie.html 

305
Kongres Polonistów i Bibliotekarzy, Festiwal Polonistyczn;y www.kongrespolonistyczny.pl 

306
 Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej, 

Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 

http://www.kongrespolonistyczny.pl/
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znaczenia edukacji,  

 podkreślanie sytuacji grup defaworyzowanych, 

 wprowadzanie w debaty nowych projektów koncepcji 
działań i reform,  

 współuczestnictwo w ciałach doradczych. 

2. 
Implementowanie działań, 
programów 

 prowadzenie szkół niepublicznych, 

 prowadzenie szkół publicznych, 

 prowadzenie ośrodków dziennych dla dzieci, 

 dostarczanie uzupełniających programów nauczania 
w szkołach, 

 dostarczanie programów kształcenia dla nauczycieli.  

3. 
Analiza wyzwań i scenariuszy 
rozwojowych 

 dostarczanie produktów wiedzy, ekspertyzy, 
badania. 

4. Ewaluacji rezultatów 
 wytwarzanie opinii, ocen o różnym poziomie 
komplementarności, systematyczności produktów i 
usług. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Podmioty ekonomii społecznej w implementacji polityki edukacji 

Podmioty ekonomii społecznej w sferze implementacji pełnią szereg ról – w dużej mierze 

jako dostawcy określonych typów produktów i usług. Obejmują one prowadzenie placówek 

szkolnych, szkoleniowych, badawczych i rozwojowych. Oferują publikacje o charakterze 

przewodników, ekspertyz, a także szkolenia, warsztaty tematyczne, zajęcia pozaszkolne, koła 

zainteresowań, itp.  

Najbardziej widoczną „usługą” są przedszkola i szkoły społeczne, czyli prowadzone przez 

podmioty typu fundacje i stowarzyszenia. Zgodnie z danymi GUS podmioty PES prowadziły  

2,4 tys. przedszkoli (85,8 tys. dzieci), 1,4 tys. szkół podstawowych (92,2 tys. uczniów) i 0,8 

tys. gimnazjów (56,4 tys. uczniów), co stanowiło 10,3 proc. wszystkich szkół (GUS 2018:75). 

Od 1990 r. doszło do znacznego rozwoju oświaty społecznej, jeszcze na początku lat 90. 

działało tylko 150 szkół niepublicznych. Ponadto podmioty PES prowadziły 1 tys. szkół 

ponadgimnazjalnych (83,8 tys. uczniów). 
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Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/organizacje-ucza-dwa-tysiace-pozarzadowych-szkol 

 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), największa organizacja pozarządowa w 

oświacie (założona w 1987), jest założycielem dla ok. 100 przedszkoli, szkół podstawowych, 

a także liceów
307

. Uczy się w nich 15 tys. uczniów, a pracuje ok 2,5 tys. osób. Koncepcja STO 

zakłada harmonijne połączenie zadań/celów edukacyjnych i wychowawczych. Wiele szkół 

osiąga bardzo wysokie miejsca w rankingach. Funkcjonuje wiele mniejszych towarzystw, 

które prowadzą pojedyncze, czy kilka placówek. 

Podmioty ekonomii społecznej rozszerzają paletę oferty edukacyjnej w Polsce. Prowadzą 

placówki tzw. edukacji alternatywnej, m.in. szkoły Montessori, szkoły waldorfskie, szkoły z 

programem IB, szkoły demokratyczne
308

. Niektóre szkoły społeczne silnie osadzają swój 

program wychowawczy na określonych wartościach, np. określonych wyznań religijnych czy 

nurtów ideowych
309

.  

Warto dodać, że zgodnie z ustawodawstwem PES mogą przejmować szkoły od 

samorządów, jeśli te wyrażą taką wolę po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, jako 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jak pisze K. Hrabia „Przekazywana szkoła nie 

ulega likwidacji, zmienia się osoba prowadząca, ale szkoła nadal ma status szkoły publicznej. 

Zachowana jest też ciągłość finansowania.” (Hrabia 2016:47). W pewnej liczbie gmin 

praktykowane jest powyższe rozwiązanie. Stowarzyszenie „ŚRODOWISKO I MY” prowadzi 

szkołę podstawową w Czajowicach, a Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej 

„SOKOLICA” szkołę w Będkowicach.  

Podmiotów ES prowadzą ok. 200 małych szkół wiejskich
310

, które uchroniły przed 

likwidacją, którą zaplanowały władze samorządowe dla uzyskania oszczędności w wyniku 

łączenia z większymi placówkami
311

. Małe szkoły wspiera Federacja Inicjatyw Oświatowych 

m.in. w ramach projektów: " Stowarzyszenia Rozwoju Wsi [SRW] w sieci", "Partnerstwo 

SRW", "Wolontariat rozwija wieś", "Mazowiecka Sieć Edukacyjna" i "Rozwój sieci 

Stowarzyszeń Rozwoju Wsi". 

Podmioty ekonomii społecznej oferują usługi wsparcia edukacyjnego dla dzieci ze 

środowisk defaworyzowanych. Prowadzą dla nich placówki wsparcia dziennego. Są one 

adresowane do rodzin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Według obowiązującego ustawodawstwa istnieje kilka typów placówek 

wsparcia dziennego – placówki opiekuńcze, specjalistyczne, pracy podwórkowej, formy 

łączone (np. opiekuńcza i specjalistyczna)
312

. Są to placówki, w których pod opieką 

wychowawcy pozostaje do 15 dzieci. Korzystają z pomocy wolontariuszy. Dzieci zostają tam 

                                                 
307

 http://www.sto.org.pl/ 

308
 https://wolnaszkola.org.pl/ 

309
 Fundacji „Primus", www.primus.com.pl; Fundacja na Rzecz Rodziny, www.kspursynow.pl, Fundacja 

Edukacyjna "Varsovia”, ul. Kolegiacka 1, tel. 22 885 65 04, www.varsovia.edu.pl, Fundacja Szkolna, 
www.fundacjaszkolna.edu.pl, Fundacja „Rodzice Dzieciom”, nsp81.pl, Fundacja Alteredu, sspfae.waw.pl 

310
 https://malaszkola.pl/szkoly 

311
 https://www.fio.org.pl/?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=49 

312
 Podstawą prawną jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 332), wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1188). 

http://wartowiedziec.pl/polityka-spoleczna/9990-formy-placowki-wsparcia-dziennego; 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/funkcjonowanie-placowek-wsparcia-dziennego-dla-dzieci.html 

http://www.primus.com.pl/
http://www.kspursynow.pl/
http://www.varsovia.edu.pl/
http://www.fundacjaszkolna.edu.pl/
http://wartowiedziec.pl/polityka-spoleczna/9990-formy-placowki-wsparcia-dziennego
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/funkcjonowanie-placowek-wsparcia-dziennego-dla-dzieci.html


119 

 

objęte różnymi formami wsparcia, począwszy od pomocy w nauce, wsparcia rozwojowego w 

formie kół zainteresowań, po zapewnienie bezpieczeństwa, wyżywienia itp.
313

 Pedagodzy w 

placówkach pomagają w odrabianiu prac domowych, prowadzą różnorodne zajęcia: 

plastyczne, teatralne, sekcje zainteresowań, promują czytelnictwo, gry i zabawy rekreacyjno-

rozwojowe, pracownie komputerowe. Prowadzone są terapie pedagogiczne dla dzieci z 

określonymi fachowymi orzeczeniami. Badania wskazują, że dzieci uczęszczające do 

placówek lepiej się uczą, poprawiają zachowanie, lepiej radzą sobie w grupie rówieśniczej, 

nabierają poczucia własnej wartości (NIK 2017). 

Na przykład w województwie mazowieckim – według stanu na 31 marca 2020 r. – działało 

211 placówek dziennych. Zdecydowana większość z nich jest prowadzona przez podmioty 

ekonomii społecznej. Na przykład szereg placówek prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

stowarzyszenie z przedwojenną tradycją, a także Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

„Gniazdo”, SOS Wioski Dziecięce
314

, Caritas
315

. Z mniejszych podmiotów, np. Fundacja 

Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła – prowadzi dwa dzienne Domy dla dzieci i 

młodzieży, w których dożywiają, edukują i rozwijają zainteresowania dzieci. Dom Pawła 

przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 12-19 lat, a Dom Mikołaja dla dzieci od 7 do 12 

roku życia. Wiele świetlic prowadzonych jest w gminach wiejskich
316

.  

Podmioty ES wspierają środowiska defaworyzowane również poprzez stworzenie dostępu 

do bezpłatnych pomocy szkolnych. Np. krakowskie Stowarzyszenie Piękne Anioły
317

 dociera 

do najbiedniejszych rodzin, gdzie dziecko nie posiada własnego biurka, czy nawet przyborów 

higieny osobistej, a także do dzieci, których rodzice odbywają wyroki więzienia. 

Współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej w wyborze formy pomocy edukacyjnej.  

x 

PES prowadzą także niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli. Są to zatem 

organizacje, które współpracują ze szkołami i nauczycielami w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. Prowadzą różnego typu szkolenia, seminaria, wykłady, kursy, 

warsztaty. Np. Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER działa od 2000 

r. Prowadzi certyfikowane programy rozwojowe i programy szkoleniowe dla placówek 

oświatowych, organizuje także kongresy, zjazdy, konferencje
318

. PES prowadzą także 

niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Na przykład Fundacja PROMITIS 

prowadzi 17 placówek w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Zatrudnia szeroką gamę 

specjalistów, co umożliwia prowadzenie wszechstronnego wsparcia pedagogiczno-

psychologicznego
319

.  

Część podmiotów ekonomii społecznej wspiera finansowo edukację dzieci z biedniejszych 

rodzin. Stowarzyszenie Dużych Rodzin
320

 prowadzi szereg programów wspierających 
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edukację dla dzieci z dużych rodzin, m.in. Akademię Talentów. Prowadzi program 

stypendialny (wsparcie finansowe na 10 miesięcy, opieka mentorów, wyjazdy i zajęcia 

motywacyjne, wsparcie mentorów, staże zawodowe, rekomendacje).  

Podmioty ekonomii społecznej oferują lokalnie uzupełniające programy edukacyjne, m.in. 

programy w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu 

zrealizował projekt z tej dziedziny wspólnie z gminą Pyrzyce finansowany z Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich (2016 – 2017). Stowarzyszenie realizowało także warsztaty pt. Mały 

majsterkowicz dla 15 grup w kilku miejscowościach Gminy Pyrzyce. Dzieci wykonały 

określone gry z drewnianych elementów, a także zestawy do gry, które podarowali swojej 

świetlicy środowiskowej bądź przedszkolom w rodzimej miejscowości. Natomiast w 

podwarszawskim Komorowie Stowarzyszenie K 40 prowadzi wakacyjne zajęcia edukacyjne 

dla dzieci z nowych technologii (wykonywanie teledysków)
321

.  

Podmioty ekonomii społecznej oferują wypoczynek kolonijny połączony często z 

określoną ofertą edukacyjną. Finansuje to w znacznej mierze lokalny samorząd. Fundacja 

Rozwiń Skrzydła organizowała półkolonie w Lublinie w ramach akcji pt. Zima w Mieście 

2019. Realizowano wówczas program „Dookoła świata z Fundacją Rozwiń Skrzydła”. 

Każdego dnia dzieci poznawały inny kraj. Realizowano także akcje LATO W MIEŚCIE 

2019. Organizowano warsztaty plastyczne o tematyce podróżniczej, tematyczne gry, 

spotkania z gośćmi o kulturze, obyczajach, historii i geografii wybranych krajów. Fundacja 

Spełnienie (Szprotawa) wykonuje podobne przedsięwzięcia (pozyskano partnera – 

MacDonald’s). 

Podmioty ES działają na rynku usług edukacyjnych. Oferują kursy i korepetycje. 

Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – organizują kursy przedmaturalne i przed 

gimnazjalne. Stowarzyszenie Twórczych Aktywnych Rodziców "STAR"
322

 z Zielonej Góry 

organizuje zajęcia dodatkowe (czas wolny) z ofertą w zakresie wyjazdów edukacyjnych, 

zajęcia z nauki języków obcych, matematyki, programowanie, zajęcia szachowe, muzyczne, 

przygotowujące do egzaminów ósmoklasistów). Prowadzono działania charytatywne.  

x 

Podmioty ekonomii społecznej oferują – lokalnie – różnorodne eksperymentalne programy 

nauczania w zakresie różnych przedmiotów. Dotyczy ono najistotniejszych wymiarów ich 

funkcjonowania, w tym potencjału do profesjonalnego, dojrzałego, innowacyjnego 

kształcenia dzieci. Fundacja Szkoła z Klasą – realizuje m.in. wspomniany powyżej program 

Szkoła z Klasą 2.0 wspierający szkoły w kompleksowym rozwoju na bazie metody design 

thinking (od 2002)
323

. Fundacja oferuje scenariusze lekcji, scenariusze gier i zabaw, a także 

pomoce dydaktyczne, poradniki i publikacje. Służą one w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, 

które są innowacyjne oraz angażujące uczniów. Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z 

Fundacją Think! zrealizowały projekt Eduspaces21, w ramach którego wytworzono istotne 

treści wyjaśniające zasady tworzenia szkół jako placówek uczących się (społeczność szkolna 

ucząca się)
324

. 

Z kolei program Edukacja Inspiracja zapewnia nauczycielom z małych miejscowości 

granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych, czyli takich, które wychodzą poza 

schemat standardowych zajęć szkolnych. Zajęcia w ramach projektu są sprofilowane na 
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umożliwienie pedagogom odkrywania potencjału uczniów. Program służy także zachęcaniu 

uczestników do zaangażowania społecznego w duchu tolerancji, solidarności i równości. 

Natomiast Program Wartość dodana (added value) dotyczy doskonalenia zajęć 

matematycznych.  

Fundacja Uniwersytet Dzieci upowszechnia nowoczesne metody edukacji. Organizuje 

sobotnie zajęcia z naukowcami w kilku miastach w Polsce oraz autorskie scenariusze lekcji w 

ramach Uniwersytetu Dzieci w Klasie. Dociera rocznie do ponad 70 tys. dzieci. Wspiera 

nauczycieli w prowadzeniu innowacyjnych lekcji. Uruchomiła stronę 

www.scenariuszelekcji.edu.pl. Nauczyciele szkół podstawowych otrzymali bazę bezpłatnych, 

gotowych scenariuszy lekcji m.in. z informatyki, matematyki czy przyrody. Fundacja EdTech 

Poland, promuje innowacje w edukacji i zastosowanie technologii wspierających naukę, jak 

druk 3D, robotyka, programowanie, a nawet gry komputerowe.  

Fundacja Think! realizuje kolejne edycje programu #SuperKoderzy, wspólnie z Fundacją 

Orange (organizator) i Akademią Młodego Hakera (2018 r.). Przekonuje, że programować 

można nie tylko na lekcjach informatyki, ale m.in. przyrody, historii, języka polskiego, itp. 

Dzieci uczyły się podstaw programowania i robotyki oraz poznawały świat nowych 

technologii (prawie 3000 uczniów ze 170 szkół podstawowych). Uczą się programowania w 

języku Scratch, składania robotów, oswajają się ze światem cyfrowym i jednocześnie 

pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu.  

W programie przeszkolonych zostało 250 nauczycieli, którzy następnie prowadzili zajęcia 

#SuperKoderów w swoich szkołach. Szkolenia odbywały się w 15 miastach Polski. W 

programie powstały scenariusze lekcyjne, które pomagają nauczycielom w oswajaniu dzieci 

ze światem cyfrowym i jednocześnie pogłębia ich wiedzę z danego przedmiotu. Uczniowie 

nie są w nim jedynie biernymi odbiorcami, ale sami kreują i tworzą.  

Fundacja Think! realizowała także program Superbelfer o charakterze szkoleniowym dla 

nauczycieli. Celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie praktycznego 

korzystania z technologii edukacyjnych oraz wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z 

wykorzystaniem technologii w warunkach szkolnych.  

Instytut Edukacji Pozytywnej
325

 (fundacja) wspiera nauczycieli w stosowaniu superwizji w 

4 obszarach, które są kluczowe dla podniesienia jakości kształcenia w szkołach: rozwojowym, 

etycznym, funkcjonowania zespołu, jakościowym
326

. Realizuje projekty wzmacniające 

potencjał szkół do praktykowania komunikacji bez przemocy (metody mediacji), a także 

przeprowadzaniu badań klimatu placówki
327

.  

Projekt “Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, 

rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechniania 

wiedzy na jego temat. Zakłada on kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach 

Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016. Oferuje scenariusze lekcji
328

 wokół m.in. 

metody efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem – 

współpracy, odnajdywania się w grupie – rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia, 

metody autorefleksji i budowania więzi międzyludzkich, odgrywania ról, dyskusji.  
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x 

Szereg PES oferuje działania w najbardziej strategicznych obszarach polityki edukacji. 

Dotyczy to m.in. wspieranie skłonności do czytania wśród dzieci i młodzieży. Fundacja 

ABCXXI od wielu lat prowadzi akcję „Cała Polska czyta dzieciom”
329

. Fundacji Rozwiń 

Skrzydła realizuje ofertę zajęć wspierających edukację wczesnoszkolną, z zakresu historii 

Polski, warsztaty z okazji rocznic narodowych, świąt religijnych, wydarzeń lokalnych i 

regionalnych, warsztaty integracyjne w zespołach klasowych, warsztaty z edukacji 

międzykulturowej, warsztaty techniczne, warsztaty przyrodnicze i ekologiczne. 

Podmioty ekonomii społecznej dostarczają projektów nowoczesnych rozwiązań 

edukacyjnych w określonych wymiarach nauczania i wychowywania. Fundacja Świadoma 

Edukacja dostarcza zasobów o alternatywnych systemach edukacji, nowych koncepcjach 

rozwoju młodego człowieka. Ich znaczenie wynika z faktu, że dziecko spędza w szkole 

znaczną część dnia. Programy kształcenia powinny również brać pod uwagę to, że kształcenie 

i wychowywanie dzieci ma miejsce w świecie, w którym zachodzą stale daleko idące zmiany. 

Fundacja Edukacji Domowej informuje o możliwości edukacji dzieci przez samych 

rodziców
330

. Podmioty ekonomii społecznej prowadzą również Szkoły dla Rodziców. 

Xxx 

Organizacje ES projektują i przeprowadzają w szkołach programy z zakresu wielu 

fundamentalnych dla społeczeństwa zagadnień, w tym z zakresu edukacji do pokoju, edukacji 

obywatelskiej, edukacja ekologicznej, edukacja globalnej, edukacji antyprzemocowej i 

antydyskryminacyjnej, edukacji wielokulturowej, edukacji do pokoju. Powstało 

stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju"
331

. W Polsce działa Stowarzyszenie CISV Polska
332

, 

które promuje pokojowe rozwiązania konfliktów poprzez przyjaźń i wzajemne zrozumienie, 

bezpośrednie kontakty dzieci i młodzieży z różnych krajów, ukazywanie kultury pokoju i 

niestosowania przemocy. Fundacja Edukacji Społecznej przeprowadza w szkołach 

podstawowych warsztaty, które pomagają uczniom w racjonalizowaniu sposobu korzystania z 

internetu, w tym pokonywaniu problemu uzależnień od sieci
333

. Środki na realizację projektu 

„Korzystam z sieci, żyję poza siecią” pozyskała z Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych (Ministerstwo Zdrowia). Fundacja prowadziła także warsztaty, które miały 

ułatwić uczniom radzenie sobie ze stresem. – Jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu 

zajęcia. Szkoły, które raz weszły w projekt, w kolejnych latach były również zainteresowane. 

Podobne przedsięwzięcia prowadzi Fundacja Studio Psychologii Zdrowia 

Wiele produktów i usług wytwarza Centrum Edukacji Obywatelskiej
334

, jeden z 

największych w kraju podmiotów ekonomii społecznych działających w polityce edukacji. 

Oferuje wiele produktów wiedzy: książek i różnego typu publikacji oraz portali, usługi 

wsparcia nauczycieli i szkół, które mają na celu profesjonalizację szkół w ich podstawowych 

funkcjach, wsparcie szkoleniowe nauczycieli, wsparcie w realizacji np. programów rozwoju 

wolontariatu
335

, inspirowanie do zaangażowania w sprawy publiczne, itp.  
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Centrum wytworzyło m.in. podręcznik do przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS). Po 

1999 r. jedna czwarta gimnazjów korzystała z niego (Pacewicz et al. 2018: 5). Został silnie 

sprofilowany na to, aby skłonić uczniów do zainteresowania się realnym życiem społeczności 

lokalnej i do rzeczywistego uczestnictwa w nim. Po każdym rozdziale znajduje się tzw. 

„Projektownik” zawierający wskazówki dotyczące sposobu realizacji realnych projektów na 

rzecz lokalnej społeczności. Przyjęto założenie, że aby „edukacja obywatelska, mogła być 

skuteczna musi być praktyczna i umożliwiać rzeczywiste nabywanie kompetencji 

społecznych i obywatelskich” (Pacewicz et al. 2018: 6). 

Podręcznik powstał w ramach szerszego programu realizowanego od początku lat 90. pod 

nazwą Kształcenie Obywatelskie w Szkołach Samorządowych (KOSS)
336

. Oferuje szkołom i 

nauczycielom znaczne zasoby wiedzy o metodach prowadzenia edukacji obywatelskiej. Jak 

twierdzi Ryszard Kuflewicz, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, z miejscowości Pakość 

dzięki programowi KOSS młodzież silniej angażuje się w sprawy społeczne, w postaci udziału 

w wyborach czy aktywne działanie absolwentów w obwodowych komisjach wyborczych.  

Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje także od 2000 r. – wraz z Polsko-Amerykańską 

Fundację Wolności - program Szkoła Uczącą Się
337

. W jego ramach oferuje usługi wsparcia 

dla dyrektorów szkół i nauczycieli wszystkich typów szkół w dążeniach do stałego 

podnoszenia efektywności nauczania i uczenia się. Do 2019 r. program trafił do ok. 5000 

szkół. W różnego typu szkoleniach uczestniczyło blisko 100 tys. nauczycieli i dyrektorów, 

głównie z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców. Wsparcie z programu polegało na 

pomocy szkołom w zmianie czy poprawieniu kultury nauczania i pracy w szkole. Punktem 

wyjścia w realizacji programu było przekonanie, że „Dobra edukacja wykorzystuje i rozwija 

naturalne cechy i potrzeby człowieka: chęć poznawania świata, zdobywania umiejętności, 

troskę o otoczenie, pragnienie decydowania, działania i współpracy z innymi”. Uznano, że 

”dzisiejsza szkoła wymaga: zwiększenia koncentracji na uczeniu się uczniów, poprawie 

metod nauczania, szerszego stosowania tzw. oceniania kształtującego, podniesienia poziomu 

współpracy nauczycieli, poprawy kultury nauczania jak i zmiany kultury pracy w 

placówkach
338

. 

CEO - dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - prowadzi także 

projekt szkoleniowy pod nazwą „Nauczycielska Akademia Internetowa” (NAI). Oferuje 

kilkumiesięczne kursy o praktycznych zagadnieniach nauczania (np. techniki motywowania 

uczniów, ocenianie kształcące ), w których rocznie bierze udział ok. 2000 nauczycieli różnych 

przedmiotów, wszystkich typów i poziomów szkół. Nauczyciele mają szanse poznać nowe 

metody i techniki nauczania
339

. 

x 

Cały szereg podmiotów ES działa na rzecz praw dziecka. Fundacja Go’n’Act prowadzi 

szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat poszanowania ich praw. Adresowane są 

do nauczycieli, pozostałych członków rad pedagogicznych, rodziców, opiekunów oraz innych 

osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, np. przekazuje wiedzę na temat zgłaszania 

informacji o przypadkach krzywdzenia dzieci. Przygotowują dla nauczycieli pomoce i 

materiały, aby w szkołach mogli wprowadzać elementy edukacji antyprzemocowej, 
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antydyskryminacyjnej i wielokulturowej. Obejmuje to również problematykę zapobiegania 

komercyjnemu wykorzystaniu dzieci.  

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie “SYNAPSA” prowadzi telefon zaufania w 

sytuacjach kryzysów życiowych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne
340

 służące wzmocnieniu 

zdolności i umiejętności dzieci m.in. w sferze samokontroli, relacji społecznych, zarządzania 

emocjami. Chodzi o podnoszenie ich zdolności do radzenia sobie w sytuacjach 

konfliktowych, w zakresie poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, itp. Fundacja 

Szkoła na widelcu realizuje kolejne edycje programów zaangażowało się ok. 5 tys. szkół 

podstawowych i ok. 600 tys. uczniów. Placówki korzystają z profesjonalnych materiałów na 

temat optymalnego żywienia. Fachowcy, dietetycy prowadzą w nich m.in. warsztaty 

kulinarne.
341

 

 

Tabela2. Obszary działania organizacji ekonomii społecznej w polityce edukacji 

Obszar działań podmiotów 
ekonomii społecznej w 
zakresie edukacji 

Wytworzone produkty  
Wytworzone usługi  

Przykłady 
organizacji  

Wspieranie edukacyjne 
dzieci i młodzieży  

Publikacje, materiały informacyjne, 
prezentacje, zajęcia 
uzupełniające/wyrównawcze, konspekty 
lekcji, zajęcia popularno-naukowe, spotkania 
z naukowcami, zaznajamianie z 
technologiami, itp.  

Stowarzyszenie 
twórczych 
rodziców "STAR", 
K 40 – zajęcia 
edukacyjne dla 
dzieci, fundacji 
EdTech Poland, 
Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Wspieranie celów 
wychowawczych  

Publikacje informacyjne i koncepcyjne, 
prezentacje, konspekty lekcji, poradnictwo 
psychologiczne i pedagogiczne, wypoczynek 
wakacyjny, ośrodki wsparcia dziennego. 

Fundacja Skrzydła 
dla Edukacji, 
Centrum Edukacji 
Obywatelskiej  

Szkoły i przedszkola 
społeczne - prowadzenie 

szkoły społeczne, przedszkola.  

Fundacja Skrzydła 
dla Edukacji, 
Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju 
wsi Mechnica 

Think tanki,  
placówki badawcze  

Publikacje, prezentacje, ekspertyzy, 
szkolenia, , seminaria, konferencje.  

Fundacja 
Naukowa 
Evidence Institute 

Reprezentowanie 
interesów 

Publikacje, ekspertyzy, warsztaty, seminaria, 
konferencje. 

Stowarzyszenie 
Nauczycieli 
Polonistów 

Źródło: opracowanie własne. 
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VIII. Polityka zdrowia. 

Polityka zdrowia (opieki zdrowotnej
342

) jest definiowana w literaturze przedmiotu między 

innymi jako serie działań/programów w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym dla 

wykonywania usług na rzecz zdrowia, czy, które mają wpływ na zdrowie (w tym na przykład 

żywność, tytoń czy przemysł farmaceutyczny) przy określonym systemie ich finansowania 

(Buse et al. 2010: 6). Są także definicje podkreślające rolę aktywności rządu.  

Szereg autorów podkreśla w definicjach rolę rządu i jego agencji. M. Kraft i S. Furlong 

wskazują, że polityka opieki zdrowotnej – w sensie wąskim – to sfera projektowania i 

implementowania programów publicznych (powstałych na różnych szczeblach rządzenia), 

które dotyczą dostarczania usług opieki zdrowotnej. A w szerszym rozumieniu obejmuje 

zagadnienia wszelkich działań rządu, których celem jest wpływ na dostarczanie usług opieki 

zdrowotnej i aktywność w zakresie zdrowia publicznego i dobrostanu obywateli (Kraft, 

Furlong 2007:223.).  

Cezary W. Włodarczyk uznaje politykę zdrowotną za proces polityczny mający związek z 

zagadnieniami zdrowia. W jej ramach ma miejsce np. wyznaczanie celów i priorytetów dla 

systemu zdrowia, gromadzenie i alokacja zasobów, określanie reguł dostępności i korzystania 

z nich (odpłatność lub jej brak), ustalanie relacji między płatnikami i świadczeniodawcami, 

określanie zasad współdziałania świadczeniodawców (Włodarczyk 2007: 20-32)
343

.  

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje politykę zdrowia odwołując się 

do pojęcia system zdrowia. Podkreśla jego złożoność i trudność we wskazaniu na wszystkie 

jego składniki oraz granice (gdzie zaczyna się i gdzie się kończy). W jego ramach ma miejsce 

“Całość aktywności, której podstawowym celem jest promocja, przywracanie i zachowywanie 

zdrowia”. Wyróżnia się się elementy systemu związane z działaniami/interwencjami na rzecz 

prewencji chorób, ich leczenia oraz łagodzenia dolegliwości (leczenie paliatywne).  

 System funkcjonuje wokół trzech głównych celów: (1) poprawa zdrowia danej populacji, 

(2) reagowanie na rozsądne oczekiwania społeczeństwa w zakresie spraw odnoszczących się 

do zdrowia, a także (3) zbieranie funduszy, aby sprostać oczekiwaniom w sprawiedliwy 

sposób (WHO 2000: 5). Ponadto w jego ramach ma miejsce dążenie do tego, aby 

funkcjonowanie systemu zapewniało korzyści zdrowotne na bazie równego dostępu (fairness) 

i responsywności na potrzeby społeczeństwa. 

WHO zakłada, że narodowe systemy zdrowia odzwierciedlają potrzeby danych 

społeczeństw. Są one napędzane nie tylko przez rezultaty systemu (outcomes), ale przez 

wspólne wartości. System pełni cztery główne funkcje: 

 zarządcze - kontrola i zarządzanie, ustanawianie celów strategicznych, dobra 

regulacja i jej implementowanie, wytwarzanie informacji o tym, jak funkcjonuje 

system), 

 finansowania (w tym zbieranie przychodów systemu, finansowanie świadczeń), 

 dostarczanie świadczeń (dla osobistych i nie-osobistych usług zdrowotnych), 

 generowanie zasobów (inwestycje w personel, jak i w kluczowy wkład i technologie). 

W polityce zdrowia kluczowe znaczenie posiada pojęcie zdrowia publicznego (public 

health). Rozumiane jest zwykle jako wysiłki społeczeństwa, jako całości zmierzające do 

poprawy zdrowia populacji i zapobiegania chorobom (Nuffield Council 2007: 18). Można 

wyróżnić trzy dziedziny zdrowia publicznego: działania na rzecz poprawy zdrowia (np. 
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wpływanie na styl życia zbiorowości, usuwanie nierówności w zdrowiu), ochrona zdrowia 

(np. przed chorobami zakaźnymi), usługi zdrowotne (ich planowanie, efektywność, 

ewaluacja) (WHO 2000). 

Ilustracja 1. Komponenty systemu zdrowia: cele i cechy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: WHO. 2019. Systems thinking for Health Systems Strengthening. World Health Organization, 
s. 31.  

 

W wielu dokładniejszych charakterystykach polityki zdrowia podkreśla się jej wysoką 

złożoność. Przesądza o tym wielość sub-systemów, które w niej występują np. wielość 

struktur instytucjonalnych i organizacyjnych (struktury państwowe, samorządowe, 

pozarządowe, rynkowe), wielość podmiotów uczestniczących w programowaniu, 

implementowaniu i ewaluowaniu polityki (m.in. podmioty ekonomii społecznej), wielość 

konkurencyjnych grup interesów, powiązania polityczne, zmieniające się wzorce leczenia i 

profilaktyki, rosnące wymogi technoologiczne dla podmiotów leczących, rosnące wymagania 

finansowe (Hudson, Lowe 2004: 23).  

System zdrowia funkcjonuje na kilku poziomach. Można wyróżnić odrębne struktury w 

zakresie opieki somatycznej oraz opieki psychiatryczno-psychologicznej, a z drugiej strony 

struktury podstawowej opieki zdrowotnej, opieki ambulatoryjnej (specjalistyczna), oraz 

struktury opieki szpitalnej. Ponadto w systemie – w jego makroskali – widoczne są jako 

kluczowe następujące mechanizmy (sprzężenia zwrotne):  

 system regulujący działania i zachowania podmiotów leczniczych,  

 system absorbowania nowych technologii pozostający w sprzężeniu ze zdolnością do 

ich finansowania oraz efektywnego wykorzystywania, 

 system dostarczania kluczowych kompetencji (personelu medycznego i 

pomocniczego, personelu zarządczego) pozostający w sprzężeniu ze zdolnością do ich 

wytwarzania i efektywnego wykorzystywania.  

W skali makro za kluczowe uznaje się często „miękkie” elementy systemu tej polityki – 

zasoby motywacji do realizowania zadań zdrowotnych, kultura organizacyjna w podmiotach 

systemu zdrowia (zwłaszcza zdolność do przyswajania nowych technologii, metod 
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dostraczania pacjonetom produktów i usług medycznych). W tym sensie politykę zdrowia 

można rozumieć jako system wyłaniający się z wielości interakcji, które mają miejsce między 

różnymi podmiotami systemu (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, firmy, menedżerowie, 

władza, pacjenci, grupy interesów, itp.), w tym z napięć między nimi.  

x 

W ostatnich latach większość państw zmaga się z istotnymi problemami organizacyjnymi i 

medycznymi. Wymiania się choroby chroniczne, zakażenia szpitalne, zachorowalność w 

młodym wieku, choroby, które można uniknąć (avoidable morbidity), rosnący popyt na 

świadczenia medyczne, które są trudne do zaspokojenia i sfinansowania, nierówności w 

zdrowiu (wynikach zdrowia wśród różnych grup społecznych), jakość świadczeń 

zdrowotnych, sposoby mierzenia jakości i dopasowanie systemów finansowania ( np. płacenie 

za rezultaty, a nie za wykonanie procedur), dopasowanie kompetencji do potrzeb medycznych 

społeczeństwa. 

W polityce zdrowia przeprowadzane są często reformy różnych elementów systemu 

zdrowia. Miały one na celu zapewnienie: 

• odpowiedniego i sprawiedliwego dostępu obywateli do (przynajmniej) pewnego 

minimum opieki medycznej,  

• ekonomicznej efektywności systemu zdrowia w skali makro, aby koszty opieki 

zdrowotnej nie przekraczały pewnej wielkości PKB,  

• ekonomicznej efektywność w skali mikro – poprzez wykorzystywanie zasobów w taki 

sposób, aby wytwarzać świadczenia, które byłby najbardziej skuteczne zdrowotnie. 

Innymi słowy zapewnienie pacjentom satysfakcji przy minimalnych kosztach 

(Włodarczyk 2005: 324). 

x 

W Polsce w polityce zdrowia tradycyjnie znacząca część społeczeństwa wyraża spore 

zastrzeżenia dla funkcjonowania systemu. Badania Centrum Badania Opinii Społecznej 

(CBOS) z 2018 r. pokazują, że 66% Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie polskiej 

służby zdrowia. Wskazują na niską dostępność wizyt u specjalistów (83% ocen 

negatywnych), czy nieadekwatną liczbę personelu medycznego w szpitalach (70%). Polska 

bardzo źle wypada w znanym rankingu Euro Health Consumer Index. Ale jednocześnie 

długość życia Polaków systematycznie wydłuża się po roku 1991. Do 2017 r. zwiększyła się 

w przypadku mężczyzn o 8,1 lat, w przypadku kobiet o 6,5 lat. (Wojtyniak, Goryński 

2018:52).  

Najwyższa Izba Kontroli (NIK, 2019) na podstawie badań (70 kontroli oraz opinie 

ekspertów) uznawała system za nieprzyjazny dla pacjenta. Dostęp do procedur medycznych 

jest uwarunkowany m.in. sytuacją ekonomiczną pacjenta (dysproporcje w sytuacji zdrowotnej 

Polaków z uwagi na wykształcenie, płeć, miejsce zamieszkania itp.). Mają miejsce istotne 

nierówności w zdrowiu. Np. przeciętny Polak z wyższym wykształceniem żyje o 12 lat dłużej 

niż ten z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (Wojtyniak, Goryński 2018: 58). 

Występują znaczne różnice w oczekiwanej długości życia w zależności od miejsca 

zamieszkania
344

, czy duża różnica między długością życia kobiet i mężczyzn.  
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 W Wilanowie średnia życia kobiety wynosi 87,5 roku, natomiast na Pradze-Północ – 76,8. 

Wśród mężczyzn w Wilanowie średnia wynosi 82,5, a na Pradze-Północ – 65,7. Zob. 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,9051951,_Pradze_Polnoc_zyje_ 

sie_15_lat_krocej__Dlaczego_.html. 
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O ile opieka podstawowa działa często właściwie, to szczególnym problemem są długie 

kolejki do diagnostyki i trudny dostęp do lekarzy specjalistów. Pacjenci nie czują się pewnie 

w systemie, który przedstawia obraz labiryntu (system w niedostatecznym stopniu jest 

pacjento-centryczny). Brakuje dostępu do informacji na temat jakości leczenia w 

poszczególnych placówkach. Placówki opieki zdrowotnej nie są odpowiednio silnie 

motywowane do świadeczenia dobrej jakości usług w procesie przyznawania im środków na 

leczenie przez płatnika (NFZ). Problemem są również zakażenia szpitalne, niewystarczające 

doświadczenie placówek medycznych czy niedostateczna skala diagnostyki. 

Tradycyjnym problemem są nakłady na system zdrowia, które odbiegają na wysokości 

nakładów, na które decyduje się większość innych państw europejskich (6,7 proc. PKB, 

2017)
345

. Obywatele płacą za znaczną część usług medycznych z własnej kieszeni (ok. 30 

proc.). Problemem jest mały wskaźnik lekarzy w przeliczeniu na określoną licznę ludności 

(OECD 2019:173). Struktura wiekowa personelu jest również niekorzystna. Pewna część 

systematycznie emigruje. Widocznych jest mało mechanizmów, które wzmacniają 

efektywność (mało bodźców skłaniających do dobrej pracy personel medyczny). 

Przynajmniej część środków wydawanych jest nieefektywnie, co jest widoczne w zbyt dużych 

nakładach na leczenie szpitalne wobec leczenia ambulatoryjnego. W zakresie wyników 

medycznych widoczna jest niska stopa przeżywalności w niektórych typach chorób 

terminalnych. System nie jest dopasowany do świadczenia adekwatnych usług dla 

starzejącego się społeczeństwa (niedorozwój opieki nad seniorami, niewielka liczba geriatrów 

itp.).  

x 

W ostatnich latach realizowano szereg reform, aby poprawić sytuację w najważniejszych 

dziedzinach systemu zdrowia. Obejmowały one między innymi system finansowania 

(przejście z budżetowego systemu finansowania na ubezpieczeniowy), ustanowienie instytucji 

płatnika (najpierw tzw. kasy chorych, a później jeden fundusz) (Ciura 2001), organizację 

leczenia (w zakresie np. onkologii, kardiologii, psychiatrii), zarządzanie placówkami opieki 

zdrowotnej (kurs na komercjalizację np. szpitali od ok. 2009 r.). Ustanowiono koszyk 

świadczeń gwarantowanych. Uruchomiono działania na rzecz informatyzacji systemu 

zdrowia, które od początku szły z olbrzymimi trudnościami i wciąż trwają (Sowada et al. 

