
Aktywne  
społeczeństwo  
w zmieniającej się  
rzeczywistości 
 





Aktywne  
społeczeństwo  
w zmieniającej się  
rzeczywistości 

Refleksje po 5 latach działalności  
Narodowego Instytutu Wolności –  
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

pod red. Wojciecha KaczmarczyKa 
i Konrada BurdyKi

 



REDAKCJA
Wojciech Kaczmarczyk 
Konrad Burdyka

RECENZJA
Prof. Izabella Bukraba-Rylska (Collegium Civitas) 
Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA 
Konrad Burdyka (NIW-crso)
Ilona Kalamon, Teresa Naumiuk, Agata Sawicka-Korgol,  
Magdalena Żmudziak (studioformat.pl)

SKŁAD, ŁAMANIE Tomasz Smołka (studioformat.pl)
PROJEKT OKŁADKI Szymon Strużyński (studioformat.pl) 

AuTORZY ZDJĘć 
Natalia Mykhailovska, Marcin Baliński

© coPYrIGHT BY NAroDoWY INsTYTUT WoLNoŚcI –  
cENTrUM roZWoJU sPoŁEcZEŃsTWA oBYWATELsKIEGo, WArsZAWA 2022

ISBN 978-83-963801-2-8 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

Drukarnia Akapit

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030

https://doi.org/10.54253/we.9788396380128



Spis treści

PIOTR GlIńSKI  Przedmowa  [9]

WOJCIECh K ACZMARCZYK Wprowadzenie  [13]

I.  Przeobrażenia sektora obywatelskiego  
w Polsce i ich uwarunkowania

GAlIA ChIMIAK Nieformalny aktywizm społeczny Polaków –  
tradycja czy nowoczesność?  [27]

EWA lEś Rozwój usług społecznych w Polsce –  
między państwem, rynkiem a sektorem obywatelskim   [41]

WOJCIECh MISZTAl ,  ARTuR KOśCIAńSKI  
Społeczeństwo obywatelskie jako dobro wspólne?  [59]

MAREK RYMSZ A Społeczeństwo obywatelskie  
i sektor obywatelski w Polsce: stan, trendy rozwojowe  
i rekomendacje dla polityki publicznej  [75]

K AROlINA GOś ‑WóJCICK A,  TOMASZ SEKuŁ A  
Przeobrażenia trzeciego sektora w świetle badań statystycznych  [89]



spis  treści6

II. Potencjał sektora obywatelskiego –  
ludzie i instytucje

PATRYK CZECh Wartości chrześcijańskie  
w działalności młodzieżowej organizacji pozarządowej  [109]

ŁuK ASZ SAlWAROWSKI  Aktywność obywatelska seniorów –  
jak ją skutecznie wspierać i rozwijać?  [121]

IlONA GOSIEWSK A Zmiana – impuls do rozwoju  
czy zagrożenie dla NGO?  [135]

AGNIESZK A JAK SA Jak skutecznie zachęcać do podjęcia  
działalności społecznej – doświadczenia z czasu pandemii  [145]

PAWEŁ KuRT YK A Rola organizacji pozarządowych  
w kreowaniu dyplomacji obywatelskiej  [161]

MARIuSZ MóWK A Żywotność idei Uniwersytetu Ludowego  
we współczesnej Polsce  [171]

MAŁGORZ ATA SINIC A Tradycje i wartości harcerskie  
jako odpowiedź na wyzwania nowoczesnego świata –  
wyzwania harcerstwa w dzisiejszym świecie  [183]

AGNIESZK A WĘGRZYN Kobiety jako liderki zmian  
i piastunki tradycji w środowiskach lokalnych  [199]

ElżBIETA żuKOWSK A ‑BuBIENKO Świat się zmienia, my się zmieniamy. 
Refleksja popandemiczna  [211]

PIOTR PlISZK A Międzynarodowe Domy Spotkań –  
ich misja i wyzwania  [223]

III. Wyzwania i perspektywy rozwoju  
sektora pozarządowego

KRYST YNA ChAŁ AS Edukacja szkolna  
dla społeczeństwa obywatelskiego  [245]

DAMIAN FIET Przyszłość należy do młodych  [263]

ARK ADIuSZ JAChIMOWICZ Opowieść o tworzeniu  
sieci organizacji pozarządowych   [277]



spis  treści 7

JACEK KuRZĘPA Społeczeństwo obywatelskim  
samo się nie stanie – inspirowanie versus dojrzewanie  [289]

MIChAŁ ŁuCZEWSKI  Trzeci mesjanizm.  
Janion jako totalne dzieło sztuki  [303]

ANDRZE J  RYBuS ‑TOŁŁOCZKO Kierunki rozwoju Rad  
Pożytku Publicznego – jak będzie wyglądała współpraca  
trzeciego sektora z samorządem w przyszłości?  [321]

K ATARZYNA KORDZIAK ‑K ACPRZ AK Alternatywne metody finansowania 
organizacji pozarządowych w przyszłości  [337]

hENRYK SKOROWSKI  Być u siebie i działać u siebie.  
W kierunku wspólnoty obywatelskiej  [349]

TOMASZ SMORGOWICZ Efekty synergiczne  
we współpracy NGO z biznesem – jak je osiągać  [365]

MARCIN Z ARZECKI  Jak badać trzeci sektor?  
Nowe pola eksploracji empirycznych  [377]

PRZEMYSŁ AW JA śKIEWICZ Społeczeństwo obywatelskie –  
dwie wizje  [391]

IV. DEBATA 

PIOTR MAZuREK,  BOhDAN ROżNOWSKI,  MACIE J  KuNYSZ,  
K AROl hANDZEl ,  ŁuK ASZ SAMBORSKI,  MARCIN WIKŁO  
Sektor obywatelski po kryzysie – szanse i zagrożenia  [405]

Dotacje w ramach wybranych programów  
realizowanych przez NIW‑CRSO  [439]





PIOTR GlIńSKI

Wiceprezes rady MinistróW 

przeWodniczący KoMitetu ds. pożytKu publicznego

Przedmowa

Jubileusz kojarzyć się może z podsumowaniami, ale także z przed-
stawianiem perspektyw na przyszłość. Istotne wydaje się przy-
wołanie genezy reform systemu wsparcia państwa polskiego dla 
społeczeństwa obywatelskiego. Program zmian, które dziś reali-
zujemy, opracowaliśmy w 2013 r. z Wojciechem Kaczmarczykiem 
jako projekt parapolityczny, a wręcz element szerszego programu 
politycznego. Kilkanaście lat temu napisałem na ten temat artykuł 
w prasie pozarządowej. Wówczas też – wespół z wieloma osobami 
zaangażowanymi obywatelsko, które obecnie stoją raczej po drugiej 
stronie sceny politycznej w Polsce – występowaliśmy z inicjatywą 
tych reform. Zapewne dla organizacji trzeciego sektora proces 
zmian zapoczątkowany z wewnątrz systemu jest najbardziej natu-
ralny. I tak też jest w przypadku polskiego trzeciego sektora, z tą 
tylko różnicą, że w ciągu ostatnich lat mieliśmy większą niż wcześ-
niej możliwość sprawczą odnośnie do decyzji politycznych wspiera-
jących te zmiany. Dlatego też postulowane reformy poszły znacznie 
dalej, jeżeli chodzi o szerokość oraz skalę wsparcia państwa. Stąd 
przeniesienie wsparcia dla sektora do centralnego miejsca w rządzie, 
czyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stąd powołanie Komitetu 
ds. Pożytku Publicznego oraz Narodowego Instytutu Wolności.

Utworzony przed pięciu laty na mocy ustawy z 15 września 
2017 r., obok Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.9‑12
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Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 
pierwszą rządową agencją wykonawczą skupiającą się całkowicie 
na wspieraniu organizacji obywatelskich. Nazwa Instytutu pod-
kreśla zapisaną w preambule ustawy ideę, że tworzona agencja 
wykonawcza ma wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktyw-
ności obywateli na rzecz różnorakich ważnych społecznie celów, co 
ma nawiązywać do wielowiekowego dziedzictwa polskiej wspólnoty 
wolnych obywateli i jednocześnie wypełniać ideały wolności. Jego 
zadaniem jest przede wszystkim zarządzanie programami wsparcia 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Gdy zaczynaliśmy w 2017 r., istniał tylko jeden, znany od kilku-
nastu lat Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIo), obecnie 
mamy dziewięć programów – zarówno docierających horyzontalnie 
do całego trzeciego sektora, jak też adresowanych do wybranych 
branż sektora, w tym: organizacji harcerskich i skautowych, think 
tanków, mediów obywatelskich, uniwersytetów ludowych, między-
narodowych domów spotkań, cechów rzemieślniczych, organizacji 
młodzieżowych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu 
terytorialnego czy organizacji świadczących różne formy porad-
nictwa. W  program poradnictwa zaangażował się osobiście Pan 
Prezydent Andrzej Duda, którego Kancelaria zorganizowała 
w 2019 r. wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności na Politech-
nice Warszawskiej „Kongres Poradnictwa”. Wtedy właśnie stwier-
dziliśmy, że musi być oddzielny program wsparcia dla poradnictwa 
obywatelskiego, ponieważ głównym jego celem – w obszarze praw-
nym, rodzinnym, ekologicznym, zdrowotnym i każdym innym – jest 
łatwiejszy dostęp zwykłego obywatela do narzędzi wzmacnia-
jących jego pozycję wobec silniejszych partnerów demokracji. 

Infrastruktura została stworzona, a środki zwiększone wielo-
krotnie. Dzięki temu mogła nastąpić korekta, którą zapowiadali-
śmy. Analizy wyraźnie wskazują, że w tej chwili nieporównywalnie 
większy dostęp do środków publicznych mają organizacje małe, 
organizacje prowincjonalne, organizacje, które po raz pierwszy 
uzyskują możliwość pozyskania grantów, a także organizacje, które 
można, ogólnie rzecz biorąc, nazwać „wspólnotowo -patriotycznymi”, 
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czyli po prostu zajmujące się obszarami niedocenianymi lub spycha-
nymi na margines ze względów politycznych w okresie III rP. Margi-
nalizacja ta była konsekwencją określonego projektu rozwoju Polski, 
który generalnie można nazwać „projektem zależnym”. Projekt ten 
miał kłopoty z podmiotowością i dostosowywał się do oczekiwań 
silniejszych graczy na arenie politycznej świata, wspierał więc głów-
nie podmioty pozarządowe, które spełniały te oczekiwania. Moje 
środowisko polityczne ma inną wizję Polski, co jednak nie znaczy, 
że w Polsce nie ma dziś pluralizmu i wolności. W tej chwili udało 
się nam wprowadzić zrównoważoną rywalizację w obszarze całego 
trzeciego sektora.

Od prawie trzech lat żyjemy w dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości, determinowanej najpierw pandemią, a teraz także 
wojną w Ukrainie. Myślę, że polski trzeci sektor zdał w tym nieła-
twym czasie trudny egzamin. Przykładowo: tysiące ludzi i organizacji 
zaangażowało się w czasie pandemii w pomoc seniorom. Od pierw-
szych chwil wojny na pomoc uchodźcom wojennym, wespół ze służ-
bami polskiego państwa, pośpieszyli wolontariusze i polskie NGo -sy. 

Nie poprzestając na tym, co już zostało zrealizowane, anali-
zujemy codzienne wyzwania, przygotowując kolejne elementy 
systemu wsparcia trzeciego sektora. Trwają ostatnie prace rzą-
dowe nad projektem ustawy o  sprawozdawczości organizacji 
pozarządowych. Obowiązki sprawozdawcze zostaną znacząco 
uproszczone. Dla przykładu pełne sprawozdanie finansowe skła-
dać będzie ok. 5% organizacji, których przychody przekraczają 
1 mln złotych. Jednocześnie stworzona zostanie publicznie dostępna 
baza sprawozdań – wypełniając postulat jawności trzeciego sektora 
sformułowany jeszcze w 1996 r. na I Ogólnopolskim Forum Inicja-
tyw Pozarządowych, a w zasadzie od tamtego czasu nigdy nie zre-
alizowany. W przyszłym roku planowane jest także wzmocnienie 
zarządzania wolontariatem w ramach istniejącego już programu 
wsparcia wolontariatu systematycznego. 

Chciałbym zakończyć podziękowaniem adresowanym przede 
wszystkim do ludzi aktywnych i czujących odpowiedzialność za 
naszą wspólnotę. Myślę tu także o osobach o odmiennych poglą-
dach politycznych, dla których dialog obywatelski stanowi istotną 
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wartość. Bo to właśnie brak rozmowy niszczy demokrację, której 
podstawową cechą jest debata. Jeżeli ktoś głosi, że w Polsce nie ma 
demokracji, to faktycznie nie ma o czym rozmawiać. My jednak 
dalej będziemy robili swoje – będziemy rozmawiali, debatowali 
oraz proponowali kolejne reformy i rozwiązania. Możemy się kłó-
cić o kształt proponowanych rozwiązań – mamy przecież różne 
poglądy – ale mówienie, że w Polsce nie ma wolności i demokracji jest 
po prostu kłamstwem. Należy pamiętać, że kiedy zabija się debatę, 
używa inwektyw i wpływa na język (po pierwsze zmieniając czy 
wręcz odwracając znaczenia słów, po drugie zastępując racjonalne 
argumenty skrajnymi emocjami), wówczas skorzystać mogą tylko ci, 
którzy w Polsce nie chcą demokracji i pragną, abyśmy byli wspólnotą 
trwale podzieloną i skłóconą. Oczywiście spór jest konieczny, ale 
z zachowaniem podstawowych reguł, choćby wzajemnego szacunku, 
należnego wszystkim członkom wspólnoty. 

Na słowa wdzięczności zasługują również ci, którzy przepro-
wadzili opisane tutaj trudne reformy i niełatwe prace. To są duże 
zespoły ludzkie – działające lokalnie, w regionach oraz na szczeblu 
centralnym – kierowane przez zaangażowanych i kompetentnych 
liderów. Wspomnieć należy o naszych sojusznikach ze świata poli-
tyki, bez których akceptacji zmiany te nie weszłyby w życie, jak 
również o ambasadorach wolontariatu. Zresztą wdrażany przez 
NIW program wspierania wolontariatu nieprzypadkowo odwołuje 
się do pojęcia solidarności – w znaczeniu realnym solidarność to 
bycie razem dla dobra publicznego. Poza tym mamy tu też histo-
ryczne odniesienie do pięknych tradycji z  lat 1980–1981 i  póź-
niejszych. Jako przedstawiciel pokolenia Solidarności cieszę się, 
że jeden z programów NIW, Korpus Solidarności, odwołuje się do 
niebywałego osiągnięcia polskiej Solidarności, które zaprzecza Nor-
widowskiej refleksji, że Polacy są wielkim narodem, ale słabym 
obywatelsko społeczeństwem. Solidarność była cudem i jest cudem, 
o którym warto pamiętać. Dlatego razem budujemy różne instytucje 
odwołujące się także i do tego niebywałego wydarzenia. Wielkie 
podziękowania dla wszystkich, którzy tę reformę w Polsce i dla 
dobra Polski w ostatnich latach w obszarze społeczeństwa obywa-
telskiego z sukcesem przeprowadzają! 



WOJCIECh KACZMARCZYK

dyreKtor narodoWego instytutu Wolności – centruM rozWoju  

społeczeństWa obyWatelsKiego

Wprowadzenie

Organizacje pozarządowe  – wyrażając interesy społeczeństwa 
obywatelskiego oraz kształtując system wartości – realizują cztery 
istotne funkcje w  dojrzałym społeczeństwie demokratycznym: 
monitorującą, rzecznika, innowacyjną i  dostarczyciela usług1. 
Można wskazać dziewięć funkcji sektora obywatelskiego w demo-
kracji: artykulację i rzecznictwo interesów oraz obronę wartości róż-
nych grup społecznych, kontrolę władzy, uczestnictwo w procesach 
przygotowywania, konsultowania i realizacji decyzji politycznych 
(partycypacja publiczna), formułowanie alternatywnego celu roz-
wojowego, samodzielne zagospodarowywanie rozmaitych sfer życia 
społecznego, sygnalizowanie niebezpieczeństw i konfliktów spo-
łecznych, wytwarzanie ogólnych norm i zaufania (funkcja kapitału 
społecznego), edukację obywatelską oraz funkcję kulturotwórczą2. 
Sektor obywatelski, realizując jak najpełniej swoje funkcje i będąc 
odpowiednio silny, może być podmiotem demokracji i równoważyć 
siłę władzy politycznej, ekonomicznej i medialnej. We właściwym 
wypełnianiu swoich funkcji społeczeństwo obywatelskie najlepiej 
stwarza i wypełnia przestrzeń wolności. 

 1 L.M. Salamon et al., Global Civil Society. An Overview, Center for Civil Society Stu
dies, Institute for Policy Studies. The John Hopkins University, Baltimore 2003, s. 20–25. 
 2 P. Gliński, Idealna wizja polskiego sektora obywatelskiego. Jak mogłoby być i dlaczego 
tak nie jest?, „Trzeci Sektor” 2012, nr 26, s. 15.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.13‑26
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Utworzenie przed pięciu laty na mocy ustawy z  15 września 
2017 r. Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego skłania do refleksji. Instytut jest pierw-
szą rządową agencją wykonawczą odpowiedzialną za wspieranie 
społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego 
i wolontariatu. Tekst normatywny ustawy poprzedza, co zdarza się 
niezwykle rzadko, preambuła, która odwołuje się do „wolnościo-
wych i chrześcijańskich ideałów obywateli i społeczności lokalnych, 
obejmujących tradycję polskiej inteligencji, tradycje niepodległo-
ściową, narodową, religijną, socjalistyczną oraz tradycję ruchu ludo-
wego, dostrzegając w  nich kontynuację wielowiekowych tradycji 
Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym chroniąc bogate dziedzictwo 
wspólnoty jej wolnych obywateli”. Ustawowym zadaniem Narodo-
wego Instytutu Wolności jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce poprzez realizację programów wsparcia 
sektora obywatelskiego. 

W 2018 r. Narodowy Instytut Wolności stał się operatorem Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, którym 
wcześniej zarządzało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Głównym założeniem Programu jest zwiększenie zaangażowania 
obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja 
Programu FIo ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różno-
rodne działania na rzecz innych swoich wspólnot oraz w tworzenie, 
realizację i monitoring polityk publicznych. Wśród celów szcze-
gółowych wymienia się: zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, 
wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji 
pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli 
w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W 2018 r. wprowadzone zostały istotne zmiany w funkcjono-
waniu Programu FIo. Beneficjenci nie muszą już wnosić wkładu 
własnego oraz mogą przeznaczać część dotacji na rozwój swoich 
organizacji. Wprowadzone zostały preferencje dla organizacji mniej-
szych z rocznym budżetem do 100 tys. złotych, z małych miejscowości 
do 50 tys. mieszkańców. System oceny wniosków o dotacje pozwala 
na ocenę najciekawszych pomysłów, a nie tylko najlepiej napisa-
nych wniosków. Poszerzona została baza ekspertów oceniających 
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wnioski. Wprowadzone we wdrażaniu Programu zmiany zwiększyły 
jego dostępność dla organizacji mniej doświadczonych i z mniej-
szych środowisk: 70% wspartych przez NIW organizacji otrzymało 
dofinansowanie po raz pierwszy, a ponad 60% to organizacje małe 
i z mniejszych miejscowości. Co warto podkreślić: realizowany od 
2021 r. w perspektywie dziesięcioletniej do 2030 r. program NoWE-
FIo został powiększony o 20 mln złotych rocznie.