2019:XXVII).  

Wprowadzono elementy zarządzania poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności. 

Racjonalizowano proces refundacji leków, ich zakupu dla szpitali i kształtowania cen 

medykamentów, system wyceny świadczeń medycznych. Wytworzono instytucję 

odpowiedzialną za ocenę skuteczności technologii i terapii medycznych (Agencja Oceny 

Technologii Medycznych, obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji). Podejmowano działania na rzecz usprawnienia procesu leczenia. Widoczne 

były zmiany strukturalne w zakresie leczenia onkologicznego (tzw. pakiet onkologiczny), 

gdzie rezultaty w zdrowiu znacznie odbiegały od rezultatów w innych państwach UE. W 2014 

r. wprowadzono tzw. zieloną kartę dla pacjentów z podejrzeniami choroby nowotworowej 

(Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego). Miało to zapewnić dostęp do szybszej 

diagnostyki, specjalistów, a także lepszą koordynację całego procesu leczenia (NIK 2017). 

Podejmowano działania na rzecz zwiększania wpływu pacjentów (rzecznik praw pacjentów), 

ułatwiono funkcjonowanie procedur dochodzenia odszkodowań za zdarzenia medyczne 
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 https://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/health-system-reviews-hits/full-list-of-
country-hits/poland-hit-2019 
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(błędy medyczne) (Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych) (2008)
346

, 

sprecyzowano kwestię dostępu do dokumentacji medycznej. 

Podjęto działania, aby zwiększyć licznę lekarzy, zwiększono limit przyjęć na studia 

medyczne, zaczęto regulować dostęp do pracy w Polsce zagranicznych lekarzy. Powstała 

mapa potrzeb zdrowotnych, aby można było lepiej dostosować inwestycje w sprzęt medyczny 

do istniejących na danym obszarze potrzeb medycznych. W 2016 podjęto działania, aby 

zatrzymać procesy komercjalizacji w systemie zdrowia, publiczne spółki medyczne muszą 

mieć większościowy udział podmiotów publicznych (tzw. dekomercjalizacja szpitali). 

Zaczęto koncentrować aktywność leczniczą i kontraktować leczenie w najbardziej 

wyspecjalizowanych placówkach. Nadano temu nazwę reformy systemowej służby zdrowia. 

Oparta jest ona na nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 

2016 r.
347

 W 2017 r. rząd zgodził się na systematyczny wzrost nakładów publicznych na 

zdrowie (z 4.6 proc. PKB w 2017 r. do 6 proc. PKB w 2024 r.). 

Podmioty ekonomii społecznej w polityce zdrowia  

Badania wskazują, że w Polsce działa ok. 6000 organizacji pozarządowych w sektorze 

zdrowia, co stanowi ok. 8 proc. wszystkich organizacji pozarządowych (Klon/Jawor, 

2019:11). Wedug GUS działa 3,6 tys. organizacji, które stanowią 4,1 proc. wszystkich 

zarejestrowanych organizacji pozarządowych (GUS 2018). GUS wymienia m.in.podkategorię 

organizacji o nazwie „Profilaktyka, promocja i edukacja zdrowia, krwiodawstwo”. W jej 

ramach funkcjonuje 2 tys. organizacji (2,2 proc. wszystkich organizacji ). Zdaniem niektórych 

autorów są to głównie organizacje zakładane przez pacjentów (Piotrowska 2020). Ale zdania 

są podzielone. Podmioty ES prowadzą 2 proc. wszystkich placówek zdrowia, których jest 

26,6 tys. Największy odsetek placówek prowadzą w kategorii hospicjów i oddziałów opieki 

paliatywnej (36,3 proc.), a także w kategorii zakładów opiekuńczo-leczniczych (18,6 proc.) 

oraz w kategorii zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych (11;6 proc.) (GUS 2018: 58) 

W polityce zdrowia wśród podmiotów z kręgu ekonomii społecznej czyli działających w 

zakresie pożytku publicznego, działają stowarzyszenia (zakładają je np. pacjenci cierpiący na 

określone grupy chorób) oraz fundacje (osoby i grupy prywatne, ale także zakładane przez 

firmy farmaceutyczne
348

). Część organizacji działa w skali lokalnej (grassroots organizations, 

GROs), część ogólnopolskiej, a część funkcjonuje w sieci organizacji międzynarodowych. 

Według Klon/Jawor ich nadreprezentacja widoczna jest w największych miastach 

(Klon/Jawor, 2019:63).  

Tabela 1. Podział podmiotów ekonomii społecznej ze względu na geograficzny poziom 
działania:  

Lp. Poziomy geograficzny Przykłady organizacji 

1. Lokalny  Stowarzyszenie Prowadzące Warszawski Dom pod Fontanną 

2. regionalny  Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych MSOON 

3. krajowy 
 Polski Związek Głuchych,  

 Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
Chorych na Padaczkę, Federacja Pacjentów Polskich 

4. międzynarodowy  Digestive Cancers Europa, w Polsce działa EuropaColon Polska  

Źródło: Melanie Raczek,  
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 ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

347
 http://www.archiwum.mz.gov.pl/aktualnosci/dekomercjalizacja-szpitali/ 
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 Np. Naukowa Fundacja Polpharmy; https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/ 
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Zdaniem Melanie Raczek, działania podmiotów ekonomii społecznej w polityce zdrowia 

skupiają się wokół trzech osi: 

 usług dla członków/ osób chorych i ich rodzin (często także opiekunów) / osób 

zdiagnozowanych po raz pierwszy, 

 na oddziaływanie na organy i decydentów odpowiedzialnych za tworzenie i 

działanie system ochrony zdrowia (m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo 

Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjentów, Agencja Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji),  

 współpracę z branżą prowadzącą badania kliniczne, tworzącą rozwiązania 

(infrastrukturalne, techniczne) wspierające pacjentów, branżą farmaceutyczną (m.in. 

firmy farmaceutyczne, które prowadzą badania z zakresu innowacyjnych produktów 

leczniczych).  

Natomiast w sensie funkcji, które pełnią w polityce zdrowia można wymienić: 

 wytwarzanie produktów i usług oferowanych rynkowo bądź charytatywnie (tzw. 

usługowe oraz samopomocowe) (Hudson, 1997), 

  tworzenie projektów programowych z intencją wpływu na kształt polityki zdrowia, 

 reprezentowanie interesów określonych grup (np. organizacje rzecznicze, organizacje 

grup zawodowych, organizacje parasolowe).  

Podmioty ekonomii społecznej w programowaniu polityki zdrowia  

Podmioty ES w polityce zdrowia wykazują się dużą aktywnością we wszystkich fazach 

funkcjonowania polityki zdrowia. W fazie jej programowania wpływają – w różnym czasie w 

różnym stopniu – na generalną agendę tej polityki, na narracje i liczne dyskursy. Wskazują na 

potrzebę uspołecznienia ryzyk związanych ze zdrowiem i tym samym zabezpieczenia potrzeb 

zdrowotnych ze środków publicznych. Wskazują na wagę wartości ludzkiego życia i zdrowia, 

równego dostępu do usług medycznych i opieki zdrowotnej. Wzmacniają dążenia do 

zwiększania poziomu respektowania praw pacjentów w dostępie do świadczeń medycznych, 

które odpowiadają aktualnemu poziomowi wiedzy medycznej (zgodnie z ustawą o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere było 

pierwszym podmiotem, który wysunął koncepcję powołania rzecznika Pacjenta (1998), co 

zostało wcielone w życie w 2008 r. Wysuwało także koncepcję obowiązkowych ubezpieczeń 

od następstw błędów w leczeniu (implementowana). Szereg PES organizuje kampanie na 

rzecz poprawy jakości leczenia w określonych chorobach. W tym celu powołana została 

koalicji organizacji działająca na rzecz poprawy sytuacji polskich pacjentów 

kardiologicznych
349

. 

PES współtworzą liczne i wiodące narracje obecne w różnych sferach systemu zdrowia. 

Włączają w nie perspektywę pacjenta, osób cierpiących, wzbudzają uczucia solidarności z 

nimi. Instrumentem są tu m.in. kampanie społeczne. Zmieniają one obraz określonych 

schorzeń i pacjentów, którzy zmagają się z nimi. Wzbudzają poczucie solidarności z 

cierpiącymi na określone dolegliwości. 

PES wzmacniają dyskurs na temat standardów opieki zdrowotnej. Fundacja „Rodzić po 

Ludzku” znana jest z prowadzenia kampanii na rzecz polepszenia usług dla rodzących kobiet. 

Pod jej presją wprowadzono w Polsce standardy opieki okołoporodowej w 2012 r. Było to 

efektem wielu lat starań o godne rodzenie począwszy od 2007 r. kiedy ówczesny minister 
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zdrowia. Zbigniew Religa powołał Zespół Ekspertów złożony przez położników, położne, 

neonatologów, oraz „stronę społeczną” reprezentowana przez Fundację Rodzić po Ludzku
350

. 

Zdaniem Emilii Piotrowskiej, ekspertki, PES odgrywają wielką rolę w promowaniu idei 

upodmiotowienia pacjenta (patient empowerment). Wskazuje, że w ostatnich latach głos 

pacjentów uległ istotnemu wzmocnieniu w skali Europy, ale także w Polsce. Stawia jednak 

pytanie, czy przekłada się to na ich realną sprawczość, czy można mówić o zwrocie 

pacjentocentrycznym w polskim systemie ochrony zdrowia. Niewątpliwie przynajmniej w 

pewnym stopniu wpływają poprzez działania „miękkie”, np. sygnalizując gdy wyłaniają się 

istotne problemy, np. mające związek z dostępem do refundacji leków (jej braku), do 

określonych procedur medycznych. Zwracają uwagę na kwestię ryzyk związanych z niskimi 

wydatkami na politykę zdrowia. Biorą udział w procesie legislacyjnym, przedstawiając 

stanowiska w sprawie projektów aktów prawnych
351

. Konsultują szereg kluczowych 

dokumentów strategicznych najważniejszych instytucji, w tym Narodowego Funduszu 

Zdrowia
352

, czy Rzecznika Praw Pacjentów (Strategia Rzecznika Praw Pacjenta na lata 2020-

2023).  

PES realizują projekty sprzyjające wzmożeniu dialogu między interesariuszami polityki 

zdrowia, co wpływa na styl programowania polityki zdrowia. Sprawia, że staje się bardziej 

partycypacyjna, również pacjento-centryczna. Przykładem może być realizacja projektu 

„Razem Dla Zdrowia”, z udziałem Fundacji MY Pacjenci, a także Naczelnej Izby Lekarskiej, 

Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej
353

. Powstały 

wyczerpujące opracowania szeregu zjawisk związanych z dialogiem i deliberacją w systemie 

zdrowia, w tym między podmiotami ekonomii społecznej (NGO), a innymi interesariuszami.  

Dostarczają społeczeństwu orientacji w kwestiach zdrowia. Polska Unia Organizacji 

Pacjentów, wspólnie z wieloma organizacjami prowadziła wiele działań na rzecz kardiologii 

pod wspólnym hasłem "Serce dla kardiologii". Ukazywano zagrożenia wynikające z tego typu 

chorób, a także ukazywano sposoby ich uniknięcia. Organizacje wskazywały na cele, które 

należy formułować w polityce zdrowia. Wskazywano na postulaty systemowe do 

zrealizowania w zakresie terapii, standardów opieki, itp. W ramach niektórych z kampanii 

obywatele mogli korzystać z różnego typu badań (Iwański et al. 2018:68-69). Fundacja 

Hospicyjna przeprowadza cykliczne kampanie „Hospicjum to też życie”, które zmieniała 

wizerunek hospicjów podkreślając, że jest to również przestrzeń dla życia. 

Ponadto wiele PES działa w sferze zdrowia publicznego w sensie oddziaływania na 

czynniki, które wywołują choroby. Zwracają uwagę na znaczenie określonych zagrożeń, np. 

nadużywanie antybiotyków w hodowli zwierząt, co przekłada się na spadającą podatność 

organizmów ludzkich na działanie antybiotyków.  

Uczestniczą w licznych ciałach doradczych w instytucjach systemu zdrowia. Ministerstwo 

Zdrowia powołuje takie ciała w wielu dziedzinach. W Radzie Narodowego Funduszu 
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 https://oko.press/radziwill-odpowiada-bodnarowi-2prawo-rodzic-ludzku-moze-krepowac-lekarzy/ 

351
 Np. Polska Unia Organizacji Pacjentów wskazywała za niekorzystne zapisy w ustawie z 20 lipca 2018 r. o 

zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wyraziła obawy, że 
zredukowane zostaną prawa pacjenta do świadczeń gwarantowanych udzielanych zgodnie z najnowszą wiedzą 
medyczną. NFZ zyskał bowiem wiele instrumentów kontroli nad decyzjami lekarza.  

https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo-w-ochronie-zdrowia/PUOP-alarmuje-lekarz-utraci-mozliwosc-doboru-leku-
zyska-ja-NFZ,186095,1009.html 
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 https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1354946,pacjenci-raczej-pozytywnie-o-nowej-strategii-

nfz.html 
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 https://razemdlazdrowia.pl/ 
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Zdrowia (NFZ) zasiada reprezentant organizacji pacjentów działających na rzecz praw 

pacjenta
354

. Agencja Badań Medycznych angażuje organizacje ES, których celem jest ochrona 

praw pacjenta
355

. Rzecznik Praw Pacjentów w 2019 powołał Radę Organizacji Pacjenckich
356

. 

Uczestniczyli w okrągłym stole ochrony zdrowia w 2008 r. Uczestniczą w zespołach 

powoływanych przez władze, które wypracowują koncepcje określonych reform
357

. Na 

przykład uczestniczyli w Zespole ds. opracowania projektu koncepcji organizacji i 

funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii. Powołał go Minister Zdrowia w marcu 

2018 r. Konsultantami była Beata Ambroziewicz, liderka Polskiej Unii Organizacji Pacjentów 

“Obywatele dla Zdrowia” oraz Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń 

„Amazonki” oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.  

Zdaniem Melanie Raczek, organizacje podejmują aktywność wobec decydentów w systemie 

zdrowia. Ich celem jest przedstawienie pożądanych rozwiązań, które ich zdaniem powinny 

zostać uwzględnione w trakcie programowania polityki zdrowia. Np. Fundacja EuropaColon 

Polska podejmuje działania w celu upowszechnienia usług diagnostycznych polegających na 

wykonywaniu testu FIT (na utajoną krew w kale) w ramach profilaktyki raka jelita grubego. 

Organizacja wskazywała, że placówki zdrowia powinny zacząć wykonywać taki test przed 

zleceniem pacjentowi kolonoskopii. Test jest znaczenie tańszy niż kolonoskopia (test fit 

kosztuje ok. 50 zł, a kolonoskopia - ok. 400 zł). Fundacja wywierała wpływ na władze 

publiczne, aby przyznana została refundacja dla takiej diagnostyki. 

Organizacje ES uczestniczą w publicznej deliberacji w zakresie czasami bardzo 

wyspecjalizowanych zagadnień. Przedstawiają argumenty na rzecz wprowadzenia do 

refundacji nowych technologii np. medycznych lub konkretnych produktów leczniczych. 

Wywierając presję na podmioty publiczne - Ministerstwo Zdrowia, Agencję Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), Rzecznika Praw Pacjenta.  

Część PES angażuje się w podkreślanie znaczenia dostępu do określonych terapii. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku chorób rzadkich. W tej sprawie działa m.in. Krajowe 

forum na rzecz terapii chorób rzadkich – Orphan, które zrzesza wiele podmiotów. Fundacja 

SMA przedstawiała sytuację dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Walczy o finansowanie 

ze środków publicznych programu przesiewowego noworodków w kierunku SMA.  

x 

Badania Emilii Piotrowskiej wskazują, że przedstawiciele organizacji pacjentów mieli dość 

zróżnicowane podejście do udziału w programowaniu polityki zdrowia. Część twierdziła, że 

to politycy powinni proponować zmiany systemowe. Inni opowiadali się za bardziej aktywną 

postawą w kształtowaniu polityki. Problemem jest niska zdolność konsensualna wśród 

organizacji do wypracowania wspólnego stanowiska wobec aktywności merytorycznej w 

systemie zdrowia. Zdaniem rozmówców, zawiązywanie strategicznych partnerstw między 

organizacjami pacjentów uniemożliwia w wielu przypadkach atmosfera rywalizacji i braku 

zaufania. Sprawia to, że brakuje formalnej reprezentacji tych grup w największych, 

systemowych dyskusjach. Jeden z respondentów mówił o rozproszeniu, a nawet skłóceniu 

wśród organizacji, co redukuje ich zdolność do oddziaływania na system (inni interesariusze 

                                                 
354

 https://www.termedia.pl/mz/Nowa-Rada-NFZ,38936.html 

355
 https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/36,Organizacje-pacjenckie-moga-zglaszac-swoich-kandydatow-do-Rady-

ABM.html 

356
 https://www.gov.pl/web/rpp/spotkanie-ws-powolania-rady-organizacji-pacjentow-przy-rpp 

357
 Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej sieci onkologicznej (Tom I). Dokument Zespołu Ministra 

Zdrowia ds. opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii. 
Warszawa, 29 czerwca 2018 r. 
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wykorzystują to). E. Piotrowska zauważyła: „Prawie wszystkie organizacje skupiają się na 

konkretnych grupach terapeutycznych. Nawet największa organizacja pacjentów w kraju 

zadeklarowała w wywiadzie brak ambicji na polu reprezentacji wszystkich obywateli, jako 

największej grupy pacjentów” (Piotrowska 2020). 

Przedstawiciele organizacji przyznawali w badaniach, że są częściej zapraszani do 

uczestnictwa w spotkaniach różnych ciał dialogu społecznego, komisji parlamentarnych, w 

ministerstwie zdrowia. Nie są jednak traktowani na takich samych zasadach jak eksperci, np. 

ze środowiska lekarskiego. Jeden z respondentów: „To jest nierówna walka. Nawet jeśli 

jesteśmy jako pacjenci zapraszani na to samo spotkanie, nie mamy zapewnionego zwrotu 

kosztów transportu jak inni eksperci z personelu medycznego” (W/12/06/2019/2).  

Część twierdziła, że „włączanie przedstawicieli pacjentów do procesu stanowienia prawa 

ma charakter fasadowy („Oni – decydenci – biorą nasze podpowiedzi i wdrażają je. Bez 

konsultacji z nami. W rezultacie patrzymy, jak dobre pomysły marnują się przez niewłaściwą 

implementację” (Piotrowska 2020). Politycy są otwarci na spotkania głównie przed 

wyborami. „Czuję, jakbym walił głową w mur” – mówi respondent.  

x 

Podmioty ES swoimi działaniami przyczyniają się do optymalizowania usług oferowanych 

w systemie ochrony zdrowia. Podejmują działania, które mogą skutkować oszczędnościami w 

systemie. W ten sposób można ocenić rolę np. Fundacji Dla Przejrzystości Przewidywalności 

Decyzji Administracyjnych. Organizacje „patrzą na ręce”, reagują. Zgłaszają uwagi np. do 

wycen procedur medycznych wprowadzanych przez NFZ.  

Wiele organizacji ES pełni jednocześnie funkcje think tanków. Przedstawiają nowe dane i 

analizy, które mają przynajmniej pośredni wpływ na kształt polityki zdrowia. Ciekawym 

przykładem tych ostatnich funkcji jest raport Fundacji Onkologia 2025, w którym 

wygenerowano niezwykle potrzebne dane o funkcjonowaniu leczenia onkologicznego w 

okresie pandemii (wiosną 2020 r.). 

Badania wskazują, że według przedstawicieli PES decydenci wykorzystują wygenerowaną 

przez nich wiedzę ekspercką, choć – jak zaznaczają respondenci – nie korzystają z ich 

udziału.  

Organizacje, które mają relatywnie spory wpływ na politykę zdrowotną – według E. 

Piotrowskiej - to MY Pacjenci, Fundacja Alivia, Amazonki, Polska Koalicja Pacjentów 

Onkologicznych, Instytut Praw Pacjenta, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, a 

także Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Fundacja Urszuli Jaworskiej. 

Część podmiotów ES w tej polityce dąży do zwiększenia wpływu dzięki koncentracji 

zasobów. W tym celu powstają sieci organizacji (tzw. parasolowe). W organizacjach 

parasolowych funkcjonuje - 22% podmiotów, a 27% - w międzynarodowych organizacjach 

parasolowych, a 50 proc. ma kontakty z przynajmniej jedną zagraniczną organizacją 

pacjentów.  

Przedstawiciele organizacji wymieniają korzyści płynące z członkostwa w organizacjach 

parasolowych: transfer wiedzy i doświadczenia (55% odpowiedzi), udział w warsztatach 

edukacyjnych (44%) lepszy wpływ na krajowy proces agenda-settingu (27%), możliwość 

opracowywania wspólnych stanowisk merytorycznych czy postulatów (16%) czy 

pozyskiwanie finansowania od organizacji o parasolowym charakterze (zaledwie 5%) 

(Piotrowska 2020). 

Nie ma jednej dużej organizacji zrzeszającej wszystkie grupy pacjentów na zasadzie 

organizacji parasolowej. Funkcje parasolowe pełni m.in. Federacji Pacjentów Polskich, MY 
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Pacjenci, Obywatele dla Zdrowia, Polska Unia Organizacji Pacjentów - Ogólnopolska 

Federacja Stowarzyszeń Reumatyków – REF, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, 

Alzheimer Polska, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna.  

Funkcjonują także organizacje ES, które zajmują się reprezentacją interesów grup 

zawodowych, branżowych, regionalnych, itp. W zasadzie każdy sektor medyczny posiada 

organizacje, które reprezentują ich interesy, jak Polska Unia Onkologii
358

, Polskie 

Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. 

Tabela 2. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 
fazach polityki zdrowia 

 
Fazy w polityce 

zdrowia 
Charakterystyka roli podmiotów ekonomii społecznej 

1
. 

Programowanie 
polityk/działań/proj
ektów 

 wpływanie na agendę (poprzez podkreślanie znaczenia potrzeby 
terapii np. chorób rzadkich, uświadamianie znaczenia określonych 
zagrożeń dla zdrowia publicznego [np. nadużywanie antybiotyków w 
hodowli zwierząt]),  

 sygnalizowanie problemów (np. objęcie refundacją dodatkowych 
środków medycznych),  

 wysuwanie nowych rozwiązań (np. instytucja rzecznika pacjentów, 
ubezpieczenia od zdarzeń medycznych), 

 współtworzenie i tworzenie narracji (perspektywa pacjenta), 

 wprowadzanie w debaty projektów działań, reform, 

 współuczestnictwo w ciałach doradczych,  

 kampanie informacyjne, edukacyjne (np. prewencja chorób, 
Hospicjum to też życia), szkolenia, infolinie, poradniki, 

 promocja zmian w programach lekowych. 

2
. 

Implementowanie 
działań, programów 
publicznych 

 świadczenie usług doradztwa, usług wsparcia, usług opiekuńczych 
(hospicja), 

 konsultacje specjalistyczne, terapie, leczenie,  

 wpływanie na standardy świadczeń medycznych, na zasady 
dostępności do terapii,  

 wpływ na zachowania pro-zdrowotne, 

 finansowanie sprzętu medycznego i terapii, 

 zaangażowanie wolontariuszy. 

3
. 

Analiza wyzwań i 
scenariuszy 
rozwojowych 

 tworzenie produktów wiedzy - ekspertyzy, opracowania, analizy 
(m.in. uwzględniające bezpośrednie doświadczenia pacjentów, 
personelu medycznego), 

 badania różnych aspektów polityki zdrowia, zdrowia publicznego. 

4
. 

Ewaluacji 
rezultatów 

 wytwarzanie opinii, ocen o różnym poziomie komplementarności, 
systematyczności, 

 fora dyskusyjne. 

źródło: opracowanie własne 

Podmioty ekonomii społecznej w implementacji polityki zdrowia  

W sferze implementacji polityki zdrowia podmioty ekonomii społecznej (ES) dostarczają 

wiele typów produktów i usług specyficznych dla obszaru polityki zdrowia. Powiększają 

ofertę usług począwszy od profilaktyki zdrowia, poprzez usługi leczenia, rehabilitacji, 

uzależnień aż po opiekę paliatywną. Oferują zatem usługi związane niemal z całym cyklem 

życia człowieka – od profilaktyki w życiu małych dzieci, aż po osoby, które weszły w ostatnią 

fazę życia. Jak wyżej zostało wskazane podmioty ES prowadzą 2 proc. wszystkich placówek 

zdrowia, najwięcej w kategorii hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej, a także w kategorii 

zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz w kategorii zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 

                                                 
358

 http://www.puo.pl/ 

http://www.puo.pl/
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(GUS 2018: 58). Ponadto realizują także przedsięwzięcia o charakterze koordynacyjnym. 

Dostarczają znacznych zasobów wiedzy w postaci publikacji, raportów, a także szkoleń.  

Zdaniem Melanie Raczek, ekspertki, organizacje pacjenckie – dominujące w tej polityce – 

realizują spektrum działań w zakresie wsparcia pacjentów i ich rodzin w uzyskaniu 

poszukiwanych świadczeń, a także w trakcie jego leczenia oraz po jego zakończeniu. 

Skupiają się wokół pomocy dla konkretnej osoby, budując wokół sieć wsparcia. Ułatwiają 

dostęp do sprawdzonych informacji, nawiązują relacje z lekarzami, profesorami (gremium 

eksperckim, niejednokrotnie także z zagranicy) zajmującymi się danym schorzeniem. 

Organizacje wspierają pacjentów np. w pozyskaniu sprzętu do rehabilitacji. Są to często 

stowarzyszenia/fundacje firm farmaceutycznych, firm produkujących wyroby medyczne 

(prowadzące np. działania w ramach CSR
359

).  

Trudno jest wycenić finansowo wartość usług podmiotów ES. Natomiast trafią one do 

setek tysięcy obywateli i wówczas stają się bezcenne. Te usługi mają szczególną wartość 

wobec tego, że istnieje ich generalny deficyt, w wielu dziedzinach systemu zdrowia. Ma to 

związek w dużej mierze z relatywnie niskimi nakładami publicznymi, relatywnie wobec 

nakładów, które ponoszą kraje na podobnym (np. Czechy) i wyższym poziomie rozwoju. 

Ponadto w Polsce pacjenci wydają ok. 1/3 z własnej kieszeni na szeroko rozumianą ochronę 

zdrowia (dopłaty do leków refundowanych, prywatne zabiegi, prywatna rehabilitacja, czy też 

np. leczenie zębów). 

Część obywateli staje wobec niemożności zaspokojenia potrzeb w sferze ochrony swojego 

zdrowia. W powyższej sytuacji działania podmiotów ekonomii społecznej redukują deficyt 

usług zdrowotnych. Ich rola jest szczególnie istotna wobec rosnącego popytu na nie wśród 

wielu grup społecznych (np. seniorów). Zgodnie z Konstytucją popyt na nie powinien 

zaspokoić system publiczny (finansowany ze środków publicznych), ale nie wydaje się to 

możliwe w krótkim i średnim okresie.
360

 

Warto dodać, że w Polsce przyjęto tzw. pozytywny koszyk świadczeń gwarantowanych, 

czyli pacjent wie, co jest w koszyku czyli co ma zagwarantowane. Natomiast w momencie 

kiedy danego świadczenia tam nie ma musi korzystać z usług sektora prywatnego. Koszyk 

świadczeń w największym stopniu obejmuje leczenie tzw. chorób cywilizacyjnych (gdyż 

choruje spora populacja), a w najgorszym - chorób rzadkich lub ultra rzadkich. 

Wartość i dostępność usług powiększa zaangażowanie tysięcy osób, które pracują jako 

wolontariusze w różnego typu placówkach PES. Zasób ich pracy zwiększa możliwości 

dostarczania produktów i usług medycznych i opieki medycznej. R. Iwański, E. Sielicka, A. 

Jarzębińska piszą, że „obecnie wolontariat jest nieodłączną częścią działań hospicyjnych…” . 

Ma tu miejsce wolontariat medyczny [osób z wykształceniem medycznym] oraz 

pozamedyczny (2018: 75). Bez wolontariuszy nie możliwe byłoby pełne wsparcie pacjentów. 

W hospicjach stacjonarnych, pacjentów wspiera przeciętnie 30-40 osób (2018:139).  

PES powiększają dostępność usług zdrowotnych dzięki pozyskiwaniu różnego typu 

wkładów licznych darczyńców
361

, w tym biznesowych. Niektóre firmy ujawniają wielkość 

                                                 
359

 Przykładem może być raport o migrenie Novartisu - https://www.pzh.gov.pl/wp-
content/uploads/2019/06/RAPORT-MIGRENA-ca%C5%82y.pdf. 

360
 Konstytucja mówi o „równym dostępnie do świadczeń”, istnieją jednak nierówności społeczne w zdrowiu. Nie 

każdy ma „równy” dostęp. Konstytucja stanowi także, że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia 
szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym 
wieku. 

361
 Wielkość wsparcia jest jawna jako zasada, co członkowiek organizacji przyjęli i zapisali w swoim Kodeksie 

Dobrych Praktyk- https://www.infarma.pl/etyka/kodeks-dobrych-praktyk/; Kodeks przejrzystości - 
https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/kodeks-przejrzysto%C5%9Bci/ 

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/RAPORT-MIGRENA-ca%C5%82y.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/RAPORT-MIGRENA-ca%C5%82y.pdf
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wsparcia na stronach internetowych izb gospodarczych, do których należą. Robią tak firmy 

członkowskie INFARMY (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych).  

x 

PES powiększają zakres oferowanych usług dzięki współtworzeniu partnerstw z 

podmiotami publicznymi. Przykładem jest Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”, która zawiera 

partnerstwa, w ramach których uzyskuje współfinansowanie ze środków publicznych (poza 

samodzielnie pozyskanym wsparciem ze środków prywatnych). Dzięki temu uruchomiła 

klinikę i przychodnię dla dzieci cierpiących na śpiączkę (Warszawa, od 2013). Ponadto 

rozpoczęła budowę kolejnej kliniki, tym razem dla osób dorosłych w Warszawie. 18 września 

2018 r. podpisała w tej sprawie list intencyjny z Samorządem Mazowsza i Mazowieckim 

Szpitalem Bródnowskim. Samorząd Mazowsza przekazał działkę, a Mazowiecki Szpital 

Bródnowski sprawuje patronat medyczny. Fundacja uzyskała na ten cel w 2019 r. znaczne 

finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości
362

 (zarządzany przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości).  

W swoistym partnerstwie działają organizacje ze sfery uzależnień. Państwowa Agencja 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi systematycznie zleca wiele typów usług do wykonania 

podmiotom ES. Znaczna ich część jest zrzeszona w Krajowej Radzie Związków i 

Stowarzyszeń Abstynenckich
363

. Dzięki wsparciu finansowemu mogą prowadzić telefony 

zaufania, wspierające w dążeniach do wyjścia z nałogu.  

Kolejnym sposobem zwiększania roli podmiotów ES jest ich coraz silniejsze 

funkcjonowanie w obrębie tzw. rynków regulowanych. Otóż podmioty ekonomii społecznej 

wytwarzają znaczną część usług w systemie zleceń zadań ze sektora publicznego. Czasami 

system zleceń kreuje właśnie tzw. rynki regulowane/niszowe. Przykładem jest obszar 

medycyny paliatywnej. NFZ zawiera rocznie umowy z ponad 400 hospicjami. Większość 

prowadzą podmioty ekonomii społecznej
364

. Władze publiczne wytworzyły swoisty rynek 

tego typu usług, który zapełniają właśnie podmioty ES. Olsztyńskie Stowarzyszenie 

Hospocyjne „PALIUM”
365

 prowadzi hospicjum stacjonarne oraz domowe, a także poradnię 

medycyny paliatywnej. W Hospicjum Stacjonarnym w 2019 r. pomoc otrzymało 276 osób, a 

w domowym – 211 osób. W sumie w hospicjach przybywa pacjentów. W 2010 r. przebywało 

w nich ok. 15 tys. osób, a w 2017 prawie 18,5 tys. W kolejnychy latach spodziewany jest 

wzrost liczby pacjentów wobec spodziewanego wzrostu osób zapadających na nieuleczalne 

choroby (Iwański et al. 2018:21, 54).  

Profilaktyka, promocja zdrowia. Wiele PES oferuje programy profilaktyczne 

zapobiegające chorobom, ale także poprawiające komfort życia. Fundacja Edukacji 

Społecznej prowadziła kampanie pod nazwą: Chronię życie przed rakiem szyjki macicy, Cichy 

zabójca WZW C. Organizacje prowadzą przedsięwzięcia typu Tydzień Walki z Rakiem Szyjki 

Macicy. Szereg podmiotów ES zaangażowanych jest w profilaktykę przeciw HIV/AIDS
366

 

                                                                                                                                                         
Odnośnie danych w zakresie współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym i organizacjami 
pacjentów -https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/aktualnosci/publikacja-danych-w-zakresie-wspolpracy-firm-
farmaceutycznych-ze-%C5%9Brodowiskiem-medycznym-i-organizacjami-pacjentow/  

362
 https://www.akogo.pl/pl/klinika/budzik-dla-doroslych/klinika-budzik-dla-doroslych 

363
 http://www.krajowarada.pl/ 

364
 https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25063175,hospicjum-jak-sie-o-nie-starac-komu-przysluguje-dla-

kogo.html 

365
 http://www.hospicjum.olsztyn.pl/15-lat-hospicjum/ 

366
 https://aids.gov.pl/organizacje_pozarzadowe/prezentacja_organizacji_pozarzadowych/ 

https://www.akogo.pl/pl/klinika/budzik-dla-doroslych/klinika-budzik-dla-doroslych
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25063175,hospicjum-jak-sie-o-nie-starac-komu-przysluguje-dla-kogo.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25063175,hospicjum-jak-sie-o-nie-starac-komu-przysluguje-dla-kogo.html
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jako wykonawcy programów rządowych. Prowadzą punkty konsultacyjno-diagnostyczne. 

Prowadzą program edukacji i wsparcia kobiet zakażonych HIV finansowany przez UE
367

. 

Szereg podmiotów wytwarza produkty i usługi w zakresie dietetyki. W tej sferze działa 

kilka znaczących organizacji: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii (PFED)
368

, Polskie 

Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków.  

Szereg organizacji oferuje produkty z zakresu psychoterapii. Stowarzyszenie na Rzecz 

Pomocy Rodzinie “SYNAPSA” oferuje zajęcia według innowacyjnej metody biofeedback
369

. 

Służy ona poprawie pamięci, lepszej koncentracji, zwiększa wiarę we własne możliwości. 

Prowadzi także zajęcia psycho-edukacyjne, logopedyczne.
370

 Z kolei Fundacja Urszuli 

Jaworskiej prowadzi rejestr dawców szpiku kostnego
371

. 

Wsparcie pacjentów, opieka. Wiele PES angażuje się w usługi związane z opieką nad 

pacjentami, rehabilitacją i prowadzeniem terapii. Dużą aktywnością wyróżniają się 

organizacje onkologiczne. Oferują one wiele form wsparcia dla pacjentów oraz osób, które 

wyszły z choroby. Pełnią funkcję swoistych hubów wiedzy o chorobie i systemie leczenia. 

Oferują wsparcie przy zdobywaniu pieniędzy na leczenie
372

.  

Istnieje sieć organizacji zajmujących się problematyką chorych na Alzheimera. Oferują 

usługi wsparcia. Często rodziny, w których członkowie zapadają na chorobę kontaktują się z 

nimi i od nich dowiadują się o złożoności sytuacji, w której znaleźli się
373

. Przekazują wiedzę 

(poradniki, wykłady) w zakresie sposobów opieki, spowalniania choroby itp. Organizują 

grupy wsparcia i samopomocy. W podobny sposób działają organizacje, w których kręgu 

zainteresowania są choroby takie, jak choroba Parkinsona
374

, porażenie mózgowe. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel" – oferuje usługi 

wsparcia dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych 

(skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego), a także ich rodzinom. Obejmują one 

rehabilitację ruchową, zajęcia dydaktyczne, doskonalenie zachowań społecznych
375

.  

Wiele organizacji prowadzi kampanie edukacyjne. Np. Fundacji Wygrajmy Zdrowie 

prowadziła kampanię wokół osteoporozy
376

. W materiałach informacyjnych charakteryzowała 

cechy choroby, czynniki ryzyka, zasady profilaktyki.  

Organizacje ES uczestniczą w realizacji programów anty-pandemicznych. Np. Marszałek 

województwa mazowieckiego ogłosił konkurs na działania mające na celu zwalczanie, 

przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19. Dla organizacji pozarządowych 

- biorącym udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu czy usuwaniu skutków epidemii COVID-

                                                 
367

 Program SHE (ang. Strong, HIV Positive, Empowered Women – silne, HIV pozytywne, świadome swoich praw 
kobiety). 

368
 http://www.pfed.org.pl/ 

369
 https://synapsa-mragowo.pl/eeg-biofeedback/ 

370
 https://synapsa-mragowo.pl/zajecia-psychoedukacyjne/ 

371
 https://fundacjauj.pl/ 

372
 Fundacja Alivia 

373
 Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 

374
 Stowarzyszenie Chorych na chorobę Parkinsona i Ich Rodzin z siedzibą w Gdyni, Śląskie Stowarzyszenie 

Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona w Katowicach, Fundacja na Rzecz Chorych na Parkinsona w Lublinie. 

375
 http://jasnycel.pl/sprawozdania-11/ 

376
 http://www.wygrajmyzdrowie.pl/osteoporoza,78 

https://fundacjauj.pl/
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19 (np. dostarczanie żywności osobom będącym na kwarantannie, transport lub sprawowanie 

opieki nad chorymi lub z podejrzeniem zakażenia, przekazywanie środków ochrony osobistej, 

dezynfekcję budynków użyteczności publicznej oraz ulic)
377

. Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy – zgromadziła ponad 2 tys. wolontariuszy wiosną 2020 po wybuchu pandemii, aby 

wsparli osoby najbardziej zagrożone. Tylko w listopadzie 2020 r. fundacja zakupiła 1340 

łóżek na stanowiska intensywnej terapii, 89 kardiomonitorów, 50 respiratorów, system 

zdalnego monitorowania pacjentów, 6 koncentratorów tlenu. Jesienią 2020 r. fundacja 

przeznaczyła prawie 21 mln zł na wsparcie walki z pandemią
378

.  