Pod koniec 2018 r. Narodowy Instytut Wolności rozpoczął reali-
zację nowych rządowych programów wsparcia rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego:

 – Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–
2030 Proo przyjętego uchwałą nr 104/2018 Rady Ministrów 
z dnia 7 sierpnia 2018 r.;

 – Korpusu Solidarności  – Programu Wspierania i  Rozwoju 
Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030 przy-
jętego uchwałą nr 137/2018 Rady Ministrów z dnia 2 paź-
dziernika 2018 r.; 

 – Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcer-
skich i Skautowych na lata 2018–2030 przyjętego uchwałą 
nr 138/2018 Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r.

Nowe programy zapoczątkowały nowe podejście do wsparcia 
instytucjonalnego trzeciego sektora, pomagając budować zasoby 
ludzkie i rzeczowe organizacji obywatelskich, a także stanowiąc 
uzupełnienie systemu realizacji zadań publicznych z ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program adresowany 
do organizacji harcerskich i skautowych, które działają pod hono-
rowym protektoratem Prezydenta rP dodatkowo przetarł szlaki 
dla programów wsparcia określonych branż sektora. W ten sposób 
w kolejnych latach uruchomione zostały:

 – Rządowy Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludo-
wych na lata 2020–2030 przyjęty uchwałą nr 77/2020 Rady 
Ministrów z dnia 18 czerwca 2020 r.;

 – Rządowy Program Wspierania Międzynarodowych Domów 
Spotkań na lata 2021–2030 przyjęty uchwałą nr 163/2020 
Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r.;
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 – Rządowy Program „Polski Inkubator Rzemiosła” przyjęty 
uchwałą nr 73/2021 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r.;

 – Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033 
przyjęty uchwałą nr 159/2022 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 
2022 r.;

 – Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradni-
czych na lata 2022–2033 przyjęty uchwałą nr 160/2022 Rady 
Ministrów z dnia 19 lipca 2022 r. 

Programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
umożliwiają wyposażenie organizacji w zasoby deficytowe w trze-
cim sektorze – pracowników zatrudnionych w ramach stosunku 
pracy, finanse umożliwiające zakup i remont siedzib organizacji, 
a także zakup sprzętu, co stało się szczególnie ważne w związku 
z gwałtownym rozwojem cyfrowych form realizacji zadań publicz-
nych w czasie pandemii i potem. 

Dodatkowo w 2020 r. Instytut realizował Program Wsparcia 
Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania 
skutkom coVID-19. Celem programu było wsparcie bytu instytu-
cjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zagrożonego 
w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń zwią-
zanych z bieżącą sytuacją epidemiczną oraz wsparcie działań doty-
czących przeciwdziałania coVID-19.

W latach 2018–2022 Instytut przekazał ponad 800 mln zł do 
ok. 4,5 tys. organizacji, zwiększając ich potencjał organizacyjny 
i możliwości działania. Zamiast jednego, znanego od kilkunastu 
lat, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r., mamy 
obecnie dziewięć programów docierających horyzontalnie do całego 
trzeciego sektora, przy jednoczesnym czterokrotnym zwiększeniu 
wielkości środków adresowanych do organizacji w ramach pro-
gramów rządowych. Pokazując tylko niewielki fragment obrazu 
dofinansowania w ramach programów, widzimy m.in., że:

 – co roku do organizacji harcerskich i skautowych objętych 
honorowym protektoratem Prezydenta rP trafia ok. 15 mln zł 
na odnowienie infrastruktury technicznej i szkolenia instruk-
torów, a także organizację przedsięwzięć harcerskich;
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 – powstały 22 nowe uniwersytety ludowe, a wspartych zostało 
11 już istniejących;

 – wsparcie uzyskało 10 międzynarodowych domów spotkań 
realizujących projekty spotkań nie tylko we współpracy 
polsko -niemieckiej (jak wcześniej), ale także z partnerami 
z Czech i obszaru Trójmorza;

 – 42 organizacje przygotowują się do budowania kapitału żela-
znego, realizując trzyletni projekt przygotowawczy polegający 
na opracowaniu strategii pozyskiwania kapitału, identyfikacji 
źródeł przychodów oraz przygotowaniu strategii inwestowa-
nia kapitału żelaznego;

 – ponad 500 cechów i organizacji rzemieślniczych uzyskało 
środki na doposażenie w latach 2021–2022, w tym także na 
projekty zawodowego kształcenia dualnego;

 – wsparcie udzielane jest także obywatelskim mediom lokal-
nym i think tankom. 

Narodowy Instytut Wolności przyjął szereg horyzontalnych 
zasad systemu wsparcia, pośród których, obok wsparcia rozwoju 
instytucjonalnego, najważniejszymi są: zasada partnerstwa (reali-
zacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe powinna 
pobudzać do zawierania partnerstw i wywoływać efekt synergii), 
zasada zrównoważonego rozwoju sektora obywatelskiego (w obsza-
rze pożytku publicznego wartością nadrzędną jest kształtowanie 
takich warunków społecznych, w których rozwijać się mogą ini-
cjatywy duże i małe, doświadczone i nowe, ze wszystkich regionów 
kraju i niezależnie od sfery pożytku publicznego, reprezentujące 
bogactwo i  różnorodność sektora), dywersyfikacja regionalna 
(dostępność środków w ramach Programu powinna być możliwie 
równa we wszystkich regionach kraju, mając przy tym na uwadze 
potencjał społeczno -demograficzny regionu), a także zmniejszanie 
barier dostępu (organizacje pozarządowe z niewielkich ośrodków, 
z dala od centrów życia społecznego, bez dostatecznych zasobów 
mają utrudniony dostęp do środków publicznych, w  związku 
z czym dopuszczalne jest wprowadzenie w regulaminach konkur-
sów preferencji dla organizacji małych i z mniejszych miejscowości, 
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a wniesienie wkładu własnego należy traktować jako możliwość 
wynikającą ze specyfiki projektu, a nie wymóg formalny). 

Nie można pominąć w pięcioletniej historii Instytutu działalności 
edukacyjnej i informacyjnej. Służy temu formuła Akademii NIW 
stworzona, żeby wspierać organizacje pozarządowe w ich codzien-
nych działaniach. Akademia to cykl webinariów i  warsztatów, 
w których dzielimy się doświadczeniem i wiedzą na temat działania 
w NGo. Tematyka jest dostosowywana do potrzeb zgłaszanych przez 
organizacje trzeciego sektora, w odniesieniu zarówno do know ‑how, 
jak i narzędzi pomocnych w codziennej działalności. W Akademii 
NIW wykorzystujemy również wiedzę i doświadczenie pracowników 
Instytutu, zdobyte m.in. w trakcie wizyt monitorujących, wery-
fikacji sprawozdań i wniosków składanych do Instytutu. Odbior-
cami Akademii NIW są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
beneficjenci rządowych programów zarządzanych przez Instytut, 
społecznicy, wolontariusze, przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego, pracownicy firm zajmujący się społeczną odpowie-
dzialnością biznesu. 

Instytut co roku organizuje szereg przedsięwzięć adresowanych 
do trzeciego sektora, w tym: coroczne konferencje tematyczne odby-
wające się w listopadzie, fora wolontariatu, konferencje i semina-
ria tematyczne dotyczące specyficznych aspektów programów. Od 
2020 r. realizowany jest konkurs na najlepszego wolontariusza 
i koordynatora wolontariatu Korpusu Solidarności, a od 2021 r. kon-
kurs na rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tema-
tyce społeczeństwa obywatelskiego. 

W ramach swoich zadań ustawowych Instytut prowadzi także 
bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego i publikuje wykaz 
oPP uprawnionych do pozyskiwania środków z 1% podatku docho-
dowego od osób fizycznych. 

Instytut kontynuuje rozwój systemu wsparcia dla sektora oby-
watelskiego. Spontaniczny zryw społeczny, płynący z potrzeby 
serca w czasie pandemii oraz dostrzegalny wobec osób uciekających 
z terenu wojny w Ukrainie, ukazał potencjał do rozwoju wolontariatu 
wśród organizacji pozarządowych. Działania te okazały się jednak 
skuteczne krótkofalowo. Z biegiem czasu uwidoczniły się problemy, 
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w szczególności te związane z zarządzaniem wolontariatem stałym 
i systematycznym. Spontaniczna pomoc na dłuższą metę okazała się 
niewystarczająca i nieefektywna, m.in. z powodu braku wsparcia 
(np. psychologicznego dla wolontariuszy), problemów z rekrutacją 
dużej grupy i organizowania jej pracy. Deficyty te były potęgowane 
przez brak standardów organizacji pracy wolontariuszy, niewy-
starczające kompetencje osób koordynujących wolontariatem, brak 
środków na zatrudnienie profesjonalnych koordynatorów wolonta-
riatu, a także niewystarczającą wiedzę nt. organizacji wolontariatu 
wśród kadry zarządzającej i zespołów NGo. Sytuacja ta wymusiła 
na wielu organizacjach zmianę sposobu zarządzania na bardziej 
profesjonalny, planowany i systemowy. 

Powyższe deficyty skutkują brakiem zunifikowanego, systemo-
wego modelu organizacji i zarządzania wolontariatem, który byłby 
uniwersalny dla wszystkich organizacji współpracujących z wolon-
tariuszami. W wyniku tego organizacje pozarządowe i wolonta-
riusze podejmują przede wszystkim wolontariat spontaniczny, co 
prowadzi do utrwalenia się modelu wolontariatu akcyjnego, który 
nie wymaga inwestowania większych zasobów merytorycznych, 
osobowych, finansowych. Występuje duża rotacja wśród wolonta-
riuszy, ci nie otrzymują właściwego wsparcia merytorycznego i psy-
chologicznego, które skutkowałoby zatrzymaniem ich w organizacji, 
w efekcie czego rozwój wolontariatu długoterminowego nie może 
osiągnąć pożądanego poziomu. 

W związku z tymi wyzwaniami w ramach Korpusu Solidarności 
zostanie uruchomiona ścieżka wsparcia zarządzania wolontaria-
tem w NGo, której głównym celem jest wzmocnienie organizacji 
pozarządowych w zakresie profesjonalnego podejścia do koordy-
nowania wolontariatem. Istotne będą tu edukacja, popularyzacja 
etatowego zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego ele-
mentu rozwoju wolontariatu długoterminowego. Organizacje będą 
mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia koor-
dynatora wolontariatu, pokrywanie kosztów świadczenia służby 
wolontariackiej w ramach Korpusu i innych bieżących wydatków 
związanych z zarządzaniem wolontariatem, co zaowocuje zbudowa-
niem trwałych rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania 
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wolontariatem w organizacji, podniesieniem kompetencji koordy-
natora wolontariatu oraz wymianą doświadczeń. 

Oddając tę rocznicową publikację do rąk czytelnika, pragnę 
serdecznie podziękować przede wszystkim organizacjom obywa-
telskim, zwłaszcza tym, które często, także w sposób krytyczny, 
chcą dzielić się z nami swoim doświadczeniem. To z mądrości ich 
społecznikowskiego działania rodzą się pomysły na wspieranie 
profesjonalizacji organizacji. 

Nie mógłbym pominąć w podziękowaniach Piotra Krygla, z któ-
rym od 2013 r. pod kierunkiem prof. Piotra Glińskiego pracowaliśmy 
nad przygotowaniem programów wspierania rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego. To właśnie w tamtym czasie powstał również 
pomysł powołania rządowej agencji działającej na rzecz organizacji 
obywatelskich. Z Piotrem, a potem także Weroniką Najdą, w roli 
zastępców dyrektora, od pierwszych dni listopada 2017 r. tworzy-
liśmy podstawy organizacyjne Instytutu. Dziękuję przewodniczą-
cym Rady Instytutu, w I  kadencji Wojciechowi Jachimowiczowi, 
w II kadencji ministrowi Piotrowi Mazurkowi, wraz ze wszystkimi 
członkami Rady obu kadencji, za wkład w konstruowanie instytu-
cjonalnego dobra. Nie ulega wątpliwości, że obecność w rządzie od 
2015 r. prof. Piotra Glińskiego na stanowisku wiceprezesa Rady 
Ministrów, a następnie od 2017 r. także Przewodniczącego Komi-
tetu ds. Pożytku Publicznego, otworzyła drzwi do realizacji reformy 
planowanej od 2013 r. 

Dziękuję wreszcie wszystkim obecnym i byłym pracownikom 
Instytutu. Państwa codzienny trud, a także, co nie bez znaczenia – 
podkreślane podczas wielu moich spotkań z organizacjami, forów 
inicjatyw pozarządowych, konferencji i seminariów – kreowanie 
życzliwej atmosfery współpracy, komunikacji nakierowanej na 
dobro, które jest efektem działań organizacji, buduje markę Insty-
tutu oraz jego wizerunek w społeczeństwie. 

Na koniec podziękowania najbardziej osobiste. Asi, Ani i Saszy, 
bo z uśmiechem zaakceptowali obecność Instytutu w moim – i po 
części także ich – życiu. Wszystkim przyjaciołom, dobrym duchom, 
których spotykam po drodze, za to, że z chęcią i sympatią dzielą się 
ze mną swoim doświadczeniem oraz wsparciem. 
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GAlIA ChIMIAK

Nieformalny aktywizm społeczny Polaków – 
tradycja czy nowoczesność?

O ile pojęcie społeczeństwa obywatelskiego na dobre już zagościło 
w dyskursie publicznym nie tylko w Polsce, ale także na świecie, 
warto przypomnieć, że żywotność tej koncepcji – zarówno jako 
narzędzia analitycznego, jak i jako narracji mobilizacyjnej – przy-
wrócili wschodnioeuropejscy dysydenci zaangażowani w oddolne 
działania obywatelskie w latach 80. XX w.1 Niniejszy tekst ma na 
celu przedstawić dynamikę zmiany niesformalizowanej partycypa-
cji społeczeństwa polskiego, przy czym najwięcej uwagi poświęcić 
należy ostatniej dekadzie. Wybór ten uzasadniony jest nie tylko 
wymogiem omówienia tak szerokiego zagadnienia w stosunkowo 
niedługim opracowaniu, ale także występowaniem punktu zwrot-
nego polegającego na powstaniu coraz większego pluralizmu czy 
wręcz podziału w tym obszarze życia publicznego w Polsce. Arty-
kuł opiera się na wynikach pierwszego systemowego badania nad 
nieformalnymi inicjatywami obywatelskimi2, ale także na bardziej 
aktualnych analizach omawianych zjawisk. Opracowanie przy-
bliży czytelnikom argumenty dotyczące zarówno występowania 

 1 Z.A. Pełczyński, Solidarity and „The Rebirth of Civil Society” in Poland, 1976–81, 
w: Civil Society and the State, ed. J. Keane, Verso Books, London 1988, s. 363.
 2 Projekt „Nieodkryty wymiar iii sektora. Niezinstytucjonalizowane przejawy spo
łecznikostwa w Polsce” został sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.27‑40
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tradycyjnych dla Polski odmian aktywizmu nieformalnego, jak 
i dowodów na pojawieniu się nowoczesnych przejawów partycypacji 
w życiu publicznym, w tym łączących zaangażowanie polityczne 
z obywatelskim. 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
a wsparcie zewnętrzne

W pierwszym systemowym badaniu nad niezinstytucjonalizowa-
nymi inicjatywami obywatelskimi przeprowadzonymi w latach 
2014–2015, a  szczegółowo omówionym we współredagowanej 
z Katarzyną Iwińską książce Krajobraz społecznościowy – Polska 20143, 
zapowiedziałyśmy nadejście zmiany pokoleniowej w polskim społe-
czeństwie obywatelskim. Jej zwiastunem miały być obserwowane już 
wówczas coraz bardziej popularne niesformalizowane działania spo-
łeczne, które nie tylko poszerzały definicję sektora obywatelskiego, 
ale także wskazywały na kontestację jego zinstytucjonalizowanej 
odmiany. W książce tej przypomniałyśmy, że w kontekście umocnie-
nia neoliberalizmu pod koniec lat 80. na świecie powstała koncepcja 
niedoskonałości społecznych, które miały wyjaśniać, a zarazem 
stanowić rozwiązanie problemu słabości państwa i rynku. Zatem 
społeczeństwu obywatelskiemu przypisano strategiczną rolę oraz 
przeznaczono odpowiednie środki na odgórne wsparcie rozwoju, 
zwłaszcza jego zinstytucjonalizowanej odmiany4. Skupienie się na 
kapitale społecznym miało pomóc w odpolitycznieniu rozwoju, zaś 
organizacje pozarządowe stały się pośrednikami społeczeństwa 
obywatelskiego.

Choć na początku transformacji w Polsce hasło najpierw rynek, 
potem demokracja uznano za oczywiste nie tylko przez rodzimych 
polityków, ale także przez fundatorów zagranicznych, z czasem 
wsparcie publicznych oraz prywatnych darczyńców skierowano 

 3 Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, red. G. Chimiak, K. Iwińska, Collegium 
Civitas, Warszawa 2015.
 4 G. Chimiak, Między Zachodem a Globalnego Południa: innowacje odwrotne w Polsce, 

„Kultura Historia Globalizacja” 2014, nr 16, s. 17–33.
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także do nowo powstających organizacji pozarządowych. Piotr Gliń-
ski wyróżnił cztery obszary tej asysty: pomoc finansową, eduka-
cyjną, kulturową oraz polityczną5. O ile bezspornie uznaje się, że 
wsparcie to odegrało bardzo istotną rolę dla powstania i rozwoju 
zinstytucjonalizowanego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 
odnotowano także jego efekty niezamierzone, m.in. wzmożenie 
konkurencji zamiast współpracy między organizacjami pozarzą-
dowymi, odizolowanie ich od społeczeństwa czy marginalizację 
w stosunku do decydentów politycznych. 