Wiele podmiotów ekonomii społecznej wspiera publiczne placówki zdrowia zakupami 

sprzętu medycznego. Największy wkład wnosi od lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Wiele fundacji tzw. korporacyjnych przeznacza znaczne środki na sprzęt medyczny
379

 (np. 

TVN Nie jesteś sam, Fundacja Polsat ). W trakcie pandemii kupowały środki ochrony 

osobistej dla pracowników systemu zdrowia.  

x 

Szereg organizacji ES oferuje produkty edukacyjne, m.in. służące uświadamianiu w 

ważnych kwestiach zdrowia. Związane są z prewencją w określonych chorobach, np. 

onkologicznych. Edukacja ma na celu uwrażliwianie obywateli, aby decydowali się na 

wykonanie badań przesiewowych. Dużą aktywnością wyróżniają się organizacje 

onkologiczne, ale także kardiologiczne. Inicjują kampanie wzywające władze do 

finansowania różnego typu badań i terapii. Forum Pacjentów Onkologicznych prowadzi bazę 

wiedzy o problematyce onkologicznej, w tym o nowych metodach leczenia, korzystaniu z 

systemu zdrowia w razie zachorowania
380

.  

Organizacje ES prowadzą wiele projektów edukacyjnych – jak Razem dla Zdrowia, 

Pacjenci Decydują, Cukrzycowe Centra Edukacji Lilly, Wolność Oddechu – Zapobiegaj 

Astmie - upowszechnienia wiedzy o astmie wśród 1 mln uczniów, projekt Rak Piersi od A do 

Z, który zaowocował wzrostem świadomości praw pacjenta wśród polskich Amazonek. 

Duże znaczenie mają produkty i usługi edukacyjne związane z zagrożeniami dla zdrowia 

publicznego. Fundacja Compassion Polska wraz z Fundacją Wiemy co Jemy oraz 

Fundacją Edukacj i  Społecznej  podjęła działania przeciwdziałające nadużywaniu 

antybiotyków w trakcie hodowli zwierząt mięsnych (używanie niezwiązane z leczeniem, ale 

dla uzyskania np. szybszego wzrostu zwierząt)
381

. Nadmiar antybiotyków skutkuje 

znaczącymi konsekwencjami zdrowotnymi dla obywateli. Otóż przekłada się na spadającą 

odporność na działanie antybiotyków w sytuacji konieczności podjęcia leczenia, w tym 

przejścia operacji chirurgicznych
382

. Według szacunków OECD, odporność na antybiotyki 

może być przyczyną ok. 700 tys. zgonów na całym świecie, a straty finansowe mogą wynieść 

ok. 0,03 proc. PKB (2020 r.) będą rosły bez podjęcia działań.  
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 https://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/informacje/329-1-37-mln-na-zwalczanie-przeciwdzialanie-lub-
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382
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Raport NIK udokumentował ten problem, pokazując znaczną jego skalę w Polsce. 

Generalnie na terenie UE w 2006 (NIK 2017:50)
383

 r. wprowadzony został zakaz stosowania 

antybiotyków w hodowli poza przypadkami leczenia zwierząt. Tymczasem szereg hodowców 

stosuje je w celach zwiększenia produktywności hodowli. Badania w Polsce z 2017 r. 

wskazały, że wśród hodowców 70 proc. - objętych monitoringiem NIK - stosowało 

antybiotyki, a w przypadku indyków i kurcząt odsetek ten był wyższy niż 80 proc.
384

.  

  

                                                 
383

 NIK. 2017.Wykorzystywanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim Najwyższa Izba 
Kontroli Warszawa,. 

384
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Tabela 3. Obszary działania organizacji ekonomii społecznej w polityce zdrowia  

Obszary - promocja i 
ochrona zdrowia 

Wytworzone produkty i usługi Przykłady organizacji 

Prawa pacjenta 

 materiały informacyjne (broszury, 
ulotki), publikacje 

 kampanie edukacyjne  

 nagłośnianie nieprawidłowej realizacji 
praw pacjenta 

 konferencje, seminaria. 

Fundacja Alivia, Fundacja My 
Pacjenci 

Promocja zdrowia, 
profilaktyka chorób, 
edukacja zdrowotna 

 publikacje (np. poradniki), prezentacje,  

 szkolenia, doradztwo (porady), dobre 
praktyki, edukacja,  

 grupy wsparcia, warsztaty 
prozdrowotne, grupy dyskusyjne, 
zajęcia fizyczne ogólnorozwojowe, 
programy anty-pandemiczne.  

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
profilaktyki i leczenia chorób 
kobiecych,  

Stowarzyszenie na rzecz ochrony 
zdrowia psychicznego "Nasz 
dom", Polska Federacja Edukacji 
w Diabetologii, Polskie 
Towarzystwo Dietetyki 

Opieka, rehabilitacja 
i prowadzenie 
terapii, w tym 
Interwencje 
kryzysowe, wsparcie 
psychologiczne  

 zajęcia rehabilitacji, pozyskanie 
urządzeń medycznych, grupy 
wsparcia,  

 konsultacje specjalistyczne, terapie, 
leczenie, rejestry medyczne (np. 
dawców szpiku) 

 publikacje, poradniki (profilaktyka),  

 punkty informacyjne, telefon 
zaufania, infolinie, szkolenia,  

 pogotowie dla ofiar przemocy w 
rodzinie. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom z Porażeniem 
Mózgowym "Jasny Cel", Fundacja 
"Akogo?", Fundacja Urszuli 
Jaworskiej, Krajowa Rada 
Związków i Stowarzyszeń 
Abstynenckich, Piekarskie 
Stowarzyszenie Rodzin 
abstynenckich Klub Abstynenta 
"PIĄTKA", Stowarzyszenie 
Promocji Zdrowia i Trzeźwego 
Stylu Życia, 

Opieka nad 
pacjentami - 
całodobowo i 
stacjonarnie 
(szpitale, hospicja), 
dostęp do 
świadczeń 
specjalistycznych 

 grupy wsparcia, współorganizacja 
badań klinicznych,  

 terapie, rehabilitacje, opieka (np. 
hospicja domowe, stacjonarne), 

 rzecznictwo związane z 
wprowadzeniem standardów 
świadczeń,  

 dystrybucja specjalistycznego sprzętu,  

 rzecznictwo związane z 
wprowadzeniem standardów 
świadczeń. 

Fundacja Hospicyjna, sieci 
stowarzyszeń alzheimerowskich 
Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Hospocyjne „PALIUM” 

Polskie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Chorobą 
Alzheimera, Fundacja Alivia 

Finansowanie 
sprzętu i usług 
medycznych 

 Kampanie społeczne, fundraising 

 Programy medyczne.
385

  

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, Caritas, Fundacja 
Hospicyjna 

Produkty lecznicze 
(leki), środki 
specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego, 
urządzenia 
medyczne 

 rzecznictwo związane z refundacją lub 
pokryciem kosztów z budżetu państwa 
danego świadczenia,  

 promocja zmian w programach 
lekowych,  

 dystrybucja urządzeń medycznych 
(wyrobów medycznych) na zasadzie 
samopomocy.  

zbiórki publiczne na rzecz zakupu np. 

Federacja Onkologiczna 

                                                 
385

 Np. Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci (uruchomiony przez WOŚP 
w 2017 r.). 
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produktu leczniczego 

Reprezentowanie 
interesów 
grupowych, w tym 
sektora PES 
(organizacje 
parasolowe) 

 Publikacje, materiały informacyjne, 
prezentacje,  

 warsztaty, wykłady. 

Polska Unia Onkologii, Polskie 
Towarzystwo Ortopedyczne i 
Traumatologiczne, Polska Unia 
Organizacji Pacjentów - 
Ogólnopolska Federacja 
Stowarzyszeń Reumatyków – 
REF, Polska Koalicja Pacjentów 
Onkologicznych, Alzheimer 
Polska 

Wpływanie na 
kształt polityki 
zdrowia  

 Publikacje, opracowania, seminaria, 
usługi eksperckie, udział w 
konsultacjach społecznych 

Fundacja My Pacjenci, Fundacja 
Alivia, Fundacji EuropaColon 
Polska, Fundacja Onkologia 2025 

Źródło: Opracowanie autorskie: Melanie Raczek, Andrzej Zybała 

  

 

Ilustracja 2. Oddziaływanie organizacji pacjenckich na organy administracji publicznej 

(pośrednie
386

 bądź bezpośrednie) 

 

Źródło: Melanie Raczek 
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 Np. w sytuacjach kiedy organ administracji publicznej opiera się na danych dostarczanych przez organizacje – 
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IX. Polityka społeczna 

Polityka społeczna to szerokie spektrum działań podejmowanych przez różne podmioty, 

rządowe i pozarządowe. Definicje polityki społecznej od dawna nie zawężają grona 

podmiotów ją realizujących do podmiotów państwowych, ale uwzględniają także podmioty 

społeczne. Przykładowo, Antoni Rajkiewicz wskazuje, że polityka społeczna to sfera 

działania państwa oraz innych ciał publicznych i sił społecznych, obejmująca kształtowanie 

warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich (zwłaszcza w środowisku 

zamieszkania i pracy”
387

 (Szarfenberg 2018).  

Do zakresu polityki społecznej można zaliczyć takie obszary, jak polityka wsparcia 

rodziny, pomoc społeczna (przeciwdziałanie ubóstwu,  zabezpieczenie społeczne np. w 

obliczu starości, bezrobocia, choroby i innych tzw. ryzyk socjalnych), polityka emerytalno-

rentowa, polityka wobec wykluczenia społecznego, wsparcie osób z niepełnosprawnościami. 

W polityce społecznej stosowane mogą być różne narzędzia, czyli inaczej mówiąc 

instrumenty działania. Najbardziej znana jest typologia Jolanty Supińskiej, która obejmuje: 

instrumenty ekonomiczne, prawne, kadrowe, informacyjne i przestrzenno-czasowe (Supińska 

2018). Instrumenty prawne, służą regulowaniu różnych sfer życia i stosunków społecznych 

(np. w obszarze stosunków pracy, stosunków mieszkaniowych czy relacji rodzinnych), 

instrumenty ekonomiczne oznaczają oferowanie np. świadczeń finansowych czy ulgi 

podatkowe. Instrumentem jest także oferowanie usług publicznych, np. usługi związane z 

opieką czy reintegracją społeczną.  

Sama polityka społeczna stała się dyscypliną mocno rozgałęzioną i ten proces wciąż się 

nasila. Wyłaniają się wciąż jej nowe sub-dziedziny, jak polityka rodzinna, senioralna, pieczy 

zastępczej, różnych kategorii ubezpieczeń społecznych.  

x 

W obrębie polityki społecznej po roku 1990 r. występowała znaczna liczba problemów, 

które dotykały wiele grup społecznych słabszych ekonomicznie lub zdrowotnie. Od początku 

lat 90. występował problem ubóstwa, także skrajnego, w niektórych okresach wynosiło 

ubóstwo skrajne przekraczało 10 proc. (w 2005 r. - 12,3 ), w ostatnich latach spadło (w 2019 

– 4,2 proc.). Ubóstwo relatywne spadało z 18 proc. w 2008 r. do 13,0 w 2019 r. (GUS 2020). 

Jednym z najistotniejszym źródłem było bardzo wysokie bezrobocie, które zaczęło się tuż po 

1990 r. W 2004 r. czyli w chwili wejścia do UE w skali kraju wynosiło ono ponad 20 proc, a 

w niektórych powiatach znacznie więcej. W ciągu kilku lat Polskę opuściły setki tysięcy osób, 

co złagodziło skalę bezrobocia. Ubóstwo nie wynika tylko z bezrobocia, ale dotyka także 

grupy pozostające poza rynkiem pracy, np. część rencistów i nieco rzadziej emerytów. Np. w 

2003 r. poniżej relatywnej granicy ubóstwa pozostawało 11 proc emerytów i 27 proc 

rencistów (wobec 19,7 proc ogółu społeczeństwa) (Chłoń-Domińczak 2006:144). 

 

Widoczne są problemy w dostępie do szeregu usług publicznych, zwłaszcza w obszarze 

opieki nad osobami zależnymi (osoby niepełnosprawne i przewlekle chore, a także osoby w 

wieku podeszłym, niesamodzielne). Poważnym – choć słabo nagłośnionym obszarem 

problemowym polityki społecznej jest sfera opieki zastępczej - wobec dzieci, które z różnych 

powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, a także zbyt skromne wsparcie 

dorosłych już wychowanków pieczy zastępczej, mających nieraz trudności z adaptacją w 

dorosłym życiu.  

                                                 
387

 Szarfenberg Ryszard.2018. Pojęcie polityki społecznej, w: J. Męcina, G. Filrit-Fresnak (red.). Polityka 
społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa. 
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Problemy społeczne miały swoje źródło również w stosunkowo niskich wydatkach na 

zabezpieczenie społeczne. W 2007 r. wynosiły one 15,7 proc. PKB. Bardzo niskie były 

świadczenia rodzinne (1.4 proc. PKB) oraz pomoc społeczną (wsparcie w razie niskiego 

dochodu, ok. 0,5 proc. PKB) (Żukowski 2005:121). Np. w latach 2005-2009 r. z pomocy 

pieniężnej
388

 i rzeczowej korzystało od 13,2 proc. do 9,8 proc. społeczeństwa (GUS 2011). 

Zadaniem ekspertów Banku Światowego, około 31 proc. osób, które spełniały kryteria 

dostępu do wsparcia socjalnego, nie otrzymywały go (2007) (World Bank 2010:30). 

Przełomem było wprowadzenie świadczenia wychowawczego znanego jako 500+. 

Zwiększyło wydatki nominalnie o ponad 50 mld zł. Podniosło udział wydatków społecznych 

w PKB. Ale i tak po tym wzrośnie wydatki na zabezpieczenie społeczne w 2019 r. wyniosły 

21,3 proc. PKB wobec średniej w UE – ok. 28 proc.
389

 

x 

W polityce społecznej po 1990 r. podejmowano kilka kategorii działań. Przede wszystkim 

utworzono lokalne struktury ośrodków pomocy społecznej. Najpierw ich działania 

skoncentrowane były na tradycyjnym wsparciu dochodów osób w sytuacjach kryzysowych. 

Po 2000 r. wprowadzano coraz więcej instrumentów aktywnego wsparcia. Reformowano 

system wsparcia socjalnego. Po 2000 r. wyłaniała się koncepcja tzw. aktywnej polityki 

społecznej (Rymsza 2003). Oznaczało to koncentrację władz i różnych podmiotów wsparcia 

na działaniach reintegracyjnych (np. ustawa o zatrudnieniu socjalnym, 2003). Powstało 

specjalne ustawodawstwo stwarzające możliwości reintegracji społecznej (np. centra i kluby 

integracji społecznej). W 2004 r. wprowadzono np. kontrakty socjalne (zindywidualizowana 

umowa wsparcia), w ramach, których klient zobowiązywał się – w zamian za określone 

wsparcie - do pewnych czynności, które służyły wzmocnieniu jego potencjału do 

niezależnego życia (zdobycia zatrudnienia) (NIK 2013:14, 37). W 1999 r. zaczęły działać 

powiatowe centra pomocy rodzinie, które zajęły się wsparciem w zakresie np. pieczy 

zastępczej, ośrodkami kryzysowymi, klubami środowiskowymi, wsparciem rodzin w 

kryzysach itp.  

W wielu gminach realizowano szereg programów reintegracyjnych finansowanych ze 

środków unijnych. W ośrodkach pomocy społecznej zmieniały się proporcje między 

pracownikami, którzy zajmowali się przyznawaniem zasiłków (czynność administracyjna), a 

tymi zajmującymi się pracą socjalną (pomocą w reintegracji). Wprowadzono także odrębną 

kategorię pracowników socjalnych – asystentów rodziny (2012)
390

. Pracują z rodzinami, które 

przechodzą kryzysy życiowe i których sytuacja stwarza zagrożenie koniecznością przekazania 

dzieci do pieczy zastępczej (NIK 2015).  

W ramach polityki społecznej wyłoniła się także polityka senioralna, co nastąpiło w 

początkach drugiej dekady XXI w. W latach 2012-2013 powołano departament polityki 

senioralnej w strukturach resortu pracy i polityki społecznej, a także działającą przy nim radę 

polityki senioralnej. Przyjęto założenia strategiczne dla tej dziedziny i uruchomiono pierwsze 

wieloletnie programy (ASOS, „Solidarność pokoleń”, których następnie zaczęło przybywać w 

kolejnych latach (np. program Senior+/Senior-Vigor czy „Opieka 75+”). Niektóre z nich 

adresowane są do samorządów, ale mogą być realizowane także przed podmioty ES i takie, 

które wprost skierowane są do tych ostatnich, np. ASOS.  

                                                 
388

 Pomoc pieniężna ma formę m.in. zasiłków (stały, okresowy, celowy, specjalny celowy), zasiłek i pożyczki na 
ekonomiczne usamodzielnienie (np. dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo–
wychowawczych). 
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Polityka społeczna uległa dynamicznemu rozwojowi, również w dziedzinie polityki wobec 

rodziny z dziećmi, na skutek problemów demograficznych. Zwiększano wsparcie dla 

rodziców. Np. wydłużano urlopy rodzicielskie, w tym wprowadzono urlopy tacierzyńskie, 

wprowadzano tzw. becikowe, wprowadzono świadczenie rodzicielskie dla osób, które nie 

uzyskają prawa do zasiłku macierzyńskiego (1000 zł miesięcznie
391

), a także ulgi podatkowe 

na dzieci. Wprowadzano takie instrumenty, jak karta dużych rodzin. Widoczny był znaczny 

nacisk na wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej, co też się stało. Po 2015 r. 

wprowadzono świadczenie wychowawcze 500+.  

Widoczne są dążenia, często deklaratywne, do zwiększenia skali oferowania obywatelom 

usług społecznych potrzebnych w określonych okolicznościach życiowych. Przykładem jest 

ustawa o Centrach Usług Społecznych, która zakłada rozwój i koordynację usług społecznych 

i to wobec szerszego wachlarza potrzeb, niż to dotąd przypisane było ośrodkom pomocy 

społecznej. Powoływanie CUS-ów nie jest obligatoryjne dla gmin i też nie ma określonych 

mechanizmów i gwarancji finansowania. Trudno więc powiedzieć, jaką rolę te instytucje 

odegrają w polityce społecznej. Tym niemniej wydaje się, że ich pojawienie się w porządku 

prawnym i na poziomie lokalnym tworzy odpowiednią ścieżkę rozwoju działań w polityce 

społecznej. Jednocześnie stanowi pole do współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej 

(Kowalski 2020).  

Podmioty ekonomii społecznej w polityce społecznej  

Według danych GUS w 2018 r. w obszarze pomocy społecznej i humanitarnej działało 6,6 

tys. podmiotów pozarządowych, co stanowiło 7,5 proc. wszystkich tego typu podmiotów 

(GUS 2019). W tej kategorii wymieniono organizacje działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych, chorych i starszych (2,7 tys. podmiotów) oraz organizacje działające na 

rzecz wspomagania rodzin (0,8 tys. podmiotów). Z kolei Stowarzyszenie Klon/Jawor 

wprowadziło pojęcie organizacji zajmujących się usługami socjalnymi i pomocą społeczną. 

Doliczyło się ich ok. 5 tys. organizacji, co stanowi ok. 7 proc. wszystkich podmiotów 

pozarządowych (Klon/Jawor, 2019:11).  

Podmioty ekonomii społecznej są istotnym partnerem w programowaniu i realizacji 

kluczowych celów polityki społecznej, jak ograniczanie rozmiaru wykluczenia społecznego i 

jednocześnie zapewniania obywatelom warunków do bezpiecznego – w sensie socjalnym – 

życia
392

. Odgrywają mniej lub bardziej zaawansowane czy systemowe role w różnych jej sub-

dziedzinach i w głównych fazach jej funkcjonowania czyli na etapie: programowania, 

implementowania, analizy wyzwań i scenariuszy rozwojowych, ewaluacji rezultatów. W 

praktyce w różnych sub-dziedzinach tej polityki wiele zależy od stylu programowania i 

implementowania, co jest również pochodną modelu zarządzania publicznego (etatyzm), 

wpływa znacząco na faktyczne role pełnione przez podmioty ekonomii społecznej na 

powyższych etapach. Ich rola jest wieloraka, poczynając od wpływu na programowanie 

polityki po wytwarzanie usług i produktów. Pełniąc role wchodzą w rozmaite partnerstwa, 

zarówno pomiędzy sobą jak również z organami administracji publicznej.  

Podmioty ES odgrywają kluczową rolę na poziomie programowania polityki społecznej w 

analizowanych tu dziedzinach. Współkształtują jej strategiczne cele, dążenia, metody 

działania i ewaluowania rezultatów. Tym samym wpływają pośrednio na podaż różnych 

produktów i usług społecznych. Ma to miejsce poprzez oddziaływanie na decydentów polityki 

społecznej na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Wzmacniają także postawy, które 

                                                 
391

 nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. 
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 Opracowania ukazujące relacje między ekonomią społeczną a polityką społeczną powstawały już półtora 

dekady temu. Zob. C. Miżejewski. 2006. 
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sprawiają, że powstaje więcej usług wsparcia dla grup defaworyzowanych (bardziej 

solidarystyczne postawy). Pobudzają lokalne społeczności i działające w nich podmioty do 

oferowania szeregu produktów i usług na ich rzecz. 

PES współtworzą agendę tej polityki. W różnego typu przekazach prezentują swoje 

priorytety programow i przekonują do nich innych interesariuszy. Widoczne jest to, że pełnią 

rolę rzeczników idei społeczeństwa inkluzywnego, włączającego grupy narażone na 

oddziaływanie mechanizmów wykluczających (np. z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, 

pochodzenia czy wykształcenia). Zwracają uwagę na potrzebę uspołeczniania ryzyk 

społecznych, które dotykają obywateli. Są to ryzyka wynikające z zagrożenia np. ubóstwem, 

bezrobociem czy chorobami. Oznacza to wzięcie współodpowiedzialności przez państwo i 

społeczeństwo za jednostki narażone na wykluczenie.  

Szereg PES wpływa na systemowy obraz polityki społecznej stawiając kluczowe postulaty, 

które wpływają na sposób funkcjonowania instytucji publicznych, w tym pracy z 

podopiecznymi. Silnie argumentowały zawsze za oddzieleniem sfery udzielenia świadczeń 

(jako postępowania administracyjnego) od pracy socjalnej, która docelowo miała być 

postrzegana jako praktyka udzielania pomocy o charakterze niematerialnym (np. 

kompleksowe wsparcie w procesie wyjścia z trudności życiowych, m.in. bezdomności czy 

uzależnień). 

Ciekawym przykładem jest także udział PES w procesie wypracowywania standardów 

świadczenia szeregu usług publicznych na rzecz różnych grup
393

 (np. osób szukających pracy, 

rodzin z dziećmi, rodzin doświadczających przemocy, osób niepełnosprawnych, osób 

starszych) oraz modeli sposobów ich realizacji przez samorządowe instytucje pomocy 

społecznej (gminy/powiaty/miasta na prawach powiatu). Wypracowano także standardy dla 

CIS oraz standardy narzędzi pracy socjalnej. Przedstawiciele PES pracowali w specjalnie 

powołanych zespołach eksperckich wspólnie z przedstawicielami instytucji pomocy i 

integracji społecznej, przedstawicielami środowisk naukowych (Kadela, Kowalczyk 2013)
394

. 

Ponadto przygotowano katalog dobrych praktyk w zakresie stosowania standardów, które 

powstały na bazie pilotażu wdrażającego pierwotne wersje standardów usług i standardów dla 

instytucji samorządowych (trwał ponad półtora roku)
 395

. 

Koncepcje standardów wdrażano następnie w wielu ośrodkach pomocy społecznej. Zrobił 

to m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji pilotażu. 

Wdrażano cztery standardy, w tym m. in. standard pracy socjalnej z rodziną doświadczającą 

przemocy w rodzinie oraz Standard interwencji kryzysowej, a także Model realizacji usług o 

określonym standardzie w mieście na prawach powiatu (Wrzos 2011:11).  

PES uczestniczyły także w międzysektorowych zespołach, które opracowały standardy 

mieszkalnictwa dla osób z różnym poziomem niepełnosprawności. Stają się one podstawą do 

realizacji programów, w ramach których osoby z niepełnosprawnościami uzyskują dostęp do 

mniej lub bardziej samodzielnego zamieszkania (zależnie do stopnia samodzielności)
396

.  
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 www.standardypomocy.pl 

394
 standardy wypracowano w ramach projektu unijnego Działanie 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług 

pomocy i integracji społecznej”, EFS. 
http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Standardy%20pracy%20socjalnej.%20Rekomendacje%20metodyc
zne%20i%20organizacyje.pdf 

395
 Katalog dobrych praktyk w zakresie stosowania standardów 

http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Katalog%20dobrych%20praktyk_0904.pdf 

396
 Standardy wypracowywały międzysektorowe zespoły (6) w ramach projektów finansowanych z PO WER 

(Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym).  

http://www.standardypomocy.pl/strona-2386-O_projekcie.html
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PES rozwijały ideę koprodukcji wybranych usług publicznych w zakresie polityki społecznej. 

Jak pisze w oparciu o literaturę przedmiotu Urszula Kobyliństka: ”Koprodukcja zakłada, że 

mieszkańcy angażują własny czas i wysiłek w wytwarzanie usług publicznych, z których sami 

będą korzystać” (Kobylińska 2018:208)
397

 Na tej zasadzie działa wiele organizacji w obszarze 

niepełnosprawności i wsparcia ich rodzin. W ramach danego stowarzyszenia przedstawiciele 

rodziców niepełnosprawnych dzieci realizują określone usługi, np. opieki wytchnieniowej, z 

których zarazem oni i ich podopieczni także mogą korzystać. PES często formułuje postulaty na 

rzecz koprodukcji usług. Tym bardziej, że podmioty te nierzadko obejmują osoby z grup czy 

środowisk, których bezpośrednio dotyczy dany problem, wobec czego mają one szczególne 

motywacje by być włączonymi w proces realizacji tychże usług. 

x 

Przedstawiciele PES przedstawiają swój punkt widzenia w różnych ciałach doradczych i 

przedstawicielskich, w których zasiadają. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Niebieska Linia” 

uczestniczą w Radzie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Dialogu 

Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów 

Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych w 

wielu dzielnicach m.st. Warszawy.  

Wśród podmiotów ES dostarcza nowych analiz i danych wykorzystywanych w 

programowaniu polityki społecznej. Pewna część PES odgrywa rolę think tank’ów. Dzięki 

temu są w stanie przedstawiać idee i argumenty za określonymi projektami rozwiązań i 

programów społecznych. Przykładem jest choćby Fundacja Aktywizacja, która nie tylko 

pomaga osobom niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej, ale też prowadzi i publikuje 

badania na ten temat czy raporty eksperckie. Typowo ekspercki charakter – w obszarze  

polityki wobec niepełnosprawności – ma natomiast Centrum Badań nad 

Niepełnosprawnością
398

.  

Szereg PES – dzięki swojemu potencjałowi analitycznemu – uczestniczy w konsultacjach 

nad projektami aktów prawnych. Przykładem jest aktywność w tej dziedzinie Koalicji na 

rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Grupuje ona stowarzyszenia działające w obszarze 

rodzinnej pieczy zastępczej. Wypracowuje uwagi do projektów aktów prawnych. Ponadto 

dzieli się dobrymi praktykami, uczestniczy w wymianie doświadczeń, przygotowuje raporty 

eksperckie, prowadzi monitoring już istniejących przepisów
399

. De facto prowadzi 

rzecznictwo interesów, wpływa na podnoszenie kompetencji interesariuszy, poszerzanie i 

dystrybucję wiedzy na temat obszaru tematycznego.  

W procedurach konsultacyjnych nad projektami aktów prawnych uczestniczą często 

przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), zarówno na szczeblu lokalnym, jak 

i centralnym (59,8%). Ponad połowa UTW zajmowała stanowisko w zagadnieniach 

senioralnych na szczeblu wojewódzkim na forum lokalnym lub centralnym (tylko w 

województwie kujawsko-pomorskim tego rodzaju aktywność była stosunkowo niewielka 

34,4% UTW). Niewiele mniejszym zaangażowaniem wykazywały się UTW w obszarze 

rzecznictwa, reprezentowania interesów osób starszych – 47,1% (GUS 2019c). 

                                                                                                                                                         
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00117 
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 Centrum Badań nad Niepełnosprawnością | opisujemy i zmieniamy politykę wobec niepełnosprawności 

(cbnn.pl) 

399
 Strona internetowa Koalicji na Rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej http://www.koalicja.org/ 

http://cbnn.pl/
http://cbnn.pl/
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Podmioty ES wpłynęły silnie na politykę wobec niepełnosprawności. W 2014 r. 

współkształtowały protest w Sejmie wobec niezwykle niskich wówczas świadczeń dla części 

opiekunów osób niepełnosprawnych. Doprowadziły do ich znacznego podniesienia z 

ówczesnego poziomu 520 złotych do stopniowego zrównania z płacą minimalną, w efekcie 

czego w 2021 roku świadczenie pielęgnacyjne jest na poziomie 1971 złotych netto. 

Analogiczny protest, tyle że pod Sejmem, organizowali wówczas opiekunowie osób 

dorosłych. Choć ich postulaty nie zostały zrealizowane, udało się trwale zakorzenić w 

agendzie polityki na rzecz niepełnosprawności także problemy opiekunów osób, które stały 

się niepełnosprawne już w dorosłym życiu. Następnie, jeszcze 2014 roku – pod wpływem 

obydwu protestów – miał miejsce okrągły stół z udziałem władz i organizacji związanych z 

problematyką niepełnosprawności (w tym także uczestników protestów), w ramach którego 

pracowano nad rozwiązaniami systemowymi w tym obrębie. Systematyczne spotkania 

robocze w zespołach tematycznych miały miejsce w ramach wspomnianego okrągłego stołu 

jeszcze w 2015 roku
400

.  

Również głośny protest środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin z 2018 r. okazał 

się mieć przełożenie na programowanie treści w polityce społecznej (Kubicki et. al 2019). 

Wyartykułowano wówczas problemy i postulaty, które następie częściowo przełożyły się na 

rozwiązania w polityce publicznej (stworzenie dodatkowych mechanizmów zwiększających 

dostęp do rehabilitacji medycznej dla osób znacznie niepełnosprawnych, przyjęcie 

Solidarnościowego Funduszu czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji).  

Wszystkie wskazane tu działania publiczne stanowiły pokłosie ówczesnego protestu i 

korespondowały mniej lub bardziej bezpośrednio z postulatami zgłaszanymi wówczas przez 

protestujących. Protesty jednak nie stanowiły jedynego mechanizmu oddziaływania na 

politykę publiczną przez podmioty ekonomii społecznej. Istotną rolę odgrywały też inne 

działania rzecznicze, np. akcje petycyjne szeroko rozpropagowywane w internecie i mediach 

społecznościowych. Przykładem mogą być prowadzone w 2017 roku petycje i kampanie 

rzecznicze Instytutu Spraw Obywatelskich oraz inicjatywa „Chcemy całego życia” na rzecz 

umożliwienia pracy zarobkowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych, pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne czy szeroką akcję petycyjną „Chcemy całego życia” w sprawie 

utworzenia specjalnych środowiskowych domów samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu 

i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Innym przykładem są petycje i inne działania 

rzecznicze podejmowane przez matki i opiekunki osób niepełnosprawnych, pobierające renty 

i emerytury oraz zabiegające o wyrównanie względem wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego. Działania te – dotąd – nie przełożyły się bezpośrednio na zmiany prawne, 

ale przyczyniły się do podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Senat w tym zakresie.  

Warto też zwrócić uwagę na silne mechanizmy włączenia organizacji społecznych w 

proces konsultowania realizacji programu „Za życiem”. Choć sam program z końca 2016 r. 

był przyjęty pospiesznie, bez szerszych konsultacji społecznych, co nieraz wskazywano jako 

jego słabość, o tyle już kolejne fazy wdrażania programu w latach 2017 i 2018 były 

poprzedzone cyklem konferencji i warsztatów regionalnych latem 2017 r., z udziałem 

interesariuszy społecznych, w tym organizacji np. prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. 

Aktualnie, prowadzone są prace przygotowawcze strategii na rzecz deinstytucjonalizacji. 

Głównym organizatorem była strona rządowa, ale organizacje pozarządowe (także te w 

działające w obszarze niepełnosprawności) też zostały włączone w ten proces. 

                                                 
400

 Szerzej o roli organizacji społecznych w protestach i konsultacjach polityki wobec niepełnosprawności można 
przeczytać w tekście R. Bakalarczyk, Dialog i konflikt rządu z nieformalnymi opiekunami osób 
niepełnosprawnych, w: Zybała A. (red.), Polska w dialogu. .Tradycja. Zmiany. Porównania. Perspektywy, Centrum 
Partnerstwa Społecznego „ Dialog” , Warszawa 2016 r. 
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Podmioty ES wykazywały się znacznie słabszą aktywnością merytoryczną w polityce 

senioralnej, w tym w zakresie wywierania wpływu na strukturę produktów i usług poprzez 

udział w ciałach doradczych, deliberacjach, konsultach, itp. Są jednak podmioty o dużej 

aktywności czego przykładem jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Promuje w 

szczególności srebrną gospodarkę, czyli gospodarkę zorientowaną na potrzeby starszego 

odbiorcy i konsumenta
401

. Publikuje raporty na ten temat czy organizuje tzw. srebrne debaty i 

inne wydarzenia, promuje myślenie w kategoriach srebrnej gospodarki i pośrednio kreuje 

podaż pewnych dóbr i usług, które byłyby dostępne dla osób w starszym wieku.  

Z kolei Fundacja Zaczyn działa na rzecz zmiany wizerunku osób starszych przedstawiając 

je jako osoby aktywne w życiu społecznym i kulturalnym
402

. Prowadzi szkolenia dla 

seniorów, warsztaty i szkoły szkoleniowe dla mazowieckich i wielkopolskich Rad Seniora, 

lekcje edukacyjne na rzecz młodzieży szkolnej z wykorzystaniem tzw. kombinezonu 

geriatrycznego. Organizowała przez lata Paradę Seniorów.  

Szereg podmiotów ES pełni funkcje integracyjne w swoim środowisku. Tworzą sieci 

organizacji (tzw. parasolowe). Podjęto kilka inicjatyw, które zrzeszają podmioty wybranych 

sfer życia, istotnych z punktu widzenia potrzeb osób starszych lub ich bliskich. Przykładem 

takiej inicjatywy jest Koalicja na Pomoc Samodzielnym
403

, działająca w obszarze opieki 

długoterminowej, organizująca konferencje, publikująca raporty i stanowiska w zakresie 

opieki długoterminowej i działająca na rzecz systemowych zmian w tym zakresie. Innym 

przykładem może być koalicja „Alzheimer Polska”
404

 zrzeszająca organizacje reprezentujące 

prawa i interesy osób z chorobami otępiennymi. 

Podmioty ES podejmują działalność rzeczniczą, związana z reprezentowaniem interesów 

i/lub praw danej grupy w ramach konsultacji prowadzonych na różnych szczeblach polityki 

społecznej. Realizowana jest ona nie tylko w ramach oficjalnych konsultacji, ale także w 

innych kontekstach. Działalność taka może prowadzić np. do uwzględnienia interesu danej 

grupy w różnych programach publicznych, w budżetach publicznych  

Zbierają i dystrybucją środki na rzecz grup defaworyzowanych, np. w ramach 

charytatywnych zbiórek, pozyskiwania środków w ramach tzw. 1% czy też innych bardziej 

usystematyzowanych form (jak choćby akcja „ Szlachetna Paczka”).  

Tabela 1. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 fazach 
funkcjonowania polityki społecznej  

 
Fazy w polityce 
społecznej 

Charakterystyka 

1. 
Programowanie 
działań/projektów 

 współkształtowanie agendy, np. poprzez wnoszenie nowych 

punktów widzenia o priorytetach, 

 sygnalizowanie nowych problemów, np. dotyczących struktury 

potrzeb grup defaworyzowanych, luk we wsparciu,  

 współtworzenie i tworzenie narracji dotyczących np. wizerunku 

osób bezdomnych czy uzależnionych. 

 wprowadzanie w debaty i proces programowania nowych 

projektów działań, reform, 

 współuczestnictwo w ciałach doradczych. 

2. 
Implementowanie działań, 
programów 

 dostarczanie produktów i usług np. opiekuńczych dla osób 

                                                 
401

 Strona Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, https://kigs.org.pl/ 

402
 Strona Internetowa Fundacji Zaczyn, https://zaczyn.org/ 

403
 Strona internetowa koalicji na Pomoc niesamodzielnym https://niesamodzielnym.pl/ 

404
 Strona Internetowa Alzheimer Polska http://www.alzheimer-polska.pl/ 

https://kigs.org.pl/
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niesamodzielnych, wsparcia dla opiekunów osób 

niesamodzielnych, prowadzenie placówek reintegracji 

społeczno-zawodowej, wsparcie kryzysowe (rodzina, piecza 

zastępcza). 

3. 
Analiza wyzwań i 
scenariuszy rozwojowych 

 dostarczanie produktów wiedzy (m.in.. bezpośrednie 

doświadczenia odbiorców wsparcia czy doświadczenia 

organizacji i inicjatyw na co dzień wspierających osoby w 

trudniej sytuacji społecznej), ekspertyzy, badania. 

4. Ewaluacji rezultatów 

 wytwarzanie opinii, ocen o różnym poziomie 

komplementarności, systematyczności produktów i usług 

wsparcia (raporty, monitoring, ewaluacje), np. społeczne 

raporty na temat stanu wdrażania zapisów Konwencji o 

Prawach Osób Niepełnosprawnych
405

) czy analizy programu „ 

Za życiem” po kilku latach funkcjonowania
406

. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Podmioty ekonomii społecznej w fazie implementowania polityki społecznej  

PES odgrywają znaczną rolę w na poziomie implementowania polityki społecznej, czyli de 

facto w sferze dostarczania usług wsparcia grupom defaworyzowanym, uzupełniając działania 

placówek publicznych (państwowych czy samorządowych). Istotny wydaje się także wkład w 

postaci produktów wiedzy i analizy.  

Według GUS, w 2018 r. PES prowadziło 2/3 centrów integracji społecznej (CIS), których 

w sumie działało wówczas aktywnie 186 (54 prowadziły samorządy terytorialne) (GUS 2019). 