Kluczowa jednak okazała się pomoc zagraniczna, jeśli chodzi 
o podjęcie się przez organizacje pozarządowe takich kwestii, któ-
rych instytucjonalnym rozwiązaniem państwo dopiero później 
miało zacząć się zajmować. Wskazać tu można np. zapewnienie 
wsparcia dzieciom oraz kobietom doświadczającym przemocy, jak 
również działania rzecznicze i  edukacyjne względem instytucji 
państwowych, sądów i policji, które bezpośrednio mają do czynienia 
z tymi zjawiskami. Polskie organizacje pozarządowe, które wzięły 
na siebie te trudne wyzwania, zaczęły równocześnie dzielić się 
swoim doświadczeniem z  podmiotami społeczeństwa obywatel-
skiego z  innych państw na wschód i na południe od Polski. Choć 
należy uznać istotną rolę, jaką odegrała techniczna i  finansowa 
pomoc dla ukształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Pol-
sce po 1989 r., to jednak przedsiębiorczość społeczna Polek i Pola-
ków zadecydowała o rozwoju tzw. trzeciego sektora w kraju. 

Płynność wspólnoty

O ile samoorganizacja społeczna w Polsce lat 80. miała charakter 
wspólnotowy6, to już po pierwszej dekadzie od obalenia poprzed-
niego systemu model ten zaczął tracić na znaczeniu ze względu na 

 5 P. Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy 
pożytku publicznego?, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii pan, Warszawa 2006.
 6 W. Wesołowski, The Nature of Social Ties and the Future of Postcommunist Society: 
Poland after Solidarity, w: Civil Society. Theory, History, Comparison, ed. J.A. Hall, Polity 
Press, Cambridge 1995, s. 113. 
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rozpowszechnianie się wzorców indywidualistycznych7. Jednak 
trend ten także okazał się chwilowy, gdyż z czasem zaczęto obser-
wować powstanie nowych odmian ruchów społecznych, takich jak 
kooperatywy spożywcze, które stawiają sobie za cel odzyskanie 
dobra wspólnego8, czy też ruchy miejskie, które kanalizują aktyw-
ność społeczną mieszkańców polskich miast9. Motywacja do działa-
nia w nowo powstających inicjatywach oddolnych charakteryzowała 
nie tylko dążenie do samorealizacji, ale  – co znamienne  – chęć 
nawiązania więzi społecznych. Zatem z założenia wspólnotowy 
charakter tych inicjatyw oraz większe nastawienie na spowodo-
wanie zmiany, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu, były głównym 
bodźcem do zaangażowania się w nieformalny aktywizm10. Jednak 
nieobce okazało się zaobserwowane napięcie między demokraty-
zmem a egalitaryzmem, gdyż część osób zaangażowanych w nie-
zinstytucjonalizowane inicjatywy, choć deklarowało odczuwanie 
potrzeby wypełnienia misji, jednocześnie trwało w poczuciu, że 
tylko oni są w stanie współpracować w ramach wspólnotowych 
inicjatyw, dzięki specyficznemu systemowi wartości oraz kompe-
tencjom, które posiadają11. 

Tendencje te można było wówczas zinterpretować jako symp-
tom odrodzenia się antyinstytucjonalnej tradycji inteligencji pol-
skiej. Skutkowało to co prawda odnowieniem się społecznikostwa, 
ale także powstaniem enklaw kwestionujących z jednej strony styl 
życia oparty na konsumpcji, zaś z drugiej – pielęgnujących eks-
kluzywne więzi. Według wprowadzonego przez Roberta Putnama 
rozróżnienia między kapitałem społecznym inkluzywnym (bridging) 

 7 G. Chimiak, How Individualists Make Solidarity Work, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Warszawa 2006.
 8 A. Bilewicz, D. Potkańska, Jak kiełkuje społeczeństwo obywatelskie? Kooperatywy 
spożywcze w Polsce jako przykład nieformalnego ruchu społecznego, „Trzeci Sektor” 2013, 
nr 31(3), s. 25–44.
 9 A. Domaradzka, Klucze do miasta Ruch miejski jako nowy aktor w polu polityki 
miejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.
 10 D.V. Polańska, Motywacje osób niezinstytucjonalizowanego sektora społecznościowego, 
w: Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, s. 27–46. 
 11 A. Bilewicz, Odnowa etosu społecznikowskiego? O inteligenckim charakterze niezin-
stytucjonalizowanych inicjatyw społecznych, w: Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, 
s. 47–76.
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oraz ekskluzywnym (bonding)12, opisywany aktywizm nieformalny 
odpowiadał temu drugiemu rodzajowi, gdyż bardziej pielęgnował 
homogeniczną wspólnotę aniżeli umożliwiał włączenia przedsta-
wicieli innych grup. Zwłaszcza uczestnicy ruchów miejskich byli 
skłonni podejmować działania w imieniu społeczności, narzucając 
swoją wizję pozostałym mieszkańcom, co wynikało z dążenia do 
zaspokajania indywidualnych potrzeb aktywistów. 

Kolejne cechy charakterystyczne dla tego typu zaangażowania 
opisała Katarzyna Górniak, zwracając uwagę na akcyjność działań 
i – co za tym idzie – wymienialność ich członków oraz płynność 
wspólnoty13. Dorota Jaworska -Matys, badająca autoidentyfikację 
i procesy utożsamienia uczestników działań obywatelskich, wyod-
rębniła zaś cztery główne wymiary ich tożsamości: pasjonaci, bun-
townicy, etosowcy i sąsiedzi14. Jednak badaczka ta doszła także do 
wniosku, że dyskurs wokół pasji, sprzeciwu, etosu i lokalności jest 
płynny. Powstaje zatem pytanie: czy udokumentowana płynność 
powstających relacji, wynikająca z akcyjności działań spowodowanej 
niezgody na zastaną rzeczywistość, stanowiła słabość niesformali-
zowanej aktywności obywatelskiej? Występowanie tymczasowości, 
rotacyjności i efemerydalności „multiuczestnictwa” obywatelskiego 
Polaków zamieszkałych na Wyspach Brytyjskich również wska-
zywało na pragmatyczny wymiar tej odmiany społecznikostwa15. 
Możemy wnioskować, że ów aktywizm nieformalny stanowił kon-
struktywną odpowiedź na – postrzegane jako niebezpieczne – ska-
nalizowanie fermentu obywatelskiego w instytucjonalizacji polityki 
i ruchów obywatelskich. 

 12 R. Putnam, Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton 
University Press, Princeton 1993.
 13 K. Górniak, Nieformalne inicjatywy społeczne w przestrzeni publicznej – wykluczające 
czy inkluzywne, w: Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, s. 77–92. 
 14 D. Jaworska Matys, Tożsamościowe dyskursy społecznikostwa, w: Krajobraz społecz-
nościowy – Polska 2014, s. 93–112. 
 15 P. Pustułka, Pomijani multiuczestnicy? Polacy w inicjatywach nieformalnych w Wiel-
kiej Brytanii, w: Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii, 
red. J. Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 105–132.
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Rozwój kontestacyjnego aktywizmu nieformalnego

W opisywanym powyżej okresie swoją działalność rozwinęły także 
inne odmiany nieformalnego aktywizmu. Badacze16 zajmujący się 
działaczami środowisk protestacyjnych – określanych jako pra-
wicowe czy też konserwatywne  – zauważyli „wyraźny” wzrost 
ich aktywności w latach 2008–2011. Natomiast dokonana przez 
Marcina Ślarzyńskiego analiza sieci nierejestrowanych stowa-
rzyszeń skupionych wokół tygodnika „Gazety Polskiej” w latach 
2005–2015 wykazała, że działalność klubów mieści się w koncepcji 
kontestacyjnego społeczeństwa obywatelskiego. Te nierejestrowane 
stowarzyszenia – działając równolegle z aktorami politycznymi – 
angażowały się poprzez organizowanie protestów „w  obronie 
wolności mediów”, „obrony IV Rzeczypospolitej” czy też „dość 
lekceważenia społeczeństwa”, ale także poprzez Marsze Wolności, 
Solidarności i Niepodległości. W 2010 r. stowarzyszenia te przyłą-
czyły się do spontanicznych wydarzeń bezpośrednio po katastrofie 
prezydenckiego samolotu w 2010 r. w Smoleńsku, zaś niedługo 
potem zainicjowały tradycję upamiętniania tej tragedii w trybie 
comiesięcznym17. Warto podkreś lić, że kluby „Gazety Polskiej” wyka-
zały się także zaangażowaniem w sprawach międzynarodowych, 
np. protestując przeciwko agresji Federacji Rosyjskiej na Krymie 
i we Wschodniej Ukrainie.

Poza tymi działaniami w sferze samoorganizacji obywatelskiej 
oraz politycznej, Marcin Ślarzyński zwraca uwagę, że przewodni-
czący klubów „Gazety Polskiej” startowali w wyborach samorzą-
dowych i parlamentarnych, zaś połowa z nich została wybrana do 
parlamentu w 2015 r. Co również istotne, kluby te zaczęły na pozio-
mie lokalnym wchłaniać „wszelkiego rodzaju inicjatyw – zarówno 
o charakterze społeczeństwa obywatelskiego, jak i partyjnych”18, 
tym samym konsolidując lokalne środowiska prawicowe. Zatem 

 16 G. Ekiert, J. Kubik, M. Wenzel 2017 w: M. Ślarzyński, Rola klubów „Gazety Polskiej” 
w sukcesie politycznym Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Aktorzy lokalni czy aktor 
ogólnokrajowej sfery publicznej III RP?, „Przegląd Socjologiczny” 2018, nr 2, s. 139–158.
 17 Zob. M. Ślarzyński, op. cit.
 18 Ibidem, s. 152.
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o ile ruchy miejskie czy kooperatywy spożywcze, z pewnym uprosz-
czeniem, można zakwalifikować jako obszar działania miejskiej 
inteligencji, kluby „Gazety Polskiej” wpisują się w lokalną odmianę 
aktywizmu nieformalnego. Angażuje ona „elitę lokalną”, do której 
należy środowisko nieraz wywodzące się z podziemia antykomu-
nistycznego oraz obejmujące nie tylko przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, ale także polityki, duchowieństwa, dziennikarzy 
czy nauczycieli19. Ostatecznie ta odmiana aktywizmu nieformalnego 
przyczyniła się do zmiany społecznej, a w konsekwencji – do zmiany 
także na scenie politycznej. 

Dobro wspólne czy polaryzacja? 

Zarysowana powyżej skrótowo historia ewolucji społecznego akty-
wizmu nieformalnego w Polsce z jednej strony odzwierciedlała, 
z drugiej zaś przyczyniła się do pogłębienia podziałów społeczno-

-politycznych. Jednak dalsza dynamika powstawania i  rozwoju 
kolejnych odmian aktywizmu niezinstytucjonalizowanego wska-
zuje na formowanie się nowych sojuszy. W tym kontekście należy 
wspomnieć o powstaniu oddolnego ruchu Ogólnopolskiego Strajku 
Kobiet (osK), do którego dołączyły zarówno obywatelki i obywatele 
zrzeszeni, jak i niezrzeszeni w organizacjach różnego typu. osK to 
nieformalna, bezpartyjna inicjatywa kobiet, która 3 października 
2016 r. zorganizowała tzw. Czarny Poniedziałek w ponad 200 mia-
stach w Polsce i za granicą – w odpowiedzi na próby kryminaliza-
cji aborcji. Badanie przeprowadzone wśród działaczek tego ruchu 
wykazało, że istotną motywację do zaangażowania stanowiło 
poczucie solidarności z innymi kobietami – nie chodziło o zaspo-
kajanie jedynie prywatnych celów, ale o działania na rzecz dobra 
wspólnego20. 

 19 Ibidem, s. 155.
 20 J. Ramme, C. Snochowska Gonzalez, Solidarność mimo różnic – solidarność dzięki 
różnicom. Działaczki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, „Praktyka Teoretyczna” 2018, 30(4), 
s. 91.
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Zatem solidarność emocjonalna przeistoczyła się w solidarność 
polityczną i umożliwiła działania wspólne kobiet z różnych śro-
dowisk, cechujących się podobnym traumatycznym doświadcze-
niem oraz empatycznością. Ta solidarność wynikająca z wrażliwości 
intersekcjonalnej21 w następnych latach zaowocowała nawiązania 
kolejnych sojuszy. Na przykład w 2020 r., w odpowiedzi na dalsze 
zaostrzenia prawa antyaborcyjnego w kraju, wspólne zaangażowa-
nie środowisk aktywistów proekologicznych, miejskich, wiejskich, 
ruchu LGBTQA+ oraz starszych kobiet, stanowiło kolejny przykład 
intersekcjonalnej mobilizacji aktywistów nieformalnych w Polsce22. 
Zaś po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 r. osK spontanicznie i ze 
znacznym sukcesem zrealizował kilka akcji pomocy humanitarnej, 
także przeznaczając własne środki finansowe na rzecz ludności 
w regionach objętych wojną w Ukrainie. 

Warto zauważyć, że osK stanowi również odpowiedź na elityza-
cję życia publicznego w Polsce. W rezultacie Czarne Protesty udo-
wodniły, że protestujące kobiety to nie „zdegenerowana elita”, lecz 

„zwykłe kobiety”, których aktywność stanowi o różnorodności ini-
cjatyw nieformalnych. Fakt, iż protestujące kobiety nie uległy auto-
cenzurze i nie stroniły od określenia swojego zaangażowania jako 
politycznego23, świadczy o powrocie niezinstytucjonalizowanego 
aktywizmu oddolnego o charakterze obywatelskim, ale mającego 
cel polityczny, tak jak ruch Solidarności w latach 80. w Polsce. Inne 
badania również wykazały, że dla wielu uczestniczek Czarnych Pro-
testów, o których wspomniano wcześniej, te obszary dobrowolnej 
partycypacji stają się „rezerwuarami obywatelstwa” oraz okazją 
do „przekraczaniu dotychczasowych podziałów zarówno politycz-
nych, jak i prywatnych”24. W tym zaangażowaniu nie zaobserwo-
wano napięcia między uczestnictwem obywatelskim a działaniem 

 21 Ibidem, s. 92.
 22 M. Grabowska, Tip of the Wave? New Forms of Intersectional Feminist Mobilizations 
in Poland, w: Gender, Voice, and Violence in Poland. Women’s Protests during the Pandemic, 
red. A. Zabrzewska, J.K. Dubrow, ifis pan Publishers, Warszawa 2021, s. 197–203.
 23 J. Ramme, C. Snochowska Gonzalez, op. cit., s. 9.
 24 B. Kowalska, R. Nawojski, Uwaga, uwaga tu obywatelki! Obywatelstwo jako praktyka 
w Czarnych Protestach i Strajkach Kobiet, w: Bunt kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet, 
red. E. Korolczuk i in., Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2019, s. 68.
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politycznym. Wręcz przeciwnie: partycypacja w nieformalnym akty-
wizmie buduje świadomość polityczną, zaś aktywność polityczna 
służy obywatelskiemu upodmiotowieniu25.

Doświadczenie społecznego i  politycznego dojrzewania oby-
watelskiej świadomości nie charakteryzuje tylko osób i inicjatyw 
biorących udział w Czarnych Protestach. Również innym grupom 
nie są obce podziały wewnętrzne w sytuacji, gdy istnieje zgoda co 
do ogólnego kierunku pożądanych zmian. Należy w tym kontek-
ście wspomnieć o działalność tzw. grup pro ‑life, które stanowią 
prokościelne grupy interesów o różnym stopniu formalizacji. Po 
2015 r. ukształtowało się w Polsce dwa środowiska, „radykalne” oraz 
„umiarkowane”, co przeczy hipotezie, jakoby prokościelne grupy 
interesu miały prezentować jednolite stanowisko wobec zakresu 
zmian ustawodawstwa antyaborcyjnego26. Co również bardzo 
istotne, grupy te są „instrumentem wpływu Kościoła na system 
polityczny”27. Zatem podmioty te – choć z definicji będące elementem 
oddolnego aktywizmu nieformalnego – z powodzeniem łączą cele 
polityczne z zaangażowaniem obywatelskim. 

Warto wspomnieć również o oddziaływaniu innych zewnętrz-
nych czynników na aktywizm nieformalny Polaków i Polek. Z pew-
nością istotne zmiany w wolontariacie nieformalnym przyniosła 
najpierw pandemia Covid-19, zaś później – kryzys humanitarny 
na granicy z Białorusią oraz skutki wojny w Ukrainie. Jak zauważa 
Agnieszka Lissowska -Lewkowicz z Centrum Wolontariatu, wskutek 
obostrzeń pandemicznych zmniejszyło się zaangażowanie wolon-
tariuszy działających przy organizacjach pozarządowych. Pomimo 
tego wzrosły znacząco działania oddolne, inicjatywy nieformalne, 
sąsiedzkie i harcerskie. Rozwija się też e -wolontariat. Najnowsze 
badania sektora pozarządowego w Polsce również wykazały, że 
ostatnio obserwuje się „wyraźną tendencję chęci i potrzeby zaan-
gażowania społecznego, ale bez konieczności działania w ramach 

 25 Ibidem, s. 69.
 26 K. Kowalczyk, Wpływ prokościelnych grup interesu na ustawodawstwo. Casus regulacji 
antyaborcyjnych w Sejmie VIII kadencji, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska 
Lublin – Polonia” 2019, t. 26, s. 93–106.
 27 Ibidem, s. 93.
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określonych struktur”, co stanowić może zagrożenie dla wolonta-
riatu instytucjonalnego28. 

Podsumowanie: renesans łączenia aktywizmu 
nieformalnego z celami politycznymi 

W pracy skrótowo opisany został proces odrodzenia się zaangażowa-
nia obywatelskiego o charakterze niesformalizowanym, lecz mają-
cym cele polityczne, a wnioski wyciągnięte z analizy tego zjawiska 
stanowią potwierdzenie tezy o dezaktualizacji modelu aktywnej, 
lecz niepolitycznej partycypacji charakteryzującej pierwszą dekadą 
transformacji ustrojowej w Polsce29. Również nieaktualna staje się 
konstatacja dotycząca elitarnego modelu lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce30. Tak jak ponad 40 lat temu oddolny ruch 
i związek zawodowy Solidarność stanowił „moralną krucjatę”31 oraz – 
ze swej natury – był tworem politycznym, tak obecne działające 
oddolne inicjatywy nieformalne również spełniają kryteria „grup 
etosowych”32, które z powodzeniem łączą zaangażowanie obywatel-
skie z dojrzałością polityczną. 