Ich programy kierowane są do osób bezrobotnych, uzależniony oraz dla osób z 

niepełnosprawnościami, z chorobami psychicznymi, uchodźców realizujących indywidualny 

program integracji (GUS 2019b). Ponadto PES prowadziły 1/3 klubów integracji społecznej 

(ogółem działa 246 KIS), oraz 62,1% zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), zajmujących 

się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami (ogółem działa ich116). 

PES prowadziły również 77,6% warsztatów terapii zajęciowej (ogółem działa 718 WTZ).  

Podmioty ES świadczą rozmaite usługi na rzecz określonych grup społecznych, czego 

efektem jest rozwiązywanie lub łagodzenie wielu problemów społecznych. Oferują usługi 

aktywizacji społeczno-ekonomicznej dla grup defaworyzowanych. Ale oferują również np. 

usługi związane z opieką (nad dziećmi, osobami starszymi, z niepełnosprawnościami), 

pomocą społeczną, re-integracją społeczną czy asystą (typu asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej. 

Dane wskazują na to, że podmioty ES w domenie pomocy społecznej i opieki nad 

dzieckiem, działają w kilku – głównych dla siebie - obszarach. Przede wszystkim jest to 

pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Dość często zajmują się 

wspomaganiem rodziny – zarówno w formie zinstytucjonalizowanej jak i 

niezinstytucjonalizowanej, a nieco rzadziej pomoc ubogim oraz pomoc uzależnionym i ich 

bliskim. W zakresie opieki (w tym zastępczej) prawie połowa podmiotów robi to w formie 

zinstytucjonalizowanej, a co dziesiąta w formach zdeinstytucjonalizowanych. 

                                                 
405

 Aktualizacja Społecznego Raportu Alternatywnego – Prawa Osób z Niepełnosprawnościami (konwencja.org) 

406
 Ordo Iuris, Program „Za życiem”: osiągnięcia, deficyty, kierunek zmian Ewaluacja programu wsparcia dla 

rodzin „Za życiem” i rekomendacje kierunków zmian, 2020, Microsoft Word - analiza zz.docx (ordoiuris.pl) 

https://ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Program
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Jak pokazuje tabela 1, podmioty ekonomii społecznej prowadzą prawie 40% wszystkich 

placówek stacjonarnych i ponad 40% placówek dziennych
407

 świadczących usługi socjalne
408

. 

W zakresie pieczy zastępczej ten udział jest mniejszy - na poziomie nieco ponad 1/4 

placówek tego segmentu wsparcia. Niewielki udział gospodarki społecznej widać natomiast w 

świadczeniu usług w obszarze opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce). 

 

Tabela 2. Struktura placówek świadczących usługi społeczne według sektorów oraz 
dziedzin usług w 2016 r. 

 
Sektor 

publiczny 
Sektor 

społeczny 
Pozostałe podmioty 

Zakłady 
stacjonarne 
pomocy 
społecznej 

44,4 38,3 17,3 

Placówki 
wsparcia 
dziennego 

57,9 41,9 0,2 

Placówki 
instytucjonalnej 
pieczy 
zastępczej 

72,1 27,9 - 

Żłobki i kluby 
dziecięce 

25,4 5,5 69,1 

Źródło: GUS. 2018, s. 26.  

 

W tabeli nr 2 widoczny jest odsetek organizacji społecznych działających w sferze pomocy 
społecznej i opieki nad dzieckiem  

Tabela 3. Organizacje non-profit świadczące usługi pomocy społecznej oraz opieki nad 
dzieckiem według pól działalności statutowej oraz zinstytucjonalizowania świadczonych usług 
w 2016 r 

 Zinstytucjonalizowane Zdeinstytucjonalizowane 

Prowadzenie żłobków, rodzin 
zastępczych, domów dziecka 
etc. 

49,2 10,1 

Działania wspomagające 
rodziny 

37,5 32,7 

Pomoc ubogim 25,1 27,3 

Pomoc bezdomnym, w tym 
prowadzenie schronisk 

13,2 5,8 

Pomoc uzależnionym lub ich 20,6 17,3 

                                                 
407

 Placówki, jak koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze. 

408
 Są to takie placówki, jak domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, placówki zapewniające 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, środowiskowe domy 
samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domy dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych oraz pozostałe, tj. placówki typu 
centrum wsparcia rodziny oraz centrum interwencji kryzysowej, udzielające wsparcia, w tym schronienia osobom i 
rodzinom w stanie kryzysu. 
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bliskim, profilaktyka uzależnień 

Pomoc uchodźcom 1,0 0,8 

Pomoc osobom starszym, 
chorym, niepełnosprawnym 

37,2 62,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 2019 Usługi pomocy społecznej i opieki nad 
dzieckiem. Warszawa. 

 

Podmiotu ekonomii społecznej szczególnie doniosłą rolę pełnią w obszarze integracji i re-

integracji społecznej oraz zawodowej. Pionierską rolę w tego typu działalności odegrała 

działająca do dziś wielu płaszczyznach Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. 

Działania w zakresie włączenia w życie zawodowe i społeczne są prowadzone z jednej 

strony wobec osób z niepełnosprawnościami jak wobec innych grup zagrożonych 

marginalizacją społeczno-ekonomiczną. Kluczową rolę pełnią tu takie – przewidziane 

prawem – instytucje jak centra integracji społecznej (CIS) i kluby integracji społecznej (KIS). 

Ich znaczenie polega m.in. na tym, że one prowadzą projekty integracji, ale przy założeniu 

włączania swoich podopiecznych w ich współtworzenie. W ten sposób realizują cel ich 

aktywizacji, integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej.  

Usługi przeciw wykluczeniu społecznemu. Organizacje ES realizują usługi na rzecz grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także reprezentują ich interesy oraz zajmują się 

redystrybucją wsparcia finansowego i rzeczowego. Włączają te grupy w produkcję dóbr i 

usług oraz w działania rzecznicze. Potencjał ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu można pokazać na przykładzie konkretnych rodzajów wykluczenia 

lub grup, które są nim zagrożone. Przykładowe formy działania w tym obszarze prezentuje 

tabela 3. 

Tabela 4. Pola działalności ekonomii społecznej w obszarze wsparcia osób 
doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego 

Charakter działalności Przykłady organizacji i formy ich działalności. 

Dystrybucja środków i pieniędzy 
dla osób doświadczających 
ubóstwa i wykluczenia społecznego 

Stowarzyszenie Wiosna w ramach Akcji „Szlachetna 
Paczka”,  

Działalność Caritas Polska.  

Świadczenie usług na rzecz osób 
doświadczających ubóstwa i 
wykluczenia społecznego  

Ruch ATD IV Świat, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.  

Działania rzecznicze w imię 
interesów osób doświadczających 
ubóstwa  

Polski Komitet EAPN ,WRZOS. 

Aktywizacja zawodowo-społeczna 
osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem poprzez ich udział w 
klubach integracji społecznej i 
centrach integracji społecznej oraz 
w spółdzielniach socjalnych 

Praktycznie wszystkie podmioty działające jako Kluby 
Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej oraz 
Spółdzielnie Socjalne w ramach swoich ustawowych 
zadań i zasad odnoszących się do tego, kto może być 
uczestnikiem tego typu organizacji włączają osoby 
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem. 

Tworzenie ekspertyz, opracowań, 
broszur informacyjnych, 
poradników 

Organizacja parasolowa WRZOS (Wspólnota Robocza 
Organizacji Społecznych), Polski Komitet Europejskiej 
Sieci Organizacji Walczących Z Ubóstwem ( EAPN). 

Raporty tworzą także pojedyncze organizacje 
(przykładem są choćby raporty o Biedzie wydawane przez 
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Stowarzyszenie Wiosna 

Działania na rzecz zwiększania 
szans rozwojowych osób (głównie 
dzieci z ubogich rodzin czy 
zmarginalizowanych środowisk 

 Fundacja Świętego Mikołaja, Stowarzyszenie Wiosna (w 
ramach programu „ Akademia Przyszłości”) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Warto nadmienić, że podmioty ekonomii społecznej mogą działać nie tylko na rzecz grup 

defaworyzowanych, ale także mogą współtworzyć klimat w społecznościach lokalnych 

sprzyjających budowaniu zintegrowanych wspólnot, gotowych do współdziałania na rzecz 

potrzebujących. Przykładem jest aktywność Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej CAL. Podejmuje szereg działań przygotowujących m.in. pracowników socjalnych, 

urzędników, animatorów kultury i przedstawicieli (nie tylko lokalnej) administracji publicznej do 

animacji społecznej wokół idei przedsiębiorczości społecznej.  

Podmiot ekonomii społecznej może zatem oddziaływać także na instytucje sektora 

publicznego. Może poszerzać i wzmacniać ich kompetencje w obszarze polityki społecznej. CAL 

realizuje cele społeczne angażując instytucje kultury. Projekty tej organizacji przekraczają zatem 

tradycyjne podziały między obszarem polityki społecznej (wspieranie integracji grup 

defaworyzowanych), a obszarem kultury. Dochodzi bowiem do wszechstronnego rozpoznania 

potrzeb społeczności lokalnej i promowanie silnego włączenia obywatelskiego jej przedstawicieli.  

Wsparcie rodziny, pieczy zastępczej i jej wychowanków na drodze do 

usamodzielnienia. Podmioty ekonomii społecznej wspierają dorosłych wychowanków pieczy 

zastępczej. Po opuszczeniu pieczy zastępczej mają często trudności z usamodzielnieniem i 

adaptacją w dorosłym życiu. Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazał, że wielu z nich trafia 

na margines życia społecznego, w tym także może doświadczać wykluczenia 

mieszkaniowego, zaś polityka państwa pod wieloma względami jest nieskuteczna i 

nieadekwatna (NIK 2014).  

Podmioty ES wypełniają w pewnym stopniu tę lukę. Na przykład Fundacja Robinson 

Crusoe
409

 w kilkunastu miastach realizuje program pod nazwą „Wehikuł usamodzielnienia”. 

W jego ramach przekazuje praktyczną wiedzę oraz umiejętności potrzebne w samodzielnym 

życiu 
410

 Ponadto m.in. we współpracy z różnymi firmami realizuje program „Bezpieczny 

staż” dla wsparcia usamodzielniających się wychowanków we wchodzeniu na rynek pracy.  

 Część podmiotów ekonomii społecznej wspiera także rodziny zastępcze i placówki 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (czyli najczęściej po prostu domom dziecka). Na przykład 

Fundacja Erbud działająca przy spółce Erbud S.A w ramach programu „Recepta na Sukces” 

prowadzi warsztaty szkoleniowe i usamodzielniające dla wychowanków jak i dla 

wychowawców.
411

 

Tabela 5 przedstawia przykładowe obszary wsparcia rodziny ze strony podmiotów 

ekonomii społecznej.  

Tabela 5. Działania podmiotów ekonomii społecznej w obszarze wsparcia rodziny. 

Obszar wsparcia Przykłady zaangażowania podmiotów gospodarki społecznej 

                                                 
409

 https://www.fundacjarobinson.org.pl/ 

410
 https://www.fundacjarobinson.org.pl/wehiku-usamodzielnienia 

411
 18. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
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Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ 
Niebieska linia”, 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ( dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). 

Pomoc w rodzinie z 
uzależnieniami 

I rodziny w kryzysie 

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów 
Alkoholowych ( działająca od 1991 roku) , Fundacja Zerwane Więzi. 

Wsparcie pieczy 
zastępczej oraz 
wychowanków pieczy 
zastępczej 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Fundacja Erbud, 
Fundacja Robinsona Crusoe, Fundacja Przystanek Rodzina, Koalicja 
na rzecz Rodzinnej Pieczy zastępczej. 

Źródło: Opracowanie własne  

 

W obszarze wsparcia rodziny działa Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, które prowadzi 

ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, opracowuje i prowadzi programy 

profilaktyki przemocy dla szkół, współpracuje z uczelniami, prowadzi superwizję pracy 

specjalistów ds. przemocy w rodzinie, a członkowie stowarzyszenia popularyzują 

problematykę w mediach. Ponadto Stowarzyszenie bierze udział w licznych grupach 

roboczych i ciałach konsultacyjno-doradczych na różnych szczeblach polityki publicznej.  

Część podmiotów gospodarki społecznej adresuje swoją ofertę do rodzin o różnych 

potrzebach (zarówno rodzin biologicznych jak i zastępczych), inne są sprofilowane na 

określony typ rodzin lub wymiar potrzeb (np. w związku z problemami alkoholowymi czy 

przemocą domową).  

Nierzadko łączą działania bezpośrednio ukierunkowane na pomoc z działaniami 

pośrednimi czy to o charakterze uświadamiająco-edukacyjnym czy rzeczniczo-

konsultacyjnym. Tą wielotorowość widać zwłaszcza na przykładzie najbardziej znanych 

organizacji ekonomii społecznej zajmującej się przemocą w rodzinie. Fundacja Dzieci 

Niczyje prowadzi centra pomocy dzieciom, ale oferuje wsparcie także rodzicom. Prowadzi 

pomoc telefoniczną, edukację profesjonalistów.  

Casus polityki senioralnej. Szereg podmiotów ekonomii społecznej wytwarza produkty i 

usługi w ramach polityki senioralnej (Jagielska, Matejek 2017). W wielu wypadkach 

korzystają z zasobów rządowego programu ASOS (realizowany od 2012 r, budżet roczny 40 

mln zł). Wytwarzają usługi w ramach 4 modułów tematycznych: edukacja osób starszych, 

aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja 

społeczna osób starszych, usługi społeczne dla osób starszych. Środki otrzymało 81 

podmiotów
412

, ponad połowę stanowiły stowarzyszenia (52%), fundacje 39%, kościelne 

osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne – 6% , a spółdzielnie socjalne i inne 

podmioty – 3%. 

 

Tabela 6. Realizowane działania przez podmioty ekonomii społecznej w ramach programu 
ASOS skierowanego dla środowiska seniorów 

Priorytet 1 Realizowane działania 

Edukacja osób 
starszych 

Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin; programy edukacyjne i 
warsztaty o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu. Zajęcia 
przygotowujące do usług wolontariackich; Kształcenie opiekunów; 
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 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – rok 2019, wrzesień 2020. 
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Promowanie wolontariatu kompetencji; Promocja oferty edukacyjnej wśród 
osób starszych. 

Aktywność społeczna 

Promująca integrację 
wewnątrz i 
międzypokoleniową 

1. Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych. 2. Aktywność 
fizyczna osób starszych, aktywność turystyczno-rekreacyjna osób 
starszych. 3. Zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące różne 
pokolenia; Budowanie sieci społecznych, w tym wolontariat wewnątrz i 
międzypokoleniowy. 5. Przeciwdziałanie e-wykluczeniu. 

Partycypacja 
społeczna osób 
starszych 

Formy aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych (rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego). 2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i 
integrację w życiu społecznym/publicznym. 3. Sieć pomocowo-
informacyjna (budowanie pozytywnego wizerunku starości, pomoc 
obywatelska). Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania 
grup obywatelskich oraz organizacji pożytku publicznego 

Usługi społeczne dla 
osób starszych 

Szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom 
starszym). Wspieranie różnych form samopomocy; Wspieranie rodzin w 
opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług opartych na działalności 
wolontariuszy; Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. 
opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, 
sportowych i turystycznych. 

Źródło: R. Bakalarczyk na podstawie: MRiPS 2020. 

 

Podmioty ES wytwarzają także usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) dzięki 

programowi Opieka 75+. Finansowane są z jego budżetu, jakkolwiek to gminy bezpośrednio 

aplikują do ministerstwa (program adresowany tylko do gmin liczących do 60 tys. 

mieszkańców). Wprawdzie to gminy aplikują o środki, ale wykonawstwo zlecają m.in. 

podmiotom ES.
413

 Część organizacji ES wytwarza usługi w ramach partnerstw, które 

zawierają z podmiotami publicznymi. Stowarzyszenie Żółty Parasol
414

, które wraz z 

działającym przy strukturach Urzędu Miasta Wrocławskim Centrum Seniora bierze udział w 

realizacji programu „Taxi 75+” służącego zapewnieniu bezpłatnego dowozu w określone 

miejsca (typu przychodnia) najstarszych mieszkańców miasta.  

Podmioty ES oferują także usługi edukacyjne. W 2018 r. stowarzyszenia prowadziły 268 

uniwersytetów trzeciego wieku (na prawie 600 działających). Co ciekawe pełnią one nie tylko 

funkcje edukacyjne, ale także organizują wydarzenia kulturalno-okolicznościowe, a także – 

choć rzadziej – prowadzą działalność społeczną (GUS 2019c).  

Bibliografia  

Bakalarczyk Rafał. 2016. Dialog i konflikt rządu z nieformalnymi opiekunami osób 

niepełnosprawnych, w: Zybała A. (red.), Polska w dialogu. .Tradycja. Zmiany. Porównania. 

Perspektywy, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Warszawa. 

Charycka Beata, Gumkowska Maria. 2019. Kondycja organizacji pozarządowych w 2018 r. 

Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor; https://fakty.ngo.pl/raporty/kondycja-organizacji-

pozarzadowych-2018 (dostęp: 31.10.2020). 

Chłoń-Domińczak Agnieszka. 2006. Nowy system emerytalny. Co dotychczas i co dalej? w: 

S. Golinowska, M. Boni (red.). Nowe dylematy polityki społecznej. Raporty CASE nr 65.  

                                                 
413

 W ramach edycji programu na 2020 rok wprowadzono możliwość „zlecania wykonania usług opiekuńczych 
organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w trybie otwartego 
konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2020 

414
 https://zoltyparasol.org/taxi75/ 



159 

 

GUS. 2011. Pomoc społeczna w Polsce w latach 2005-2009. Główny Urząd Statystyczny. 

Warszawa. 

GUS. 2018. Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016. 

Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, Kraków. 

GUS. 2019. Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, 

społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 

2018 r. - wyniki wstępne. Warszawa. 

GUS. 2019a. Usługi pomocy społecznej i opieki nad dzieckiem. Główny Urząd Statystyczny 

Warszawa. 

GUS. 2019b. Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności 

zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2018 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa. 

GUS. 2019c. Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018. Warszawa: 

Główny Urząd Statystyczny. 

GUS. 2020. Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2019. Główny Urząd Statystyczny. 

Warszawa. 

Jagielska Katarzyna, Matejek Józefa. 2017. Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo w 

systemie wsparcia rodziny, Ekonomia Społeczna Nr 1:22–31.  

Kobylińska Urszula. 2018. Koprodukcja usług publicznych w świetle przeglądu literatury. 

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt naukowy 62, Wydawnictwo SGH. 

162:205–218. 

Kowalski Rafał. 2020. Centra Usług Społecznych. Nowe oblicze pracy socjalnej i szansa dla 

NGO-sów? Portal: ngo.pl 

Kubicki Paweł, Bakalarczyk Rafał, Mackiewicz-Ziccardi M. 2019. Protests of People with 

Disabilities as Examples of Fledgling Disability Activism in Poland, Canadian Journal of 

Disability Studies 8 (5), , s. 141-160. 

MRPiPS. 2020. Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – rok 2019. Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej. Warszawa. 

Miżejewski Cezary. 2006. Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej, Ekonomia 

społeczna. Ekonomia Społeczna Teksty 21. 

Kubicki Paweł, Bakalarczyk Rafał, Mackiewicz-Ziccardi Marek. 2019. Protests of People 

with Disabilities as Examples of Fledgling Disability Activism in Poland. Canadian Journal of 

Disability Studies 8 (5):141-160. 

NIK.2013.Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy 

społecznej. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.  

NIK. 2014. Pomoc w usamodzielnieniu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Warszawa: Najwyższa 
Izba Kontroli. 

NIK. 2015. Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.. 

Rymsza Marek. 2003. Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce. W: M. Rymsza, T. 

Kaźmierczak (red). W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa: Instytut Spraw 

Publicznych.. 

Szarfenberg Ryszard.2018. Pojęcie polityki społecznej, w: J. Męcina, G. Filrit-Fresnak (red.). Polityka społeczna. , 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 



160 

 

Supińska Jolanta. 2018. Style i instrumenty polityki społecznej, w: J. Męcina, G.Filrit-Fresnak (red.). Polityka 
społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 

Wrzos (red.). 2011. Katalog dobrych praktyk w zakresie stosowania standardów. Praca 

zbiorowa. Warszawa: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. 

World Bank. 2010. Poland. Public Expenditure Review. Volume I: Analysis of Social Sectors 

and Public Wages. Report No. 52536-PL.  

 

  



161 

 

X. Polityka kulturalna 

W literaturze przedmiotu znajdujemy pewien wybór podejść teoretycznych do tego czym 

jest polityka kulturalna
415

. W literaturze zagranicznej definicje zaczęły pojawiać się w latach 

70. Obejmowały one albo wąski albo szeroki zakres odniesień do zjawisk kultury (do kultury 

popularnej [spędzanie wolnego czasu] albo do wysokiej [sztuka]). John Meisel w 1974 r. 

wskazał, że polityka kulturalna może być postrzegana jako obszar działania władz w różnych 

sub-sektorach szeroko pojmowanej aktywności kulturalnej obywateli z myślą o kultywowaniu 

idei dobrego obywatelstwa. Paul DiMaggio w 1983 r. zaproponował jej definicję jako 

polityki, która reguluje obszar rynku idei
416

. W ostatnim okresie powtarzana jest często 

definicja Clive’a Graya, który zdefiniował politykę kulturalną jako aktywność, którą rząd 

podejmuje – w tym wstrzymując się od niej – w obszarze wartości i ideologii, które rządzący 

wspierają uznając to za właściwe. Kevin Mulcahy określił ją jako działania państwa, które 

dotyczą życia kulturalnego obywateli, tworzenia im wyboru w zakresie wartości, które 

ostatecznie sami wybierają. Ale wskazuje także na politykę kultury w znaczeniu hegemonii 

kulturalnej, którą mogą współtworzyć działania podejmowane w ramach polityki kulturalnej.  

Toby Miller i George Yúdice wskazują, że polityka kulturalna odnosi się do aktywności 

różnych organizacji (rządowych i pozarządowych), które angażują się w kształtowanie 

kreatywności artystycznej i sposobu życia zbiorowości. To organizacje, które współkształtują 

aktywność twórców, ponieważ angażują ich, finansują, tworzą ramy, które określają to, kiedy 

ich twórczość jest akceptowana bądź odrzucana. W rzeczywistości to one często decydują i 

wprowadzają nawet kryteria, które przesądzają o tym, w jakim wypadku, w odniesieniu do 

jakiej twórczości może zostać użyte słowo „kreatywna” (Miller, Yúdice 2002). 

Margaret J. Wyszomirski, amerykańska uczona, również podkreśla, że polityka kulturalna 

– jak i inne polityki sektorowe – jest sumą decyzji, działań (bądź rozmyślnego ich braku) 

podejmowanych zarówno przez aktorów publicznych, jak i prywatnych. Daje przykład 

Fundacji Forda, która wydała niemal 100 mln dolarów w okresie od połowy 1950 do połowy 

1970 na rozwój regionalnych teatrów, grup tanecznych czy orkiestr symfonicznych 

(Wyszomirski 2008:42). W kształtowaniu polityki kulturalnej – idei tej polityki, jak i jej 

produktów – uczestniczą wszystkie podmioty, które są zaangażowane w aktywności 

dotyczące estetyki, dziedzictwa i rozrywki na ich etapie produkcji, prezentacji, dystrybucji, 

zachowania i edukacji (Paquette, Beauregard 2018: 25).  

Na polskim gruncie politykę kulturalną - w duchu polityki publicznej – kompleksowo 

opisał Kazimierz Krzysztofek. Podkreślił, że politykę kulturalną można uznać za celowe 

działania polegające na wpływaniu na procesy kulturowe służące pobudzeniu uczestnictwa w 

kulturze, jej demokratyzacji, tworzeniu warunków sprzyjających twórczości, zachowaniu 

dorobku pokoleń (duchowego i materialnego), przygotowaniu kolejnych pokoleń do 

dziedziczenia dorobku. Innymi słowy jest ona procesem przekazywania kanonu kultury danej 

społeczności, a także sprzyjanie jej udziałowi w wymianie między kulturami (Krzysztofek, 

1999: 11).  

Według zbliżonego podejścia Doroty Ilczuk polityka kulturalna jest intencyjnym i 

systematycznym angażowaniem się w dziedzinę kultury, realizowanym dla osiągnięcia 

czterech podstawowych celów:  

 zachowania tożsamości kulturalnej narodu,  

 zapewnienia jednakowego dostępu do kultury,  
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 promowania kreatywności,  

 uzyskania wysokiej jakości dóbr i usług kulturalnych, zapewnienia różnorodności 

kulturalnej, aby odpowiedzieć na potrzeby i gusta wszystkich grup społecznych 

(Ilczuk. 2002).  

Skowrońska et al. wskazują na dwa główne znaczenia pojęcia polityka kulturalna (w sensie 

politics i policy). W pierwszym znaczeniu jest to ciągła gra sił i interesów obecnych w 

kulturze, w tym gra aktorów politycznych, którzy mogą działać przeciwko konkretnym 

wydarzeniom czy twórcom. W drugim znaczeniu polityka kulturalna to wizje kultury obecne 

w społeczeństwie oraz działania służące ich wdrażaniu (Skowrońska et al. 2014: 21).  

Również w dokumentach państwa można spotkać określone podejście do polityki 

kulturalnej
417

. W Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 nie definiuje się 

polityki kultury jako takiej. Natomiast sformułowano jej ramy - ideę zrównoważonego 

rozwoju kultury, co uznano za najwyższą wartość, która ma być przenoszona ponad 

pokoleniami. Kultura to „całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski”. 

Kultura jest uznana za wartość warunkującą uzyskanie i zachowanie tożsamości narodowej. 

Jest bowiem czynnikiem zapewniającym ciągłość tradycji i rozwój regionów (Ministerstwo 

Kultury 2005:6). 

Warto wskazać na istnienie konstytucyjnego wymiaru polityki kulturalnej. Otóż 

Konstytucja RP zawiera stwierdzenie: Rzeczpospolita Polska stwarza warunki 

upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu 

polskiego, jego trwania i rozwoju. 

x 

Polityka kulturalna jest szczególnie trudnym obszarem aktywności zbiorowej. Jej 

przedmiotem są bowiem najważniejsze ludzkie dążenia i wartości, a także wymiar 

światopoglądów. Tym samym towarzyszy jej specyficzne zagrożenie. Otóż niektórzy jej 

aktorzy mogą potraktować kulturę jako instrument zdobywania czy zachowywania władzy 

politycznej. Mogą – za pomocą publicznych funduszy – faworyzować określone doktryny czy 

ideologie.  

Dlatego niektórzy autorzy stawiają pytanie o to, czy państwo demokratyczne powinno 

mieć politykę kulturalną. Zdaniem Daniela Przastka termin wywołuje skojarzenia z reżimami 

niedemokratycznymi
418

. Tam kultura traktowana była jako instrument wsparcia rządzących 

(Przastek 2016: 10). Izabella Cywińska, pierwszy minister kultury po 1989 r., powiedziała: 

„Wychowana w PRL-u, byłam zrażona do pojęcia »polityka kulturalna«.” (Wąsowska-Pawlik 

2016).  

Agata Wąsowska-Pawlik stwierdziła: „Po latach dominacji państwa uważano, że jego 

oddziaływanie na sektor kultury powinno być zminimalizowane”. Zdaniem tej autorki kultura 

w Polsce płaci w pewnej mierze cenę za przeszłość w postaci marginalizacji kultury, zarówno 

w sensie symbolicznym, jak i finansowym (Wąsowska-Pawlik. 2016:113). Również pierwsza 

w Polsce po 1990 r. strategia dotycząca sektora kultury wskazuje na to dziedzictwo. 

Jednocześnie zawiera deklarację, że „Polityka kulturalna w naszym kraju nigdy już nie będzie 

polegać na sprawowaniu scentralizowanego zarządu i ideologicznej kontroli nad życiem 

kulturalnym i działalnością instytucji kultury”. Wskazuje także, że „polityka kulturalna nie 

stroniąc od wyboru wartości, nie powinna być włączana w doraźne spory ideologiczne” 
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(MKiS 1993:3). W praktyce jednak na początku lat 90., ale i później zdecydowana większość 

znaczących instytucji kultury znajdowało się w rękach instytucji państwa. Natomiast istniało 

przekonanie, że spora część dziedzictwa w postaci zabytkowych pałaców, dworów, czy 

zespołów parkowo-ogrodowych może zostać sprywatyzowana
419

.  

Część badaczy podkreślała, że współcześnie państwa powinny tak wspierać istniejące czy 

wyłaniające się inicjatywy kulturalne, aby tworzyć warunki do zaistnienia różnorodności 

kulturowej. Powinny m.in. decentralizować czyli przekazywać samorządom i organizacjom 

społecznym kompetencje w zakresie kształtowania zjawisk kultury (Przastek 2016). 

Przemysław Kieliszewski podkreśla, że w sferze polityki kulturalnej kluczowym wymiarem 

jest partnerstwo między sektorem publicznym, rynkowym i pozarządowym (Kieliszewski. 

2008).  

W strategii rządowej z 1993 r. (Polityka Kulturalna Państwa) w tym, co nazwano nowym 

ustrojem kultury założono decentralizację (orientacja samorządowa), czyli przekazywanie 

przez administrację państwa części uprawnień w gestię administracji samorządowej przy 

pozostawieniu tzw. sfer chronionych szczególnie istotnych dla państwa (najistotniejszych dla 

życia kulturalnego instytucji i przedsięwzięć). 

W znacznej mierze samorządy stały się instytucjami dominującymi w określaniu rozmiaru 

aktywności kulturalnej na poziomie lokalnym. Zarządzają różnorodnymi instytucjami kultury, 

a także rozdysponowują środki m.in. dla organizacji pozarządowych. Warto zaznaczyć, że 

samorządy wojewódzkie posiadają znaczący potencjał instytucjonalny w sferze kultury. 

Zarządzają instytucjami kultury o zasięgu wojewódzkim, a nawet szerszym. Np. władze 

województwa mazowieckiego dysponują takimi placówkami, jak Muzem Literatury, który 

jest kluczowy dla całej polskiej kultury. Badania pokazują, że władze samorządowe 

(prezydenci, burmistrzowie, oraz wyspecjalizowani urzędnicy ) odgrywają najważniejszą rolę 

w opracowywaniu polityki kulturalnej na swoim terenie. Samorząd uznawany jest za 

głównego rozgrywającego w lokalnej polityce kulturalnej. Przesądza o tym jego budżet, 

którym dysponuje i udostępnia jego fragmenty – na określonych warunkach - organizacjom 

pozarządowym (DNA Miasta 2017). Można powiedzieć, że zdolność samorządów do 

odgrywania kluczowej roli w sferze kultury uwarunkowana jest ich partnerstwem z PES 

(partnerstwo międzysektorowe). 

W ostatnich latach wiele samorządów, zwłaszcza dużych miast, rozwijało politykę 

kulturalną. Zawsze ją posiadały, ale stawała się ona bardziej systemowa, oparta na 

wyznaczonych priorytetach i konkretnych celach do realizacji. Instrumentem zarządzania w 

sferze kultury stały się strategie. Organizowano wokół nich konsultacje, angażowano NGO. 

Według jednego z raportów w roku 2012 w 12 spośród 66 przebadanych największym 

polskich miast posiadało dokument strategiczny w zakresie kultury. Obecnie prawdopodobnie 

jeszcze większy odsetek samorządów posiada swoje strategie. Na przykład Rada Miejska w 

Łodzi w 2013 roku uchwaliła Politykę Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. Dokument 

był później aktualizowany
420

, a nawet ewaluowany (Res Publika Nowa 2017). W Bydgoszczy 

zawarto w grudniu 2011 r. „Bydgoski Pakt dla Kultury”. Powstała Obywatelska Strategia 

Rozwoju Kultury - Masterplan dla Kultury
421

. Strony zgodziły się na m.in. udział organizacji 

                                                 
419

 Przygotowywana ustawa o reprywatyzacji obejmowała ok. 1700 zabytków nieruchomych (MKiS 1993). 

420
 Uchwała Nr LXXV/2049/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 września 2018 r. w sprawie aktualizacji "Polityki 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi"; https://uml.lodz.pl/kultura/wsparcie-kultury/polityka-rozwoju-kultury-
2020-dla-miasta-lodzi/ 

421
 https://www.bydgoszcz.pl/kultura/pakt-dla-kultury/ 

https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=45960&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct
https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=45960&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct
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pozarządowych w tworzeniu regulaminu przyznawania dotacji dla NGO ze sfery kultury, 

kontroli wydatkowania środków na kulturę itp. 

Również mniejsze miejscowości wypracowywały programy rozwoju kultury, często w 

oparciu o lokalne domy kultury (Czyżewska 2018). Taki dokument powstał np. w Gminie 

Grabowo (Łomżyńskie), w której mieszka 3643 osób
422

. Oparto się na współpracy z 

warszawskim Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna”. Strategia uwzględnia aktywność 

w kulturze organizacji pozarządowych (3 stowarzyszenia).  

Jednocześnie badania z tamtego okresu wskazują, że trzeci sektor raczej krytycznie ocenia 

racjonalność wydawania samorządowych środków na przedsięwzięcia kulturalne. Tylko 31% 

badanych organizacji twierdzi, że pieniądze trafiają do tych podmiotów, które na to 

najbardziej zasługują. 60% przedstawicieli organizacji pozarządowych uważa, że potencjał 

kulturowy miast nie jest właściwie zagospodarowany (DNA Miasta 2017). 

x 

Pomimo zastrzeżeń wobec roli państwa w polityce kulturalnej, rządy zazwyczaj miały 

swoje polityki w tym zakresie. One ulegały ewolucji po 1990 r. wraz z rosnącą refleksją nad 

takimi zagadnieniami, jak mecenat państwa i mecenat prywatny, rola podmiotów 

pozarządowych, sponsoringu, uformowania wizji i roli dziedzictwa narodowego w 

kształtowaniu społeczeństwa i jego wpływie na szeroko rozumiany rozwój itp.
423

  

Zdaniem Kazimierza M. Ujazdowskiego w pierwszych latach po 1990 r. doszło do 

zaniedbania aktywności państwa w sferze kultury. To skutek tzw. ekonomizacji kultury. „W 

latach 90. kultura została zepchnięta na margines wskutek ekonomizacji polityki 

państwowej”. Jego zdaniem, dopiero na przełomie wieków państwo nadało kulturze 

samodzielną pozycję/rolę i stało się w niej aktywne (Ujazdowski 2017). Wskazuje, że 

istotnym momentem było powołanie do życia Instytutu Adama Mickiewicza (2000). Wiąże 

ten czas również z narodzinami tzw. polityki historycznej. Jesienią tego roku Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego zainicjował kampanię społeczną i wystawę „Bohaterowie naszej 

wolności”. Prezentowano na niej świadectwa życia żołnierzy Armii Krajowej, w 

nowoczesnych formach. 

Po 2000 r. rządzący przywiązywali rosnącą uwagę do kultury, jakkolwiek znaczenie miała 

wciąż wymieniona powyżej ekonomizacja, czyli dopatrywania się w zjawiskach kultury 

silnego źródła dla rozwoju ekonomicznego. Powyższemu sprzyjało to, że kultura była silnie 

wspierana ze środków unijnych. Bożena Gierat-Bieroń kojarzy z tym również pojęcie 

strategizacji kultury (Gierat-Bieroń 2016). „Polskie Ministerstwo Kultury było bodaj jedynym 

spośród nowych krajów wstępujących do UE, które przygotowało tak obszerny dokument, 

zapewniając kulturze wielki zastrzyk finansowy z UE. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 

wytyczała zasadniczo dwa cele: kulturalny rozwój regionu oraz ekonomizację kultury.” 

(Gierat-Bieroń 2016:92). 

Warto dodać, że badania ewaluacyjne wykazały, że korzystne okazały się interwencje 

publiczne w obszarze kultury dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (w latach 2007-

2013 i 2014-2020). Chodzi o wydatkowanie unijnych dotacji w tej sferze w ramach polityki 

spójności (Bienias et.al. 2020.).  

                                                 
422

 Raport był dofinansowany ze środków Narodowego centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury +. 
Inicjatywy Lokalne”. 

423
 https://www.gov.pl/web/kultura/polityka-kulturalna-dokumenty 
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Po 2000 r. powstawały bardziej kompleksowe strategie, jak Program Narodowej Strategii 

Rozwoju Kultury 2004–2007 czy Program Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 2004–2013, 

Mecenat Pełnowymiarowy. Polityka kulturalna państwa 2005–2007
424

.  

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury sfomułowała liczne cele strategiczne, m.in.: wzrost 

wydatków na kulturę, wyrównanie dostępu do dóbr kultury, uruchamianie pozabudżetowych 

źródeł finansowania kultury, poprzez tworzenie sieci funduszy (Fundusz Sztuki 

Współczesnej, Fundusz Zakupów Bibliotecznych; Regionalny Fundusz Zakupu i Wykupu 

Muzealiów). Zakładano prowadzenie wspólnych działań z samorządami. Celem było również 

podniesienie jakości zarządzania w instytucjach kultury, wprowadzenie nowoczesnych 

technologii, zwiększenie uczestnictwa i wyrównanie szans (w tym szkolnictwa artystycznego) 

(Gierat-Bieroń 2016:92). 

Z kolei w „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” z 2013 r. uznano, że należy 

działać na rzecz wzmocnienia roli kultury, ponieważ ma ona powiązanie z rozwojem 

społecznym i gospodarczym. Dlatego zaplanowano modernizację infrastruktury instytucji 

kultury oraz przeprofilowanie sposobów działania np. bibliotek i ośrodków (domów) kultury.  

Założono, że kultura przyczyni się do podniesienia tradycyjnie niskiego w Polsce kapitału 

społecznego. Uznano także, że kultura poprawi postawy społeczne i obywatelskie (zdolność 

do współpracy). „Kultura warunkuje zachowania i postawy, ustanawia kody i sposoby 

komunikowania oraz organizacji społeczeństwa”. Zakładano, że poszerzanie dostępu do 

instytucji kultury przyczyni się do wykształcenia nawyków kulturowych (korzystanie z dzieł 

kultury), rozwoju kompetencji kulturowych (uczenie się pozaformalne). 

Zakładano także, że uzyskanie większego zaangażowania w kulturę podniesie poziom 

kreatywności w społeczeństwie i tym samym przyczyni się do rozwoju tzw. przemysłów 

kultury (przemysłów kreatywnych
425

), które stają się współcześnie istotnym składnikiem 

rozwoju ekonomicznego. Są to produkty objęte ochroną przez prawo własności intelektualnej 

(prawo autorskie: podmiotowe oraz majątkowe)
426

. Według definicji Anny Janowskiej 

przemysły kultury to sfera aktywności, „gdzie wytwarza się produkty kultury przeznaczone 

do masowej reprodukcji, masowej dystrybucji i eksportu”. Zalicza do tej kategorii m.in. 

muzykę nagraną, film, telewizję, radio, książki, prasę (Janowska 2017:181).  

Według danych GUS, w ostatnich latach rosła liczba przedsiębiorstw z powyższej 

kategorii. W 2018 r. działało ich 117,2 tys. z przychodami 83,3 mld zł, jakkolwiek aż 98,9% 

to mikroprzedsiębiorstwa (pracuje w nich 70,5% wszystkich zatrudnionych w tym przemyśle) 

(GUS 2020). 

W „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” wskazano na potrzebę ułatwiania startu 

zawodowego osobom z sektora kultury i kreatywności, a środkiem miałyby być np. 

inkubatory kreatywności. „Konieczne jest zapewnienie wsparcia dla projektów B+R oraz 

eksperymentalnych w dziedzinie przemysłów kultury i kreatywnych” (SRKS 2013:67). 

x 

W sferze czy obszarze agendy polityki kultury widocznych jest szereg istotnych 

problemów i zagadnień. Część z nich można odczytać w tzw. Pakcie dla kultury zawartym 

                                                 
424

 Polityka kulturalna – dokumenty, w: https://www.gov.pl/web/kultura/polityka-kulturalna-dokumenty. 

425
 Do sektorów kreatywnych zalicza się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zalicza m.in. 

następujące branże: architektura, archiwa i biblioteki, sektor audiowizualny, gry wideo, nowe media, dziedzictwo 
kulturowe, wzornictwo, sztuki performatywne, muzykę, książki i wydawnictwa, radio oraz sztuki wizualne 

426
 Specyfiką prawa majątkowego jest to, że jego właściciel (twórca) może to prawo cedować na osoby trzecie, na 

przykład na wydawcę (książki, utworu muzycznego, itp).  
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między Ministrem Kultury a Ruchem Obywatele Kultury (2010)
427

. Podnoszono tam problem 

wysokości nakładów na kulturę (postulat osiągnięcia poziomu wydatków 1 prof. PKB
428

)
429

. 

Debatowana była kwestia mecenatu państwa oraz warunki do zdobywania wsparcia ze źródeł 

prywatnych. Istotną kwestią była skala komercjalizacji kultury.  

W debatach obecny jest problem niskiego poziomu uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych, niski poziom czytelnictwa (po 1990 r. znacznie spadła liczba lokalnych 

bibliotek, zwłaszcza wiejskich), znacząco niższy niż w innych państwa. Podnoszono kwestię 

jakości zarządzania w placówkach kultury, w tym tempa adaptowania nowoczesnych form 

przekazu (ICT). Istotnym obszarem działań była digitalizacja przekazów kultury (Janowska, 

Malik 2020). Debatowana była i jest kwestia rozwiązań w zakresie prawa autorskiego 

(rozmiar tzw. domeny publicznej), status zawodu artysty, finansowanie placówek kultury (w 

tym działających w formule organizacji pozarządowych).  

Padają argumenty za wykorzystaniem dzieł kultury w kształtowaniu wizerunku Polski 

poza granicami (tzw. dyplomacja kulturalna). Celem stała się „budowa i wzmacniania 

nowego wizerunku Polski jako kraju innowacyjnego, kreatywnego, o bogatych zasobach 

kulturowych”. Istotnym priorytetem stało się również przełamywanie negatywnych 

stereotypów postrzegania Polski w świecie (SRKS 2013:68).  

Podnoszona jest także kwestia roli kultury (w sensie dziedzictwa wypracowanego w 

przeszłości) w kształtowaniu kultury ogólnospołecznej (narodowej), uzyskania wyższego 

poziomu spójności społecznej (tożsamości narodowej). Wyłonił się termin polityka 

historyczna (polityka pamięci) na oznaczenie świadomych działań władz wokół formułowania 

przekazów dla kolejnych pokoleń na temat treści dziedzictwa narodowego.  

Natomiast w sferze działań w ostatnich latach rosły wydatki państwa na sferę kultury 

osiągając po 20 latach poziom blisko 1 procenta PKB. Znaczna część nakładów (jako dotacje 

podmiotowe) skierowana jest na kluczowe placówki kultury, jak teatry, muzea, filharmonie, 

uczelnie artystyczne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowało w 2019 r. 

114 instytucji kultury, w tym 61 państwowych instytucji oraz 53 wspólnych m.in. z 

samorządem terytorialnym. Dotacje podmiotowe na nie wyniosły 1,1 mld zł (całość nakładów 

budżetowych 4 mld)
430

. Przeprowadzono program digitalizacji zasobów kultury (polona.pl). 

Rosła liczba różnych programów, w ramach których wspierano różne elementy aktywności 

kulturalnej społeczeństwa
431

. Dofinansowywane są wydarzenia kulturalno-historyczne, pisma 

społeczno-kulturalne, placówki analityczne pracujące nad przybliżeniem określonych 

aspektów historii i kultury. Dofinansowywane są również podmioty z sektora kreatywnego, 

co ma miejsce w ramach Programu pn. Rozwój Sektorów Kreatywnych (2017)
432

. Na 

znaczenie sektorów kreatywnych wskazuje również rządowa „Strategia Odpowiedzialnego 

Rozwoju (2017). Zaplanowano „Pakiet dla przemysłów kreatywnych”. 

                                                 
427

 http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2015/20150422_Tekst_Paktu_dla_Kultury.pdf 

https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/blog/pakt-dla-kultury-dyskusja-redakcyjna-kultury-
wspolczesnej- 

428
 Postulat 1% wydatków budżetu państwa na kulturę został ogłoszony w 2009 r. na Kongresie Kultury w 

Krakowie. 

429
 https://demagog.org.pl/wypowiedzi/ile-wynosily-wydatki-na-kulture-w-latach-2010-2019/).  

430
 wydatki budżetu państwa w części 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).  

431
 Programy MKIDN 2020; https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020 

432
 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 - rozwój sektorów kreatywnych; 

http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/program-ministra-rozwoj-sektorow-kreatywnych.php; 
https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B89JS6 

http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2015/20150422_Tekst_Paktu_dla_Kultury.pdf
https://demagog.org.pl/wypowiedzi/ile-wynosily-wydatki-na-kulture-w-latach-2010-2019/
http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/program-ministra-rozwoj-sektorow-kreatywnych.php
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Podmioty ekonomii społecznej w polityce kulturalnej  

W sektorze „kultura i sztuka” w 2018 r. zarejestrowanych było – według badań 

Stowarzyszenia Klon/Jawor – ok. 11 tys. organizacji, co stanowiło ok. 14% wszystkich 

organizacji pozarządowych (Charycka, Gumkowska 2019). Z kolei według danych GUS w 

2018 r. zarejestrowanych było 10,6 tys. organizacji, co stanowiło 12,1 proc. wszystkich 

organizacji (GUS 2019). 

Według obu źródeł w ostatnich latach rósł odsetek organizacji zarejestrowanych w 

kategorii kultura i pokrewne. W przypadku danych z Klon/Jawor wzrost odsetka w całej 

grupie organizacji nastąpił z 9,5 proc. w 2002 r.  

GUS podzielił organizacje z kategorii „kultura i sztuka” na 4 podgrupy:  

 ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, podtrzymywanie tradycji narodowych, 

regionalnych, kulturowych (3,1 tys. organizacji), 

 działalność sceniczna; teatr, muzyka, kinematografia (3,2 tys. organizacji), 

 środki masowego przekazu, produkcja telewizyjna lub radiowa, wydawanie czasopism 

lub książek (1,2 tys. organizacji), 

 sztuki plastyczne, rzeźba, fotografia, architektura, wzornictwo (1,1 tys. organizacji). 

Zdaniem ekspertów, w sferze polityki kulturalnej można wymienić bardzo różne 

organizacje. Według Anny Janowskiej, ekspertki, liczebnie najwięcej jest organizacji, które 

wytwarzają bezpośrednią ofertę imprez kulturalnych, np. dla władz lokalnych albo także 

czasami dla władz wyższego szczebla. Wymienia także te, które działają z myślą o 

wpływaniu na kształt polityki kulturalnej, jak Fundacja Nowoczesna Polska, oraz takie które 

reprezentują interesy grup artystów, jak Unia Literacka. 

Zdaniem Katarzyny Obłąkowskiej, ekspertki, na przykład w obszarze polityki wobec 

zabytków nieruchomych, widoczna jest proweniencja społecznikowska. U jej zarania znajdują 

się działania takich podmiotów, jak towarzystwa naukowe, a także wybitne jednostki. Po 

części przynajmniej wynikało to z okoliczności historycznych, które ukształtowały się 

podczas zaborów. Otóż tylko rząd austro-węgierski stworzył odgórne ramy działań na rzecz 

ochronny dóbr kultury, które dawały szanse Polakom w Autonomii Galicyjskiej na 

rozwinięcie systemowej opieki nad zabytkami. Wprowadzono tam np. funkcję konserwatora 

zabytków (wprawdzie mianowany przez komisję państwową, ale urząd sprawowany 

społecznie). Natomiast w innych zaborach polityka władz zaborczych miała taki charakter, że 

tylko inicjatywy oddolne mogły mieć miejsce, a i to w bardzo ograniczonym zakresie
433

. 

Później nawet w okresie PRL-u powstały organizacje społeczne zajmujące się niektórymi 

elementami działań na rzecz ochrony zabytków, w tym Obywatelski Komitet Odbudowy 

Zamku Królewskiego w Warszawie (1971). W 1974 r. powstało Towarzystwo Opieki nad 

Zabytkami jako spadkobierca i kontynuator Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 

a w 1978 r. Społeczny Komitet Renowacji Zabytków Krakowa (Obłąkowska, 2020; 

Obłąkowska, 2021:109;).  

Współcześnie w Polsce opieka nad zabytkami integruje nie tylko ludzi, ale także jednostki 

samorządu terytorialnego, czego przykładem jest np. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin 

                                                 
433

 W obrębie zaboru rosyjskiego działało np. Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk, 
Towarzystwo Naukowe w Płocku, Wileńska Komisja Archeologiczna i Muzeum Starożytności w Wilnie, Komitet 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Z kolei na terenie 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Towarzystwo Zbieraczów 
Starożytności w Szamotułach. W obrębie Wolnego Miasta Kraków i Autonomii Galicyjskiej działało: Towarzystwo 
Naukowe Krakowskie, Grona Konserwatorów, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 
Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Przeszłości. 
Część z powyższych organizacji kontynuowało działalność po odzyskaniu niepodległości. 
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Cysterskich (Obłąkowska, 2021: 90). PES mają także wpływ na działania władz 

samorządowych wobec zabytków nieruchomych (Obłąkowska-Kubiak 2015: 96-105). 

Podmioty ekonomii społecznej wpływające na politykę kulturalną państwa 

Podmioty ekonomii społecznej są widoczne we wszelkich fazach funkcjonowania polityki 

kulturalnej. W sferze programowania współkształtują jej agendę, narracje i dyskursy, 

przedkładają koncepcje rozwiązywania wyłaniających się problemów. Sygnalizują problemy, 

które wymagają uwagi decydentów. Uwrażliwiają na te wymiary kultury, które są 

najistotniejsze: dowartościowywanie znaczenia kultury wielkiej, zachowania dziedzictwa 

narodowego, tworzenia warunków dla kreatywności i jej wykorzystania w gospodarce 

(przemysły kreatywne), upowszechnienie dóbr kultury w najnowszych formach (domena 

publiczna), włączanie w uczestnictwo w niej grup defaworyzowanych.  

Szereg PES zaangażowanych było w proces, który przyniósł podpisanie w 2011 r. Paktu o 

Kulturze, pierwszego porozumienia między władzą, a przedstawicielami społeczeństwa
434

. 

Znalazły się tam zapisy mówiące o działaniach na rzecz upowszechnienia dostępu do dóbr 

kultury. Wskazano na znaczenie przyjęcia określonych rozwiązań w zakresie infrastruktury 

prawnej istotnej dla rozwoju kultury (prawo w kulturze). W tej sferze w ostatnich dekadach 

pojawiają się nowe wyzwania wobec tego, że wyłaniają się nowe formy udostępniania dóbr 

kultury (rozwiązania cyfrowe). Kwestią podstawową jest sprawienie, aby użytkownicy dóbr 

intelektualnych mogli wygodnie korzystać z utworów i dzieł zarówno w tradycyjnym świecie 

„analogowym”, jak w świecie „cyfrowym”. W tym celu Fundacja Legalna Kultura
435

 

upowszechnia wiedzę o prawach autorskich i ochronie własności intelektualnej. Udostępnia ją 

m.in. w formie konspektów lekcji szkolnych dla różnych grup wiekowych. Fundacja 

Nowoczesna Polska wytwarza koncepcje i dane dotyczące zagadnienia prawa autorskiego. 

Część PES związana jest z tzw. ruchem wolnej kultury i otwartej edukacji. Opowiada się 

za jak najszerszym zasięgiem cyfrowej domeny publicznej w sferze dzieł kultury 

(twórczości), z których każdy może korzystać bez ograniczeń. Koalicja Otwartej Edukacji 

przeprowadza każdego roku obchody Dnia Domeny Publicznej. Stowarzyszenie Wikimedia 

Polska (WMPL) – działa na rzecz upowszechnienia dostępu do wiedzy, za pośrednictwem 

Wikipedii i jej projektów siostrzanych (projekty Wikimedia). Wspiera wolontariuszy – 

twórców projektów Wikimedia, współpracuje z instytucjami kultury, edukacji i nauki.  

Centrum Cyfrowe, przedkłada koncepcje lepszego wykorzystania narzędzi cyfrowych w 

rozwoju dostępu do dóbr kultury i wiedzy. Prowadzi program „Otwarta kultura”, w jego 

ramach wspiera instytucje kultury w dążeniu do wytworzenia dobrych relacji z publicznością 

za pośrednictwem nowych technologii. Prowadzi badania dotyczące form cyfrowego 

uczestnictwa w kulturze. Wytworzono raport „Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści”. 

Badano digitalizację zasobów polskich instytucji kultury i włączenie polskich zasobów do 

zdigitalizowanego dziedzictwa europejskiego
436

.  

PES programują i wykonują strategiczne dla kultury przedsięwzięcia, kluczowe z punktu 

widzenia dobra grup defaworyzowanych. Chodzi o rozwój czytelnictwa, które w Polsce jest 

tradycyjnie niskie. Organizują kampanie, aby inspirować sięganie po książki. W tej sferze 

działa np. Fundacja Powszechnego Czytania, natomiast Fundacja ABCXXI prowadzi od 2001 
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 Oliwia Bosomtwe, Anna Buchner, Aleksandra Janus, Maria Wierzbicka, Marcin Wilkowski. 2018. „Dobro 

wspólne Pasja i praktyka Cyfrowe zasoby kultury w Polsce” Warszawa: Centrum Cyfrowe; 
https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/dobro-wspolne-pasja-i-praktyka/ 
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r. znaną powszechnie akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Prowadzi także Konkurs Literacki 

im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży
437

. 

PES wpływa na programowanie polityki kulturalnej za pomocą uczestnictwa w 

konsultacjach nad projektami aktów prawnych. Wybrane organizacje uczestniczyły np. w. 

konsultacjach wokół projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych
438

. Dotyczył on dozwolonych sposobów 

korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i 

prawami pokrewnymi. Korzyść osiągnęły środowiska osób niewidomych, osób 

słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami
439

.  

Szereg podmiotów brało udział w konsultacjach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z roku 2014. Uczestnicy konsultacji wymieniali 

opinie m.in. na temat rozszerzenia skali w jakiej obywatele mogą mieć dostęp do utworów w 

ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego, korzystać z utworów osieroconych oraz z 

utworów niedostępnych w obrocie handlowym. Np. organizacje skupione w koalicji Otwartej 

Edukacji postulowały, aby legalne było wszelkie wykorzystywanie utworów w celach 

niekomercyjnych i edukacyjnych. Organizacje wysunęły również propozycję, aby do 50 lat 

skrócić okres obowiązywania autorskich praw majątkowych. Chodziło o to, aby „wzmocnić 

polską domenę publiczną i zdynamizować rozwój polskich archiwów i bibliotek 

cyfrowych”
440

. Część organizacji uczestniczyło w konsultacjach ostatniej propozycji ustawy o 

statusie artysty zawodowego. 

PES wchodzą w różne formy deliberacji nad propozycjami działań formułowanych przez 

rządzących. Przedstawiają raporty i nowe koncepcje. Uczestniczą w ciałach doradczych wielu 

instytucji publicznych (powoływane przez rząd, samorządy). Np. Rada do spraw 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
441

 Centrum Cyfrowe uczestniczyło w 

konsultacjach publicznych, które przeprowadzało Ministerstwo Cyfryzacji nt. projektu 

Komunikatu Komisji Europejskiej “Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”. 

Różne środowiska z obszaru polityki kultury są dość dobrze zorganizowane co powiększa 

ich potencjał do działania i wpływania na programowanie. Część podmiotów ekonomii 

społecznej działa wyraźnie z zadaniem reprezentowania interesów/dążeń określonych grup 

np. pisarzy, muzyków, bibliotekarzy itp. Przykładem jest Stowarzyszenie Pisarzy Polski
442

, 

Unia Literacka, Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Historyków Sztuki
443

. Podobnie 
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 Raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
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jest w innych sferach twórczości artystycznej
444

. Działają też stowarzyszenia twórców, ich 

gildie.  

 

Tabela 1. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 fazach 
funkcjonowania polityki kultury 

 Fazy  Charakterystyka 

1. 
Programowanie 
działań/projektów 

 wpływanie na agendę polityki kultury lub jej poszczególnych 
segmentów (wpływ na hierarchizowanie problemów do 
rozwiązywania),  

 sygnalizowanie problemów sektorowych,  

 współtworzenie i tworzenie narracji np. dotyczących znaczenia 
aktywności w sferze kultury,  

 podkreślanie potrzeby działań na rzecz włączenia grup 
defaworyzowanych, 

 wprowadzanie w debaty nowych projektów koncepcji działań i 
reform,  

 współuczestnictwo w ciałach doradczych. 

2. 
Implementowanie 
działań, programów 

 dostarczanie produktów rynku czasu wolnego, 

 warsztaty, treningi, 

 współfinansowanie karier sportowych.  

3. 
Analiza wyzwań i 
scenariuszy 
rozwojowych 

dostarczanie produktów wiedzy, ekspertyzy, badania. 

4. Ewaluacji rezultatów 
wytwarzanie opinii, ocen o różnym poziomie komplementarności, 
systematyczności produktów i usług. 

Źródło: opracowanie własne 

Podmioty ekonomii społecznej w fazie implementacji polityki kultury 

Podmioty ES dostarczają szeregu typu dóbr kultury, w formie produktów i usług. 

Zwiększają podaż przedstawień teatralnych, wystaw, koncertów, wykładów, audycji 

radiowych (a nawet stacji radiowych), publikacji o kulturze, postaciach kultury. Podtrzymują 

pamięć o istotnych zjawiskach kulturalnych, zdarzeniach, postaciach.  

Według danych GUS PES prowadzą 2,9% placówek kultury z grupy: muzea oraz 

instytucje paramuzealne, galerie sztuki, teatry oraz instytucje muzyczne (posiadające własny, 

stały zespół artystyczny), kina; centra kultury, domy i ośrodki kultury, kluby, świetlice. 

Największy udział mają w placówkach typu galerie sztuki. Ponadto podmioty non-profit 

świadczą usługi kultury w formie niezinstytucjonalizowanej. Ma to miejsce, gdy spełniły trzy 

założenia: (1) najwięcej środków przeznaczonych na działalność w dziedzinie Kultura i 

sztuka; (2) ich działalność statutowa jest prowadzona w formie usług oraz gdy (3) ich 

działalność statutowa obejmowała co najmniej jedno z pól: środki masowego przekazu, 

produkcja telewizyjna lub radiowa, wydawanie czasopism lub książek; sztuki plastyczne, 

rzeźba, fotografia, architektura, wzornictwo; działalność sceniczna, teatr, muzyka, 

kinematografia; ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, podtrzymywanie tradycji 

narodowych, regionalnych, kulturowych; działalność wystawiennicza, muzealna; pozostałe 

działania, w tym wspieranie placówek kultury.  

W 2016 r. usługi w formie niezinstytucjonalizowanej realizowało 97,2 proc. organizacji 

non-profit z dziedziny kultury. W tym roku z usług kulturalnych świadczonych przez PES 

skorzystało 2,5 mln osób (GUS 2018).  
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Szereg podmiotów ekonomii społecznej koncentruje się na produktach tzw. kultury 

wyższej - muzyka poważna, teatr, literatura. Np. przeprowadzają koncerty okolicznościowe 

charytatywne, często zlecone przez sponsorów prywatnych albo władze publiczne. Toruńskie 

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Wyższej Kultura-Tor, Stowarzyszenie Muzyczne 

"AKOLADA", Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA, Fundacja Arena, Fundacja Pro-

cultura.  

Według jednego z raportów liczba teatrów niepublicznych waha się od 150 do 180 

(Jagodzińska 2013: 135). Produkty sztuki teatralnej wytwarzają takiej podmioty, jak Fundacja 

Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, Fundacja wspierania twórczych inicjatyw teatralnych 

"atut", Fundacja Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych ARENA
445

.  

Podmioty ekonomii społecznej zwiększają ofertę muzeów (Murzyn-Kupisz.2013). Ustawa 

o muzeach (art. 5 ust. 1) daje możliwość ich tworzenia przez NGO. Na przykład Towarzystwo 

Przyjaciół Markowej prowadzi Muzeum Wsi Markowa (skansen) posiadający wieloletnią 

tradycję
446

. Ponadto organizacje pozarządowe, wykonują także określone zamówione prace 

rozwojowe na rzecz muzeów, co zwiększa ofertę kulturalną tych ostatnich
447

.  

PES udostępniają dobra kultury. Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi platformy 

cyfrowe w formie biblioteki cyfrowej (wolnelektury.pl). Baza zawiera ponad 5500 utworów 

literackich, w różnych formatach (m.in. w formie audiobooków oraz w formacie DAISY, dla 

osób niewidomych lub niedowidzących). Fundacja tworzy narzędzia techniczne do 

digitalizacji i udostępniania tekstów literackich w różnych formatach (m.in. XML, HTML, 

PDF, MOBI, EPUB). Z zasobów można korzystać także z aplikacji mobilnych w systemach 

Android i iOS. Opracowano platformę redakcyjną do tworzenia otwartych materiałów 

edukacyjnych (narzędzia udostępnione jako wolne oprogramowanie). 

Organizacje ES wytwarzają produkty muzyczne specjalizowane, np. dla osób ze środowisk 

defaworyzowanych. Fundacja Pro-cultura
448

 wspólnie z innymi podmiotami ES uruchomiła 

pierwszy w Polsce, ogólnodostępny portal radiowy dla osób o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych – przyjazny seniorom i osobom z niepełnosprawnościami
449

. Zaplanowano 

powstanie w Polsce 15 grup radiowych dla seniorów oraz 15 grup radiowych dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną z udziałem 140 dziennikarzy
450

. Fundacja Wszyscy Obecni 

organizuje spektakle teatralne, warsztaty i spotkania w domach pomocy społecznej, zakładach 

poprawcznych i karnych,  i t p .
451

 

Szereg produktów i usług obejmuje treści kultury religijnej w postaci publikacji, 

prezentacji. Działają często organizacje mające cele misyjne. Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

"Bezpieczna przystań ", Stowarzyszenie Świętej Rodziny.
452

 Obecne są także organizacje 

krzewiące treści kultury moralnej, w tym podkreślające znaczenia tolerancji, wysokich 

standardów zachowań wobec innych. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” uwrażliwia na 

zjawiska, które mogą zwiastować powrót do określonych form faszyzmu. Stowarzyszenia 
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Otwarta Rzeczpospolita zwraca uwagę na kultywowanie otwartości wobec innych, a także 

diagnozowania i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, uprzedzeń, stereotypów, 

mowie nienawiści. Fundacja "Otwórz się" - zrób to dla siebie i dla innych 

Podmioty ES wytwarzają szereg produktów intelektualnych na temat kultury i historii 

związanych z podtrzymywaniem pamięci o wielkich Polakach. Swoistym zjawiskiem stały się 

fundacje działające w celu promowania dorobku wielkich postaci polskiej kultury. 

Przykładem jest Fundacja Zbigniewa Herberta, Fundacja Wojciecha Młynarskiego, 

Zbigniewa Wodeckiego, czy Jana Karskiego. Podtrzymują zainteresowanie ich dorobkiem, 

przygotowują przedstawienia, docierają do tysięcy odbiorów z różnego typu przekazami. 

Promują wartości bliskie tym postaciom.  

Podmioty ES oferują swoje usługi eksperckie w najistotniejszych elementach polityki 

kulturalnej związanej z troską o dziedzictwo przeszłości, zabytki. Dysponują zasobami 

historyków sztuki, architektów, konserwatorów, plastyków itp. To przykład Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami
453

. Prowadzi ono społeczny przegląd zabytków, ale także popularyzuje 

wiedzę o zabytkach, ich ochronie i konserwacji Przygotowuje spotkania z konserwatorami 

zabytków, prelekcje o historii, organizuje festiwale, np. otwarte mieszkania.  

Olbrzymią misję realizuje Społeczny Komitet Renowacji Zabytków Krakowa. Przyczynia 

się do przywracania świetności zabytkom miasta. Pełni kluczową rolę w procesie 

decydowania o wykorzystaniu środków na renowację zabytków z Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, sprawuje nadzór nad działaniami konserwatorów. 

Podmioty ekonomii społecznej zapewniają także transmisję aktualnego stanu wiedzy, 

kontakt ze światowymi ekspertami. Taką rolę pełnią organizacje, które są częścią 

międzynarodowych struktur w wybranych obszarach polityki kultury. W sferze ochrony 

dziedzictwa materialnego istotną rolę pełni Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej 

Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS – Polska). Jest on częścią międzynarodowej sieci 

ekspertów, liczącej ok. 10 tys. członków indywidualnych z 151 krajów i 271 członków 

instytucjonalnych. Funkcjonuje 107 komitetów narodowych oraz 27 międzynarodowych 

komitetów naukowych. Członkowie skupiają się na promowaniu, stosowaniu teorii, 

metodologii i technik naukowych w zakresie konserwacji dziedzictwa architektonicznego i 

archeologicznego
454

.  

Polski Komitet Błękitnej Tarczy działa na rzecz bezpieczeństwa (zachowania) polskich 

zabytków. Uznawany jest za kulturowy odpowiednik Czerwonego Krzyża (służy dla 

oznakowania obiektów kultury, aby zapewnić im ochronę przed atakiem w razie konfliktu 

zbrojnego). Reguły ochrony dobór kultury w razie konfliktów zbrojnych określa Konwencja 

haska z 1954 r. Błękitna Tarcza jest również nazwą organizacji tworzącej sieć współpracy 

pomiędzy muzeami, archiwami, bibliotekami, a także instytucjami związanymi z obiektami 

zabytkowymi i miejscami dziedzictwa kulturowego.  

ICOMOS-Polska
455

, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków i Miejsc Historycznych. Zrzesza 220 najwybitniejszych krajowych specjalistów z 

zakresu ochrony dziedzictwa i konserwacji zabytków. Organizacja popularyzuje polskie 

osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków za granicą, a także przenosi na polski grunt 

najlepsze z doświadczeń zagranicznych. 
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 ICOMOS jest siecią ekspertów, liczy ok. 10 tys. członków indywidualnych z 151 krajów i 271 członków 

instytucjonalnych. Tworzył 107 komitetów narodowych oraz 27 międzynarodowych komitetów naukowych 
((ICOMOS, 2019a); (ICOMOS, 2019b) 
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Polski Komitet Narodowy ICOM (ICOM Polska)
456

 przekazuje wiedzę o muzealnictwie. 

Zrzesza 370 indywidualnych muzealników oraz 52 członków instytucjonalnych (muzea). 

Funkcjonuje w ramach Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, która jest największą (44 tys. 

członków w 138 krajach), pozarządową, międzynarodową organizacją kulturalną w świecie. 

Jest ona afiliowana przy UNESCO.  

Stowarzyszenie Patria Polonorum – należące do sieci Europa Nostra – pełni podobną rolę, 

jak stowarzyszenia powyżej. Jego członkowie funkcjonują w międzynarodowych gremiach 

specjalistów. Europa Nostra
457

 zajmuje się celebracją, ochroną i lobbingiem na rzecz 

dziedzictwa kulturowego na terenie Europy. Została ona założona 29 listopada 1963 r. w 

Paryżu. Grupuje członków z ponad 40 krajów. 

Istnieje również cały szereg PES określanych jako organizacje zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi. Przyczyniają się do upowszechniania świadomości prawnej. Zrzeszają 

twórców, wykonawców, producentów. Zajmują się m.in. udzielaniem zgody na korzystanie z 

utworów (zwykle za pośrednictwem licencji), pobieraniem opłat wynikających z korzystania 

utworów
458

. 

x 

PES współtworzą rynek czasu wolnego, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. W wielu 

społecznościach lokalnych NGO wypełniają lokalny rynek artystyczny. W podwarszawskim 

Komorowie działają dwa stowarzyszenia, które współtworzą rynek imprez muzycznych, a 

także literackich (salony poezji). Oferują także różnorodne produkty wiedzy, spotkania, 

warsztaty, prelekcje (w tym dla dzieci i młodzieży podczas wakacji). Wiele stowarzyszeń 

prowadzi Uniwersytety Trzeciego Wieku z bardzo różnorodnym zakresem zajęć, od 

poradnikowych, językowych, po bardzo zaawansowaną tematykę naukową
459

. 

Stowarzyszenie Europa i My z Grodziska Mazowieckiego prowadzi taki uniwersytet od 

kilkunastu lat
460

. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych w Głogowie organizuje wiele 

przedsięwzięć
461

. Prowadzi m.in. Otwarte Pracownie Twórcze OPENLAB 2020, festiwale 

kultury ulicznej Glogoff Streetz Jam, organizuje koncerty.  

Wiele organizacji ekonomii społecznej wytwarza ofertę w zakresie promocji wartości 

kultur lokalnych w postaci publikacji, warsztatów, wykładów. Prezentowane jest rękodzieło 

lokalne, skanseny. W wielu miejscowościach działają lokalne towarzystwa, np. Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Jastrzębskiej, Towarzystwo Przyjaciół Jaktorowa. Wspomniane powyżej 

Stowarzyszenie Europa i My z Grodziska Mazowieckiego tworzy wiedzę o przedwojennej 

społeczności miasta, którą zniszczyła II wojna światowa. Realizuje przedsięwzięcie pod 

nazwą „Ulica Żydowska”. Służy odtworzeniu głównych rysów kultury dawnych 

mieszkańców Grodziska Mazowieckiego, ich tradycji (muzyki, tańca, języka Jidysz, kuchni 

żydowskiej), itp.
462

  

Natomiast na szerszą skalę działa Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda 

Dynowskiego skupiająca etnologów. Oferuje wiedzę o kulturze ludowej z różnych krajów. 
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Współpracuje z lokalnymi środowiskami, którym pomaga animować przedsięwzięcia 

kulturalne.  

PES wspierają również rozwój przemysłów kreatywnych, czyli tych sektorów gospodarki, 

które powstają na bazie dzieł kultury. Część z nich zdobywa środki na różne projekty z 

konkursów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, np. z programu „Rozwój 

Sektorów Kreatywnych” (realizowany od 2017)
463

. Fundacja The Spirit of Poland uzyskała 

środki na – prototypowanie i rozwój określonego zbioru produktów. Organizuje promocję 

zagraniczną polskich marek i polskiego wzornictwa przemysłowego. Fundacja Węzeł 

realizuje projekt, który umożliwia lepszą komunikację sektorów kreatywnych z sektorem 

finansów. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych uzyskało środki na międzynarodową 

promocję polskiej branży e-sportowej.  

W Łodzi Fundacja Łódź Art Center prowadzi Art Inkubator, który wspiera współpracę 

artystów i przedsiębiorców, prowadzi seminaria i szkolenia tematyczne m.in. z zakresu 

zarządzania przedsięwzięciami kulturalnymi, artystycznymi, z zakresu analizy kompetencji 

artystów i przedsiębiorców zarządzających organizacją/przedsiębiorstwem. Organizuje 

konkursy na rezydentów w inkubatorze, którzy otrzymują na określony czas przestrzeń 

lokalową dla licznych firm i organizacji, które zajmują się produkcją filmową, rzemiosłem 

artystycznym, mediami, projektowaniem, architekturą, projektowaniem wnętrz i przestrzeni, 

grami wideo. Inkubator działa w Fabryce Sztuki w Łodzi, placówce, którą współtworzyło 

Stowarzyszenie Teatralne Chorea wraz z miejską instytucją kultury. Placówka usytuowana 

została na terenie XIX-wiecznych fabryk (Księży Młyn).  

Fundacja Łódź Art Center powołała do życia jeden z najważniejszych międzynarodowych 

festiwali fotografii i wzornictwa w Polsce – Łódź Design Festival. Realizuje także 

przedsięwzięcia promocyjne polskiego wzornictwa za granicą, promocję polskiej fotografii za 

granicą, sieć europejskich festiwali fotografii, 

PES angażują się w uczestnictwo, a często w inicjowanie i prowadzenie klastrów 

przemysłów kreatywnych, wspierają zatem tworzenie powiązań między podmiotami sektora 

kreatywnego dla osiągnięcia efektu synergii i jego profesjonalizacji, wzmocnienia zdolności 

do ekspansji, w tym zagranicznej. Klastry powstają często dzięki unijnym dotacjom. Fundacja 

Media Klaster koordynuje działania łódzkiego Klastra Medialnego. Łączy on ponad 50 

podmiotów z sektora prywatnego biznesu, jak i podmiotów non-profit oraz instytucje 

publiczne. Fundacja przeprowadza coroczny Filmteractive Festival, na którym przedsiębiorcy 

mogą zapoznać się z najnowocześniejszymi formami łączenia najnowszych technologii ze 

sztuką
464

. 

 

 

Tabela 2. Podmioty ekonomii społecznej w sferze polityki kulturalnej  

Obszar działań podmiotów 
ekonomii społecznej w 
zakresie kultury 

Wytworzone  
produkty i usługi  

Przykłady organizacji  

Kreowanie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, 

Lokalne przewodniki, materiały 
informacyjne, spotkania, 

Lokalne NGO, Stowarzeszenia 
K-40, Kulturalny Komorów, 

                                                 
463
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promocje wartości kultur 
lokalnych  

odczyty, koncerty, warsztaty.  Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Jastrzębskiej, Towarzystwo 
Przyjaciół Jaktorowa  

Promowanie wielkich 
postaci historycznych 

Publikacje, materiały 
informacyjne, prezentacje 
odczyty, warsztaty, wykłady. 

Fundacja Z. Herberta  
Fundacja J. Karskiego 
Fundacja W. Młynarskiego 

Promujące wiedzę w 
szerokim społeczeństwie 

Publikacje, materiały 
informacyjne, kampanie, 
odczyty, wykłady, spotkania.  

Uniwersytety Trzeciego Wieku 

Promujące kulturę moralną, 
tolerancję, zachowań wobec 
innych 

Publikacje, materiały 
informacyjne, kampanie 
Spotkania, warsztaty, wykłady. 

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” 

Etyczne zachowania wobec 
zwierząt 

Publikacje, kampanie, 
prezentacje, spotkania, 
warsztaty, wykłady. 

Gorzyckie Stowarzyszenie 
"Zwierzęcy zakątek " 

Wspieranie wartości kultury 
narodowej/ogólnospołecznej 

Publikacje, kampanie, 
prezentacje, spotkania, 
warsztaty, wykłady  

Krakowska Fundacja Sztuki, 
Stowarzyszenie Baltic Neopolis 
Orchestra 

Promocja kultury 
mniejszości etnicznych, 
wartości religijnych  

Publikacje, materiały 
informacyjne, prezentacje, 
spotkania, wykłady.  

Stowarzyszenie Romów w 
Pyrzycach „Patra”, 
Stowarzyszenie Świętej 
Rodziny

465
, Fundacja Shalom 

Promocja kultury wyższej 
(muzyka poważna, teatr, 
literatura, itp.) 

Publikacje, materiały 
informacyjne, prezentacje, 
koncerty (np. charytatywne, 
okolicznościowe, na zlecenie), 
kampanie społeczne na rzecz 
czytelnictwa 

Stowarzyszenie Muzyczne 
"AKOLADA", 
Stowarzyszenie PRO MUSICA 
ORGANA, Fundacja Arena, 
Fundacja Pro-cultura, 
Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie 

Produkcja dzieł kultury i 
sztuki, komercjalizacje dzieł 
kultury  

Przedstawienia artystyczne, 
wystawy;  
wspieranie sektora 
kreatywnego (klastry, 
inkubatory).  

Fundacja Krystyny Jandy Na 
Rzecz Kultury, Łódź Art Center, 
Fundacja Międzynarodowych 
Inicjatyw Artystycznych ARENA 

Reprezentowanie interesów, 
promowanie standardów 
zawodowych 

Publikacje, materiały kodeksy 
etyczne, szkolenia, wykłady, 
edukacja, konkursy branżowe. 

Stowarzyszenie Pisarzy 
Polski

466
,  

Unia Literacka, Stowarzyszenie 
Konserwatorów Zabytków, 
Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną, Stowarzyszenie 
Muzealników Polskich 

Wpływanie na kształt 
polityki kulturalnej państwa  

Publikacje, materiały 
informacyjne, prezentacje 
Kampanie, szkolenia, 
lobbowanie 

Fundacja Nowoczesna Polska 

Źródło: opracowanie własne 
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XI. Polityka społeczeństwa obywatelskiego  

Polityka wobec społeczeństwa obywatelskiego oznacza dziedzinę działań państwa i innych 

podmiotów w dwóch kluczowych zakresach:  

 samoorganizacji społeczeństwa, aby obywatele mogli zaspokajać część potrzeb 

oddolnie, w relacjach bezpośrednich, bez konieczności angażowania instytucji 

państwa, a także bez wykorzystywania mechanizmów rynkowej wymiany,  

 wytworzenia warunków sprzyjających wyrażaniu „głosu” przez pojedynczych 

obywateli, jak i zorganizowane grupy wobec spraw życia publicznego. 

Domyślnym celem w powyższej polityce jest także zwiększanie potencjału 

zorganizowanego społeczeństwa do oddziaływania na życie publiczne w określonych 

zakresach – demokratyzacji wpływu na decyzje publiczne, uzyskanie większej spójności 

społecznej (wspólnotowość, wzajemne wsparcie), podniesienie kultury demokracji 

(deliberacja, partycypacja), wytwarzanie wyższego poziomu respektu dla interesu 

publicznego, zasady tolerancji, równości, itp.  