Warto w  kontekście omawianego zjawiska przywołać sfor-
mułowaną przez Marię Ossowską koncepcję demokraty wzoro-
wego. Zwróciła ona uwagę m.in. na to, że „biorącemu udział w życiu 
publicznym […] potrzebna jest […] odwaga cywilna”33, czyli odwaga 
głoszenia i obrony swoich przekonań, nawet, gdy naraża się przez 

 28 Zob. B. Charycka i in., 2021 Kondycja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Warszawa 2022, s. 49.
 29 A. Rychard, Institutions and Actors in a New Democracy: The Vanishing Legacy of 
Communist and Solidarity Types of Participation in Poland, w: Participation and Democracy 
East and West: Comparisons and Interpretations, ed. D. Rueschemeyer et al., Routledge, 
New York 1998, s. 31.
 30 J. Kurczewska, Local civil societies in the nineties. A diagnosis, „Polish Sociological 
Review” 2002, nr 139(3), s. 310.
 31 Z.A. Pełczyński, op. cit., s. 372.
 32 S. Nowak, The Premises, Hypotheses and Problems of Research Concerning Peace and 
Internal Order in Poland, „Dialectics and Humanism” 1990, nr 2, s. 125.
 33 M. Ossowska, Wzór demokraty. Cnoty i wartości, Daimonion, Lublin 1992 (1944), 
s. 20–21.
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to swoje „żywotne interesy”. Cecha ta niewątpliwie charakteryzuje 
wymienionych wyżej uczestników i uczestniczki aktywizmu niefor-
malnego w Polsce. Jednak do doścignięcia wzoru demokraty wyma-
gane jest oswojenie także innych cnót. Najbardziej istotną wśród 
nich współcześnie wydaje się być „uspołecznienie”, czyli „kwalifi-
kacje, które przyczyniają się do zgodnego współżycia”34. Oznacza 
to, że wymagane jest dostrzeganie cudzych interesów oraz bycie 
odpowiedzialnym za życie zbiorowe. Co więcej, Ossowska przypo-
mina, że wzór demokraty nie jest „ani elitowy, ani klasowy”, oraz 

„obejmuje zarówno mężczyzn jak i kobiety”35. Jak każdy ideał, także 
koncepcja Ossowskiej wskazuje kierunek pożądanych zmian oraz 
odwołuje się do pewnego procesu. Doceniając zaangażowanie oby-
watelskie różnorakich inicjatyw nieformalnych, pozostaje nam pra-
cować nad inkluzywnym kapitałem społecznym oraz respektować 
prawa do samostanowienia wszystkich uczestników i uczestniczek 
życia publicznego w Polsce. 
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Rozwój usług społecznych w Polsce – 
między państwem, rynkiem a sektorem 
obywatelskim 

Wprowadzenie 

Jubileusz 5-lecia działalności Narodowego Instytutu Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW -crso) to sprzy-
jająca okazja do refleksji nad dostępnością społeczeństwa do usług 
organizacji pozarządowych oraz kondycji finansowej i kadrowej 
samych organizacji tego typu. Odwołując się do typologii funkcji 
organizacji obywatelskich1, przypomnijmy, że bezpośrednie zaspo-
kajanie potrzeb społeczeństwa w różnych dziedzinach życia należy 
do fundamentalnych ról organizacji społecznych – obok funkcji arty-
kułowania i reprezentowania wartości i interesów, roli eksperckiej 
oraz monitorowania i kontroli władzy. „Zielone światło” dla rozwoju 
wielosektorowej polityki usług społecznych z udziałem usługodaw-
ców pozarządowych dała w latach 70. XX w. teoria dóbr publicz-
nych amerykańskiego ekonomisty Burtona Weisbroda. Głównym jej 
argumentem jest teza o zawodności rynku w sferze społecznej oraz 
ograniczoności państwa w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych. To 
uzasadnia obecność organizacji społecznych. W ostatnich latach 

 1 P. Gliński, W. Kaczmarczyk, Zadania i wyzwania polskiej polityki na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, w: Dla Niepodległej. Obywatele i Ich Organizacje 1918–2020, 
red. E. Leś, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020, s. 355.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.41‑58
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teoria inwestycyjnej polityki społecznej akcentuje potrzebę roz-
budowy instytucji publicznych, prywatnych i  należących do 
organizacji społecznych jako materialnej podstawy zaspokajania 
potrzeb indywidualnych i grupowych2. Reformy polityki społecz-
nej w Polsce w drugiej i trzeciej dekadzie przemian ustrojowych 
(1999–2019), zmierzające w kierunku łączenia świadczeń pienięż-
nych z upowszechnianiem dostępu do usług społecznych, sprawiły, 
że organizacje pozarządowe stały się jednym z dostawców zarówno 
zinstytucjonalizowanych usług, jak i mniej sformalizowanych pro-
gramów społecznych. 

Usługi społeczne określa się jako świadczenia służące zaspoka-
janiu niematerialnych potrzeb obywateli – w szczególności w dzie-
dzinie edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, kultury, sportu, 
rekreacji i turystyki. Statystyka publiczna wyróżnia dwa typy usług 
społecznych dostarczanych przez organizacje non profit: są to usługi 
o charakterze zinstytucjonalizowanym i usługi w formach mniej 
zinstytucjonalizowanych. W obu przypadkach podstawą ich wyko-
nywania są regulacje prawne. Cechą wyróżniającą usługi zinsty-
tucjonalizowane jest ich stacjonarny charakter oraz regularność 
świadczenia (żłobki, przedszkola, szkoły, dzienne i całodobowe 
placówki pomocy społecznej, muzea, galerie). 

Wspomaganie państwa opiekuńczego 
przez organizacje obywatelskie 

Jeśli mierzyć kondycję ekonomiczną organizacji obywatelskich liczbą 
tego typu placówek, to w latach 1988–2020 miał miejsce bezprece-
densowy wzrost liczby fundacji, stowarzyszeń, związków, cechów 
i izb gospodarczych z 3546 instytucji do ponad 95 tys. organiza-
cji. Wykres 1 przedstawia liczbę organizacji non profit zarejestro-
wanych w 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz organizacji 

 2 M. Grewiński, Usługi Społeczne we współczesnej polityce społecznej. Przegląd proble-
mów i wizja przyszłości, Dom Wydawniczy elipsa, Warszawa 2021, s. 146.
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społecznych niezarejestrowanych w tym wykazie (stowarzyszenia 
zwykłe i przyparafialne organizacje Kościoła katolickiego).

Wykres 1. Liczba rejestrowych i nierejestrowych organizacji non profit 
w 2020 r.

Źródło: Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych 
podmiotów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządu gospodarczego i zawodo-
wego w 2020 r. – wyniki wstępne, Informacje Sygnalne gus, Warszawa 2021, s. 2.

Znaczącą częścią placówek usług społecznych zarządzają poza-
rządowe organy prowadzące (wykres 2). Organizacje obywatelskie 
świadczą usługi społeczne w formach zinstytucjonalizowanych: 
żłobki, przedszkola, szkoły, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady 
aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami, dzienne 
i całodobowe placówki pomocy społecznej, placówki rekreacyjno-

-sportowe, centra kultury, muzea, galerie. Ponadto realizują pro-
gramy społeczne w  formach projektowych: dla osób biernych 
zawodowo, matek mających przerwy w pracy, ludzi młodych z grupy 
NEET, migrantów i uchodźców oraz usługi wspierające funkcjono-
wanie rodziny, w tym wsparcie rodzicielstwa i wczesnej interwencji, 
a także wyspecjalizowane usługi dla zaspokojenia szczególnych 
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i złożonych potrzeb dzieci i rodzin, kluby seniora. Oferują wiele 
innych form działań na rzecz pomocy osobom zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym. Ich odbiorcą są pojedyncze osoby, grupy spo-
łeczne, czasem całe społeczeństwo3. 

Wykres 2. Udział sektora non  profit w ogólnej liczbie dostawców usług 
społecznych i według dziedzin w 2016 r. w %

Źródło: gus 2018.

Organizacje pozarządowe wnoszą do realizacji usług swoiste war-
tości, jak: kompetencje w zakresie indywidualizacji działań wobec 
poszczególnych grup odbiorców usług – dzieci, młodzieży, doro-
słych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami, dopasowanie form 
wsparcia do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz zazwyczaj 

 3 E. Leś, Rola organizacji trzeciego sektora w usługach społecznych w Polsce, w: Polityka 
społeczna, red. G. Firlit Fesnak, J. Męcina, Wydawnictwo pwn, Warszawa 2018, s. 479.
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wysoką jakość dostarczanych usług. Trzeci sektor zapewnia szeroką 
dostępność usług społecznych, gdyż ponad 80% podmiotów społecz-
nych świadczy je bezpłatnie4.

W 2016 r. 88,6% organizacji non profit działało na rzecz zaspo-
kajania potrzeb indywidualnych i grupowych. W tymże roku objęły 
one wsparciem 18,6 mln osób, w tym 4,6 mln osób korzystało sys-
tematycznie z oferowanych przez stowarzyszenia usług centrów 
pomocy społecznej, integracji społeczno -zawodowej, opieki nad 
dzieckiem, edukacji i sportu. Organizacje prowadziły 20% wszyst-
kich usług opieki nad dzieckiem, w tym prawie 50% punktów wspar-
cia dziennego dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz ponad 
połowę uniwersytetów trzeciego wieku. 

Organizacje non profit dominują jako dostawcy usług integracji 
społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością i prowadzą 
warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej 
(ZAZ) i centra integracji społecznej (cIs). W latach 2015–2020 orga-
nizacje pozarządowe utworzyły większość z nowo powstałych 94 
placówek reintegracji dla osób z niepełnosprawnością oraz ośrod-
ków pomocy i aktywizacji społeczno -zawodowej. W tym zakresie 
nadal jednak istnieje luka usługowa i nierówności przestrzenne 
w dostępie do podobnych usług (ponad trzy czwarte cIs i ZAZ pro-
wadziło działalność w miastach).

W latach 2007–2014 świeckie i wyznaniowe organizacje spo-
łeczne trzykrotnie zwiększyły swój udział w prowadzeniu placówek 
przedszkolnych. W 2014 r. zarządzały 9% przedszkoli, z których 
korzystało 6% dzieci w  wieku od 3 do 5 lat. W  roku szkolnym 
2020/2021 publiczne organy prowadzące zarządzały prawie 70% 
placówek wychowania przedszkolnego, placówki komercyjne 
były na drugim miejscu, a  na trzecim uplasowały się organiza-
cje pozarządowe5. Według danych na 30 września 2020 r. 90,1% 
dzieci w wieku 3–6 lat uczestniczyło w różnych formach wycho-
wania przedszkolnego. Mimo wysokiej dostępności do tych usług 

 4 K. Goś Wójcicka, T. Sekuła, Polskie społeczeństwo obywatelskie. Obraz statystyczny 
(1989–2018), w: Dla Niepodległej. Obywatele i Ich Organizacje 1918–2020.
 5 Oświata i wychowanie w r. szk. 2020/2021: Informacje statystyczne, gus, Warszawa– 
Gdańsk 2021. 
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nierówności regionalne i terytorialne w zakresie wczesnej edukacji 
nie zostały całkowicie zniwelowane. Nadal jest potrzeba szerszego 
włączenia trzeciego sektora do prowadzenia usług wychowania 
przedszkolnego. Zmniejszanie luki usługowej dotyczącej wycho-
wania dzieci w wieku przedszkolnym i opieki żłobkowej należy 
obecnie do priorytetów polityki społecznej i rodzinnej w zakresie 
zapewnienia równowagi ról zawodowych, rodzinnych i wzmacnia-
nia prawa obojga rodziców do pracy zawodowej i kariery oraz obni-
żania kosztów pośrednich posiadania dzieci wskazanych w Strategii 
Demograficznej 2040. 

Zwiększenia wymaga zarówno skala, jak i oferta usług organi-
zacji pozarządowych adresowanych do rodziny. Większość działań 
non  profit na rzecz rodzin i dzieci świadczonych jest bezpłatnie 
(63,5%). Głównym ich adresatem są dzieci i młodzież (81,6%), osoby 
samotnie wychowujące dzieci (20,5%), osoby niepełnosprawne 
(17,6%) i osoby ubogie (11,9%). W 2014 r. jedynie 4% ogółu orga-
nizacji pozarządowych w Polsce (3,3 tys. organizacji) prowadziło 
działalność na rzecz rodziny, tj. wskazywało rodzinę i dzieci jako 
priorytet w dziedzinie aktywności statutowej. 

Tym bardziej trzeba podkreślić duże znaczenie uruchomie-
nia przez NIW -corso w latach 2022–2033 Rządowego Programu 
Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych (w tym poradnictwa 
rodzinnego i zawodowego) i zapewnienie mu finansowania. Wspo-
mniana inicjatywa jest realizacją propozycji programowej Prezy-
denta rP Andrzeja Dudy przedstawionej na Kongresie Poradnictwa 
w lipcu 2019 r. oraz stanowi realizację uzgodnień podjętych przez 
Prezydenta rP i Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, 
Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego. 

Mimo zdecydowanego zwiększania w  ostatnich latach skali 
i zakresu oferty usługowej przez administrację rządową, władze 
lokalne i organizacje pozarządowe, niezbędne są nowe inicjatywy 
publiczne, pozarządowe i prywatne w tym zakresie. Potwierdzają 
to wyniki pilotażu ustawy z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 
społecznych przez Centrum Usług Społecznych (cUs). Ustawa jest 
rezultatem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta rP Andrzeja 
Dudy. Prezydenckie rozporządzenie zostało przygotowane przez 
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Kancelarię Prezydenta rP i ekspertów Narodowej Rady Rozwoju 
przy Prezydencie rP. Ustawa o centrach usług społecznych weszła 
w życie 1 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2019)6. 

Od 2021 r. wspomniana Ustawa jest wdrażana w formie pilota-
żowej i ma umożliwić zwiększenie dostępu mieszkańców gmin do 
usług społecznych, w tym nowych programów społecznych, których 
gmina wcześniej nie świadczyła przez dostarczanie adekwatnych  
do potrzeb i zindywidualizowanych usług. W zdecydowanej więk-
szości gmin wiejskich, miejsko -wiejskich i  miejskich objętych 
pilotażem dostęp mieszkańców do infrastruktury społecznej był 
niski. W  gminach uczestniczących w  programie pilotażowym 
wstępne rozpoznanie lokalnych potrzeb i  zasobów przeprowa-
dzone na podstawie gminnych strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, programów, planów i dokumentów lokalnych, oraz 
wnioski z pełnej diagnozy potrzeb społecznych – po utworzeniu 
cUs – ujawniły istnienie wielu luk usługowych w zakresie roz-
wiązywania trudności i kryzysów biograficznych, zdrowotnych 
i życiowych. W większości gmin brakowało usług wczesnej opieki, 
wychowania i edukacji, placówek wsparcia dziennego dla uczniów 
i usług poradnictwa rodzinnego. Niewystarczające okazały się dzia-
łania gmin na rzecz dorosłych i absolwentów w zakresie usług rynku 
pracy i tworzenia nowych miejsc pracy. Wskazywano na potrzebę 
rozbudowy świadczeń wspomagających zatrudnienie, w tym dostęp 
bezrobotnych dorosłych i młodzieży do kursów, staży i szkoleń pod-
noszących kwalifikacje zawodowe oraz do doradztwa zawodowego 
i aktywizacji zawodowej. W tym kontekście należy podkreślić szcze-
gólne potrzeby włączenia do zatrudnienia kobiet mających prze-
rwy w pracy z powodu trudności połączenia zatrudnienia z opieką 
nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w rodzinie, a także osób 
w wieku 20–29 lat nieuczących się, niepracujących i niedokształca-
jących się, wśród których większość stanowią kobiety. Lukę w usłu-
gach rynku pracy można zredukować, zapewniając organizacjom 

 6 Szerzej na ten temat zob.: M. Rymsza (red.), Centrum Usług Społecznych: Od Kon-
cepcji do Wdrożenia Przepisów Ustawy, Narodowa Rada Rozwoju, Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2021, s. 15.  
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ekonomii społecznej status organów prowadzących usługi insty-
tucjonalne w dłuższym okresie. Jak widać, oferta usługowa władz 
publicznych i podmiotów gospodarki społecznej w tym zakresie 
wymaga wzmocnienia.

Wykres 3. Potrzeby usługowe w opinii mieszkańców gminy 
w województwie lubelskim
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Źródło: Plan Wdrażania Centrum Usług Społecznych w gminie (2021). 

Mieszkańcy gmin objętych pilotażem, w których utworzono cUs, 
wskazywali też na niską dostępność programów prorodzinnych, 
w tym klubów i świetlic, punktów terapii dla dzieci i młodzieży, 
klubów rodzica, punktów mediacji i  terapii dla par rodziciel-
skich. Mieszkańcy lubelskiej gminy, która utworzyła cUs (wykres 3), 
wskazywali na priorytetowe znaczenie tworzenia usług wczesnej 
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opieki, wychowania i edukacji, w tym poprawy oferty programowej 
dla dzieci, młodzieży i poradnictwa dla par w kryzysach małżeń-
skich, rodzinnych i wychowawczych. 

Część gmin, które utworzyły cUs, przyjęła poszerzony katalog 
usług do wdrożenia; znalazły się w nim m.in. innowacyjne pro-
gramy środowiskowych usług zdrowotnych: wizyty domowe pie-
lęgniarki/ratownika medycznego, uruchomienie usług mobilnego 
psychologa i mobilnego fizjoterapeuty. 

Regulamin Konkursu7 „Wsparcie tworzenia centrów usług 
społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” przewiduje 
wzmocnienie roli usługodawczej lokalnych organizacji i spółdzielni 
socjalnych przez zapewnienie im stabilniejszych warunków dzia-
łalności. Centra usług społecznych są zobowiązane przeznaczyć 
minimum 30% kosztów bezpośrednich projektu (utworzenia cUs) 
na zlecenie wykonania usług społecznych organizacjom non profit 
lub organizacjom ekonomii społecznej. Jak wskazano w jednym 
z wniosków o dofinansowanie cUs z 2021 r.: „Powstanie cUs bardzo 
pozytywnie wpłynie na sektor organizacji pozarządowych, które 
będą mogły być zleceniobiorcami cUs i świadczyć usługi społeczne 
w ramach […] prowadzonej działalności statutowej, finansując je 
z budżetu centrum […]”. 

Wstępne wnioski z analizy materiału badawczego dotyczącego 
gmin, które utworzyły cUs, wskazują, że te ośrodki, w których 
działały już organizacje obywatelskie o wymaganym profilu, stały 
się zleceniobiorcami usług z ramienia centrów. W tym kontekście 
warto zauważyć, że ponad 60% organizacji wspartych w ostatnich 
latach przez programy rządowe NIW stanowiły organizacje małe 
i z mniejszych miejscowości8. Dowodzi to, że kierunek umacniania 
sektora obywatelskiego w małych ośrodkach był słuszny i obecnie 

 7 Regulamin Konkursu Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój do-
starczanych przez nie usług realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014–2020. Oś priorytetowa ii Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym. 
 8 P. Gliński, W. Kaczmarczyk, op. cit., s. 364.



50 ewa leś

procentuje w postaci zwiększenia aktywności obywatelskiej poza 
aglomeracjami i dużymi miastami. 

Realizacja projektów konkursowych na mocy ustawy o  cUs 
stworzyła perspektywę wzmocnienia roli usługodawczej zarówno 
lokalnych organizacji obywatelskich, jak i publicznych i prywat-
nych organów prowadzących usługi. Jednakże w przypadku czę-
ści najmniejszych gmin z powodu braku miejscowych organizacji 
pozarządowych w ogóle lub braku organizacji o wymaganym profilu, 
ten potencjał należy dopiero uruchomić przy współudziale admi-
nistracji samorządowej i mieszkańców gmin, w których nie działa 
organizacja pozarządowa, a które prowadzą cUs lub przygotowują 
się do jego utworzenia. W tym celu należałoby rozważyć poszerzenie 
zakresu działających programów rządowych NIW skierowanych 
do najmniejszych gmin i sołectw o wsparcie grup inicjatywnych, 
planujących utworzenie organizacji społecznych na swoim terenie. 

Działania organizacji pozarządowych 
w okresie pandemii COVID‑19 

Ograniczenia epidemiczne w  okresie 2020–2021 nie sprzyjały 
aktywności obywatelskiej, jednakże dla wielu ludzi okres pande-
mii stanowił punkt zwrotny, uruchamiając ich gotowość pomocy 
innym9. Dane statystyki publicznej wskazują, że w 2020 r. dodat-
kowe działania na rzecz społeczeństwa podjęło 15,8% organizacji 
non profit10. Odwołując się do przywołanej uprzednio typologii 
funkcji organizacji obywatelskich11, należy podkreślić, że podczas 
epidemii coVID-19 organizacje non profit pełniły przede wszystkim 
zadania bezpośredniego świadczenia usług (63% organizacji tego 
typu). W  tym okresie pomocy materialnej i  rzeczowej udzieliło 

 9 E. Leś, Aktywność obywatelska w czasie pandemii COVID-19 i system wsparcia pu-
blicznego dla organizacji pozarządowych, „Studia Politologiczne” 2022, nr 3, t. 65, s. 135.
 10 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych 
podmiotów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządu gospodarczego i zawo-
dowego w 2020 r. – wyniki wstępne, Informacje Sygnalne gus, Warszawa 2021, s. 5.  
 11 P. Gliński, W. Kaczmarczyk, op. cit., s. 355.
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37,7% organizacji pozarządowych, ok. 9% organizacji wspierało 
finansowo osoby potrzebujące oraz prowadziło działania infor-
macyjne (ostrzeganie przed zagrożeniami). Największy odsetek 
stowarzyszeń, które nie były nastawione na zysk i w 2020 r. pod-
jęły dodatkowe działania podczas epidemii coVID-19, stanowiły 
organizacje ratownictwa, pomocy społecznej i humanitarnej oraz 
zatrudnienia i ochrony zdrowia (wykres 4). 

W 2020 r. dodatkowe działania na rzecz społeczeństwa podjęło 
15,8% organizacji pozarządowych12 (wykres 5).

Odwołując się do typologii funkcji organizacji obywatel-
skich13, należy wskazać, że w pierwszym roku pandemii coVID-19 
w ramach dodatkowych działań organizacje obywatelskie najczę-
ściej świadczyły usługi społeczne (45,8%) i prowadziły działania 
informacyjne (45,3%). Wsparcia rzeczowego oraz finansowego 
udzieliło odpowiednio: ok. 25% i 9,1% organizacji14. W 2020 r. ze 
wsparcia obywatelskiego skorzystało 5 mln obywateli15. Najczęściej 
adresatami pomocy były pojedyncze osoby, które stanowiły prawie 
55%, następnie społeczności lokalne (osiedle, sołectwo, cała gmina) 
oraz placówki służby zdrowia. Nie byłoby to możliwe bez wydatnej 
pomocy administracji publicznej dla organizacji pozarządowych 
w okresie pandemii. 

 12 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych…, s. 5.  
 13 P. Gliński, W. Kaczmarczyk, op. cit., s. 355.
 14 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych…, s. 5.
 15 Organizacje non profit w czasie pandemii COVID-19 (marzec–sierpień 2020), Infor
macje Sygnalne gus, Warszawa 2020; Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji 
społecznych…, s. 5.
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Wykres 4. Odsetek organizacji non profit* podejmujących dodatkowe 
działania na rzecz odbiorców w pierwszym roku trwania pandemii 
coVid19 według głównej dziedziny działalności 

* Podstawę oprocentowania stanowiły organizacje non profit, które zadeklarowały, że 
w 2020 r. epidemia coVid19 wpłynęła na ich działalność statutową.

Źródło: Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, Informacje Sygnalne 
gus, Warszawa 2021.
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Wykres 5. Struktura organizacji non profit według głównej dziedziny 
działalności statutowej w 2020 r.

Źródło: Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych 
podmiotów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządu gospodarczego i zawodo-
wego w 2020 r. – wyniki wstępne, Informacje Sygnalne gus, Warszawa 2021. 

Dlaczego społeczeństwo obywatelskie 
w Polsce jest dziś takie, jakie jest?

Dla oceny działalności organizacji obywatelskich niezbędna jest cha-
rakterystyka zasobów ekonomicznych organizacji pozarządowych, 
zwłaszcza rezerwuarów finansowych i kadrowych. Wprawdzie 
w latach 2010–2020 przychody organizacji wzrosły realnie o 26,8%, 
a liczba zatrudnionych w nich osób – o prawie 32%, to nadal cechą 
większości organizacji jest słaba kondycja kapitałowa i niestabilność 
źródeł finansowania. Powodem tego jest niska stabilność przycho-
dów ze źródeł publicznych, które stanowią główne źródło finansowa-
nia działalności polskich organizacji społecznych. W 2019 r. łączna 
wartość wpływów organizacji non profit wyniosła 31 mld zł. Ponad 
60% przychodów pochodziło ze środków nierynkowych, w tym 45% 
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ze środków publicznych. Z tej puli dofinansowanie ze środków admi-
nistracji samorządowej wynosiło 19,6%. Udział przychodów ze źró-
deł rynkowych wynosił ok. 28,5%, w tym z odpłatnej działalności 
statutowej i z działalności gospodarczej odpowiednio: 14,8% 11,6%16.  

Organizacje pozarządowe cechuje też wysoka polaryzacja 
przychodów i nikły udział finansowania zwrotnego w ich wpły-
wach. W 2019 r. przeciętna wartość budżetu organizacji non profit 
wynosiła 350 tys. zł, lecz połowa organizacji osiągnęła przychód 
poniżej 29 tys. zł rocznie17. W tymże roku z finansowania w postaci 
kredytów i pożyczek korzystało jedynie 2% organizacji.

Problemem organizacji trzeciego sektora jest duża luka finan-
sowa. Badania ewaluacyjne Ministerstwa Funduszy i  Polityki 
Regionalnej oparte na ocenie planowanych, lecz niezrealizowanych 
wydatków rozwojowych w organizacjach pozarządowych, wykazały 
poziom braków budżetowych w wysokości ponad 1 mld zł18.

Konsekwencją skromnej bazy finansowej większości organizacji 
pozarządowych jest deficyt płatnego personelu. Wprawdzie, jak 
wspomniano, choć w latach 2010–2020 liczba zatrudnionych wzro-
sła o prawie 32%, to zatrudnienie pozaetatowe stanowi główną formę 
pracy w organizacjach pozarządowych. W 2020 r. 24,1% organizacji 
zatrudniało pracowników jedynie na podstawie umów cywilno-

-prawnych, a zaledwie 14,2% stowarzyszeń zapewniało zatrudnie-
nie etatowe. Oznacza to, że 61,6% polskich organizacji obywatelskich 
swój potencjał społeczny i ekonomiczny opiera wyłącznie na pracy 
społecznej. Ogranicza to skalę zarządzania usługami społecznymi 
przez organizacje obywatelskie. Praca płatna w instytucjach tego 
typu odpowiada zaledwie ok. 2,1% zatrudnienia w  gospodarce 
narodowej, tj. 323,2 tys. etatów przeliczeniowych. Wykresy 6 i 7 
przedstawiają udział zatrudnienia i wolontariatu w organizacjach 

 16 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych…, s. 4.
 17 D. Murzyn, Debata Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pt. Ekonomia społeczna 
i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”? [online] https://debaty.ipiss.com.pl/deba
ty/przyszle/6ekonomia spoleczna isolidarna na ile spoleczna isolidarna [dostęp: 
05.05.2022].
 18 Ibidem.
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pozarządowych ogółem i w działalności wybranych grup organizacji 
non profit w 2020 r.

Wykres 6. Struktura organizacji non profit według płatnego personelu 
w 2020 r. 

brak płatnego personelu

zatrudniające tylko na 
umowy cywilnoprawne

zatrudniające na  
podstawie stosunku pracy

Źródło: Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych…, s. 3.

Wykres 7. Odsetek organizacji non profit korzystających z pracy 
społecznej oraz zatrudniających na podstawie stosunku pracy w 2020 r. 
według rodzaju organizacji

Źródło: Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych…, s. 4.
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Wzmocnienie roli usługodawczej organizacji pozarządowych 
wymaga zwiększenia dostępu do finansowania, które stanowi obec-
nie najważniejsze ograniczenie w działalności instytucji pomoco-
wych. NIW w odpowiedzi na bariery partycypacji obywatelskiej 
wynikające ze słabej kondycji finansowej organizacji non profit, 
konsekwentnie wdraża rządowe programy wsparcia społeczeństwa 
obywatelskiego i dokapitalizowuje inicjatywy pozarządowe. Dzięki 
tym programom oraz pomocy władz samorządowych i determinacji 
obywateli perspektywy zwiększenia udziału organizacji pozarzą-
dowych w usługach społecznych poprawiają się.

Podsumowanie

Należy podkreślić, że współczesne państwo dobrobytu odgrywa 
szczególną rolę w generowaniu zaufania społecznego. Wpływa na 
to jakość realizacji świadczeń i programów społecznych przez insty-
tucje welfare state. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego jest nowym publicznym podmiotem 
polityki społecznej. Dzięki programom wspierania rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego, rozszerzania publicznego finansowania 
organizacji oraz konsekwentnej realizacji swoich działań, przez 
ostatnie pięć lat NIW -crso wydatnie przyczynił się do usprawnienia 
dostępności organizacji pozarządowych do środków finansowych, 
pomocy eksperckiej i technicznej. Umożliwiło to wielu organizacjom 
lepsze zaspokojenie swoich potrzeb materialnych, kadrowych i tech-
nicznych, w rezultacie ułatwiając obywatelom dostęp do deficyto-
wych usług społecznych. Tym samym NIW -crso oraz organizacje 
obywatelskie i wolontariusze współtworzą dzisiaj polskie państwo 
dobrobytu, przyczyniając się do zwiększenia równości w struktu-
rze społecznej i aktywności w życiu publicznym. Stwarza to realną 
perspektywę redukcji problemu dziedziczenia wykluczenia spo-
łecznego oraz poprawy zaufania obywateli do państwa. 
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Społeczeństwo obywatelskie  
jako dobro wspólne?

W poszukiwaniu nowego społeczeństwa obywatelskiego

Zadziwia fakt, jak niewiele miejsca w debatach dotyczących obec-
nego stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poświęca się 
ruchowi Solidarności 1980–1981, choć jest to bodaj najważniejsza 
rodzima tradycja demokratyczna, doświadczenie zbiorowe histo-
rycznie bliskie, aktorzy ruchu są wśród nas, znacznie bliżej niż 
przekazy dotyczące polskiej demokracji szlacheckiej. Nieliczni zdają 
sobie sprawę, że Solidarność 1980–1981 ukształtowała współczes ne 
społeczeństwo obywatelskie na co najmniej cztery sposoby: po 
pierwsze, w znacznym stopniu zorganizowała swoistą protomate-
rię obywatelską, zaszczepiając wśród ludzi myślenie horyzontalne, 
po drugie, stworzyła, wprawdzie na lata porzucony i dotąd nie-
zrealizowany, projekt oddolnego systemu politycznego, po trzecie, 
wygenerowała ducha samorządności, i po czwarte, wyniosła samo-
organizację społeczną do rangi wartości.

Solidarność 1980–1981 (poza stereotypem „ruchu masowego”) 
była zorganizowana poziomo. Podstawową strukturę stanowiły 
regiony (podział horyzontalny), a nie branże (podział wertykalny). 
Na te regiony składały się setki i tysiące mikrośrodowisk, w któ-
rych i dzięki którym było możliwe spojrzenie na dany problem 
z wielu punktów widzenia, przez różnych specjalistów pracujących 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.59‑74
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we wspólnej grupie roboczej. Solidarność 1980–1981 była tworem 
niezwykle kompetentnych i pracowitych mikrośrodowisk, a tylko 
ważniejsze kwestie podejmowano na poziomie regionów, by wresz-
cie najistotniejsze przenosić na forum krajowe – właśnie forum 
wymiany idei i konkretnych pomysłów naprawy w zbiorowym gro-
nie delegatów regionalnych. Dopiero wówczas tworzono hierarchię 
problemów krajowych i wybierano priorytety dla naprawy całego 
kraju, rozwiązywanie specyficznych dla poszczególnych regionów 
spraw pozostawiając im samym. Tak powstał program „Rzeczpo-
spolita Samorządna”. Tylko dlatego, że ruch ów był zorganizowany 
poziomo, utrata przezeń legalności nie naruszyła tak bardzo cią-
głości prac merytorycznych w mikrośrodowiskach i pozwoliła je 
kontynuować w podziemiu. Czasowa utrata przywódców także nie 
wpłynęła na tok prac ich szeregowych podwładnych.

Solidarność nie była odporna ani na działania odśrodkowe, ani 
zewnętrzne, które zniekształcały ideał organizacji poziomej czy 
samorządność. Pojawiły się hierarchie i w większym stopniu odgór-
nie narzucano lokalnym mikrośrodowiskom rozwiązania propono-
wane przez wyłaniającą się elitę, niż przyjmowano wypracowane 
oddolnie przez struktury regionalne. Sama idea społeczeństwa 
obywatelskiego została sprowadzona do roli „pałki na komunizm”. 
Po 1989  r. słabość społeczeństwa obywatelskiego tłumaczono 
m.in. tym, że działacze solidarnościowi porzucili idee społeczeństwa 
obywatelskiego z chwilą uzyskania politycznej rządności po obra-
dach Okrągłego Stołu i wyborach z czerwca 1989 r. Pewien kryzys 
zapowiadały projekty Bronisława Geremka z 1988 r., publikowane 
w „Tygodniku Mazowsze”, w których postulował on zainicjowanie 
społeczeństwa obywatelskiego opartego na pluralizmie kulturo-
wym i ekonomicznym, oddalając równocześnie możliwość obywa-
telskiego upodmiotowienia społeczeństwa polskiego opartego na 
pluralizmie politycznym. W konsekwencji to, co najważniejsze dla 
obywatelskości, tj. sprawczość polityczna wynikająca z konsensusu 
pomiędzy zdywersyfikowanymi siłami politycznymi, jest w Polsce 
bardzo ograniczone. 

Widać wyraźnie, że w  pomysłach okrągłostołowych nie 
było miejsca ani na wolność polityczną, ani też na autonomię 
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obywatelską. Obywatelskość sprowadzono do swobody gospodarczej, 
którą w późniejszym okresie ograniczono systemem skomplikowa-
nego opodatkowania i koncesji oraz swoiście rozumianej otwartości 
społecznej, tj. liberalnej, a raczej libertyńskiej wersji wielości świa-
topoglądowej. Nowe elity Trzeciej Rzeczypospolitej były przekonane, 
że zaangażowanie obywatelskie dotyczy czasów, kiedy toczy się 
walka o demokrację. Sektor organizacji pozarządowych (nazywany 
także „trzecim sektorem”) stał się substytutem pluralizmu politycz-
nego. Rozwijanie tego sektora pozwoliło zahamować rozwój innych, 
nowych sił politycznych oraz ograniczyć rozwój ruchów społecznych, 
które mogły przekroczyć krytyczną masę pluralizmu i rozpocząć 
marsz ku politycznej, niekiedy mocno zradykalizowanej, ekspan-
sji w społeczeństwie. Jeśli miało to tylko zapobiec radykalizmom, 
to oczywiście ten zabieg przyniósł pożądany rezultat. Jednakże 
jego skutkiem ubocznym było ograniczenie obywatelskości w Pol-
sce. Przyrost organizacji pozarządowych nie spowodował podniesie-
nia jakości zaangażowania i samoorganizacji obywateli. Od wielu lat, 
także dzisiaj, wielu badaczy traktuje liczbę organizacji społecznych 
jako wskaźnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zarazem nie 
przeszkadza im to w utyskiwaniach na niedojrzałość społeczeństwa 
obywatelskiego. Pozarządowość wyparła polityczność i zsumowana 
została w pewien rodzaj obywatelskości, który musi się manifesto-
wać jedynie poprzez organizacje pozarządowe, dzisiaj rozumiane 
jako sektor reprezentujący obywateli (nie partyjny) i określający 
naturę społeczeństwa obywatelskiego w posttransformacyjnej Pol-
sce. Pozarządowość tak silnie zdominowała język opisu i samoiden-
tyfikacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, że istnienie innych 
przejawów działań i inicjatyw niż te w ramach NGo -sów nie było 
przez lata zauważane.

Obywatel w PrL -u, obywatel -opozycjonista w PrL -u, a wreszcie 
nowy obywatel, który wyłonił się po 1989 r. jako uczestnik społe-
czeństwa obywatelskiego stał się abstrakcyjną postacią w latach 
90. XX w. Jego nieco wynaturzoną postacią wydawał się być „oby-
watel zawodowy”  – bardzo aktywny działacz społeczny zatrud-
niony na etacie w organizacji pozarządowej. Zarówno prawa, jak 
i  obowiązki członków społeczeństwa obywatelskiego nie były 
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wówczas precyzyjnie określone, a system wartości obywatelskich 
budowany był chaotycznie, w oderwaniu od potrzeb i warunków 
otoczenia. Przeważało przekonanie, że demokracja, zwłaszcza w jej 
liberalnej różnorodności, sprawi, iż obywatele poczują się bardziej 
przypisywani do swej roli, niż będą świadomi prawdziwego prze-
biegu procesów politycznych i społecznych. 

Z perspektywy retrospektywnej widoczne są słabości ethosu oby-
watelskiego po 1989 r. Cnoty obywatelskie projektowane u schyłku 
wojny prze Marię Ossowską obejmowały m.in.: życzliwość, poświę-
cenie, odpowiedzialność i współczucie1. Jednakże do dzisiaj nie wia-
domo, czym jest ten ethos ani co go stanowi. Trudno jest ustalić 
w sposób niebudzący sprzeciwu podzielany przez większość spo-
łeczeństwa obywatelskiego katalog obowiązków i przywilejów. Nie-
wiele wiadomo o tym, w jaki sposób obywatele mają wypełniać treść 
tego ethosu, mając do wyboru ekstremalne opcje: albo improwizo-
wać swoją rolę dobrego obywatela (naśladując zachowanie miesz-
kańców Europy Zachodniej), albo zamknąć się w swoim lokalnym 
środowisku i zostać wykluczonym jako obywatel idealny. Cnoty oby-
watelskie są zagrożone centralizacją inicjatywy społecznej ze strony 
najwyższych władz, co sprzyja postawom obojętności wobec losu 
innych. Fundamentalna zasada solidarności, mająca łączyć zróż-
nicowane ekonomicznie, politycznie czy ideologicznie środowiska, 
okazała się z czasem coraz bardziej pozbawianą pierwotnych treści 
fasadą, za którą czasami kryli się aktorzy sceny politycznej2.