Polityka wobec społeczeństwa obywatelskiego należy do polityk horyzontalnych o 

niezwykle wysokim poziomie złożoności (jej problemów, procesów decyzyjnych), a przez to 

trudnych w realizacji. Wymagają bowiem zaangażowania – poza aktorami władzy publicznej 

- wielu interesariuszy ze środowiska społeczeństwa obywatelskiego. Wymagają zastosowania 

wielu instrumentów działania: od nakładów finansowych, regulacji prawnych, po instrumenty 

stymulujące aktywność obywatelską odwołującą się do poczucia odpowiedzialności za 

zbiorowość i jej członków. Niezwykle złożony jest proces programowania działań (wymaga 

wielu zasobów wiedzy, w tym o czynnikach kultury), a także złożona jest ich implementacja 

(wymaga zaangażowania podmiotów na wielu poziomach zarządzania państwem, z różnych 

sektorów) oraz ewaluacja (potencjalna wielość kryteriów ewaluacji).  

Polityka wyraża się w znacznym stopniu w ramach prawnych, określających formy 

aktywności obywatelskiej. Istotnym wymiarem jest wspieranie finansowe podmiotów 

obywatelskich w pełnieniu ich roli, w tym w generowaniu produktów i usług istotnych dla 

społeczeństwa. Kluczową rolę odgrywają mechanizmy zlecenia usług (zamówienia 

publiczne). Wyzwaniem jest tu uzyskanie przez administrację publiczną zdolności do 

wyłaniania w procesie zamówień podmiotów najefektywniejszych, a także uzyskanie 

zdolności do zamawiania usług optymalnych z punktu widzenia odbiorców. Wyzwaniem jest 

zatem dopasowanie usług oczekiwanych od podmiotów obywatelskich do potrzeb 

społecznych.  

Elementem systemu wsparcia organizacji obywatelskich jest system udzielania grantów 

m.in. przez rząd centralny, samorządy lokalne, ale także podmioty prywatne. Wyzwaniem jest 

tu takie zaadresowanie wsparcia finansowego, aby trafiało ono do organizacji najbardziej 

kreatywnych. Istotny jest tu kontekst polityczny i zagrożenie klientyzmem. Może to sprawiać, 

że wsparcie będzie trafiało do tych podmiotów, które nie wyróżniają się odpowiednio 

wysokim poziomem efektywności działania. W tym sensie mogą powstać mechanizmy 

drenowania funduszy publicznych. Wyłania się także kwestia strategicznych wyborów, czy 

należałoby dążyć do wspierania grantami ustabilizowanych organizacji w ściśle określonych 

dziedzinach (np. think tanki, obszar problematyki socjalnej), czy koalicje organizacji, albo 

organizacje nowo-powstające, albo będące w fazie rozwoju.  

x 

Po 1989 r. polityka wobec społeczeństwa obywatelskiego w Polsce uzyskała duże 

znaczenie w strukturze podejmowanych wówczas działań. Kojarzona była z 
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przezwyciężaniem dziedzictwa autorytarnego systemu PRL, w tym ze wzbogacaniem kultury 

i mechanizmów demokratycznych. Istniała świadomość, że trwała (dojrzała) demokracja 

wymaga społeczeństwa, które ma potencjał do samoorganizacji, w tym do zaspokajania części 

potrzeb w oparciu o oddolne mechanizmy, bez interwencji państwa. Prawdopodobnie po 1990 

r. istniała silna wiara w to, że te procesy rozwoju obywatelskiego – w tym rozwoju 

organizacji pozarządowych - nie będą tak długie. Zachodni badacze byli ostrożniejsi w 

oczekiwaniach. Ralph Dahrendorf, brytyjski socjolog, wyrażał opinię w 1989 r., że o ile 

budowa instytucji nowego państwa może trwać 6 miesięcy, kreowania gospodarki rynkowej – 

6 lat, a kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego – 60 lat. (Wygnański 2019:23).  

Jakub Wygnański, wskazał na kilka punktów formacyjnych w kształtowaniu się polityki 

wobec społeczeństwa obywatelskiego (SO). Wskazuje na początek lat 90. jako fazę 

spontanicznego rozwoju, następnie na czas instytucjonalizacji, tworzenia struktur, prawnych 

warunków działania. W tym okresie powstawała ustawa o działalności organizacji pożytku 

publicznego i wolontariacie (przyjęta przez Sejm w 2003). „Przez wiele lat dyskusje 

wewnątrz sektora były wręcz zdominowane przez kwestie prawne, ale obecnie coraz częściej 

uwaga zostaje przekierowana na zagadnienia bardziej fundamentalne, w tym pytania o 

wartości, a także o pożytki z istnienia organizacji pozarządowych” (Wygnański 2019: 23) 

Stopniowo powstawały ramy finansowe i prawne z myślą o wspieraniu rozwoju 

organizacji pozarządowych. Najpierw wyeliminowano ograniczenia w zakładaniu organizacji 

obywatelskich istniejące w PRL. Powstała infrastruktura prawna – w tym sformułowano 

pojęcia pożytku publicznego, zdefiniowano pracę wolontariacką, wypracowano różne formy 

zrzeszania się (m.in. zróżnicowanie na stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe), a także 

podejmowania inicjatyw (np. obywatelska inicjatywa ustawodawcza, inicjatywa lokalna
467

, 

budżet obywatelski). Powstawała infrastruktura finansowania działalności organizacji 

pozarządowych (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich od 2005
468

). Wprowadzano możliwość 

przekazania 1 proc. podatku dochodowego (PIT) dla dowolnie wybranych organizacji 

pożytku publicznego, a także zwolnienia podatkowe dla firm gotowych przekazać darowizny 

na rzecz organizacji. Sformatowano warunki wykonywania zleceń publicznych.  

Przeprowadzono instytucjonalizację sektora pozarządowego – powstały regulacje 

dotyczące rad pożytku publicznego (na różnych szczeblach funkcjonowania władzy), ciał 

doradczych przy urzędach państwowych, konsultacji publicznych, wysłuchania publicznego.  

Kolejne ekipy rządowe deklarowały zwykle pozytywne podejście do rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego (jakkolwiek programy partyjne zdawkowo odnosiły się do 

problematyki SO, choć zwykle bardzo pozytywnie). Z czasem zyskała ona charakter dość 

usystematyzowany. Wypracowywane są dokumenty o charakterze strategicznym, a także 

bieżące ramy współpracy władz różnych szczebli z organizacjami pozarządowymi
469

. 

Programy współpracy przyjmują zarówno ministerstwa, jak również instytucje niższego 

rzędu, jak wojewodowie. Dokumenty głoszą, że współpraca ma miejsce w oparciu o zasady: 

pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 

jawności. Np. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej wyznaczyło 7 pól 

preferowanej współpracy, np. w zakresie wsparcia młodzieży, walki z ubóstwem, rozwoju 

                                                 
467

 Wprowadzona do ustawodawstwa w 2010 r. Zob. NIK. 2019.Realizacja zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej. Najwyższa Izba Kontroli. Warszawa. 

468
 Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

469
 Program współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2018–2020. Program współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
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ekonomii społecznej. W konsekwencji zleciło zadania (607 umów) w 2019 r. na kwotę 426 

mln zł.  

Rządy przygotowywały programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Powstawały 

strategie, np. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-

2015 (zastąpiła Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-

2013)
470

. Zapisy zakorzenione zostały w unijnych dokumentach dotyczących społeczeństwa 

obywatelskiego. Jako cele wyznaczyła: silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, 

ich rozwój, a także zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, jako warunku 

uzyskania właściwej dynamiki rozwoju instytucji obywatelskich. Zwrócono uwagę na 

znaczenie edukacji obywatelskiej, obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne (np. 

udział w debatach publicznych, konsultacjach społecznych w sprawach istotnych dla kraju, 

regionu i społeczności lokalnej). Zapowiedziano wsparcie dla instytucji pozarządowych, 

zwrócono uwagę na konieczność wzmocnienia stabilności finansowej i organizacyjnej NGO, 

podnoszenia kwalifikacji pracowników pozarządowych i wolontariuszy, wsparcie liderów 

społecznych, rozwój wolontariatu i filantropii. 

Autorzy Strategii zapowiedzieli oparcie się w działaniu na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego na „modelu społecznego tworzenia rzeczywistości, z udziałem możliwie 

szerokiej reprezentacji odpowiednich środowisk”. Proponują holistyczną wizję społeczeństwa 

obywatelskiego, a także ład społeczny rozumiany jako systemowo uregulowany porządek, w 

którym ma miejsce podział ról społecznych, ekonomicznych i politycznych, co jest 

warunkiem rozwoju. 

Społeczeństwo obywatelskie uznane zostało za przestrzeń działania rozciągającą się 

pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem. W niej obywatele podejmują wolną debatę o 

wspólnym dobru, współdziałają na rzecz realizacji wspólnych interesów. Ponadto zakłada się, 

że jest to przestrzeń, w której aktywni obywatele myślą o interesach społeczności, zakładają 

politykę jako opartą na zasadach równości, a stosunki społeczne - na zaufaniu i współpracy.  

Z kolei w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wskazano, że organizacje 

pozarządowe mają odgrywać istotną rolę w działaniach na rzecz integracji społecznej 

(producenci usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym), w tym we wspieraniu ekonomii społecznej. Zarekomendowane zostało szeroko 

zakrojone partnerstwo pomiędzy „podmiotami publicznymi, prywatnymi, organizacjami 

pozarządowymi, sektorem nauki i społeczeństwem obywatelskim”. Ma ono odgrywać istotną 

rolę na różnych etapach planowania i realizacji działań rozwojowych. „Różne podmioty stają 

się nie tylko współuczestnikami działań rozwojowych, ale także je współtworzą, co wiąże się 

z budową poczucia współodpowiedzialności za przebieg procesów rozwojowych.” 

(Kancelaria …2017:40). W sferze diagnozy wskazano na czynniki ograniczające rozwój 

trzeciego sektora – słabą spójność społeczną i niewystarczający kapitał społeczny. Uznano, że 

instytucje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce „…mają charakter enklawowy i są 

jednymi z najsłabszych i relatywnie najmniej licznych w Europie” (Kancelaria …2017: 272).  

Po 2016 r. przeformowane zostały niektóre elementy działań publicznych wobec rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. Zmieniono strukturę instytucjonalną. W Kancelarii Prezesa 

Rady Ministra ulokowany został nowopowstały Komitet do spraw Pożytku Publicznego i 

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego. Na czele Komitetu stoi polityk w randze 

wicepremiera. Wcześniej tę politykę realizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

                                                 
470

 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-
2015, przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej,https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-
rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-strategii-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa.html 
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Społecznej. Utworzono Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego jako agencję wykonawczą polityki. Realizuje szereg programów, w ramach 

których udzielane są granty dla organizacji trzeciego sektora
471

. Powstał także m.in. „Program 

wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018-2030, Korpus 

Solidarności”, Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, 

Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. 

Powołano Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zasilany z 

dochodów z gier losowych (2017)
472

. 

Podstawą działania władz jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–

2030 PROO (Komitet Pożytku Publicznego 2018). Zaplanowano w nim wsparcie NGO w 

formie dotacji m.in. na wkład własny, wspieranie działań misyjnych i rozwoju 

instytucjonalnego, na dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych, na rozwój 

instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich, na rozwój 

instytucjonalny think tanków obywatelskich.  

Wskaźniki obrazujące poziom realizacji celów programu przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela. 1. Wskaźniki osiągnięcia celów Programu. 

Lp. Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

1. 
Odsetek organizacji non-profit, których główna dziedzina 
działalności statutowej jest definiowana w obszarze 
„prawo i jego ochrona, prawa człowieka” 

1,9 3 

2. 
Odsetek organizacji wskazujących trudności wewnętrzne 
w organizacji jako przeszkodę w działalności i rozwoju 

11,9 7 

3. 
Odsetek organizacji, które wskazują trudności w 
pozyskiwaniu środków finansowych jako barierę w 
działalności 

43,9 38 

4. 
Przychody pochodzące z odsetek i dywidend jako % 
przychodów organizacji ogółem 

0,7 2 

5. 
Syntetyczny wskaźnik profesjonalizacji zarządzania 
organizacjami non-profit (w skali od 1 – wartość 
najniższa, do 10 – wartość najwyższa) 

3,65 4,5 

6. 
Odsetek organizacji non-profit współpracujących z 
przedsiębiorstwami 

34,6 40 

7. 
Odsetek organizacji non-profit, w których funkcjonował 
dokument strategiczny 

10,4 15 

8. 
Ocena współpracy z urzędem administracji w zakresie 
włączania organizacji w planowanie i podejmowanie 
istotnych decyzji i uchwał (w skali od 1 do 4) 

2,85 3,2 

  Źródło: Komitet Pożytku Publicznego 2018, s. 53.  

 

Większość władz samorządowych również – przynajmniej deklaratywnie – okazuje 

zwykle żywe zainteresowanie problematyką rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i 

wykorzystania jego potencjału w rządzeniu, realizacji zadań publicznych. W wielu 

samorządach powstają programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, okazywana 

jest pomoc dla NGO, wytwarzają regulacje dotyczące zlecenia zadań publicznych NGO-som, 

itp.  

                                                 
471

 Powstała w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

472
 https://publicystyka.ngo.pl/fundusz-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego-na-1-kwietnia 

https://www.gov.pl/web/pozytek/program-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata-2019-2030
https://www.gov.pl/web/pozytek/program-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata-2019-2030
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W polityce wobec społeczeństwa obywatelskiego znaczną rolę odgrywają same 

organizacje pozarządowe (ich reprezentacja). Generują propozycje systemowe (policy 

proposals) dotyczące form wspierania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. 

Działają także organizacje, które oferują granty na określone projekty rozwoju NGO. 

Przykładem jest choćby Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności dysponujący znacznym 

wkładem finansowym pochodzącym z Polsko-Amerykańskiego Funduszu 

Przedsiębiorczości
473

.  

Środowisko wypracowało własną „Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora 

Obywatelskiego dla Polski” (2017). Przyświecała jej myśl, aby organizacje pozarządowe stały 

się równorzędnym partnerem administracji publicznej i przedsiębiorców w działaniach na 

rzecz rozwoju kraju
474

. Wyjściowa diagnoza była niezwykle krytyczna: „Transformacja 

ustrojowa Polski lat 90. pominęła potencjał organizacji obywatelskich jako niezbędny element 

zapewniający równowagę rozwoju Polski. Sektor obywatelski został daleko w tyle. Poziom 

kapitału społecznego w Polsce jest niebezpiecznie niski” (Frączak et al. 2017). Wskazują na 

znaczenie edukacji obywatelskiej, jakość usług świadczonych przez NGO, pełnienie roli 

rzeczniczej na rzecz interesów grupowych, grup zagrożonych marginalizacją i dobra 

wspólnego (w tym ochrony zabytków czy praw zwierząt), realnie włączać mieszkańców w 

życie publiczne i podejmowanie decyzji, podnoszenie jakości działań NGO, w zakresie m.in. 

budowania wewnętrznej współpracy, wzajemnego wsparcia, ale i samokontroli, budowanie 

partnerskich relacji z pozostałymi sektorami, w oparciu o solidne podstawy współdziałania.  

x 

Rezultaty polityki wobec społeczeństwa obywatelskiego są trudne do oceny z uwagi na 

wieloczynnikowy charakter zjawisk obywatelskich. Utrzymuje się niższy niż w krajach 

najwyżej rozwiniętych wskaźnik odsetka Polaków zaangażowanych w sprawy zbiorowe, w 

tym w postaci przynależności do organizacji trzeciego sektora. Według analiz zawartych w 

Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2030”, systematyczne spada liczba członków 

stowarzyszeń, a także liczba nowo-rejestrowanych podmiotów. W 2008 r. średniej wielkości 

stowarzyszenie liczyło 40 członków, a w 2015 r. - średnio 30 osób. W 2001 r. rejestrowano 

ok. 5500 nowych stowarzyszeń, a obecnie ok. 3000 (Ministerstwo … 2019). Natomiast 

wzrastał odsetek organizacji, które współpracowały z wolontariuszami (z 50 do 63%) oraz 

tych, które zatrudniają personel (z 55 do 64%). 

Niewielki odsetek Polaków angażuje się w wolontariat w różnego typu organizacjach i 

instytucjach. W 2016 r. spadł do 8,5%
475

, z 10,3 proc. w 2011 r. (najniższa wartość w skali 

europejskiej). W grupie wiekowej 15-24 lata zaangażowało się 15,4% w 2011 r., a w 2016 r. - 

9,5%. Spadał również wskaźnik liczby godzin poświęcanych na działalność w wolontariacie. 

Spadek z średnio 12 godzin miesięcznie na osobę w 2011 do 8 godzin w 2016 r. (wartości 

znacząco niższe niż w innych krajach europejskich). Wartość pracy wolontariackiej 

wyliczona dla 2010 r. wynosiła ok. 3,3 mld zł, zaś dla 2015 r. - ok. 5,2 mld zł. Ponadto 

badania OECD wskazały na znikome zaangażowanie Polaków w wolontariat 

długoterminowy
476

. W 2011 r. oceniano, że 9% angażowało się przy średniej dla 27 państw 

UE - 24% (dla wieku 15-29 lat.  

                                                 
473

 Fundusz uzyskał 262 mln USD od władz USA ma mocy amerykańskiej ustawy „O Popieraniu Demokracji w 
Europie Wschodniej”(tzw. SEED Act) z 1989 r. 

474
 http://www.mapa3sektora.org/ 

475
 Dane pochodzą z prowadzonego przez GUS badania pn. „Praca niezarobkowa poza gospodarstwem 

domowym”. 

476
 https://www.oecd.org/els/family/CO4.1-Participation-voluntary-work.pdf 

https://www.oecd.org/els/family/CO4.1-Participation-voluntary-work.pdf
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Według oceny zawartej w rządowej „Strategii rozwoju kapitału społecznego. 2030” doszło 

do kryzysu w dwóch filarach działalności wolontariackiej. Pierwszym z nich jest aktywność 

osób młodych, a także osób, które kończą karierę zawodową (Ministerstwo … 2019). 

 

Tabela 1. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 fazach 
funkcjonowania polityki wobec społeczeństwa obywatelskiego  

 
Fazy w polityce 

wobec społeczeństwa 
obywatelskiego 

Charakterystyka 

1. 
Programowanie 
działań/projektów 

 wpływanie na agendę wnoszonymi nowymi punktami widzenia, 
np. w zakresie form współpracy PES i instytucji władzy, 

 wpływanie na narracje i dyskursy wokół wzorców obywatelskich, 
znaczenia wolontariatu, 

 sygnalizowanie o wyłaniających się problemach, 
niezaspokojonych potrzebach, 

 współtworzenie i tworzenie narracji np. dotyczących wizerunku 
obywatela, jego praw i obowiązków, 

 wprowadzanie w debaty nowych projektów działań,  

 współuczestnictwo w ciałach doradczych, w konsultacjach. 

2. 
Implementowanie 
działań, programów 

 dostarczanie produktów, np. informatycznych dla wzmożenia 
działalności obywatelskiej,  

 oferowanie usług, np. szkoleń, wsparcia kryzysowego (pomoc 
postpenitencjalna,), ochrona praw przed przemocą (np. handel 
ludźmi, prawa dzieci, ochrona danych osobowych), wzorce 
działania w sytuacjach szczególnych (np. w sądownictwie 
możliwość skorzystania z mediacji), upowszechnianie wzorców 
obywatelskich,  

3. 
Analiza wyzwań i 
scenariuszy 
rozwojowych 

 dostarczanie produktów wiedzy: ekspertyzy, badania o różnym 
formacie.  

4. Ewaluacji rezultatów 
 wytwarzanie opinii i ocen o różnym poziomie komplementarności, 

systematyczności w zakresie rezultatów.  

Źródło: opracowanie własne 

 

Rola podmiotów ekonomii społecznej w polityce wobec społeczeństwa obywatelskiego. 

Podmioty ekonomii społecznej pełnią istotną rolę na etapie programowania oraz 

implementowania polityki społeczeństwa obywatelskiego. Ma to miejsce na poziomie jej 

funkcjonowania na poziomie ogólnokrajowym oraz lokalnym. Badania wskazują na przykład 

na powszechność współpracy organów administracji publicznej z NGO (89% instytucji 

publicznych współpracowało z podmiotami trzeciego sektora pod względem finansowym
477

). 

PES wpływają na programowanie polityki społeczeństwa obywatelskiego w różnych 

formach. Współkształtują bowiem jej agendę, narracje i dyskursy, wnoszą pomysły na 

rozwiązanie określonych problemów w obrębie tej polityki oraz wnoszą znaczne zasoby 

wiedzy operacyjnej (eksperckiej), w tym pochodzącej z badań empirycznych, które pozwalają 

głębiej zrozumieć politykę publiczną.  

                                                 
477

 Program współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2018–2020. https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-program-wspolpracy-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-
z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-
publicznego-i-o-wolontariacie-na-lata-2018-2020. 
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Wzbogacają agendę tej polityki o motywy związane z ideami wspólnoty, spójności, 

solidarności, włączenia społecznego, podmiotowości. Podkreślają znaczenie demokracji 

partycypacyjnej w rozwoju społecznym. Wyraża się to w podkreślaniu znaczenia 

mechanizmów konsultacyjnych np. nad projektami aktów prawnych, a także na podkreślaniu 

znaczenia procesów deliberacji nad zagadnieniami polityki publicznej.  

PES wzmacniają najcenniejsze narracje w polityce wobec społeczeństwa obywatelskiego. 

Zaliczyć można do nich te, w których obywatel przedstawiany jest jako podmiot zdolny do 

kreowania rzeczywistości, a nie poddający się jej biernie. Wnosi ideę obywatela, który jest 

aktywny politycznie (np. uczestniczy w procesie wyborczym), kreatywny gospodarczo 

(wytwarza dobra rynkowe), aktywny i odpowiedzialny jako członek społeczności (wspiera 

defaworyzowane grupy, przyczynia się do rozwiązywania problemów zbiorowych). 

Przedstawiciele PES w powyższym duchu uczestniczą w publicznych dyskusjach i 

deliberacjach. Animują projekty społeczne, które wzmacniają te elementy.  

X 

PES współtworzyły model relacji między organizacjami pozarządowymi, a różnymi 

organami władzy, zarówno centralnej i samorządowej. Został on wypracowany przez grupę 

PES, która uczestniczyła w projekcie „Model współpracy administracji publicznej i 

organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”
 478

 

(Waszak, Masłowski 2012; Bąk et al. 2015, Sieć Splot). Wypracowano standardy współpracy, 

w których podkreślano oparcie współpracy m.in. na zasadach partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji, jawności. Określono standardy w zakresie współpracy w zakresie 

tworzenia polityk publicznych, realizacji zadań (usług) publicznych oraz tworzenia warunków 

do aktywności obywatelskiej (wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji 

pozarządowych). 

Szereg PES wnosiło pomysły na wytworzenie standardów konsultacji społecznych wobec 

projektów aktów prawnych. Ich treść zapewnia możliwie duży udział PES w kształtowaniu 

działań publicznych. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Pracownia Badań i 

Innowacji Społecznych „Stocznia” wyszły z koncepcją 7 zasad konsultacji. Otóż mają być 

realizowane w warunkach (1) respektu dla ducha dialogu obywatelskiego (dobra wiara), (2) 

dostępności do informacji o konsultacjach i z myślą o wyrażaniu poglądów (powszechność), 

(3) przejrzystości odnośnie ich przebiegu i wyniku, (4) responsywności (każdemu kto zgłosi 

opinię należy się merytoryczna odpowiedź). Ponadto w konsultacjach należy (5) wytworzyć 

ich gospodarza (koordynacja), należy respektować (6) zasadę przewidywalności i czytelności 

reguł, a także (7) zasadę interesu publicznego i dobra ogólnego (poszanowanie interesu 

ogólnego). Przedstawiciele PES uczestniczyli także w wytworzeniu – na bazie powyższych 

zasad – Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych
479

. Sformułowali standardy i reguły jako 

podstawy dobrych konsultacji
480

. Wiele samorządów lokalnych wytworzyło w oparciu o nie 

własne praktyki konsultacji
481

.  

                                                 
478

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.1. Liderem projektu był Departament Pożytku Publicznego 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a partnerami Fundacja Instytut Spraw Publicznych, uczelnia Collegium 
Civitas, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich (ostatni partner, to porozumienie organizacji działających na rzecz wsi) 

479
 http://www.kanonkonsultacji.pl/ 

480
 https://kanonkonsultacji.fise.org.pl/ 

481
 https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/pagesView,19,Baza-wiedzy,PL 
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PES wypracowały również lokalny indeks Jakości współpracy (między NGO, a 

administracją lokalną). Jest to narzędzie, które pozwala na ocenę stanu współpracy między 

danym samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi. Opiera się na wybranych 

wskaźnikach obrazujących współpracę w kilku wymiarach.  

PES często jako pierwsze podmioty dostarczają nowych koncepcji wzmocnienia 

mechanizmów partycypacji (czasami z przestrzeni międzynarodowej). Przykładem jest 

koncepcja paneli obywatelskich, sądów obywatelskich
482

. Przedstawiały także ideę budżetu 

partycypacyjnego jako mechanizmu, za pomocą którego obywatele i ich organizacje wnoszą 

wkład w proces podejmowania decyzji odnośnie wykorzystania lokalnych zasobów 

publicznych
483

. PES wychodziły także z propozycją powołania polskiej wersji komitetu 

społeczno-ekonomicznego jako forum dialogu społecznego i obywatelskiego. Pozostawało to 

niezrealizowane, ponieważ funkcjonuje osobna instytucja dialogu społecznego, w której 

włączone zostały tylko związki zawodowe i organizacje pracodawców. Natomiast w 

państwach zachodnich funkcjonują zwykle komitety społeczno-ekonomiczne, w których skład 

wchodzą poza powyższymi dwoma podmiotami, również organizacje trzeciego sektora.  

PES wpływa na programowanie polityki poprzez kampanie, w których podkreślają 

znaczenie różnego typu praw przysługujących obywatelom w określonych okolicznościach. 

Obejmuje to m.in. ich prawa w sferze wymiaru sprawiedliwości i rozwiązywania konfliktów. 

PES promują ideę zwiększenia roli mediacji w procedurach rozwiązywania konfliktów, które 

trafiają na wokandę sądową. To podejście najczęściej dobrze koreluje z interesem obywateli. 

Celem mediacji jest osiągniecie pozasądowego kompromisu między skonfliktowanymi 

stronami dzięki wykorzystaniu pomocy fachowców – psychologów, socjologów, itp.  

Rocznie do sądów wpływa ok. 2,5 mln spraw, które potencjalnie mogą zostać 

rozstrzygnięte na drodze mediacji (MS 2020). Jednak do tej pory władze sądów przekazują do 

mediacji tylko ok. 1,3 proc. spraw. Jest to skutek obecnego systemu sądowniczego, który 

preferuje procedowanie spraw według trybu typowo sądowego, z udziałem zawodów 

prawniczych.  

Mediacje zaczęło promować Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, które skorzystało 

z pomocy niemieckich doświadczeń
484

. Kontynuowały następne (Latała 2010), m.in. Polskie 

Centrum Mediacji. PES przedstawiają wciąż nowe pomysły na zwiększenie roli mediacji. 

Przekonują, że mediacje mogą rozładować trudną sytuację w sądach spowodowaną m.in. 

natłokiem wpływających spraw. Proponują m.in wprowadzenie koordynatorów od mediacji w 

sądach rejonowych, wprowadzenie list mediatorów tematycznych w sądach, udostępnienie w 

sądach więcej informacji na temat potencjalnej roli mediacji (dyżur mediatora w sądach, na 

początku sprawy klienci powinni być w pełni poinformowani o możliwościach mediacji, 

wytworzenie lepszych bodźców, które skłaniałyby, aby kierownictwa sądów przekazywały 

więcej spraw na tory mediacji.  

X 

                                                 
482

 https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/biblioteka/publikacje/innovative-citizen-participation-and-new-
democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave/  

483
 Pierwszy w Polsce budżet obywatelski powstał w Sopocie w 2011 roku. W ustawodawstwie dopiero w ustawie 

z 2018 r o zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie 31 stycznia 2018 r określono, iż budżet obywatelski 
jest szczególną formą konsultacji społecznych. Wskazano także ogólne zasady jego funkcjonowania. Zob. NIK 
2019: 6. 

484
 Mediacje opierają się na idei sprawiedliwości naprawczej w rozwiązywaniu konfliktów, również takich, które trafiają 

na wokandę sądową. Ich celem jest uzyskanie  
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Wpływ PES na politykę wobec społeczeństwa obywatelskiego jest w znacznym stopniu 

pochodną potencjału tego sektora rozumianego jako zdolność do wspólnego działania na 

rzecz kluczowych dla niego celów. Dlatego powstało kilka organizacji parasolowych, które 

skupiają różne organizacje, np. lokalne. Dysponują one określonym potencjałem finansowym, 

ale także analitycznym (eksperckim). Olbrzymią rolę pełni Polsko-Amerykańska Fundacja 

Wolności wspiera wiele setek organizacji obywatelskich (PAFW). Dzięki jej finansowaniu 3 

250 organizacji pozarządowych zostało objętych szkoleniami, funkcjonuje portal ngo.pl 

posiadający 3 miliony użytkowników oraz platforma Kursodrom (platforma e-learningowa) z 

5 200 użytkowników (zasoby edukacyjne związanych z zarządzaniem i codzienną 

działalnością organizacji pozarządowych). Operatorem platformy jest Fundacja Akademia 

Organizacji Obywatelskich, która realizuje programy edukacyjno-rozwojowe dla menedżerów 

i menedżerek NGO, np. z zakresu zarządzania poprzez platformę e-learningową. Prowadzi 

otwarte kursy specjalistyczne, organizuje wydarzenia edukacyjne, tworzy społeczności 

menedżerów trzeciego sektora
485

. 

Wiele przedsięwzięć powyższego typu prowadzi Stowarzyszenie Klon/Jawor, znane w 

dużym stopniu z publikacji zawierających analizy stanu trzeciego sektora w Polsce. Podmioty 

ekonomii społecznej tworzą także różnego typu instytucje analityczne. Dostarczają one 

analiz, które wpływają na treść i formy realizacji polityki wobec SO.  

PES oddziałują na programowanie polityki dzięki swoim przedstawicielom zasiadającym 

w wielu gremiach konsultacyjnych, m.in. w radach działalności pożytku publicznego, radach 

zatrudnienia/rynku pracy, komitetach związanych z programowaniem i wykorzystywaniem 

funduszy unijnych (tzw. komitety monitorujące)
486

. 

PES w fazie implementacji polityki społeczeństwa obywatelskiego 

Podmioty ES uczestniczą w implementacji polityk publicznych, w różnych formach, w 

tym wytwarzają określone produkty i usługi. Przykładem są usługi animacji obywatelskiej 

wykonywane np. na zlecenie władz samorządowych, ale też innych podmiotów. Podmioty ES 

oferują publikacje (np. typu poradniki), warsztaty, akcje edukacyjne, kursy specjalistyczne, 

porady prawne, wsparcie kryzysowe.  

PES implementują idee m.in. różnych koalicji rządzących dotyczące wspierania 

mechanizmów demokracji. Organizacje typu watchdog (organizacje strażnicze) angażują się 

w działania na rzecz podtrzymania wysokich standardów instytucjonalnych w systemie 

demokracji. Fundacja e-Państwo pracuje nad udostępnieniem obywatelom zasobów danych 

znajdujących się w instytucjach publicznych. Dzięki nim obywatele mogą zyskać narzędzia 

do ulepszania działania instytucji państwa.  

Stowarzyszenie Demagog prowadzi portal, który weryfikuje dane i informacje, które 

padają w sferze publicznej
487

. Chroni społeczeństwo przed dezinformacją. Fundacja ePaństwo 

rozwija technologię obywatelską (civic technology) – rozwiązania informatyczne i cyfrowe, 

np. aplikacje społeczne, narzędzia informatyczne, serwisy. Powstaje aplikacja Impakt. Dzięki 

                                                 
485

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 2016. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015; https://faoo.pl/faoo/sprawozdania/ 

486
 Program współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2018–2020. https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-program-wspolpracy-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-

z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-
publicznego-i-o-wolontariacie-na-lata-2018-2020. 

487
 https://demagog.org.pl/stowarzyszenie-demagog-pierwsza-w-polsce-organizacja-factcheckingowa/ 

https://faoo.pl/faoo/sprawozdania/
https://demagog.org.pl/stowarzyszenie-demagog-pierwsza-w-polsce-organizacja-factcheckingowa/
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niej ruchy społeczne będą mogły łatwiej docierać do swoich członków, organizować ich, 

przekonywać do zaangażowania i ochrony przed kontrolą i przemocą
488

. 

Szereg organizacji ES angażuje się we wzmacnianie podmiotowości prawnej obywateli, 

szczególnie tych, którzy nie radzą sobie, gdy są zmuszeni sytuacją życiową korzystać z 

instrumentów prawa. Fundacja Togatus Pro Bono
489

 świadczy bezpłatną pomoc prawną w 

ponad 30 powiatach w oparciu o porozumienia z władzami lokalnymi. Ich działania 

finansowane są centralnie w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej i edukacji prawnej. Organizują także usługi mediacji społecznej. Na przykład w 

Białystoku funkcjonuje 12 punktów bezpłatnej pomocy, z tego 6 punktów prowadzą 

organizacje pozarządowe (w 3 udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, a w 3 świadczone 

jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)
490

. Podmioty ES prowadzą często działania 

edukacyjne w zakresie problematyki prawnej w postaci stron internetowych, publikacji, 

warsztatów, szkoleń. Omawiane są kwestie ochrony praw i wolności.  

Funkcjonują podmioty ES, które wykonują usługi w zakresie mediacji, na różnych poziomach 

konfliktu (w sądach i poza nimi). Np. Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych prowadzi bazę 

mediatorów oraz przekazuje listy mediatorów prezesom sądów do wykorzystania. Podmioty 

ES współpracują z sądami oferując im mediatorów w przypadkach, gdy sądy decydują się na 

przekazanie im sprawy z nadzieją na jej rozstrzygnięcie w trybie mediacji, czyli dążenia do 

zawarcia dwustronnej ugody między skonfliktowanymi stronami. Ma to miejsce w ramach 

podejścia znanego pod nazwą sprawiedliwości naprawczej (restorative justice). Jest to metoda 

radzenia sobie z konfliktami. Polega ona na ich rozwiązywaniu w bezpośrednich relacjach. 

Strony wypracowują bowiem sposób aby odwrócić jego skutki. Uzgadniają rekompensatę 

(restytucja). Kluczowa jest tu gotowość sprawcy do zadośćuczynienia i jego przekazania na 

rzecz ofiary. Ma tu miejsce dążenie do wytworzenia na nowo harmonii między stronami 

konfliktu, co oznacza, że następuje odbudowanie wyjściowego stanu sprawiedliwości. 

Szereg PES działa na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju dzieci. Stowarzyszenie dla dzieci i 

młodzieży SZANSA z Głogowa
491

 oferuje pomoc w sytuacjach kryzysowych dzieciom, 

młodzieży i rodzinom, prowadzi działalność profilaktyczną wobec występujących zagrożeń 

patologią społeczną. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) 

oferuje pomoc w sytuacji zagrożenia skrzywdzenia dziecka. Pomoc adresuje również do 

dorosłych przekazując wiedzę na temat tego, jak tworzyć warunki, aby nie dochodziło do 

krzywdzenia, jak reagować, gdy rodzą się podejrzenia, że dziecko doznaje krzywdy. Od 2018 

roku Fundacja koordynuje działania pięciu centrów pomocy dzieciom, które działają na bazie 

modelu Barnahus (zakłada interdyscyplinarną pomoc pod jednym dachem dla dzieci 

pokrzywdzonych przemocą, w tym seksualną, oraz ich opiekunów)
492

. Tworzą tam przyjazne 

miejsca, w których odbywają się przesłuchania dzieci uczestniczące w procedurach karnych. 

Otrzymają tam pomoc medyczną, psychiatryczną i prawną
493

.  
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https://kodujdlapolski.pl/projects/impakt/?fbclid=IwAR3UtZ2YQmpQ0DKDfAfH3t4RKmhGBcqlGrVXJRk9BXiNV91l
x90FrIvmPxI 
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 http://fundacja.togatus.pl/rzadowy-program-punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej/ 
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 https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/pomocprawna/nieodplatna-pomoc-prawna-oraz-nieodplatne-

poradnictwo-obywatelskie.html 
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 https://szansa.glogow.pl/#o-nas 
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 https://fdds.pl/ 
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 https://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Raport-z-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-2019.pdf 

https://szansa.glogow.pl/#o-nas
https://fdds.pl/
https://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Raport-z-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-2019.pdf
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Znaczna liczba podmiotów ES oferuje usługi readaptacji społecznej czy resocjalizacji dla 

więźniów oraz osób po odbyciu kary (opieka postpenitencjarna). Niektóre podmioty zakładają 

osoby, które odbyły wyroki
494

. Organizacje ES m.in. prowadzą tzw. ośrodki pomocy 

postpenitencjarnej, ośrodki readaptacyjne (okresowe zamieszkanie).  

Z urzędem Służby Więziennej współpracuje 1366 różnego typu organizacji 

pozarządowych
495

. Ich usługi współfinansuje często Fundusz Sprawiedliwości
496

, którym 

dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Raport NIK ocenia, że NGO są pozytywnym 

przykładem pracy z byłymi skazanymi. Organizacje tworzyły kompleksowe programy 

wsparcia m.in. w zakresie bezdomności osób opuszczających zakłady karne i bezrobocia, czy 

bezradności wobec nowej sytuacji (NIK 2015: 13). 

W tej sferze działa Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, które posiada ponad stuletnie 

tradycje. Obecnie prowadzi dla byłych więźniów dwa schroniska – w Warszawie i w 

Białymstoku. Mogą tam przebywać do 2 lat. Prowadzi także punkty pomocy 

postpenitencjarnej (Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Zielona Góra). Ponadto prowadzi szkolenia, 

doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, mediacje, porady prawne. Z kolei skazanym 

przebywającym jeszcze w zakładach karnych świadczy pomoc w nawiązywaniu 

korespondencji listowej z osobami bliskimi (Kubala 2016: 44).  