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce przybrało kształt zbio-
rowości bazującej na pewnego rodzaju alegorycznej postaci rela-
cji, wzorowanej na stosunkach między popularnymi bohaterami 
filmu Sami swoi – Kargulem a Pawlakiem. Oznacza to, że relacje są 
oparte przede wszystkim na dużej dozie wzajemnej nieżyczliwości, 
niechęci i złości, a pojawiające się incydentalnie interesy wspólne 
wynikają po prostu ze wspólnoty negatywnego położenia. 

 1 M. Ossowska, O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea, red. M. Ofierska, 
M. Smoła, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 521, 549.
 2 K. Sowa, Uwagi o przejawach i przyczynach kryzysu moralnego w życiu publicz-
nym współczesnej Polski, w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, 
Wyd. wam pan, Kraków 2002, s. 17–23.
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Badania społeczne prowadzone w Polsce od dwudziestu lat 
potwierdzają hipotezę o hybrydowości wzoru obywatela, który 
kształtują zarówno doświadczenia peerelowskie, jak i potransforma-
cyjne badanych Polaków. Cztery wymiary wzoru obywatela (legalizm, 
niezależność opinii, uczestnictwo w wyborach, altruizm) oraz ode-
rwane od niego (nieobecne w nim) wymiary aktywności społecznej 
i politycznej partycypacji są na tyle silnie wewnętrznie zintegro-
wane, że prawie niemożliwe jest ponowne ich zintegrowanie w jedną 
całość. Pęknięcie wzoru nie ma charakteru jednej prostej rysy. Prze-
biega ono tak wzdłuż, jak i w poprzek dwóch typów doświadczeń.

Demokracja polska wymaga korekt, o ile chcemy, by jej formy 
przedstawicielskie działały lepiej oraz by zmierzały ku demokra-
cji uczestniczącej. Bez gruntownej edukacji obywatelskiej jako 
warunku koniecznego, ale nie wystarczającego, celów tych osiągnąć 
się nie da. Edukacja taka winna się zaczynać możliwie wcześnie 
i obejmować także dorosłych.

Jednakże można, a nawet trzeba, zadać pytanie: jak zbudować 
wzór pożądanego i akceptowanego społecznie obywatela? Być może 
jest to sprawa z góry skazana na przegraną. Świadomość sprawczej 
podmiotowości w społeczeństwie demokratycznym niewiele wydaje 
się tu wnosić. Pamiętajmy jednak, że w pewnym momencie doszło 
do powstania sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z jednością 
przekonań obywateli różnej orientacji aksjologicznej solidarnie zjed-
noczonych wokół wspólnego celu – wolności i demokracji. Można 
to powiązać przede wszystkim z pewnego rodzaju alternatywą do 
rozwagi: przemoc (rewolucja) albo rozum. Koncepcja racjonalnego 
działania zakładała, że rzeczywistość będzie się tworzyć, opierając 
się właśnie na zasadzie racjonalności, rozumianej jako zasada dzia-
łań związana z budową społeczeństwa demokratycznego, wolnego 
i otwartego, ponieważ tylko otwarte społeczeństwo obywatelskie 
jest takim, które będzie realizować swoje ideały, poszukując prawdy 
czy konsensu. 

Dlatego całkowicie zasadne wydaje się dziś pytanie, czy nie nale-
żałoby wrócić do punktu, w którym doszło do powołania wspólnoty 
moralnej, zjednoczonej w dążeniu do wspólnego dobra? Oznaczałoby 
to uznanie określonego zbioru wartości moralnych, które winny 
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funkcjonować ponad polityką, a które jako wartości podstawowe 
będą tworzyć konsensualny fundament wspólnego dobra? Te warto-
ści miałyby przede wszystkim wymiar społeczny, łączony niekiedy 
z kontekstem instytucjonalnym. W świadomości społecznej zbudo-
wałyby zasadnicze elementy i podstawy społeczeństwa obywatel-
skiego. Mając prymarny charakter wobec każdego ustawodawstwa 
państwowego, jednocześnie byłyby moralną kotwicą społeczeństwa, 
nie podlegając zakwestionowaniu ani odrzuceniu przez większość 
obywateli.

Mając na uwadze republikańską wizję społeczeństwa obywatel-
skiego, warto przypomnieć, że jego etycznym celem jako wspólnoty 
politycznej jest dobre życie całej zbiorowości, do jego realizacji są 
zaś konieczne cnoty obywatelskie. Państwo pojmowane jako struk-
tura instytucjonalna było uzależnione od stanu realizacji cnót oby-
watelskich w życiu publicznym. Tam, gdzie górę brały interesy 
partykularne, ulegały degeneracji wspólne dobro i  ład instytu-
cjonalny. Zasadą były rządy prawa nad rządami ludzi. Na użytek 
prowadzonych tutaj rozważań należy podkreślić, że to rozumienie 
opiera się na przekonaniu o konieczności podporządkowania inte-
resów osobistych dobru wspólnemu. Społeczeństwo obywatelskie 
jest pojmowane jako wspólnota moralna zdążająca do wspólnego 
dobra. Społeczeństwo obywatelskie i państwo stanowią jedność, 
dlatego bywa ono określane jako „wspólnota obywatelska” w rozu-
mieniu wspólnoty politycznej. Była to koncepcja wykluczająca i elita-
rystyczna. Obywatelstwo wiązało się z przynależnością do wspólnoty 
osób czynnie uczestniczących w życiu publicznym, w podejmowa-
niu decyzji i odpowiedzialności za dobro wspólne. Nie oznaczało 
uprawnień jednostki, tylko obowiązek służby publicznej. Obywatele 
zawdzięczali wolność temu, że uczestniczyli w życiu politycznym 
wspólnoty. Nie miało to nic wspólnego z nowożytnym pojęciem wol-
ności indywidualnej, oznaczającej wolność od przymusu3.

 3 B. Constant, O wolności starożytnych i nowożytnych, tłum. Z. Kosno, „Arka” 1992, 
nr 42, s. 74–82.
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Powrót do społeczności moralnej?

W koncepcji ładu demokratycznego opartego na wolności jednostki 
wraz z przysługującym jej całym katalogiem praw (wolności) nie 
do przyjęcia staje się zasada wspólnego dobra jako klasycznego ele-
mentu ładu demokratycznego – demokracji substancjalnej. W tym 
ujęciu metoda demokratyczna stanowi rozwiązanie instytucjonalne 
w celu wypracowania decyzji politycznych realizujących dobro 
wspólne. Obywatele decydują o rozwiązaniach swoich problemów 
poprzez wybór jednostek wykonujących wolę ludu. Jednakże nie 
istnieje jednoznacznie określone dobro wspólne, rozpoznawane 
i akceptowane przez wszystkich4. Ani dobro wspólne, któremu libe-
ralizm nadaje charakter postulatu, ani wspólnota, a tylko jednostka 
i jej uprawnienia stają się podstawą bytu społeczeństwa obywa-
telskiego. Czynnikiem więziotwórczym jest potrzeba bezpieczeń-
stwa, a nie dobro wspólne i godne życie. Państwo staje się instytucją 
zaspokajającą potrzeby obywateli – ochronę własności i wolności5. 
W tej koncepcji społeczeństwo obywatelskie jest rozumiane jako 
obszar pośredniczący między jednostką a państwem, tworząc w ten 
sposób przestrzeń niezależności i wolności ekonomicznej jedno-
stek, której państwo nie może naruszać. Zakładane stowarzyszenia 
i dobrowolne organizacje są wyrazem samoorganizacji społecznej, 
budowanej na więziach formalnych, a nie wspólnotowych. Jest to 
społeczeństwo indywidualistyczne oparte na zasadzie działania 
obywateli świadomie angażujących się w sprawy publiczne zgodnie 
z własnym, partykularnym interesem. Trudno tu wskazać miejsce 
dla dobra wspólnego, które tylko w pewnych sytuacjach może być 
widziane i akceptowane w postaci wyłaniającego się wspólnego 
interesu. 

 4 J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, pwn, Warsza
wa 1995, s. 312–314; P. Śpiewak, W stronę wspólnego dobra, Aletheia, Warszawa 1998, 
s. 5–33.
 5 Na marginesie warto zauważyć, że Maria Ossowska w końcowej fazie swej twór
czości naukowej i publicystycznej twierdziła, że podstawową funkcją moralności jest 
zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Zatem to wartości moralne leżą u podstaw 
organizacji życia społecznego. 
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Pewnego rodzaju kompromisowym rozwiązaniem jest koncepcja, 
wedle której w ładzie demokratycznym dobro wspólne może być 
obecne w postaci instytucji i procedur. Na dobro wspólne i interesy 
nie będą składać się przedmioty, czynności czy stosunki, lecz raczej 
praktyki, instytucje i procedury przyczyniające się do korzyści 
znacznej liczby obywateli, którzy z tych powodów uznają je za war-
tość6. Dobrem wspólnym w każdym partykularnym ładzie demokra-
tycznym będzie także jego tożsamość, nadająca mu niepowtarzalny 
charakter (styl czy ethos), zarazem proceduralny i  substan-
cjalny. Byłby to taki wyraz demokracji, którą obywatele w więk-
szości skłonni byliby uznać za najwyższą wartość, mogąc w ten  
sposób kształtować hierarchię dóbr7.

Społeczeństwo obywatelskie jako dobro wspólne

Pewnego rodzaju propozycją jest koncepcja społeczeństwa oby-
watelskiego jako dobra wspólnego o charakterze relacyjnym. Jej 
autor – Pier Paolo Donati – upatruje w dobru wspólnym zalążek 
nowego społeczeństwa obywatelskiego i demokracji obywatelskiej8. 
Dobro wspólne jest przez niego rozumiane jako dobro moralne spo-
łeczności, a także relacja społeczna. Jednakże nie jest to prosta suma 
poszczególnych dóbr składających się na jego treść. Autor podkreśla, 
że nie jest to synteza dobra wspólnego jako przedmiotu polityki pań-
stwa mającej centralne znaczenie w procesie kreacji i zarządzania 
społeczeństwem obywatelskim i jego strukturami. Donati uważa, 
że współcześnie nauka społeczna może i musi poszerzyć swoje 
horyzonty dobra wspólnego o proponowany przez niego wymiar 
relacyjny. Dobro wspólne jest racją władzy politycznej. Dlatego musi 

 6 R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski, Znak, Fundacja im. Stefana 
Batorego, Kraków–Warszawa 1995, s. 426. 
 7 M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie poli-
tyczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, pwn, Warszawa 2001, 
s. 75–77.
 8 P. Donati, Relational Goods and Their Subjects: The Ferment of a New Civil Society and 
Civil Democracy, “Recerca, Revista de pensament i anàlisi”, nÚm. 14, April 2014, s. 19–46.
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ona zapewnić społeczeństwu obywatelskiemu spójność, jedność 
i organizację, tak aby poprzez wkład wszystkich obywateli można 
było osiągnąć dobro wspólne9. Autor wskazuje, że nauki społeczne 
podkreślają istnienie pewnego rodzaju dóbr, które nie są ani rze-
czami materialnymi, ani ideami, ani funkcjonalnymi działaniami, 
lecz składają się na relacje społeczne i dlatego nazywane są dobrami 
relacyjnymi10. 

Donati z pasją i zaangażowaniem pisze o nadziejach i możliwo-
ściach, jakie daje zastosowanie relacyjnej koncepcji dobra wspól-
nego. Staje się ono przedmiotem troski nie tylko obywateli i państwa, 
ale także pośrednich ciał społecznych11. Jednakże „sieci zawsze mają 
być sieciami relacji” (a nie sieciami obiektów materialnych lub po 
prostu „węzłami”), a zatem, ponieważ relacja społeczna implikuje 
wzajemne działanie, sieci należy rozumieć jako „sieci relacyjne”. 
Dobra relacyjne nie są „rzeczami”, ale składają się z relacji społecz-
nych, mających rzeczywistość sui generis; są wytwarzane wspólnie 
przez tych, którzy w nich uczestniczą; dobro, które ze sobą niosą, 
jest efektem wyłaniającym się, który przynosi korzyści zarówno 
uczestnikom, jak i tym, którzy mają udział w jego następstwach 
z zewnątrz, bez możliwości przywłaszczenia go przez żaden pod-
miot. Nie są to dobra partykularne i zamknięte, jak te poszukiwane 
przez grupy związane z lobbystami czy mafią. W każdym razie dobra 
relacyjne są niezbędne, aby społeczeństwo było mniej zubożałe, 
ryzykowne, niepewne, nieufne i patologiczne w wielu jego aspek-
tach. Są to dobra, które nie mają właściciela ani nie należą do ogólnie 
rozumianej zbiorowości. Są dobrem ludzkiej społeczności, dobrem 
kluczowym dla samego istnienia społeczeństwa, które bez nich nie 
mogłoby przetrwać. Jeśli te dobra zostaną zignorowane, odrzucone 
lub stłumione, cała tkanka społeczna zostanie zubożona, okaleczona 
i pozbawiona żywej krwi, wyrządzając poważne szkody ludziom 
i całej organizacji społecznej12. 

 9 P. Donati, The Common Good as a Relational Good, “Nova et Vetera” 2009, English 
Edition, Vol. 7, No. 3, s. 607–608. 
 10 P. Donati, Relational Goods and Their Subjects…, s. 20.
 11 P. Donati, The Common Good as a Relational Good, s. 609.
 12 P. Donati, Relational Goods and Their Subjects…, s. 20–24. 
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W  przekonaniu Donatiego dobro wspólne staje się wspólnym 
obowiązkiem jednostek, państwa oraz – w zupełnie nowy sposób – 
pośrednich ciał społecznych („obywatelskich sieci społecznych”). 
Dochodzimy tu do sedna propozycji tego autora, który definiuje 
społeczeństwo obywatelskie poprzez współuczestnictwo w  reali-
zacji dobra wspólnego. Rozumienie terminu „społeczeństwo oby-
watelskie” autor wyjaśnia jak następuje: „Obywatel społeczeństwa 
obywatelskiego zdecydowanie wspiera instytucje społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym rodziny, korporacje, grupy religijne, szkoły 
prywatne, organizacje charytatywne, stowarzyszenia branżowe 
i inne pokojowe, dobrowolne, zbiorowe organizacje, które promują 
nasz indywidualny i zbiorowy dobrobyt w zakresie, w jakim są to 
sieci relacyjne. To są obywatelskie sieci społeczne […]”13. Należy 
dodać, że działania obywatelskie zmierzające do realizacji dobra 
wspólnego są oparte na zasadzie pomocniczości i solidarności. Jest 
to działanie, w którym bierze udział wiele podmiotów zorientowa-
nych na siebie, opartych na wzajemnej solidarności i pomocniczo-
ści. Pomocniczość jest tu widziana jako „pomocniczość pozioma” 
między państwem a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 
(na przykład gmina a organizacje wolontariuszy); „pomocniczość 
boczna” zachodząca wśród podmiotów społeczeństwa obywatel-
skiego (np. między rodziną a  szkołą, między przedsiębiorstwem 
a rodzinami pracowników i klientów itp.). Także solidarność może 
przybierać różne kształty: poprzez redystrybucję lub dobrowolne, 
bezpłatne dawanie. 

Donati podkreśla, że proponowany przez niego model działania 
wytwarzać będzie dobra powszechne poza utrwalonymi w myśli spo-
łecznej konfiguracjami: tymi, w których społeczeństwo obywatelskie 
odnosi się do państwa jako władzy absolutnej (Lewiatan Hobbesa) 
bądź też do państwa etycznego (Hegel), tymi, w których jest wyra-
zem hegemonicznych sił społeczeństwa obywatelskiego (A. Gramsci) 
czy też występuje jako polityczna reprezentacja Rynku (R. Dahl). 
Autor podkreśla, że w „relacyjnej konfiguracji” trzeci i czwarty 
sektor (składający się z rodzin i nieformalnych sieci) odgrywają 

 13 P. Donati, The Common Good as a Relational Good, s. 609.
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centralną rolę właśnie dlatego, że działają one dzięki „dobrowol-
nemu dawaniu” i wzajemności. Te dwa sektory są w stanie wyrazić 
swój potencjał, ponieważ ich członkowie nie są traktowani tak, jakby 
potrzebowali tylko pomocy, zasad i kontroli złożonego państwa 
i rynku. Organizacje trzeciego sektora i stowarzyszenia rodzinne 
stają się społecznymi podmiotami posiadającymi własne uprawnie-
nia, niezależne od państwa i rynku. Konkretnymi przykładami są 
np. fundacje społeczne rozpowszechnione w wielu krajach, szkoły 
czarterowe w UsA, fora stowarzyszeń rodzinnych we Włoszech, 
Hiszpanii i innych krajach14. 

Donati twierdzi, że współczesne społeczeństwo nie jest już pira-
midalne ani hierarchiczne, ale siatkowate i autopoietyczne w swo-
ich strukturach i procesach morfogenetycznych. Już nie polega na 
prymacie dowodzenia i/lub zysku (jak w liberalnych systemach 
pracy), co powoduje, że dobra wspólne są wytwarzane skuteczniej, 
wydajniej i sprawiedliwej. Jest to możliwe dzięki modalnościom 
maksymalizującym kryteria oparte na pomocniczości i solidarno-
ści. Konkretnymi przykładami są: sprawiedliwy handel, organizacje 
pozarządowe zajmujące się pomocą zdrowotną w krajach rozwi-
jających się, tak zwane społeczności epistemiczne, przekazujące 
wiedzę i uczenie się poza obiegiem komercyjnym. Głównym pro-
blemem jest tutaj system polityczny, który nie może już reprezen-
tować społeczeństwa obywatelskiego i nim rządzić. Społeczeństwo 
obywatelskie wzmacnia swój potencjał rozwojowy daleko poza 
możliwościami rządzenia i kontrolowania go przez systemy poli-
tyczne (lokalne, narodowe i ponadnarodowe). Autor koncepcji dobra 
wspólnego czyni obserwację, że „[…] w niektórych przypadkach 
systemy polityczne próbują skorumpować społeczeństwo obywa-
telskie, ponieważ wprowadzają do społeczeństwa obywatelskiego 
podziały ideologiczne, oparte na interesach, typowe dla partii poli-
tycznych, zamiast kierować aktorów obywatelskich w kierunku 
promowania dobra wspólnego”15. Wydaje się, że z tą sytuacją mamy 

 14 Ibidem, s. 620–621.
 15 Ibidem, s. 621.
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do czynienia w Polsce, gdzie sektor obywatelski po 1989 r. podlegał 
silnej polaryzacji. 