Fundacja „Dom kultury” współdziałała w realizacji programów readaptacji społecznej z 

osadzonymi w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. Programy służą kształtowaniu 

umiejętności poznawczych i społecznych – w tym m.in. kurs komputerowy, program „piszę 

więc jestem”, program „Rodzina jest kluczem do szczęścia” (NIK 2015: 55).  

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS oraz Stowarzyszenie 

Sursum Corda z Nowego Sącza prowadzą portal pomocy postpenitencjarnej CO DALEJ?
497

 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka« tworzy wspólnoty dla skazanych opuszczających 

zakłady karne. Towarzystwo Opieki nad Więźniami oferuje byłym więźniom doraźną pomoc 

poprzez organizację szkoleń zawodowych, mediacje rodzinne oraz akcje okolicznościowe, np. 

w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy (Kubala 2016: 45-46). 

x 

Organizacje ES oferują usługi wsparcia dla obywateli znajdujących się w niesprzyjających 

okolicznościach. Wielu obywateli to do nich kieruje pierwsze kroki w określonych sytuacjach 

życiowych. Prowadzą przynajmniej kilka typów linii telefonu zaufania, dla różnych grup 

odbiorców. Udostępniają psychologów, pedagogów, socjologów, jak i różnego typu 

ochotników nastawionych na niesienie pomocy potrzebującym. Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę od 2008 r. prowadzi numer 116 111. Fundacja ITAKA oferuje wsparcie w przypadku 

zaginięć. Prowadziła dotąd ok. 16 tys. spraw (zaginięcia i porwania). Rocznie wspiera 1,5 tys. 

rodzin. Prowadzi telefon, pod którym można zgłosić dane potrzebne w poszukiwaniu 

zaginionej osoby. W czasie pandemii zaczęło prowadzić „Centrum Wsparcia Dla Osób w 

Stanie Kryzysu Psychicznego”. 

Fundacja La Strada wspiera ofiary h an d lu  l udź mi  ( pomoc prawną, psychologiczną i 

socjalną). Prowadzi programy reintegracyjne a także rzecznictwo na rzecz osób 
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495
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496
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pokrzywdzonych. W niezbędnych sytuacjach zapewnia bezpieczne schronienie (posiada 2 

schroniska), mediację kulturową, pomoc medyczną. Prowadzi kampanie służące zwalczaniu 

handlu ludźmi. Prowadzi całodobowy telefon zaufania zarówno dla pokrzywdzonych i ich 

rodzin, bezpłatne poradnictwo i doradztwo. Przekazuje wiedzę, jak bezpiecznie podejmować 

pracę za granicą i gdzie szukać pomocy. Fundacja prowadzi specjalistyczne szkolenia dla 

pracowników Policji, Straży Granicznej, wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej i 

oświaty.  

Szereg PES oferuje wsparcie organizacjom pracującym w środowiskach 

defaworyzowanych. Stowarzyszenie Panoptikon zabiega o to, aby instytucje publiczne 

respektowały prawa obywatelskie w działaniach, które realizują. Monitoruje, czy dane, które 

pozyskują nie naruszają praw, np. dane biometryczne. W trakcie reformy polityki rynku pracy 

w 2013 r. zgłaszało uwagi do regulacji ustawowych, które zakładały pozyskiwanie od 

bezrobotnych dość osobistych danych.  

Fundacja Nauka dla Środowiska
498

 wytwarza rozwiązania cyfrowe, które ułatwiają 

rozwiązywania problemów społecznych oraz budowę wspólnot lokalnych. Wytworzyła m.in. 

aplikację o nazwie „Dobre Wsparcie”
499

 (w fazie testów i promocji). Aplikacja umożliwia 

zamówienie usług opiekuńczych dla np. seniorów, osób z niepełnosprawnościami, czy 

zagrożonych wykluczeniem społecznym u osób z ich najbliższego otoczenia. Aplikacja 

pozwala na łatwe rozliczanie prac i stałą komunikację między zamawiającym a wykonawcą 

usług, pracownikami socjalnymi, szybki kontakt z rodziną podopiecznego, możliwości 

komentowania wykonanej pracy, historia komunikacji, nawigacja na mapie do 

podopiecznego. Aplikacja daje możliwość alarmowania potrzeby pomocy do 6 wskazanych 

osób. 

Szereg podmiotów ekonomii społecznej działa w środowisku ludzi młodych i na rzecz tego 

środowiska. Podejmują m.in. działania wprowadzające ich w świat spraw obywatelskich, 

sprzyjające ich obywatelnieniu. Fundacja im. Roberta Schumana zrealizowała projekt Młodzi 

Senatorowie. Przeprowadzono symulację posiedzenia Senatu dla prawie 140 uczniów i 

nauczycieli kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych z różnych części Polski, a także z 

udziałem młodzieży z Niemiec
500

. Poznawali proces tworzenia ustawy, możliwości 

dokonywania zmian w Konstytucji RP czy w ordynacji wyborczej do parlamentu. 

Młodzież sama tworzy szereg organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Znaczna ich 

część skupiona jest w organizacji parasolowej, którą jest Polska Rada Organizacji 

Młodzieżowych (PROM)
501

. Jej budżet pochodzi z UE i jest dostarczany za pośrednictwem 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE (operator programu Erasmus+). Część 

organizacji posiada liczne związki z organizacjami z innych państw, co przyczynia się do 

zakorzenienia kolejnych kompetencji społecznych wśród ludzi młodych. Organizacja 

Mladiinfo Poland działa w międzynarodowej sieci NGO na terenie Europy Środkowo-

wschodniej i Bałkanów Zachodnich
502

. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a utrzymuje 

się z grantów jak – zdaniem Agaty Smolak, prezesa organizacji - większość fundacji 

młodzieżowych. Głównym zasilaniem dla budżetów organizacji młodzieżowych jest Program 

Erasmus +
503

. Pozwala on zorganizowanej młodzieży na przygotowywanie projektów 
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edukacji poza-formalnej (uczenie się poprzez interakcje). Innymi źródłami wsparcia są 

Fundusz Wyszehradzki, RYCO, Rada Europy, Fundusze Norweskie, fundacje komercyjne, 

biznes (z uwagi na realizację celów CSR) itd. 

Podmioty ES oferują przedsięwzięcia wzmacniające integrację w skali międzynarodowej. 

Fundacji im. Roberta Schumana oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce realizują projekt 

pod nazwą Walizka Europejczyka. Umożliwia on organizację spotkań ekspertów z Polski, 

Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego i dyskutowanie zagadnień europejskich. 

Uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci, uczniowie, działacze 

partyjni i lokalna społeczność odwiedzanych miejsc. Spotykają się w wielu krajach. 

Podmioty ES prowadzą centra wolontariatu oferujące możliwości zaangażowania w 

projekty wsparcia potrzebujących. Centra działają w każdym regionie na bazie stowarzyszeń. 

Ponadto wspierają samorządy w programowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju wolontariatu w 

środowiskach lokalnych. Organizują wolontariat, prowadzą szkolenia, udzielają poradnictwa 

prawnego. W 1994 r. powstało pierwsze w Polsce Biuro Pośrednictwa Wolontariatu. Łączyło 

wolontariuszy z organizacjami, które ich poszukiwały
504

.  

Na przykład Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu organizowało wolontariuszy gotowych 

podjąć pracę na rzecz ośrodków pomocy społecznej, szpitali, określonych zakładów pracy, 

szkół. Zorganizowało internetowe pośrednictwo wolontariatu działające pod nazwą Skrzynka 

Dobroci. Na przykład w warszawskim schronisku zwierząt „Na Paluchu” aktywnych jest 

ponad 300 wolontariuszy, którzy podejmują pracę minimum raz w tygodniu na kilka godzin. 

Tworzą 21 grup, z których każda ma swoich podopiecznych. Dzięki temu wszystkie zwierzęta 

zostają objęte opieką. Pomaga także wiele osób, którzy nie podpisują umowy wolontariackiej, 

ponieważ nie mogą zadeklarować regularnych wizyt w schronisku.  

 

Tabela 2. Obszary działania organizacji ekonomii społecznej w polityce wobec 
społeczeństwa obywatelskiego 

Obszary  Wytworzone produkty i usługi Przykłady organizacji 

Wsparcie i 
promocja rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego 

Publikacje (np. poradniki), szkolenia, 
doradztwo (porady), dobre praktyki, 
edukacja, promocja postaw obywatelskich, 
aktywności społecznej, usługi animacji 
społeczne. 

Fundacja Wspólnota Pokoleń, 
Fundacja Jana Karskiego, 
Fundacja Marka Edelmana, 
Fundacja dla Polski, 
Stowarzyszenie Forum 
Animatorów Społecznych 

Obrona praw 
obywatelskich 

Publikacje, poradniki, seminaria, 
kampanie społeczne. 

Komitet Ochrony Praw Dziecka, 
Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, Panoptikon, Fundacja 
La Strada,  

Ideowo-polityczne 
Publikacje, poradniki, seminaria, 
kampanie społeczne, szkolenia. 

Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności, Instytut Wolności, 
Fundacja Republikańska 

Organizacje 
strażnicze  

Publikacje (np. poradniki), szkolenia, 
doradztwo, edukacja, kampanie społeczne 
(uświadamiające).  

Fundacja e-Państwa, Fundacja 
S. Batorego 

Think tanki 
Publikacje, szkolenia, seminaria, badania, 
ekspertyzy. 

Fundacja S. Batorego, Klub 
Jagielloński, Instytut Badań 
Strukturalnych  

Rzecznictwo Publikacje, materiały informacyjne, ATD Qurtre Monde, Armia 
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interesów 
słabszych 
ekonomicznie grup 

prezentacje, warsztaty, szkolenia, 
kampanie.  

Zbawienia, Fundacja Polki mogą 
wszystko 

Wpływanie na 
kształt polityki 
wobec rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego  

Publikacje, opracowania, seminaria, usługi 
eksperckie, udział w konsultacjach 
społecznych. 

Fundacja S. Batorego, Forum 
Darczyńców w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Bibliografia  

Bąk Mieczysław, Bednarz Paulina, Kulawczuk Przemysław, Szcześniak Anna. 2015. 

Praktyczne zastosowanie modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i 

organizacji samorządowych. Warszawa: Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i 

Przedsiębiorstwem Prywatnym.  

Frączak Piotr, Dudkiewicz Magdalena, Schimanek Tomasz, Jachimowicz Arkadiusz, 

Wejcman Zbigniew (red.). 2017. Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora 

Obywatelskiego dla Polski. Warszawa: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; 

http://www.mapa3sektora.org/files/smd-publikacja-v2-2018.pdf. 

Kancelaria Premiera Rady Ministrów. 2017. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa 

Komitet Pożytku Publicznego. 2018. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 

2018–2030 PROO (przyjęty uchwałą nr 104/2018 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r.) 

Kubala Małgorzata. 2016. Rola organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy 

postpenitencjarnej w Polsce i w Niemczech – historia i teraźniejszość. RESOCJALIZACJA 

POLSKA,12. 

NIK. 2015. Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. 

Najwyższa Izba Kontroli. Warszawa.  

NIK. 2019. Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych (obywatelskich). Najwyższa Izba 

Kontroli. Warszawa. 

Latała Joanna. 2010. Od idei odwetu po sprawiedliwość naprawczą. Rozważania nad 

resocjalizacyjnym charakterem instytucji mediacji po wyroku jako formy sprawiedliwości 

naprawczej. Probacja 2. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2019. Strategia Rozwoju 

Kapitału Społecznego (współdziałanie,  kultura, kreatywność)  2030. Projekt. 

Warszawa. 

MS. 2020. Postępowanie mediacyjne w świetle danych statystycznych. Sądy rejonowe i 

okręgowe w latach 2006-2019. Wydziała Statystycznej Informacji Zarządczej, Departament 

Strategii i Funduszy Europejskich, Ministerstwo Sprawiedliwości; 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dane-statystyczne-dotyczace-mediacji  



192 

 

Sieć Splot. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych (brak 

daty w publikacji). Sieć Splot. Warszawa, http://siecsplot.pl/wp-

content/uploads/2019/04/model_wspolpracy.pdf 

Waszak Łukasz, Masłowski Piotr. 2012. Poradnik modelowej współpracy administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych. Sieć SPLOT. Warszawa. 

Wygnański Jakub.2019. Trzeci sektor i inni - podstawowe definicje, fakty, relacje z 

partnerami. Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Warszawa.  

 

  



193 

 

XII. Polityka sportu  

Polityka wobec sportu
505

 oznacza sferę działania władzy publicznej, a także innych 

podmiotów społecznych wobec masowej kultury fizycznej (rekreacji) oraz współzawodnictwa 

wyczynowego. W pierwszym zakresie celem jest sprzyjanie poprawie w sferze zdrowia
506

 

publicznego w szerokim społeczeństwie, sprzyjanie wyższej integracji społecznej
507

, a także 

wspieranie popytu na produkty nabywane do praktykowania różnego typu aktywności 

fizycznej, w tym udostępnianie infrastruktury sportowej, zasobów finansowych, kadr itp.
508

. 

W ramach polityki sportu podejmowane są także działania na rzecz wzmocnienia określonych 

reguł, które zapewniają właściwy poziom np. bezpieczeństwa, czy respektowania zasad fair 

play itp.  

Specyfikę polityki sportu dobrze oddaje podejście Wojciecha Woźniaka, który postrzega ją 

w ramach klasycznych ujęć polityki publicznej jako obszar aktywności państwa w zakresie 

określonej dziedziny problemów i zagadnień publicznych (2017). Wskazuje, że działania 

państwa wobec sportu skoncentrowane są w trzech obszarach polityki publicznej:  

 klasycznie rozumianej polityki społecznej (wspieranie spójności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu),  

 polityki międzynarodowej (dyplomatyczne funkcje sportu) oraz  

 polityki tożsamości („kreślenie granic wspólnoty, konstruowanie wspólnego 

imaginarium symbolicznego”, budzenia i pielęgnowania tożsamości).  

Istotny jednak wydaje się także wymiar ekonomiczny sportu, podkreślany w ostatnich 

dokumentach państwowych. Ostatni dokument strategiczny „Program Rozwoju Sportu do 

roku 2020. Aktualizacja” zawiera stwierdzenie: „Nie do przecenienia jest również rola sportu 

jako istotnej gałęzi gospodarki w kontekście kreowania popytu na produkty i usługi 

okołosportowe (np. odzież, usługi turystyczne) oraz sprzyjania innowacyjności (Rada 

Ministrów 2019a:5-6). Sektor sportu wytwarza popyt na dobra i usługi rządu 35,3 mld zł 

(jedyne dostępne dane za 2012 r.). W tym roku „w ujęciu względnym” udział sportu w 

całkowitym PKB Polski sięgał poziomu ok. 2,16%. Sektor stworzył zatrudnienie dla 2,04% 

ogólnej liczby zatrudnionych w gospodarce (2012).  

Z kolei fakt ponoszenia wydatków publicznych na sport wyczynowy uzasadnione jest 

podwójnie: odgrywa bowiem rolę w upowszechnianiu aktywności fizycznej szerokiego 

społeczeństwa, a także jest instrumentem promocji Polski na arenie międzynarodowej (Rada 

Ministrów 2019a:5-6). Natomiast dylematem w polityce sportu jest wypracowanie reguł 

priorytetyzowania dyscyplin sportowych, które powinny być finansowane w pierwszej 

kolejności. Wyzwaniem jest także wytworzenie reguł wspierania sportowców, którzy rokują 

nadzieję na karierę międzynarodową (np. państwowe stypendia na starcie i „wychodzenie” z 
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nich w przypadku sukcesów komercyjnych), a także określenie roli związków sportowych, w 

tym w upowszechnieniu sportu (spora liczba przypadków nieprawidłowości) czy w 

organizacji sportu osób niepełnosprawnych, itp. Wyzwaniem jest także wytworzenie systemu 

treningowego i bazy treningowej, osiągnięcie synergii między sportem młodzieżowym, a 

sportem seniorskim. 

Treść polityki sportu prowadzonej przez polskie władze publiczne można zidentyfikować 

w planowanych i realizowanych programach wspierania sportu. W 2015 r. ówczesny rząd 

przyjął „Program Rozwoju Sportu do roku 2020”. Był to pierwszy dokument strategiczny 

dotyczący polityki sportu (miał charakter dokumentu średniookresowego).  

Zawiera on zestaw celów, priorytetów oraz kierunków realizacji działań (interwencji 

publicznych). Autorzy wskazują, że wnoszą „nowe podejście do sportu rozumianego jako 

ważny obszar polityki publicznej”. Sport został tam przedstawiony „w kontekście innych 

polityk”, szczególnie polityki zdrowia, edukacji, transportu, turystyki, planowania 

przestrzennego oraz rynku pracy i polityki społecznej…”. Uznano, że sport ma szczególny 

potencjał w budowaniu kapitału społecznego.  

W powyższym dokumencie sport rozumiany jest jako inwestycja w szeroko rozumianą 

„prewencję zdrowotną oraz sprzyjanie postawom prospołecznym”. Założono, że 

upowszechnianie „aktywności fizycznej obniża koszty przeznaczane na opiekę zdrowotną 

oraz ubezpieczenia socjalne, a także pozytywnie oddziałuje na pracowników, m.in. 

zmniejszając ilość absencji w pracy czy zwiększając efektywność i kreatywność”. 

Podkreślono funkcję wychowawczą sportu, a także jako istotnej gałęzi gospodarki (wytwarza 

bowiem popyt na produkty i usługi okołosportowe, np. odzież, usługi turystyczne)
509

. 

Nacisk na społeczne aspekty sportu znajdujemy w kolejnym dokumencie rządowym 

„Strategia Rozwoju Społecznego 2030”. Sport inspiruje - zrzeszanie się ludzi, powiązanie z 

działaniami na rzecz społeczności lokalnej (wolontariat sportowy), ułatwia procesy 

resocjalizacji, pozytywnie oddziałuje na grupy zagrożone wykluczeniem społecznych. 

Autorzy dokumentu uznają jednak, że sport jest w niewystarczającym stopniu 

wykorzystywany jako narzędzie budowy kapitału społecznego.  

Kolejne odcienie znaczeniowe przypisywane obszarowi sportu można odnaleźć w 

zaktualizowanym Programie Rozwoju Sportu do roku 2020 (PRS 2020), który rząd przyjął 20 

sierpnia 2019 r. Wskazano tu również na odniesienia sportu do celów widocznych w polityce 

zdrowia (prewencja), edukacji, transportu, turystyki, planowania przestrzennego, rynku pracy 

i polityki społecznej. Dostrzeżono potencjał sportu w budowaniu kapitału społecznego, 

obniżaniu kosztów w polityce zdrowia oraz ubezpieczeniach socjalnych, itp. Uznano także, że 

„sport pełni funkcję wychowawczą, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży 

szkolnej” (Rada Ministrów 2019a:5-6).  

Założono, że zarządzanie w sferze sportu ma być oparte na zasadach zarządzania 

strategicznego, takich, jakie są praktykowane w innych obszarach polityk publicznych. 

Założono, że realizacja celów sformułowanych w PRS 2020, wymaga prowadzenia 

zintegrowanych działań ponadresortowych oraz współpracy administracji rządowej, 

samorządowej oraz organizacji pozarządowych. 

Państwo realizuje politykę sportu poprzez formułowanie programów, które rządy finansują 

ze źródeł budżetowych. Przykładem może być Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów. W 

jego ramach kluby sportowe - działające w formie stowarzyszenia oraz innych organizacji 
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pozarządowych – mogą ubiegać się o dofinansowanie. Zdobyte środki mają wykorzystywać 

na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W 2021 r. organizacje mają 

do dyspozycji środki na sporty zimowe, pływanie, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną. 

Podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o środki także z rządowego programu 

KLUB (od 2016). Fundusz został pomyślany jako kompleksowe wsparcie dla małych i 

średnich klubów sportowych, które odgrywają rolę lokalnych centrów aktywności społecznej 

oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Finansowane są 

wynagrodzenia szkoleniowców, organizacja obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego. 

We wcześniejszym okresie po 2007 r. istotnym rządowym programem w zakresie sportu 

masowego był program „Orlik 2012, Moje Boisko – Orlik 2012” ogłoszony 23 listopada 2007 

r. Wybudowano 2604 boisk sportowych w 1664 gminach za prawie miliard złotych, 

przeciętne dofinansowanie ze środków wyniosło 331,8 tys. zł (2007-2012). Przewodnim 

hasłem programu było: „Zdrowe i uśmiechnięte dzieci – Najważniejsze!!!”. Budowę 

finansował rząd z budżetu, ale część kosztów pokrywały samorządy. Budowa miała miejsce 

w oparciu o zestandaryzowany przez władze projekt kompleksu boisk sportowych wraz z 

zapleczem socjalno-szatniowym
510

.  

x 

Rezultaty w polityce sportu w Polsce można uznać za mieszane, jeśli za kryterium przyjąć 

rosnące wskaźniki podejmowania aktywności fizycznej. 56 proc. Polaków nie podejmuje 

aktywności fizycznej (np. w Danii 20 proc.). Mniej niż 20 proc. dzieci i młodzieży podejmuje 

aktywność fizyczną (umiarkowaną). W 2018 r. odsetek Polaków w wieku 15-69 lat 

podejmujących aktywność fizyczną (zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, 

WHO
511

) wyniósł 21,6 %. Oznacza to wzrost z 16,1% w 2017 r. (Rada Ministrów 2019a: 16). 

Rosła liczba klubów sportowych (14,8 tys. w 2016, więc o ponad 500 klubów w 2012 r.). 

Zwiększyła się liczba członków klubów sportowych (w 2016 r 1,02 mln osób).  

 Również GUS dostarcza danych. Wskazują one, że w 2016 r. w sporcie i rekreacji 

ruchowej uczestniczyło 46,4% Polaków. Jest to poziom zbliżony do tego z 2012 r. (GUS 

2017). Ci którzy nie podejmowali aktywności, tłumaczyli się brakiem wolnego czasu. Dane 

GUS pokazują, że rosną wydatki na sport i rekreację. W 2016 r. przeciętne gospodarstwo 

domowe wydawało na te cele 458 zł rocznie, co oznacza wzrost o 40 zł wobec 2012 r. Z 

innych źródeł dowiadujemy się, że 68 proc. Polaków twierdzi, że w miejscu zamieszkania jest 

dużo możliwości do uprawiania aktywności fizycznej, chociaż jednocześnie 53 proc. twierdzi, 

że władze lokalne nie robią dostatecznie wiele, by zapewnić mieszkańcom możliwość 

aktywności fizycznej (Kutwa, Rafał 2019:6). 

Rządowa „Strategia Rozwoju Społecznego 2030” zawiera następującą ocenę: 

„zaobserwować możemy wyraźny niedostatek organizacji sportowych w porównaniu do 

większości krajów Unii Europejskiej. Również liczba tego rodzaju organizacji w stosunku do 

liczby mieszkańców jest w Polsce wyraźnie niższa w porównaniu do większości krajów UE” 

(Ministerstwo … 2019).  

Badania porównawcze pokazują, że w Polsce w 2016 r. działało 14,8 tys. klubów 

sportowych (GUS 2017a). Oznacza to, że 37 klubów przypadało na 100 tys. mieszkańców (na 

obszarach wiejskich ta proporcja jest wyższa - 43 kluby na 100 tys. mieszkańców). Na tę 

samą liczbę mieszkańców przypada ponad dwukrotnie więcej klubów w Holandii, a we 
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Francji ponad siedmiokrotnie więcej (275). Niższe jest również członkostwo w klubach w 

stosunku do liczby ludności. W 2012 r. kluby miały 922 tys. zarejestrowanych członków, co 

oznacza 24 członków na 1 tys. mieszkańców (na obszarach wiejskich 51 członków, a w 

miastach 78). Tymczasem we Francji liczba członków klubów sportowych wynosiła 268 , w 

Holandii - 312 , a w Niemczech 341 , w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców (Ministerstwo … 

2019:20). 

x 

Zdaniem Konrada Burdyka, eksperta, problematyka polityki sportu nie została dobrze 

przeanalizowana w Polsce. Brakuje bowiem kompleksowych raportów/publikacji 

dotyczących sportu rekreacyjnego(„dla wszystkich"). Pojawiają się czasem opracowania 

sygnowane przez ogólnopolskie fundacje, ale to są raczej diagnozy (pochodne 

zdobytych/przydzielonych grantów), o słabym zasięgu oddziaływania na rozwój polityki 

sportu. Kluczowe są jednak opracowania akademickie bazujące na badaniach empirycznych. 

Na przykład niezwykle cenne jest empiryczne studium Konrada Burdyka na temat wiejskich 

amatorskich, klubów sportowych pt. Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności 

wiejskich klubów sportowych (2019)
512

. Udowadnia, że działanie wiejskich klubów 

sportowych wpływa na poziom integracji w społecznościach lokalnych 
513

. Sporo opracowań 

powstało na temat rządowego programu pt. „Moje Boisko – Orlik 2012", który został 

ogłoszony 23 listopada 2007 r. (Gołdys et al. 2013). Według badań NIK dość szybko doszło o 

wyłączenia jednej trzeciej obiektów z uwagi na przedwczesne zniszczenia (NIK 2018). 

Podmioty ekonomii społecznej w polityce sportu 

Według danych GUS 25,6 tys. podmiotów sektora non-profit działało w sferze szeroko 

pojętej polityki sportu (29 proc. wszystkich działających podmiotów), czyli w kategorii 

„sport, turystyka, rekreacja, hobby”. W obrębie tej kategorii mieści się również podkategoria 

„działalność hobbystyczna, kluby i koła zainteresowań oraz kluby kolekcjonerów” (nie muszą 

wiązać się z wysiłkiem typowym dla sportu). Ale stanowią one niewielką część głównej 

kategorii. Liczba podmiotów działających w tej polityce nieznacznie zmniejszyła się wobec 

stanu na 2010 r. Natomiast według danych z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, w obrębie 

polityki sportu (kategoria sport, turystyka, rekreacja, hobby) działa 28 tys. podmiotów, które 

stanowią 35 proc. całego sektora pozarządowego. Badania wskazują, że szczególnie dużo 

organizacji zajmujących się sportem działa na terenach wiejskich i miastach do 50 tys. 

mieszkańców. Wyróżnia je również to, że posiadają znaczny staż (liczba lat w aktywności).  

Warto podkreślić, że rządowy Program Rozwoju Sportu 2020 (aktualizacja z 2019) 

zakłada generalnie, że podmioty ekonomii społecznej są włączane w realizację programów 

rozwoju sportu. W dokumencie pada określenie „podmioty ekonomii społecznej i solidarnej 

(w tym organizacji pozarządowych)”. Włączanie ich w realizację działań w polityce sportu 

wypływa z postrzegania ich potencjału i zdolności w dążeniu do pełnego wykorzystania 

zjawiska sportu na rzecz dobra społeczeństwa. Wyróżnia ich zakorzenienie w społeczności 

lokalnej, stąd posiadają wiedzę o jej potrzebach i utrzymują zdolność do integrowania 

wspólnoty wokół zbiorowych celów, a także zdolność do świadczenia społeczności lokalnej 

usług adekwatnych do jej potrzeb. Nie ogranicza ich dążenie do wypracowywania zysków. 

Wskazuje się, że one zatrudniają i reintegrują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 
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A zatem podstawą działań w tej polityce ma być współpraca wielosektorowa między 

administracją rządową, administracją samorządową oraz organizacjami pozarządowymi. 

Znaczenie współpracy wypływa z postrzegania sportu jako zjawiska wieloaspektowego. Jest 

ona warunkiem skuteczności w realizacji celów strategicznych. Autorzy programu 

rekomendują, aby podczas realizacji projektów na rzecz sportu wykorzystywać dobre praktyki 

i doświadczenia podmiotów ekonomii społecznej w procesie legislacyjnym (konsultacje 

publiczne), jak i w zakresie bieżącej współpracy. Rekomendowane jest także to, aby każdy 

organ administracji publicznej przyjął program współpracy z podmiotami ekonomii 

społecznej. Powinny być w nim określone warunki i zasady wymiany doświadczeń i zasady 

uczestnictwa we współdecydowaniu.  

x 

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują w tej polityce zarówno na etapie jej 

programowania, jak i implementacji. Warto zaznaczyć, że specyficznie w tej polityce 

istotnym partnerem dla władz państwa są polskie związki sportowe, które posiadają odrębną 

formę prawną niż stowarzyszenia czy fundacje. Niemniej jednak podmioty ekonomii 

społecznej również pełnią istotną rolę.  

W sferze programowania wpływają na projekty i pomysły zmian oraz reform. Uczestniczą 

bowiem w procesach konsultacji i deliberacji nad projektami aktów prawnych i koncepcji 

programowych władz. Współtworzą pomysły na rozwiązanie istniejących problemów. 

Oddziałują na istniejące narracje i dyskursy wpływające na rozumienie pojęć obecnych w tej 

dziedzinie. Współtworzą wizerunek sportu jako przestrzeni dla wszystkich, niezależnie od 

sprawności fizycznej, jako przestrzeni integracji społecznej i kontaktu w wartościami 

wyższymi (np. biegi związane z narodowymi rocznicami).  

PES wpływają na sferę agendy tej polityki czyli współkształtują wyobrażenia o hierarchii 

problemów w tej polityce. Wzbogacają ją o zagadnienia i problemy dotykające zwłaszcza 

słabsze grupy społeczne. Zwracają uwagę innym interesariuszom na zagrożenie 

dyskryminacji w dostępie do obiektów sportowych. Podkreślają znaczenie tworzenia 

możliwości uprawiania aktywności fizycznej np. dla osób z niepełnosprawnościami. 

Analizują problemy i bariery ograniczające rozwój kultury fizycznej. Przekonują różne grupy 

społeczne do podjęcia aktywności fizycznej i przedstawiają im argumenty (zdrowotne, 

społeczne, ekonomiczne). Mobilizują tzw. wolontariat sportowy wśród młodzieży szkolnej, a 

także seniorów.  

Sektorowe organizacje ES współtworzą agendę również w bardziej tradycyjnym 

znaczeniu. Wskazują na wartości kryjące się w rozwijaniu określonych dyscyplin sportu i 

rekreacji. W tym sensie uczestniczą w pewnej konkurencji systemowej o dowartościowanie i 

prestiż dla określonych dyscyplin sportu wobec innych dyscyplin. Liczą, że przełoży się to na 

korzystne dla nich decyzje o finansowaniu określonych celów. Stowarzyszenie Biegów 

Przeszkodowych, Terenowych i Ekstremalnych promuje dyscypliny biegowe – terenowe 

biegi z przeszkodami, ale także zajęcia ogólnorozwojowe
514

. Z drugiej strony Stowarzyszenie 

Jeździeckie Szarża czy Stowarzyszenie ”Klub Jeździecki Legia Kozielska” promują jazdę 

konną.  

Aktywność PES w sferze programowania oznacza uczestnictwo w konsultacjach nad 

projektami aktów prawnych, czy dokumentów strategicznych. W konsultacjach nad 

Programem Rozwoju Sportu do roku 2020
515

 Stowarzyszenie Klon/Jawor zwracało uwagę na 
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to, że dokument powinien zawierać zapisy mówiące o potrzebach obu płci w sporcie, a także 

wymiar równości szans (np. dla uczniów z mniejszą sprawnością fizyczną). Zapis 

motywowałby – w zamyśle organizacji – do tego, aby podmioty dofinansowujące programy 

publiczne upewniały się czy potrzeby dziewcząt również są uwzględniane. Jest to istotne 

wobec tego, że mają miejsce sytuacje gdy dana gmina dofinansowuje budowę kolejnego 

boiska do piłki nożnej w sytuacji gdy nie ma obiektów do uprawiania innych sportów np. 

siatkówki (sportu bliższego płci żeńskiej). Polska Fundacja Paraolimpijska oraz Polski 

Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
516

 wskazywała na aspekty związane z sytuacją 

osób z niepełnosprawnościami.  

Wiele PES oferuje projekty upowszechniania kultury fizycznej
517

. Sięgają często po 

bardzo innowacyjne metody, aby osiągnąć wysoką skuteczność. Fundacja V4Sport 

realizowała m.in. projekt pt. "Muuvit - Ruszaj się i odkrywaj świat". W jego ramach 

wybierano biblioteki, które w najwyższym stopniu promowały sport i aktywność fizyczną. 

Fundacja zamieszcza wpis z informacją, że rozruszała 55 tys. osób w podczas dwóch edycji 

Tygodnia Ruchu, zrekrutowała 5000 wolontariuszy sportu, a 30000 dzieci ze szkół 

podstawowych zostało zaktywizowanych 
518

.  

 
Tabela 1. Charakterystyka aktywności podmiotów ekonomii społecznej w 4 fazach 
funkcjonowania polityki sportu 

 Fazy  Charakterystyka 

1. 
Programowanie 
działań/projektów 

 wpływanie na agendę polityki sportu lub jej poszczególnych 
segmentów (wpływ na hierarchizowanie problemów do 
rozwiązywania),  

 sygnalizowanie problemów sektorowych,  

 współtworzenie i tworzenie narracji np. dotyczących znaczenia 
sportu,  

 podkreślanie potrzeby działań na rzecz włączenia grup 
defaworyzowanych, 

 wprowadzanie w debaty nowych projektów koncepcji działań i 
reform,  

 współuczestnictwo w ciałach doradczych. 

2. 
Implementowanie 
działań, programów 

 dostarczanie produktów rynku czasu wolnego, 

 warsztaty, treningi, 

 współfinansowanie karier sportowych.  

3. 
Analiza wyzwań i 
scenariuszy 
rozwojowych 

 dostarczanie produktów wiedzy, ekspertyzy, badania. 

4. Ewaluacji rezultatów 
 wytwarzanie opinii, ocen o różnym poziomie 

komplementarności, systematyczności produktów i usług. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Podmioty ekonomii społecznej w implementacji polityki sportu 

Podmioty ekonomii społecznej w fazie implementacji odgrywają rolę m.in. w formie 

generowania szeregu różnorodnych produktów i usług. Są one istotne dla funkcjonowania 

                                                                                                                                                         
_do_roku_2020.pdf 
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działalność zmierza do rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. 
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zarówno sportu masowego, jak i profesjonalnego. Wzbogacają ofertę imprez sportowych, 

klubów sportowych. Jednocześnie wzbogacają społeczeństwo o publikacje, przewodniki, 

opracowania, które ukazują problematykę sportu zarówno ekspercko, ale także pozwalają 

lepiej poruszać się w ofercie zajęć sportowych.  

PES współtworzą w znacznej mierze infrastrukturę organizacyjną sportu i kultury 

fizycznej. Największą część infrastruktury dostarczają tzw. ludowe kluby sportowe, które 

posiadają formułę prawną stowarzyszeń (przyjmują one nazwy jak Gminny Ludowy Klub 

Sportowy Nadarzyn). Kluby ludowe stanowią blisko 32 proc. wszystkich klubów sportowych 

w Polsce. Niemal co czwarty zawodnik spośród 546 tys. trenujących w klubach Polaków był 

związany z LZS (Burdyka 152)
519

. 

Nawiązują one do powojennej tradycji sportu ludowego. W 2012 r. zarejestrowanych było 

8389 ludowych klubów sportowych, łączenie z uczniowskimi klubami sportowymi (UKS był 

w 2012 r. 6447 z 361 tys. osobami ćwiczącymi). Kluby prowadziły łącznie 3429 sekcji 

sportowych. Dominują sekcje piłkarskie. Trenuje w nich ponad 80 proc. wszystkich 

ćwiczących członków. Drugą pod względem popularności dyscypliną jest siatkówka, a 

następnie tenis stołowy. 

Kluby zrzeszone są w Krajowym Zrzeszeniu – Ludowe Zrzeszenie Sportowe 

(stowarzyszenie), a także są związane z regionalnymi stowarzyszeniami, które organizują 

turnieje i rozgrywki (np. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej). Sporą rolę wciąż pełni Krajowe 

Zrzeszenie Ludowe Zrzeszenie Sportowe. Realizuje projekty szkolenia sportowego 

młodzieży, organizuje turnieje. Zawodnicy rywalizują o tytuły mistrzów LZS w różnych 

kategoriach wiekowych: lekkoatleci, kolarze, zapaśnicy, łucznicy, ciężarowcy, tenisiści 

stołowi czy kajakarze. Część z nich to czołowi zawodnicy w kraju i na świecie.  

x 

PES uczestniczyły w realizacji jednego z największych w ostatnich latach projektu 

wspierania sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży. To projekt „Moje Boisko – Orlik 

2012". W jego ramach powstało – jak wyżej zostało już wspomniane – 2604 boiska piłki 

nożnej w latach 2007-2012. Rola PES widoczna była już w trakcie planowania programu. 

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS POLSKA) 

konsultowało projekty obiektów i ich przyszłe wyposażenie. Stowarzyszenie organizowało 

także imprezy pod nazwą Forum Moje Boisko. Orlik 2012. Wzięło w nich udział ponad 3000 

odwiedzających i prawie 200 wystawców związanych z infrastrukturą sportową”. Miało to 

miejsce w latach 2008 – 2010 gdy powstawały obiekty
520

. 

Obecnie PES zarządzają częścią lokalnych obiektów sportowych, które powstały w jego 

ramach (zarządzają w imieniu lokalnego samorządu). Zajmują się także animacją na 

obiektach. Pośredniczą także w przekazywaniu finansowania animatorów. Rząd wyłaniał 

                                                 
519

 W przeszłości sport ludowy miał szerszy zasięg. Jak pisze K. Burdyka „W 1965 roku w ligach wiejskich 
występowała rekordowa liczba aż 20 tys. zespołów sportowych” (2019: 127). Część z nich funkcjonowała w 
bardzo podstawowych warunkach. Ówcześnie władze stawiały sobie za punkt honoru nadrobienie 
przedwojennych zapóźnieni w rozwoju sportu na wsi (uznawano wcześniej, że sport jest sprawą miejską). 
Powstało ich wiele tysięcy, część obiektów powstawała przy okazji budów innego rodzaju (np. szkół „tysiąclatek”). 
(Burdyka Konrad 2019:122). Na początku brakowało sprzętu, strojów. Wyrabiano to zwykle ręcznie, w wyniku 
oddolnych inicjatyw. 

Szczególnie silny kryzys sportu na wsiach i małych miejscowościach miał miejsce po 1990 r. Doszło do 
drastycznego spadku liczby klubów z 14,7 tys. (i 745 tys. członków) do zaledwie 7,8 tys. klubów (364 tys. 
członków) w 1994 r. Wiele obiektów ulegało zniszczeniu (Burdyka 147). Spadła także liczba instruktorów. W 
kolejnych latach sytuacja uległa pewnej poprawia w zakresie skali działania sportu ludowego. Generalnie był to 
skutek upadku PGR, spółdzielni rolniczych, które tradycyjnie wspierały kluby. 
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 http://boiskaistadiony.pl/polskie-stowarzyszenie-rozwoju-infrastruktury-sportu-i-rekreacji-iaks-ma-juz-10-lat/ 
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organizacje, które zbierały wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń dla animatorów (rocznie 

finansowano ponad 3 tys. animatorów). Tę rolę pełnił Zarząd Główny Szkolnego Związku 

Sportowego oraz Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej (programu rządowe „Animator – 

Moje Boisko – Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator Sportu”).  