Donati dostrzega także zagrożenie dla powodzenia realizacji swo-
jej koncepcji. Zasadniczym problemem jego zdaniem, jest to, czy ci 
nowi aktorzy, tworzący wspólne dobro poprzez wspólne działanie na 
rzecz pomocniczości i solidarności, mogą wskazać uogólniony model 
działania dla zarządzania zglobalizowanym społeczeństwem. Dla-
tego konieczne staje się wytworzenie zasad dla powstającego global-
nego społeczeństwa obywatelskiego, które nie jest już ograniczane 
przez państwa narodowe. Zasady te mogą stanowić fundament 
nowego sposobu rozwijania i promowania praw i obowiązków osób 
i praw społecznych w sieciach społeczeństwa obywatelskiego. Jego 
zdaniem powinny to być konstytucje obywatelskie, które są wyra-
zem samoregulujących działań podmiotów obywatelskich. Mają to 
być rozporządzenia normatywne, które: 

1. dotyczą dziedziny podstawowych praw osoby ludzkiej – dla-
tego mają charakter konstytucyjny; 

2. mają charakter obywatelski, ponieważ nie są wytworem partii 
lub koalicji politycznych, ale świata stowarzyszeń w gospo-
darce i sektorach non profit, na przykład WTo czy organizacji 
pozarządowych itp.;

3. nadają kształt raczej deliberatywnym niż reprezentatywnym 
formom demokracji, ponieważ podmioty społeczne, do któ-
rych są adresowane (i stosowane) konstytucje obywatelskie, 
są jednocześnie podmiotami, które muszą je wzmacniać za 
pomocą form społecznego zarządzania (nie przez rząd poli-
tyczny). Innymi słowy, podmioty tych konstytucji są jedno-
cześnie nosicielami praw i obowiązków oraz podmiotami 
odpowiedzialnymi za ich wykonanie.

W przekonaniu Donatiego konstytucje obywatelskie przekraczają 
granice terytorialne państw, ponieważ są opracowywane i wdrażane 
przez globalne sieci, często międzynarodowe, złożone z podmiotów 
cywilnych. Stawiają się więc obok (nie przeciw) klasycznej poli-
tycznej relacji obywatelstwa (a mianowicie relacji między indy-
widualnym obywatelem a  państwem narodowym), przyjmując 
określone funkcje, w  szczególności rzecznictwo i  umacnianie 
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praw -obowiązków osób i ciał społecznych. Autor tej koncepcji pod-
kreśla, że jest to nowy scenariusz, który sprawia, iż dotychczasowa 
liberalno -robotnicza konfiguracja społeczeństwa staje się przesta-
rzała16. Powstaje społeczeństwo relacyjne, pluralistyczne, w jakiś 
sposób zdeterytorializowane, w którym obowiązują różne kryteria 
sprawiedliwości. Zjawiska te stwarzają tak radykalne wyzwania, 
że potrzebujemy nowej wizji: musimy ponownie skonfigurować 
prawa człowieka z punktu widzenia dobra wspólnego, co oznacza 
pojmowanie ich jako dobra wspólnego. W przekonaniu Donatiego 
mamy do czynienia z nadejściem epoki postludzkiej, transludzkiej, 
nieludzkiej, nadludzkiej, mamy do czynienia z hybrydyzacją i meta-
morfozą ludzkości17. 

Czy przedstawione tu rozważania możemy nazwać próbą 
pozytywnej odpowiedzi na sformułowane przez Roberta Nisbeta 
twierdzenie o skokowym, niekumulatywnym charakterze zacho-
dzących zmian?18 Nowy porządek jest efektem poprzedzających 
go chaotycznych działań. Jest wypadkową malejącej efektywności 
dotychczasowych form uspołecznienia i poszukiwania nowych, bar-
dziej adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości. Spowoduje 
to zupełną odmienność form organizacji życia społecznego w epoce 
ponowożytnej. To prowadzi do deterytorializacji narodu i wyłania-
nia się nowych, transnarodowych powiązań między jednostkami19. 
W koncepcji Donatiego widać wyraźną zapowiedź zmiany. Jej autor 
stawia duży kwantyfikator, widząc globalne społeczeństwo obywa-
telskie oparte na konstytucjach obywatelskich. Czy jednak wszędzie, 
w każdych warunkach społeczno -kulturowych znajdzie ona swoje 
zastosowanie? 

Społeczeństwo obywatelskie jako dobro wspólne wydaje 
się obiecującą perspektywą rozwojową i  poznawczą. Dobrym 

 16 Ibidem, s. 622–623.
 17 Ibidem, s. 624.
 18 Zob. R.  Nisbet, Introduction The Problem of Social Change, w: Social Change, 
ed. R. Nisbet, Harper and Row, New York 1972, passim.
 19 Zob. M. Marody, Przemiany więzi społecznych w sferze publicznej i ich konsekwencje 
dla sfery publicznej, w: Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach 
transformacji, red. M. Marody, Scholar, Warszawa 2004, passim. 
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uzupełnieniem będzie refleksja etyczna, w której dobro wspólne, 
rozumiane tylko jako dobro wspólnoty, jest narażone na zarzut jed-
nostronności. „Dobro jest wspólne dlatego, że łączy w sobie dobro 
jednostkowej osoby i dobro wspólnoty oraz łączy dobro działania 
(operari) i bytowania (esse), a przede wszystkim dlatego, że łączy 
»od wewnątrz« wielość osób. Jest także źródłem postaw autentycz-
nych, jak postawa solidarności, sprzeciwu i dialogu, a zarazem prze-
szkodą dla powstawania postaw nieautentycznych – jak konformizm 
i unik”20.
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MAREK RYMSZA

Społeczeństwo obywatelskie  
i sektor obywatelski w Polsce:  
stan, trendy rozwojowe i rekomendacje  
dla polityki publicznej

Analizując kondycję społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowa-
nie sektora obywatelskiego w Polsce na przełomie drugiej i trzeciej 
dekady XXI w., warto zwrócić szczególną uwagę na cztery uwarun-
kowania: (1) zakorzenianie kultury projektowo -grantowej w dzia-
łalności organizacji pozarządowych, (2) pogłębianie polaryzacji 
politycznej, czego efektem są postępujące i utrwalające się podziały 
społeczne i w konsekwencji – zjawisko narastającej polaryzacji 
wewnątrz trzeciego sektora, (3) wpływ pandemii koronawirusa 
na kształt i skalę realizowanych działań społecznych, (4) forma-
tywny wpływ ogólnospołecznej akcji pomocy uchodźcom wojennym 
z Ukrainy. Uwarunkowania te zostaną kolejno omówione, a wypro-
wadzone wnioski i generalizacje posłużą do sformułowania reko-
mendacji w zakresie kształtowania działań ukierunkowanych na 
wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i rozwój trzeciego 
sektora w naszym kraju.

Kultura projektowo ‑grantowa

W  okresie po transformacji ustrojowej i  przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej formuła realizowania projektów zdomi-
nowała sferę zarządzania działalnością organizacji trzeciego 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.75‑88
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sektora. W konsekwencji ustrukturyzowana działalność społeczna 
i  obywatelska została osadzona w  ramach kultury projektowo-

-grantowej. Zakorzenienie się tej kultury w trzecim sektorze jest 
efektem równoczesnego oddziaływania trzech czynników. Pierwszy 
z nich to popularność w Europie począwszy od końca XX w. nurtu 
w zarządzaniu określanego jako nowe zarządzanie publiczne (new 
public management  – NPM). Koncepcja NPM zakłada wdrażanie 
rozwiązań wypracowanych w świecie biznesu do sfery działań 
zbiorowych prowadzonych przez instytucje publiczne i podmioty 
sektora obywatelskiego. Koncepcja ta przyniosła do trzeciego sek-
tora i współpracy międzysektorowej logikę konkurencji, nastawie-
nie na osiąganie mierzalnych wyników w krótkiej perspektywie 
czasowej, tendencję do kontraktowania zadań podwykonawcom 
oraz zjawisko fragmentacji i uelastycznienia struktur tworzonych 
wokół poszczególnych projektów – jako przedsięwzięć zakreślonych 
czasowo i z własnym budżetem realizacyjnym. Zarazem sprzyja ona 
podporządkowaniu organizacji pozarządowych (jako wykonawców 
zadań zlecanych) administracji publicznej. Można powiedzieć, że 
praktyki spod znaku NPM uruchamiają procesy jednoczesnej komer-
cjalizacji i governmentalizacji sektora obywatelskiego1. 

W konsekwencji rozwiązania charakterystyczne dla drugiego 
silnego współczesnego nurtu w zarządzaniu publicznym, jakim 
jest governance (współrządzenie), bliższego w swych założeniach 
logice aktywności obywatelskiej, oparte na współdziałaniu, a nie 
rywalizacji partnerów, oraz gotowości prowadzenia także działań 
długofalowych o mniej mierzalnych rezultatach, są w trzecim sek-
torze uznawane na poziomie jedynie deklaratywnym i tylko w ogra-
niczonym stopniu przekładają się na praktykę społeczną. 

Drugi czynnik to ustawodawstwo krajowe. Istotną rolę w osa-
dzaniu kultury projektowo -grantowej w polskim trzecim sekto-
rze odegrała uchwalona w 2013 r. Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie – najważniejszy akt prawa polskiego 
w  sferze regulowania współdziałania administracji publicznej 

 1 A. Rymsza, Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego 
w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, mrips, Warszawa 2013.



77społeczeństwo obywatelskie i  sektor obywatelski  w polsce

z organizacjami pozarządowymi. Dzięki przepisom ustawy wdro-
żony został model współpracy międzysektorowej2, w którym klu-
czową rolę odgrywa odpłatne zlecanie przez administrację zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym przy wykorzystaniu 
instytucji konkursu ofert lub rozwiązań uregulowanych przez 
prawo zamówień publicznych. Stosowanie tego ostatniego to bez-
pośrednia implementacja know how ze świata biznesu, oznaczająca 
wejście organizacji non profit na ścieżkę rywalizacji z podmiotami 
komercyjnymi o środki publiczne. Konkurs ofert został pomyślany 
jako procedura zawierająca element konkurencji w wersji bezpiecz-
nej (konkurencji wewnętrznej – ofert nie mogą tu składać podmioty 
biznesowe) i zarazem „zmiękczonej” (stosowanie uspołecznionych 
kryteriów oceny ofert). Wersję tę, jak się wydaje, najtrafniej powinno 
się określić używanym tu terminem kultury projektowo -grantowej. 

Założenia grantingu są jak najbardziej racjonalne. U  jego pod-
staw jest przekonanie, że w  systemie odpłatnego zlecania zadań 
publicznych ma miejsce trwała nierównowaga popytu i  podaży: 
możliwości sprawcze organizacji przewyższają bowiem zdolność 
płatniczą administracji3. Na postępowanie grantowe składa się 
więc procedura otwartego naboru ofert zainteresowanych orga-
nizacji i  procedura zobiektywizowanego wyboru ofert ocenia-
nych  – przy użyciu upublicznionych wcześniej kryteriów  – jako 
najlepsze. Wybrane oferty, po podpinaniu stosownej dwustronnej 
umowy, stają się dla personelu zwycięskich organizacji projektami 
do zrealizowania i rozliczenia. Trudno podważyć słuszność i celo-
wość przygotowywania konkursów grantowych. Problemem nie 
są one same (szczególnie że wiele podmiotów publicznych prefe-
ruje postępowania przetargowe, które są sprawniejsze w realizacji), 
ale orientacja (zbyt) wielu organizacji na pozyskiwanie środków 
finansowych na działalność statutową głównie poprzez składanie 
ofert. Owo nastawienie samych organizacji to trzeci z czynników 
utrwalania kultury projektowo -grantowej. 

 2 Por. Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, red. M. Rymsza, G. Ma
kowski, M. Dudkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 3 Por. T. Schimanek, Plusy i minusy polskiego grantodawstwa, „Trzeci Sektor” 2010, 
nr 20, s. 40–47.
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Po początkowym zachłyśnięciu środowisk pozarządowych logiką 
działania projektowego zaczęto jednak zauważać także jej manka-
menty. Uwikłanie w kulturę projektowo -grantową zyskało w dys-
kursie potocznym pejoratywne miano grantozy4. Wskazuje się, że 
to nadmierne uwikłanie prowadzi do utraty ideowości, wypale-
nia, uzależnia organizacje od zewnętrznych sponsorów. Ewolucja 
podejścia do grantów przypomina tu stopniowe przechodzenie od 
fascynacji zatrudnieniem cywilno -prawnym jako dającym szansę 
na funkcjonowanie na rynku pracy na własnych warunkach do 
krytyki „umów śmieciowych” jako instytucji zapewniającej nie tyle 
niezależność, ile wpychającej do społecznego segmentu pod nazwą 
prekariat. Zauważamy przy tym funkcjonalny związek między dzia-
łalnością organizacji opartą na realizacji projektów i elastycznym 
modelem zatrudnienia. Kultura projektowo -grantowa, nie dając 
organizacjom stabilności finansowej, obniża ich zdolność zatrud-
niania personelu w oparciu o bezterminowe umowy o pracę. 

W polskim trzecim sektorze w ostatnich latach rośnie zaintere-
sowanie stabilizacją. Jest to, jak się wydaje, tendencja strukturalna, 
gdyż obserwujemy ją u obu stron trzeciosektorowych stosunków 
pracy: kadry zarządzającej szukającej możliwości stabilizacji 
budżetu organizacji w  perspektywie średniookresowej i  perso-
nelu wykonawczego zainteresowanego stabilizacją zatrudnienia 
i poprawą warunków pracy.

Polaryzacja polityczno ‑społeczna

Od kilkunastu lat scena polityczna w Polsce formatowana jest przez 
pogłębiającą się polaryzację. Początkiem tej tendencji były wybory 
parlamentarne i prezydenckie z 2005 r., po których dwie największe 
partie polityczne – Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawie-
dliwość, planujące wcześniej współrządzenie (deklarowaną koalicję 
określano akronimem PoPis) – nie tylko nie utworzyły wspólnego 

 4 Dyskusję wywołał tekst publicystyczny A. Graff, Urzędasy, bez serc, bez ducha, 
„Gazeta Wyborcza”, 6.01.2010 r., s. 19–20.
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rządu, ale przeszły na pozycje silnie antagonistyczne. W kolejnych 
latach polaryzacja polityczna „obrosła” polaryzacją społeczną. Prefe-
rencje polityczne w coraz większym stopniu pokrywają się z podzia-
łami społecznymi wokół kluczowych spraw rozwojowych i przemian 
cywilizacyjnych, takich jak format integracji europejskiej, kształt 
krajowego systemu sądownictwa, rola Kościoła i religii w życiu 
społecznym i inne. Polaryzacji sprzyja rozwój tożsamościowych 
mediów społecznościowych i nowych technologii upowszechniania 
informacji, dzięki którym narasta zjawisko społecznych baniek 
(social bubbles), oznaczających trwałe zawężanie kontaktów społecz-
nych do samoizolujących się homogenicznych środowisk, czerpanie 
informacji o świecie głównie ze źródeł ugruntowujących posiadane 
już przekonania oraz zanik potrzeby i umiejętności debatowania 
z ludźmi myślącymi inaczej.

Pogłębiająca polaryzacja stanowi wyzwanie dla praktykowania 
obywatelskości. Społeczeństwo obywatelskie to wspólnota urzeczy-
wistniająca równocześnie dwie wartości: pluralizm i dobro wspólne5. 
Trzeci sektor jako sformalizowana część społeczeństwa obywatel-
skiego ma za zadanie podtrzymywać w społecznym obiegu obie te 
wartości. Stąd bierze się przyjęta powszechnie w państwach demo-
kratycznych zasada apartyjności organizacji pozarządowych. Zasada 
ta stanowi, że programy organizacji mogą (wręcz powinny) mieć 
określony profil ideowy (tak urzeczywistnia się pluralizm ide-
owy społeczeństwa obywatelskiego), ale zarazem organizacje nie 
powinny popierać określonych partii politycznych; samych partii 
nie zalicza się zaś do grona organizacji pozarządowych. Przestrze-
ganie tej zasady służyć ma zachowaniu zdolności współdziałania 
organizacji z administracją publiczną w realizowaniu działań na 
rzecz obywateli (dla dobra ogółu), bez utraty własnej podmiotowości 
i tożsamości. 

Polaryzacja polityczno -społeczna odciska się na strukturze pol-
skiego sektora obywatelskiego, uruchamiając procesy tworzenia się 

 5 M. Rymsza, Polskie wzory samoorganizacji społecznej: jakim społeczeństwem obywa-
telskim jesteśmy?, w: Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918–2018, red. E. Leś, 
kprp, Warszawa 2020, s. 235–252.
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„dwóch trzecich sektorów” wokół ugruntowanych linii podziałów 
społecznych, a manifestowanych wyrażanym wprost stosunkiem 
do rządu i tworzących go ugrupowań politycznych. Mylne jest przy 
tym przekonanie, że taka sytuacja jest jakimś funkcjonalnym modus 
vivendi. W jednym społeczeństwie nie mogą funkcjonować obok 
siebie dwa sektory obywatelskie. Społeczeństwo jako całość może 
spełniać (lub nie) kryteria obywatelskości. Dwa konkurencyjne, 
wzajemnie antagonistycznie nastawione „sektory” to, co prawda, 
potwierdzenie pluralizmu, ale i strukturalnej niezdolności orien-
tacji działalności społecznej na dobro wspólne, co w gruncie rzeczy 
oznacza niespełnienie kryterium obywatelskości. 

Wpływ pandemii koronawirusa

Z pandemią koronawirusa związany jest pewien paradoks rozwo-
jowy trzeciego sektora. Stan epidemii i związane z nim restrykcje 
w zakresie społecznego dystansowania się, a zwłaszcza okresy twar-
dego lockdownu, przyniosły ze sobą zarówno ograniczenie możliwo-
ści prowadzenia działań społecznych, jak i wzrost zapotrzebowania 
na tę działalność, zwłaszcza o charakterze pomocowym. 