Wiele PES realizuje imprezy sportowe na Orlikach, np. korzystają z dofinansowania z 

rządowego programu „Sport wszystkich dzieci”
521

. PES wspierają Orliki działaniami na rzecz 

animatorów pracujących z młodzieżą na obiektach. Fundacja Orły Sporty organizuje Konkurs 

Animator Roku i wyłania animatorów, którzy wyróżniają się ciekawymi pomysłami na pracę 

z młodzieżą. Podobny projekt realizowała Fundacja V4Sport pod hasłem Super Orliki z 

dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Chodziło o docenienie i wyróżnienie osób, 

organizacji oraz instytucji, które promują i rozwijają Orliki. Wyróżniano animatorów 

sportowych, a także osoby, które uzyskały miano Przyjaciel Orlika. 

Szereg podmiotów ekonomii społecznej wspiera sport profesjonalny. Fundacja Warsaw 

Sports Group
522

 dysponuje produktami finansowymi dla młodych sportowców, dzięki temu w 

niektórych przypadkach rozwijają karierę w skali światowej (np. Iga Świątek). W ramach 

pakietu wsparcia oferują kadry szkoleniowe, szkolenia zawodnicze, finansowanie wyjazdów 

na turnieje, itp. Np. w zakresie tenisa ziemnego Fundacja prowadzi Akademię tenisową, w 

ramach której prowadzi konsultacje zawodnicze. Doświadczeni trenerzy, pracujący z 

najlepszymi zawodnikami ITF/WTA/ATP dzielą się wiedzą i doświadczeniem. M.in. 

pomagają zawodnikom oszacować ich aktualny poziom sportowy, możliwe kierunki ich 

rozwoju w sporcie. Uzyskują wskazówki, jak skorygować błędne nawyki techniczne w grze, 

ale również uzyskują pomoc w wyrobieniu pożądanych nawyków żywieniowych oraz 

regeneracyjnych
523

.  

X 

Podmioty ekonomii społecznej prowadzą wiele klubów sportowych, w tym dla osób 

niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne uczestniczą w przygotowaniach 

polskiej kadry do udziału w olimpiadach olimpijskich dla osób z niepełnosprawnościami. 

Organizują także cykliczne zawody w różnych dyscyplinach. Pozyskują wielu sponsorów, 

którzy finansują różne elementy przygotowań. Wiele PES sprofilowanych na środowisko 

osób niepełnosprawnych działa w danym środowisku lokalnym i tam oferuje zajęcia 

sportowe. Część z nich należy do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

(pierwsza organizacja w Polsce która rozpoczęła działalność sportowo-rehabilitacyjną dla 

osób niepełnosprawnych
524

. Szereg organizacji tworzy ofertę zajęć i zawodów sportowych dla 

osób z określonymi niepełnosprawnościami. Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni 

inaczej”
525

 zrzesza organizacje, które oferują zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami 

intelektualnymi.  

x 

Podmioty PES są aktywne w sferze kreowania wzorców dla infrastruktury obiektów 

sportowych. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS 

POLSKA) organizuje konkursy, których celem jest wyłonienie obiektów sportowych 

                                                 
521

 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłoszą Program „SPORT WSZYSTKICH DZIECI”. 
Warszawa, listopad 2020 r. 
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 https://www.sportsgroup.pl/ 

523
 https://www.sportsgroup.pl/akademia-tenisowa 

524
 https://pzsnstart.eu/kluby-zrzeszone/ 

525
 https://sprawnirazem.pl/ 
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wyróżniających się wybitnymi walorami architektonicznymi, dobrym przystosowaniem do 

korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz przyjaznych środowisku. Noszą one nazwę 

„Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” oraz „Najlepszy Obiekt bez Barier”. Podmioty 

ekonomii społecznej widoczne są w sferze współtworzenia infrastruktury sportu, 

przygotowywania standardów. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i 

Rekreacji (IAKS Polska)
526

 oferowało koncepcję norm, które powinny spełniać różne 

elementy infrastruktury sportowej. Podobne produkty oferuje Stowarzyszenie Polskich 

Producentów i Wykonawców Nawierzchni Sportowych. 

Szereg PES angażuje się w zwiększanie zasobów wolontariuszy, którzy poświęcają swój 

czas w sferze sportu. Fundacja Absolwentów UMCS prowadzi placówkę o nazwie Centrum 

Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin. Od 2015 r. zrekrutowało ponad 900 wolontariuszy, 

którzy poświecili ponad 3 tys. godzin pracy podczas imprez organizowanych przez lubelskie 

kluby sportowe. Zachęca do wolontariatu organizując akcje informacyjno – promocyjne, 

spotkania (np. w szkołach) i seminaria ze znanymi sportowcami i działaczami z lubelskiego 

środowiska sportowego. Rocznie zrekrutowani wolontariusze biorą udział w ok. 70 

wydarzeniach sportowych. Przechodzą odpowiednie szkolenia, otrzymują sprzęt.  

x 

PES współtworzą specyficzne rynki imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in. imprez 

biegowych, strzeleckich, kolarskich, tenisowych, imprez sportowych dla seniorów, imprez dla 

dzieci i młodzieży, dla osób z niepełnosprawnościami
 527

. Konkurują ze sobą zdolnością do 

przyciągania uczestników. Wygrywają te podmioty, które potrafią wytworzyć bogaty 

kalendarz imprez, wybrać dobre miejsce, zorganizować sprawną obsługę, zaangażować 

wolontariuszy, a także przyciągnąć sponsorów. W konsekwencji mają uczestników i tym 

samym możliwość realizowania imprez. Gdy są odpowiednio duże, mogą czerpać przychody 

z opłat za uczestnictwo, od sponsorów, z imprez towarzyszących (np. targi sprzętu 

sportowego, strojów).  

Po stronie popytu rynki kreują m.in. samorządy. Na przykład władze Warszawy na rok 

2020 przeznaczyły 3,4 mln zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
528

. Wyłoniono 

64 wykonawców, zdecydowana większość to podmioty ekonomii społecznej.  

Ciekawym rynkiem stały się imprezy biegowe. Widoczny jest wzrost ich liczby w skali 

kraju wraz z rosnącą modą na tzw. zdrowy styl życia. W latach 2012-2018 liczba biegaczy 

wzrosła trzykrotnie (Grabus, Szymański 2017). W imprezach biegowych może uczestniczyć 

w sumie ok. 200–350 tys. osób rocznie
529

. Wielu obywateli szuka możliwości wystartowania 

w zawodach (mniej lub bardziej amatorskich), w tym sprawdzenia się, utrzymania formy itp. 

Powstała pewna infrastruktura tego rynku. Działa specjalna strona internetowa z kalendarzem 

imprez w całym kraju. Imprezy są dosłownie wszędzie, na różnych dystansach, dla osób z 

różnymi możliwościami (np. bieg rzeźnika [dystanse od 11 km do 195 km]), dla różnych 

gustów i profili życiowych (np. bieg wegański dla biegaczy, którzy są weganami, 
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 https://www.iaks.pl/ 
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 https://fundusze.ngo.pl/313886-przygotowania-do-udzialu-i-udzial-klubow-sportowych-we-wspolzawodnictwie-

sportowym-seniorow.html 
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 Zarządzenie nr 109/2020 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej

 
w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, 

uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem. 
 

529
 Zygmunt Waśkowski. Biegnij Polsko, biegnij! Magazyn Teraz Polska (brak daty). 
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wegetarianami, na dystansach - 2.5 km,5 km, 10 km, 21 km)
530

. Rozwija się sektor imprez 

ekstremalnych. Np. Stowarzyszenie „SFX” organizuje imprezę pt. Nocna Ściema czyli bieg 

na dystansie maratonu (42.195km) oraz półmaratonu (21.097km) w nocy, podczas zmiany 

czasu letniego na zimowy. Istnieje szereg biegów związanych z rocznicami, wydarzeniami 

narodowymi (rocznice niepodległości).  

Zdaniem Zygmunta Waśkowskiego, badacza tego rynku, niektóre polskie imprezy 

biegowe pod względem oferty dla biegaczy są już porównywalne do tych organizowanych na 

Zachodzie, gdzie istnieje dłuższa ich tradycja. „Dotyczy to oczywiście wybranych, topowych 

naszych imprez, bo wielu z nich jednak nadal sporo brakuje do poziomu europejskiego”.
531

 

Na powyższy rynek już ponad dziesięć lat temu weszła Fundacja Instytut Studiów 

Wschodnich, znana z realizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy Górskiej. Wykorzystała 

dobrą znajomość tamtej części kraju i zaczęła od imprez w tej miejscowości, przy okazji 

właśnie organizacji wrześniowych Forów dyskusyjnych. Sztandarowym produktem Fundacji 

jest TAURON Festiwal Biegowy, organizowany we wrześniu każdego roku. Uznawana jest 

za największą imprezę biegową w Polsce i w Europie. W 2020 r. odbyła się 11. edycja. 

Uczestniczyło w niej ok. 3000 biegaczy, którzy mieli do wyboru 22 konkurencje na trasach o 

łącznej długości ponad 300 km
532

. Jednocześnie Fundacja prowadzi profesjonalny portal o 

bieganiu, w tym o imprezach w Polsce i Europie - www.FestiwalBiegow.pl.  

Z doświadczenia powyższej Fundacji można wnioskować, że sukces imprezy sportowej to 

wynik dobrej organizacji i obsługi zawodników, wybór ciekawego przyrodniczo terenu, 

wytworzenie ciekawego kontekstu (np. biegi oznaczone imieniem określonych znanych osób, 

np. ultramaraton wyszehradzki im. Lecha Kaczyńskiego, bieg im. Premiera Józefa Oleksego, 

bieg im. Romana Stramki, kuriera sądeckiego, Życiowa Dziesiątka im. Premiera Tadeusza 

Mazowieckiego). Oferta musi być różnorodna, w tym skierowana dla różnych grup 

zaawansowania (m.in. bieg typu iron run), grup wiekowych (m.in. nordic walking), również 

dla rodzin. Istotne wydają się imprezy towarzyszące (np. targi sprzętu sportowego), zdolność 

organizatorów do silnego motywowania w aktywność sportową.  

 

Tabela 1. Obszary działania organizacji ekonomii społecznej w polityce wobec sportu 

Obszary działań 
podmiotów ekonomii 

społecznej 

Wytworzone produkty 
Wytworzone usługi 

Przykłady 
organizacji 

Upowszechnienie kultury 
fizycznej dla dzieci i 
młodzieży  

 Zajęcia sportowe w szkołach, na 
miejscowych obiektach sportowych, 
konkursy i zawody sportowe. 

Uczniowskie kluby 
sportowe, 
Uczniowski Klub 
Sportowy „Piast” w 
Pyrzycach, Klub 
Żeglarski Ostróda,  

Upowszechnienie kultury 
fizycznej wśród dorosłych 

Publikacje, szkolenia, animacja, zajęcia 
wzmacniające, gimnastyka. 

Stowarzyszenie K 
40, Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta 
ogrodu Komorów, 
Komorowianie  

Wspieranie sportu 
profesjonalnego 

Publikacje, szkolenia, finansowanie karier 
sportowych, trening, mentoring. 

Fundacja Warsaw 
Sports Group 
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 Fundacja Run Vegan. 
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 Zygmunt Waśkowski. Rozmowa’ http://www.festiwalbiegowy.pl/biegowe-rozmowy/dr-hab-zygmunt-waskowski-

o-polskich-biegach-zmiany-ilosciowe-i-jakosciowe#.X_neHtg2rIU 
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nami#.X_muX9g2rIU 
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Wsparcie dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Zajęcia usprawniające, przygotowujące do 
zawodów. 

Fundacja 
Sportolubni 

Reprezentowanie 
interesów, 
aktywność parasolowa 

Publikacje, ekspertyzy, warsztaty, seminaria, 
konferencje. 

Unia Związków 
Sportowych 
Warszawy i 
Mazowsza, 
Krajowe 
Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe 
 

Wpływanie na kształt 
polityki edukacyjnej 
państwa  

Publikacje, prezentacje, szkolenia, 
ekspertyzy, raporty. 

Fundacja V4 
Sport, Fundacja 
sportu 
pozytywnego 

Źródło: opracowanie własne. 
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XIII. Rekomendacje dla władz publicznych w ich 
działaniach na rzecz rozwoju potencjału podmiotów 

ekonomii społecznej w polityce publicznej.  

Podmioty ekonomii społecznej – jak wyżej zostało unaocznione – należą do istotnych 

aktorów w wielu politykach sektorowych. Uczestniczą w licznych procesach programowania 

polityk, jak i implementowania (dostarczania produktów i usług).  

Podmioty ekonomii społecznej stymulują i racjonalizują wiele istotnych procesów w 

polityce publicznej. Wymieńmy najistotniejsze:  

 poszerzają horyzont poznawczy interesariuszy polityk, wzbogacają ich o głębsze 

zrozumienie kluczowych wymiarów polityk,  

 stymulują potencjał do wzajemnego uczenia się interesariuszy, 

 stymulują skłonność do respektowania interesu publicznego, uwzględniania 

interesów innych grup społeczno-ekonomicznych niż własnych, 

 uczestniczą w debatach i deliberacjach wnosząc dodatkowe punkty widzenia, co 

pluralizuje cały proces funkcjonowania polityk publicznych,  

 generują dodatkowe zasoby wiedzy operacyjnej, przedkładają je w procesach 

konsultacji publicznych, w deliberacjach,  

 współkształtują (wzbogacają) agendę wielu polityk, obecne w ich narracje i 

dyskursy,  

 przyczyniają się do zoptymalizowania procesów decyzji publicznych, co zapewnia 

więcej wartości pochodzących z wydanych publicznych środków (value for 

money), 

 dostarczają wielu produktów i usług publicznych, które pozwolą na głębsze 

zaspokojenie potrzeb w określonych grupach społecznych, zwłaszcza 

defaworyzowanych, 

 pełnią funkcje rzecznicze wobec grup defaworyzowanych, które mają trudności w 

wyrażeniu swoich stanowisk w procesie formułowania polityk.  

Wydaje się, iż w Polsce istnieje ogólnospołeczny konsensus, zgodnie z którym rozwój PES 

uznawany jest za pożądany.  

Państwo i społeczeństwo stoją zatem przed wyzwaniem wypracowania efektywnej i 

skutecznej polityki wobec sektora ekonomii społecznej. To polityka, która zapewni rozwój 

jego potencjału wykonawczego, jak i analitycznego. Jej fundamentalnym celem powinno być 

usuwanie barier w rozwoju potencjału PES. W każdym państwie widoczne są określonego 

typu bariery. Mogą one wynikać z szeregu czynników, w tym: 

 finansowych, np. niskie nakłady na wspieranie PES w rolach, które pełnią, 

nieoptymalne wykorzystanie dostępnych środków wsparcia, 

 systemowych, niski poziom włączenia PES w funkcjonowanie polityk 

publicznych, np. w procesy decyzyjne, w konsultacje społeczne, deliberacje, 

  kulturowych, niskie uznanie społeczne (prestiż społeczny) dla aktywności non-

profit,  

 intelektualnych, niedostateczny poziom zrozumienia dla roli sektora non-profit w 

gospodarce i państwie (gdy dominujący sposób myślenia [mindset] zakłada 

preferowanie - w sposób skrajny - mechanizmów rynkowych, albo prawno-

administracyjnych).  
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Tabela 1. Bariery ograniczające rozwój podmiotów ekonomii w społecznej (potencjału do 
współtworzenia polityki publicznej i potencjału wykonawczego) 

Etap w 
funkcjonowaniu 

polityki 
publicznej 

Bariery zewnętrzne ograniczające 
wpływ PES na funkcjonowanie 

danej polityki sektorowej,  
np. udział w konsultacjach, w 
decydowaniu publicznym, w 

produkcji wiedzy 

Bariery zewnętrzne ograniczające 
rozwój PES,  

w kategoriach ich przychodów, 
zysków, udziału w rynkach, itp 

 
 
 

Programowanie 

 deficyt mechanizmów partycypacji 
w procesach decyzyjnych, 

 dyrektywny styl działania instytucji 
publicznych, 

 niska kultura dialogu, 

 ideologizowane podejście do 
zarządzania publicznego (skrajne 
podejścia liberalne, albo 
etatystyczne). 

 deficyt rozwiązań merytorycznych, 
które służą wspieraniu rozwoju PES, 
np. w zakresie udostępniania im 
źródeł finansowania,  

 deficyt nakładów publicznych na 
wsparcie PES. 

Implementacja 

 etatyzm czyli skumulowanie 
wpływu na politykę publiczną  w 
rękach klasy politycznej, 

 niedocenianie roli aktywności non-
profit. 

 deficyt mechanizmów, które 
pozwalają na uczestnictwo w 
przetargach publicznych dla 
mniejszych PES, 

 deficyt zlecania usług publicznych na 
wolnym rynku, outsourcingu, 

 deficyt programów aktywizacji 
zawodowej osób defaworyzowanych, 

 niedocenianie potencjału 
produkcyjnego PES. 

Analiza polityki 
sektorowej, w 
tym ewaluacja  

 aintelektualna kultura umysłowa, 

 niskie zapotrzebowanie na 
produkty wiedzy, 

 skumulowanie produkcji wiedzy w 
instytucjach publicznych, 

 deficyt praktykowania systemowej 
ewaluacji,  

 klasa polityczna polega na 
ewaluacji politycznej (wyborcy 
decydują podczas wyborów). 

 deficyt mechanizmów finansowania 
produktów wiedzy wytworzonych 
przez małe i średnie PES, 

 deficyt mechanizmów włączania 
małych i średnich PES w mechanizmy 
ewaluacji. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Stymulowanie rozwoju PES  

Polityka wobec ekonomii społecznej stoi wobec niezwykle złożonego zadania 

wytworzenia lepszych podstaw do rozwoju sektora non-profit. Kluczowym wyzwaniem jest 

zaoferowanie  optymalnych instrumentów jego wsparcia. Wsparcia powinno wyłaniać takie 

PES, które są zdolne do wytwarzania możliwie najwięcej wartości dla społeczeństwa za 

zaangażowane publiczne i prywatne pieniądze. Chodzi o wartość w postaci wytworzonych 

produktów, świadczonych usług, przeprowadzonych projektów, zaangażowanych w nie 

obywateli.  

Celem strategicznym wsparcia powinno być wyłonienie w każdej polityce sektorowej  

takich PES, które posiadają znaczący potencjał analityczny i wykonawczy i mogą stać się 

partnerem dla innych interesariuszy w danych politykach publicznych.  

W systemie wsparcia PES należałoby uwzględnić:  
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 ich rozwój liczbowy oraz jakościowy – oba typy rozwoju są istotne, wymagają 

odmiennego modelu wsparcia,  

 odmienność typów PES, czyli (1) o profilu analitycznym (w tym rzeczniczym) i (2) 

o profilu wykonawczym/producenckim (ci, którzy koncentrują się na wytwarzaniu 

produktów i usług skierowanych do różnych kategorii odbiorców), 

 aspekt terytorialny – różne nasycenie aktywności non-profit w określonych 

regionach (np. odrębne projekty i konkursy w społecznościach o niedorozwoju 

aktywności non-profit). 

Sieci sektorowe 

Warte zarekomendowania wydaje się wsparcie ze środków publicznych dla tworzenia 

oddolnych sieci sektorowych, integrujących PES z poszczególnych sektorów gospodarki 

(sektory z silną obecnością aktywności non-profit).  

Sieci mogłyby być tworzone wokół PES, które wydają się wiodące w danych sektorach 

(jako uzupełnienie dla obecnie działających ośrodków wsparcia ekonomii społecznej). 

W sieciach miałoby miejsce oddolne planowanie wspólnych działań służących 

profesjonalizacji sektorowych podmiotów (m.in. na gruncie wzajemnego uczenia się). 

Mniejsze PES uzyskałyby praktyczne wsparcie, nastąpiłoby wzmacnianie ścieżki ich rozwoju 

dzięki m.in. transferowi doświadczeń.  

Liderami sieci byłyby te PES, które cieszą się uznaniem w danym sektorze, posiadają 

relatywnie wysokie i stabilne przychody (w tym wygenerowane poza źródłami publicznymi), 

umieją przyciągają relatywnie dużo wolontariuszy.  

Sektorowi liderzy odpowiadaliby za:  

 zgromadzenie wiedzy i doświadczeń, które są ważne dla chętnych rozważających 

włączenie się w sektor ekonomii społecznej albo zintensyfikowanie 

dotychczasowych działań (np. na temat prowadzenia dialogu z władzami 

lokalnymi, optymalizacji uczestnictwa w lokalnych przetargach), 

 wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie systematycznego zwiększanie 

potencjału ekonomicznego, lepszego zarządzania, 

 wypracowywanie standardów w wykonywaniu zleceń publicznych, 

 upowszechnianie sektorowych kodeksów etycznych, które służą minimalizowaniu 

nadużywania publicznych środków, radzeniu sobie w eliminowaniu konfliktu 

interesów,  

Przeglądy stanu i rozwoju PES – polityka publiczna oparta na dowodach 

Aktorzy polityki wobec ekonomii społecznej powinni wypracować model wiedzy 

analitycznej o sektorze non-profit. Chodzi o zbiór wysokiej jakości danych empirycznych, 

które powinny być systematycznie gromadzone i poddawane analizie.  

Na ich podstawie powinien być wykonywany cykl publikacji pod nazwą przegląd polityki 

wobec ekonomii społecznej (w cyklu rocznym albo dwuletnim). Wymagałby on 

wypracowania założeń teoretycznych oraz metodologii (zestaw poruszanych wątków i zakres 

analizowanych danych). 

Przegląd powinien ukazywać stan i dynamikę sektora ES, stan czynników, które sprzyjają 

jego rozwojowi, a także czynników zagrażających mu. 

Przegląd powinien nawiązywać do zasad modelu znanego jako polityka publiczna oparta 

na dowodach/wiedzy (evidence based policy).  
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Kompendium wiedzy o metodach analizy polityki wobec PES 

Korzystne byłoby także stworzenie podręcznika do analizy tej polityki, czy innymi słowy 

podręcznika z metodami analizy kluczowych wymiarów tego sektora.  Uwzględnione 

powinny być elementy analizy ekonomicznej, zarządczej, społecznej, ewaluacyjnej. Powinien 

zawierać zestaw kluczowych wskaźników, które miałyby dostarczać weryfikowanej wiedzy o 

stanie sektora. Podręcznik powinien być poddany konsultacjom w środowisku PES. 

Model/wzorzec polityki wobec ekonomii społeczne 

Polityka wobec ekonomii społecznej powinna być programowana i implementowana na 

bazie modelu znanego jako polityka publiczna oparta na dowodach. W praktyce oznacza to, 

że wysuwane w niej koncepcje działań (np. formy wsparcia dla PES) powinny mieć 

uzasadnienie w wygenerowanej wiedzy (tj. w konkluzjach z danych, uzyskanych w 

badaniach). Wiedza ma dokumentować, że wysuwane koncepcje mogą przynieść pozytywne 

rezultaty.  

Swoistym ideałem zatem w tym modelu polityki jest uzyskanie odpowiednio wysokiej 

dozy pewności (prawdopodobieństwa), że wysuwane koncepcje działań okażą się skuteczne. 

Natomiast dowody mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym z badań na temat:  

 trendów – krajowych i międzynarodowych – które ukazują, jak zmienia się stan 

rzeczy w danej dziedzinie polityki publicznej,  

 preferencji – co społeczeństwo i interesariusze (stakeholders) cenią i jakie mają 

opinie na temat określonych modeli działań, które są proponowane, 

 finansów – dane o wydatkach, stratach, zyskach, oszczędnościach związanych z 

proponowanymi działaniami publicznymi, 

 wyników – informacje o produktach i rezultatach działań publicznych, zbliżonych do 

tych proponowanych do zrealizowania,  

 treści raportów ewaluacyjnych – wiedza o źródłach efektywności określonych 

działań publicznych (interwencji), 

 wpływie – wiedza o tym, w jakim stopniu działania publiczne zrodziły tak zwane 

niezamierzone konsekwencje (czy i w jakim stopniu obok oczekiwanych rezultatów, 

pojawiły się niezamierzone skutki), 

 wzorców/porównań (benchmarks) – wiedza o efektywności działań publicznych w 

porównaniu z innymi porównywalnymi działaniami,  

 prognozach – wiedza prognostyczna obrazująca możliwy rozwój danych zjawisk w 

przyszłości (SU 2004:114). 

Spośród wielu dostępnych metod analizy należy uwzględnić poniższe trzy metody, które 

cieszą się międzynarodową popularnością: 

1. Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard; BSC). 

2. Społeczna stopa zwrotu z inwestycji (Social Return On Investment; SROI). 

3. Mnożnik lokalny (Local multiplier LM3/LM2 ) (Wójcik 2020, Wójcik 2020a). 

Powyższe instrumenty analizy pozwalają na rozpoznanie istotnych wymiarów ekonomii 

społecznej. Są to instrumenty przydatne do analizy zjawisk na poziomie mikro, czyli samych 

przedsiębiorstw społecznych. Ale jednocześnie umożliwiają realizację badań na większych 

próbach.  
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W przypadku pierwszego narzędzia przedsiębiorstwa społeczne mogą przeprowadzić 

analizę pięciu wymiarów swojej działalności (finansowej, relacji z klientami, procesów 

wewnętrznych, rozwoju, a także oddziaływania na beneficjentów, społeczność lokalną).  

Powyższy instrument można wykorzystać w badaniach społeczno-ekonomicznych na 

szerszą skalę, np. w zakresie oceny potencjału zarządczego wybranych grup podmiotów 

ekonomii społecznej.  

Drugi instrument umożliwia przedsiębiorstwom ocenę społeczno-ekonomicznych 

skutków/korzyści pochodzących z ich aktywności w danej społeczności. Wszystkie 

zidentyfikowane korzyści mają być przełożone na kwoty finansowe. W konsekwencji można 

wyliczyć łączną stopę zwrotu z ich inwestycji w postaci wartości społeczno-ekonomicznych 

uzyskanych dla danej społeczności.   

Trzecim instrumentem jest mnożnik lokalny. To badanie, w którym przedsiębiorstwa non-

profit określają poziom reinwestowania swoich środków w lokalną gospodarkę. Obliczenia 

można uzyskać dla całego sektora non-profit określonego obszaru. Badania w tym zakresie 

mogą wygenerować argument wskazujący, że podmioty ekonomii społecznej przyczyniają się 

do rozwoju lokalnego, ponieważ wzmacniają wewnętrzny obieg monetarny w danej 

społeczności.  

Wykorzystanie powyższych instrumentów pozwoli aktorom polityki wobec ekonomii 

społecznej oraz analitykom przybliżyć się do uzyskania pomiaru oddziaływania społecznego 

przedsiębiorstw społecznych. Jest to niezwykle ambitne wyzwanie badawcze. Może ono 

wygenerować istotne dowody potwierdzające wkład PES w rozwój lokalny, zarówno w sensie 

gospodarczym, jak i ogólnospołecznym.  

Powyższe badania mogą przynieść zestaw danych, które pokażą – przynajmniej częściowo 

– generalny obraz wkładu aktywności non-profit w istotne składniki wpływające na poziom 

lokalnego dobrostanu. Ten wkład umacnia kapitał solidarności i „relacje solidarnościowe”. 

Ich znaczenie wynika stąd, iż to one zapewniają członkom lokalnych społeczności – 

maksymalny do osiągniecia w danych okolicznościach – poziom poczucia bezpieczeństwa. 

Sprawiają bowiem, że dochodzi do określonego uspołecznienia wybranych ryzyk 

społecznych, którym podlegają (ryzyko ubóstwa, utraty zdrowia, wykluczenia społecznego, 

itp.). Dzięki temu uzyskują określony komfort życia w środowisku społecznym rozumiany 

jako poczucie bezpieczeństwa. W sytuacjach kryzysów życiowych mogą liczyć na pewien 

zakres pomocy ponieważ społeczność lokalna podejmuje działania wobec nich w ramach 

„nieinstrumentalnego współdziałania” (Skrzypczak, Grabowska 2019). 

Znaczenie ewaluacji  

W kształtowaniu polityki wobec ekonomii społecznej powinny zostać wytworzone dobre 

narzędzia ewaluacyjne. Chodzi o narzędzia umożliwiające ocenę wartości, które dostarczają 

działania zrealizowane przez PES, np. ewaluacje wykonanych lokalnych projektów, 

ewaluacje wpływu aktywności non-profit na lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny. 

Narzędzia powinni wypracować sektorowi liderzy wraz z instytucjami udzielającymi 

wsparcia publicznego. Powinny pracować nad wytworzeniem kultury ewaluowania jako 

procesu wzajemnego uczenia się i dochodzenia do coraz wyższego potencjału sektora PES. 

Kluczowe byłoby przedstawienie jej prawdziwego charakteru, jako mechanizmu uczenia się, 

a nie kontroli.  
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Zespoły interdyscyplinarne – kreowanie bodźców wzmacniających prestiż PES w oczach 

społeczeństwa 

Polityka wobec sektora ES programowana jest w określonych okolicznościach 

społecznych i ekonomicznych. Jego rozwój – choćby ilościowy – będzie miał miejsce w 

sytuacji wykreowania przyjaznego dla PES kontekstu społecznego. A to uwarunkowane jest 

zdolnością do wygenerowania pozytywnych skojarzeń u członków społeczeństwa wobec 

aktywności non-profit. W praktyce chodzi o skojarzenia z prestiżem, uznaniem społecznym, 

ucieleśnieniem kluczowych wartości humanistycznych.  

Warte zarekomendowania jest powołanie zespołu interdyscyplinarnego. Celem jego pracy 

byłoby wytworzenie koncepcji zestawów bodźców stymulujących uznanie społeczne dla non-

profit (w rozumieniu nudges) (John 2018).  

Punkt wyjścia pochodzi z nauk psychologicznych. Zakłada się w nich, że ludzie angażują 

się (biernie i czynnie) w określone aktywności, jeśli dostarczają im one społecznego uznania 

(uznania ze strony innych ludzi). A więc im więcej społecznego uznania dla aktywności non-

profit, tym więcej uznania dla PES i więcej chętnych do podejmowania aktywności non-

profit. 

A zatem w sensie technicznym potrzebne jest wypracowanie odpowiednich stymulatorów 

(attractors/repulsors
533

), będą wzmacniały uznanie społeczne dla działań non-profit. 

Szczególne znaczenie ma uznanie płynące ze środowisk opiniotwórczych. Ich opinie decydują 

o przypisywaniu prestiżu. Można tu wymienić takie środowiska, jak klasa polityczna, 

przedsiębiorcy, liderzy społeczni, służba cywilna, nauczyciele/badacze, eksperci, duchowni, 

określone grupy zawodowe.  

Zespół opracowałby metody wdrukowywania pozytywnych bodźców/skojarzeń z 

działaniami non-profit w tkankę życia zbiorowego. Tradycyjnie za te bodźce uznaje się:  

 tzw. dobre przykłady działań prospołecznych (godnych naśladowania),  

 wyrazy uznania dla działań pro-społecznych, np. ze strony władz publicznych, 

społecznych autorytetów, liderów, nauczycieli (w przypadku uczniów), 

 rankingi, konkursy wyłaniające godne naśladowania przykłady, itp., 

 przykład działań liderów, ludzi sukcesu, 

 wszelkie pozytywne przekazy, pozytywne narracje obecne w ludzkich opowieściach 

życiowych. 

Działania w powyższym zakresie są już podejmowane w różnych formach (m.in. w szkołach 

gdzie młodzież jest bodźcowana aby angażowała się w wolontariat. Sposób tego 

oddziaływania na młodzież jest taki, że uczniowie czują to jako presję. Nie utrwalają w sobie 

trwałych pozytywnych nastawień do wolontariatu).  

Zadaniem zespołu byłoby eksperckie rozpracowanie problematyki tzw. bodźcowania i 

szturchania (nudging), jako instrumentów wpływu na architekturę ludzkich wyborów, 

przyznawania wartości, oceniania itp. W ostatnich dekadach w wielu politykach publicznych 

mają miejsce analizy dotyczące roli nudgingu w tworzeniu warunków do realizacji celów 

publicznych (Gabinet Office 2010).  

Bodźce mają prowadzić do multiplikowania społecznych postaw/zachowań, które 

oddziaływają na jeden z dwóch opozycyjnych mechanizmów współkształtujących postawy w 

społeczeństwie. Mowa tu o tzw. spirali godziwości (virtuous cycle) i spirali niegodziwości 

(vicious cycle) (Kamiński, Kamiński 2004).  

                                                 
533

 attractor- and repulsor-related behaviors, „vicious and virtuous attractors and repulsors” 



211 

 

Pierwsza spirala oznacza funkcjonowanie mechanizmu multiplikowania postaw/zachowań 

sprzyjających podejmowaniu działań non-profit. Druga spirala działa odwrotnie. 

Założeniem jest to, że każdy czyn/postawa/zachowanie sprzyjające non-profit (dzięki m.in. 

skojarzeniu PES z wartościami i prestiżem) wzmacnia ekonomię społeczną i postawy 

zaangażowania/empatii. Ma także wówczas miejsce redukowanie spirali 

czynów/postaw/zachowań kojarzonych z aspołecznością/obojętnością.  

 

Ilustracja 3. Spirala godziwości - wzmacniania poparcia aktywności non-profit                                                   

Źródło: opracowanie własne 

Zadaniem polityki publicznej jest wzmacnianie pierwszej spirali i ograniczanie zasięgu 

drugiej.  

 

Tabela 1. Rekomendacja dla decydentów w zakresie form wspierania rozwoju potencjału PES 
na różnych etapach ich funkcjonowania w polityce publicznej 

Etap w 
funkcjonowaniu 

polityki 
publicznej 

Rekomendacje do podjęcia działań publicznych 

Rozwój PES w 
sferze 

programowania 
polityk 

publicznych 

 wypracowanie metod analizy stanu rozwoju sektora ekonomii społecznej w 
oparciu o cykliczne badania (wraz z zawartymi w nich wskaźnikami), których 
wyniki byłyby porównywalne w dłuższych okresach czasu. Analiza miałaby 
charakter przeglądu wszystkich istotnych czynników wzmagających oraz 
ograniczających rozwój PES, 

 oferowanie grantów dla PES na projekty kształceniowe w zakresie stosowania 
technik analizy o problemach i wyzwaniach publicznych,  

 oferowanie grantów na fora deliberacji przy okazji większych procesów reform w 
politykach publicznych, 

 wspieranie sieci sektorowych PES jako forów służących profesjonalizacji PES, 
podnoszeniu zdolności do współpracy, stanowienia standardów sektorowych (np. 
kodeksy etyczne), 

Uznanie  dla  
aktywności 
społecznej  

Szacunek dla 
aktywności  
non-profit  

Gotowość 
wsparcia  
i podjęcia 

działalności 
non-profit 

Poparcie/ 
zaangażowanie 

w  
non-profit 

Uznanie/ 
szacunek 

Prestiż  
non-profit 
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 granty dla środowisk pracujących w systemie edukacji dla realizacji projektów 
wspierania wolontariatu i zaangażowania społecznego uczniów, 

 wyróżnianie samorządów lokalnych i innych podmiotów, które tworzą dogodne 
warunki dla rozwoju PES. 

Rozwój PES w 
implementacji 

polityk 
publicznej 

 oferowanie specyficznych grantów na profesjonalizację potencjału wykonawczego 
(np. na szkolenia dla personelu w konkretnej ścieżce zawodowej, zakup analiz 
rynkowych w danych sektorach, analiz potrzeb społecznych w określonych 
dziedzinach, np. ), 

 wspieranie sieci sektorowych PES jako forów służących profesjonalizacji PES w 
zakresie wytwarzania produktów i usług, podnoszenia zdolności do współpracy, 
stanowienia standardów sektorowych (np. kodeksy etyczne), 

 wspieranie wytwarzania produktów i usług w sektorach/politykach najistotniejszych 
z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa (np. w sektorze usług opiekuńczych, w 
zakresie tworzenia programów edukacyjnych dla dzieci ze środowisk 
defaworyzowanych), 

 kampanie informacyjne w samorządach na temat roli PES. 

Rozwój PES w 
zakresie analizy 

polityk 
publicznych i 

ewaluacji polityk  

 oferowanie grantów dla PES o orientacji analitycznej na projekty analizy polityk i 
działań publicznych (wraz z ich upowszechnianiem), 

 oferowanie grantów na rozwój technik analizy polityk i programów publicznych 

 oferowanie grantów na PES o orientacji analitycznej na rozwój technik 
ewaluacyjnych istotnych dla ewaluacji działań, projektów realizowanych przez PES, 

 oferowanie grantów na rozwój technik ewaluacji polityk i programów publicznych, 

 wprowadzenie wymogu wykonywania zewnętrznej ewaluacji dla wszystkich 
grantobiorców (ewaluacja rozumiana jako proces wzajemnego uczenia się, a nie 
kontroli). 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Bibliografia 

Gabinet Office. 2010. Mindspace. Influencing behaviour through public policy. Institute of 

Government.  

John Peter. 2018. How Far to Nudge? Assessing Behavioural Public Policy. Edward Elgar. 

Kamiński Z. Antoni, Kamiński Bartłomiej. 2004. Korupcja rządów Państwa 

postkomunistyczne wobec globalizacji. Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo 

TRIO. Warszawa.  

Skrzypczak, B, Grabowska, I. (2019). Kapitał solidarności przedsiębiorstwa społecznego –

studium przypadku Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej [dokument niepublikowany]. 

SU. 2004. Strategy Survival Guide. Prime Minister’s Strategy Unit. Londyn. 

Wójcik Szymon. 2020. Narzędzia do pomiaru oddziaływania społecznego podmiotów 

ekonomii społecznej (opracowanie w projekcie "System partycypacyjnego zarządzania sferą 

ekonomii społecznej", Działanie 2.9 PO WER). Warszawa: ISNS UW.  

Wójcik Szymon. 2020a. Raport z pilotażu narzędzi do pomiaru oddziaływania społecznego 

podmiotów ekonomii społecznej (opracowanie w projekcie "System partycypacyjnego 

zarządzania sferą ekonomii społecznej", Działanie 2.9 PO WER). Warszawa: ISNS UW. 

 