 Potwierdzeniem owej ambiwalencji są wyniki badania dotyczą-
cego funkcjonowania organizacji pozarządowych w dobie pandemii 
przeprowadzonego na przełomie 2020 i 2021 r. przez Stowarzysze-
nie Klon/Jawor6. Respondenci z 65% badanych organizacji ocenili, że 
pandemia doprowadziła do pogorszenia się sytuacji ich organizacji, 
ale zarazem 52% z nich dostrzegło jej pozytywne konsekwencje dla 
organizacji7. Podstawowe przejawy pogorszenia się sytuacji to trud-
ności w utrzymaniu ciągłości działań statutowych, a kolejne dwa to: 
ograniczenie skali zaangażowania wolontariackiego i (w mniejszym 
stopniu) redukcja personelu stałego oraz trudności w utrzymaniu 

 6 B. Charycka, M. Gumkowska, Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarzą-
dowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2021.
 7 Przeciwstawne w swej treści wskazania nie sumują się tu do 100%, co właśnie 
jest kluczowym potwierdzeniem sytuacji ambiwalencji – dostrzegania różnych stron tej 
samego stanu rzeczy. 
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finansowego wsparcia ze strony sponsorów i donatorów. Czynniki 
prorozwojowe to zaś, według deklaracji respondentów, poten-
cjał działań prowadzonych w formule online (do spożytkowania, 
zaznaczmy, także w czasach po pandemii), nawiązanie współpracy 
z nowymi podmiotami i podejmowanie nowych form aktywności 
statutowej. 

Jak więc w sytuacji lockdownu odnalazły się polskie organizacje? 
Chciałoby się powiedzieć, zważywszy skalę trudności związanych 
z pandemią, że nadspodziewanie dobrze. Ale nie jest to określenie 
trafne, gdyż zdolność adaptacji do zmieniających się warunków 
i odpowiadania na nowe wyzwania to jeden z głównych przymio-
tów organizacji sektora obywatelskiego rozpoznanych i opisanych 
w literaturze przedmiotu. Sądzę, że wyniki przytoczonego badania 
pozwalają w sytuacji pandemicznej ambiwalencji dostrzec więcej 
szans rozwojowych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce niż problemów do rozwiązania. 

Kluczowe wydaje mi się tu swoiste odnowienie mandatu dzia-
łalności społecznej. Pandemia unaoczniła, jak duże i wymierne są 
społeczne korzyści z prowadzenia działań pomocowych w formule 
środowiskowej – a więc przy wykorzystaniu w jak największym 
zakresie bezpośredniego zaangażowaniu czynnika społecznego, 
zarówno w formule działań społecznych sformalizowanych, jak 
i  nieformalnych. Pandemia pokazała też wartość dodaną uspo-
łecznionego modelu niesienia pomocy w porównaniu do modelu 
instytucjonalnego, opartego na tzw. rozwiązaniach zakładowych, 
a  zwłaszcza na placówkach długookresowego, całodobowego 
pobytu. Przynosząca olbrzymie negatywne skutki uboczne izola-
cja społeczna pensjonariuszy domów pomocy społecznej w czasach 
lockdownu jest tu najbardziej jaskrawą, ale bynajmniej niejedyną 
ilustracją słabości organizowania pomocy w sposób biurokratyczny, 
z niewielkim angażowaniem czynnika społecznego. 
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Doświadczenia pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

Pomoc uchodźcom wojennym z  Ukrainy prowadzona w  pierw-
szych miesiącach po rozpoczętej w lutym 2022 r. agresji Federacji 
Rosyjskiej na ten kraj ujawniła olbrzymi potencjał samoorganizacji 
polskiego społeczeństwa. Jak starałem się to pokazać w innym opra-
cowaniu8, aktywowane zostały tu zasoby solidarnościowego kapitału 
mobilizacyjnego. Skala oddolnie animowanej akcji pomocowej i siła 
absorpcji społecznej przybyszów zza wschodniej granicy umożliwiły 
ich sprawną relokację bez konieczności tworzenia obozów jako 
wydzielonych zamkniętych stref przejściowych. Uchodźcy uzy-
skali w Polsce realne wsparcie pobytowe przy utrzymaniu prawa 
do swobodnego przemieszczania się na terytorium Polski, z możli-
wością powrotu do Ukrainy lub wyjazdu do państw trzecich. Pomoc 
uchodźcom wojennym zza naszej wschodniej granicy charaktery-
zuje też organizowana lokalnie na terenie całego kraju współpraca 
międzysektorowa. Zarówno punkty recepcyjne otwarte w miejsco-
wościach przygranicznych, jak i centra relokacyjne w aglomeracjach 
miejskich, prowadziły jednostki administracji samorządowej przy 
współpracy administracji państwowej, ale ich pomocowa sprawność 
w dużej mierze opierała się na społecznym zaangażowaniu wolon-
tariuszy, zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych. 

Podstawą uruchomienia systemu społecznej absorpcji uchodźców 
i podjęcia na skalę masową działań wspierających Ukraińców była 
ogólnospołeczna mobilizacja. Akcja pomocowa jest więc dowodem, 
że polaryzacja, choć odcisnęła się na kształcie życia społecznego 
i funkcjonowaniu sektora pozarządowego, to jednak nie zniszczyła 
kluczowego obywatelskiego zasobu polskiego społeczeństwa, jakim 
jest zdolność masowej mobilizacji i współdziałania ponad podzia-
łami (czy może trafniej – pomimo podziałów) w sytuacjach nad-
zwyczajnych. 

Wsparcie udzielane ukraińskim uchodźcom ma przy tym 
wyraźny rys nie tylko pomocowy, ale i pomocniczy. Pomocnicze 

 8 M. Rymsza, Solidarnościowy kapitał mobilizacyjny. Polacy wobec ukraińskich uchodź-
ców, „Więź” 2022, nr 2 (specjalny), s. 65–74.
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okazało się polskie społeczeństwo jako społeczeństwo przyjmujące, 
udzielając wsparcia w sposób nieograniczający uchodźcom poczucia 
podmiotowości i możliwości decydowania o własnym losie (brak obo-
zów dla ukraińskich uchodźców, swoboda przemieszczania się itp.). 
Z kolei pomocnicze względem oddolnych inicjatyw obywateli oka-
zały się struktury administracji na wszystkich poziomach. Można 
powiedzieć, że udzielone wsparcie okazało się sposobnością urze-
czywistnienia konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa, a nie 
pomocniczości państwu, ku której ciąży system międzysektorowej 
współpracy opartej na odpłatnym zlecaniu organizacjom zadań 
publicznych przez jednostki administracji różnych szczebli. 

Akcja pomocowa pokazała siłę solidarnościowego kapitału mobi-
lizacji, polegającą na wzajemnym dopełnianiu się działań różnych 
podmiotów, a także komplementarności różnych form tej działalno-
ści. Ów ruch to nie tylko wspomniane zaangażowanie wolontariu-
szy, ale także zbiórki pieniędzy i darów rzeczowych, prowadzone 
zarówno przy pośrednictwie organizacji dobroczynnych, jak i wyko-
rzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych9. Praca spo-
łeczna sprzyjała przekazywaniu wsparcia finansowego, a udział 
w zbiórkach skłaniał do czynnego wolontariatu. Uruchamiano przy 
tym nie tylko ustrukturyzowany wolontariat akcyjny, ale także 
wolontariat prywatny, prowadzony na własną rękę, a polegający 
m.in. na nieodpłatnym okresowym użyczaniu uchodźcom własnych 
zasobów lokalowych.

Losy konfliktu zbrojnego w Ukrainie pozostają – pół roku po 
agresji Federacji Rosyjskiej – trudne do przewidzenia. Nie jest też 
jasne, czy w przypadku negatywnego scenariusza i pojawienia się 
kolejnych masowych fal uchodźców będziemy zdolni do podtrzy-
mania dotychczasowego pomocowo -pomocniczego modelu prowa-
dzonej akcji. Energia społecznej mobilizacji ad hoc tak jak łatwo się 
aktywuje, tak też szybko zużywa i potrzeba metodycznych dzia-
łań ukierunkowanych na budowanie umiejętności konwertowa-
nia na styku współdziałania państwa i trzeciego sektora kapitału 

 9 Por. M. Duszczyk, Ukraina napędza falę zbiórek w sieci nad Wisłą, „Rzeczpospolita”, 
7.09.2022 r., s. A17.



84 marek rymsza

mobilizacji społecznej w „kapitał solidarności” jako bardziej trwały 
zasób o charakterze społeczno -instytucjonalnym. 

Warto też zauważyć, że tak jak procesy polaryzacyjne nie unice-
stwiły wzorów masowej samoorganizacji w sytuacji nadzwyczajnej, 
tak aktywowanie solidarnościowego kapitału mobilizacji nie starło 
ostrości wewnątrzspołecznych podziałów. 

Wnioski i rekomendacje

Biorąc pod uwagę specyfikę wszystkich czterech scharakteryzo-
wanych powyżej uwarunkowań, można sformułować kilka wnio-
sków i rekomendacji do wykorzystania w programowaniu działań 
publicznych i strategii wewnątrzsektorowych ukierunkowanych 
na rozwój sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego:

1. Działalność projektowa finansowana z pozyskanych źródeł 
zewnętrznych stała się trwałym elementem kultury działań organi-
zacji sektora obywatelskiego, nie tylko zresztą w Polsce. Ważne, aby 
finansowanie grantowe, z założenia niepewne, nie stało się dominu-
jącym sposobem pokrywania kosztów ustrukturyzowanych działań 
obywatelskich. Dążenie do dywersyfikacji źródeł finansowania jest 
podstawową zasadą dobrego zarządzania organizacjami pozarzą-
dowymi. Konieczność przestrzegania tej normy to kluczowa reko-
mendacja pod adresem liderów organizacji obywatelskich. Zasada 
dywersyfikacji nie tylko sprzyja stabilizacji funkcjonowania orga-
nizacji, ale też jest gwarancją utrzymania ich niezależności. 

2. Grantoza to stan aplikowania przez organizacje pozarządowe 
o dotacje wszędzie, gdzie to możliwe, aby otrzymać cokolwiek gdzie-
kolwiek. Powoduje to nadmierne obłożenie poszczególnych konkur-
sów grantowych wnioskami do rozpatrzenia. Niski współczynnik 
liczby organizacji dotowanych do liczby aplikujących to jednak nie 
tylko obciążenie dla grantodawców, ale przede wszystkim marno-
trawstwo pracy (wynagradzanej lub wolontaryjnej) poświęconej na 
przygotowanie wniosków odrzuconych, a zarazem ryzyko utraty 
profilu programowego organizacji (naginających się do przeróżnych 
priorytetów) przy zachowaniu wysokiego ryzyka niezabezpieczenia 
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budżetu. To prosta droga do „wyjałowienia” sektora obywatelskiego 
i wypalenia kadr. Dlatego działania publiczne regulujące odpłatne 
wykonywanie zadań publicznych i inne formy dotowania projektowej 
działalności organizacji pozarządowych powinny być kierunkowane 
na: (a) standaryzację procedur grantowych tak, aby w budżetach 
finansowanych czy dofinansowywanych projektów uwzględniane 
były realne (nie zaniżane!)10 koszty administracyjne funkcjonowania 
organizacji, koszty związane z ich rozwojem instytucjonalnym i pod-
noszeniem kompetencji personelu oraz koszty związane z bieżącym 
zarządzaniem, a także, aby (b) ograniczone zostało zjawisko nad-
miernej konkurencji pomiędzy organizacjami. Temu drugiemu służą 
programy targetowane prowadzące do osiągnięcia stanu, w którym 
organizacje o określonych merytorycznych profilach działalności 
statutowej koncentrują się na składaniu wniosków w wybranych, 
bliskim im programowo konkursach grantowych. 

Warto zauważyć, że oba te postulaty są już uwzględniane w dzia-
łaniach programowych realizowanych przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Służą 
temu ramowe reguły obowiązujące w  konkursach grantowych 
powadzonych przez NIW -crso, a przewidujące dofinansowanie 
w rozsądnym zakresie kosztów administracyjnych i rozwojowych 
oraz przyjęta w Instytucie zasada kierunkowa organizowania kon-
kursów grantowych w ramach programów wieloletnich adresowa-
nych do wyodrębnionych kategorii organizacji. Na uwagę zasługują 
tu: program wspierający ruch harcerski, program adresowany do 
uniwersytetów ludowych oraz uruchomiony jesienią 2022 r. (przy 
współpracy z ośrodkiem prezydenckim) program dotacyjny dla 
organizacji poradniczych. 

3. Społeczeństwo polskie charakteryzuje wysoki poziom 
kapitału masowej mobilizacji ad hoc, utrwalony w  postaci kultu-
rowych wzorców samoorganizacji społecznej w sytuacjach wyjąt-
kowych. Znacznie mniej rozwinięte są zaś nasze kompetencje 
w  zakresie przetwarzania kapitału mobilizacyjnego w  kapitał 

 10 Por. L. Kuczmierowska, Jak wypaść z cyklu głodowania – trzy mity o kosztach dzia-
łania organizacji pozarządowych, „Trzeci Sektor” 2015, nr 36, s. 32–40.
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społeczno -instytucjonalny pozwalający prowadzić działania oby-
watelskie w perspektywie lat. Ten stan rzeczy potwierdził przebieg 
akcji pomocowej uchodźcom wojennym w pierwszych miesiącach 
po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Konsekwentne kontynu-
owanie działań pomocowych adresowanych do uchodźców, opartych 
na funkcjonalnym współdziałaniu administracji publicznej z pod-
miotami sektora obywatelskiego, przy zachowaniu środowiskowego 
(maksymalnie uspołecznionego) profilu tych działań, może ten stan 
rzeczy zmienić. To szansa na praktykowanie współdziałania opar-
tego na komplementarności działań i współodpowiedzialności, a nie 
na kontraktacji i  rywalizacji. W  modelu środowiskowym chodzi 
bowiem o stworzenie stabilnej sieci podmiotów współpracujących 
już ze sobą od dawna, a  nie o  wyłanianie wykonawców bieżą - 
cych zadań. Taka sieć partnerska to ważny element nurtu gover‑
nance, a nie NPM w zarządzaniu publicznym. 

Warto zauważyć, że rozwijanie działań środowiskowych opartych 
na trwałej współpracy w ramach lokalnych sieci partnerskich ogra-
nicza zjawisko grantozy. Pozwala bowiem wpisywać poszczególne 
realizowane projekty w programy działań długofalowych, opartych 
na wieloletnich umowach, a środki z konkursów grantowych trak-
tować jako jedno ze źródeł finansowania, a nie źródło podstawowe. 

4. W środowiskowym modelu opartym na praktykach współrzą-
dzenia kapitał społeczny jako zasób sektora obywatelskiego koja-
rzony jest z kapitałem instytucjonalnym jako zasobem administracji 
publicznej. Owo kojarzenie może i powinno umożliwiać konwersję 
obu kapitałów w uwspólniony kapitał społeczno -instytucjonalny, 
który proponuję określać jako „kapitał solidarności”. Zasób ten może 
stać się podstawowym „paliwem energetycznym” środowiskowych 
działań obywatelskich i  może być użytkowany jako kapitał 
moralny. Kapitał moralny to niematerialny zasób, który nie zużywa 
się w miarę użytkowania, a dzięki jego umiejętnemu użytkowaniu – 
wręcz przyrasta; zanika zaś, gdy jest nieużytkowany lub użytkowany 
niewłaściwe. Aby tak było, potrzebne jest odpowiednie podejście 
ze strony zarówno czynnika społecznego, jak i administracyjnego. 

Aby kapitał społeczny – zasób w posiadaniu podmiotów sek-
tora obywatelskiego – stawał się kapitałem moralnym, działania 
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organizacji, przy zachowaniu pluralizmu form i ideowych profili, 
potrzebują być ukierunkowane na wytwarzanie dobra wspól-
nego. Akcje określane szczytnymi terminami jako „obywatelskie”, 

„demokratyczne”, „patriotyczne” czy „narodowe”, ale polegające na 
mobilizowaniu jednych środowisk przeciw drugim, aktywują ener-
gię społeczną, ale nie wytwarzają kapitału moralnego. Jak zauważył 
Robert Putnam11, kapitał społeczny akumulowany w postaci kapitału 
spajającego wspólnot opartych na podobieństwie bez jego stopnio-
wego przetwarzania w kapitał pomostowy – zasób budujący mosty 
między takimi wspólnotami – etapowo zmienia „wektor” i przestaje 
być zasobem budującym infrastrukturę społeczeństwa obywatel-
skiego; czasem może zaś stać się, używając języka Putnamowskiego, 

„brudnym kapitałem społecznym”.
Aby zaś kapitał instytucjonalny – zasób w dyspozycji administra-

cji publicznej w postaci wzorów zorganizowanego działania, for-
malnych procedur i nieformalnej pragmatyki – stawał się kapitałem 
moralnym, działania administracji nie mogą być ukierunkowane na 
podporządkowanie sobie organizacji, ale na partnerskie współdziała-
nie. Współpracujące organizacje muszą mieć możliwość zachowania 
swego społecznego charakteru, w tym niezależności. Tylko wówczas 
kapitał instytucjonalny kojarzony w ramach systemu współpracy 
międzysektorowej nie „zabija” kapitału społecznego, ale go formatuje 
we wspomniany społeczno -instytucjonalny „kapitał solidarności” – 
kluczowy zasób zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.
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Przeobrażenia trzeciego sektora  
w świetle badań statystycznych

Trzeci sektor (inaczej sektor non profit)1 tworzą dobrowolne, samo-
rządne, formalnie zarejestrowane, odrębne od administracji publicz-
nej organizacje, które działają nie dla zysku2. Zaprezentowane 
w rozdziale ujęcie statystyczne pozwala ukazać zmiany w zasobach, 
jakimi dysponował polski trzeci sektor w latach 2010–2020. Szeroki 
zakres danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny 
(GUs)3 pozwala scharakteryzować zmiany w tym sektorze z wielu 
perspektyw, w tym od strony aktywności organizacji, od strony 
potencjału ekonomicznego oraz od strony potencjału społecznego. 

 1 Na potrzeby tekstu do zbiorowości trzeciego sektora zostały zaliczone fundacje, 
stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, samorząd 
gospodarczy i zawodowy, społeczne podmioty wyznaniowe. 
 2 Satellite Account on Non profit and Related Institutions and Volunteer Work 
[online] https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf 
[dostęp: 03.07.2020 r.].
 3 Pełen zakres dostępnych wyników badań statystycznych gus na temat trzeciego sek
tora znajduje się na stronie: https://stat.gov.pl/obszary tematyczne/gospodarka spoleczna 
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Struktura trzeciego sektora 

W  latach 2010–2020 nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych4 
w rejestrze rEGoN fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji 
społecznych o 44,0% (z 104,5 tys. w 2010 r. do 150,5 tys. w 2020 r.). 
Dynamika rejestrowej liczby organizacji była jednak niższa niż 
w latach wcześniejszych, np. w latach 90. XX w. wzrost ten był ponad 
sześciokrotny. 

Fundacje charakteryzowały się wyraźnie większą dynamiką 
wzrostu niż stowarzyszenia i  podobne organizacje społeczne.  
W 2020 r. było ponad dwukrotnie więcej zarejestrowanych funda-
cji niż w 2010 r. (213,5%). Liczba zarejestrowanych stowarzyszeń 
i podobnych organizacji społecznych w rEGoN wzrosła natomiast 
o 30,4% (z 92 tys. w 2010 r. do 120,4 tys. w 2020 r.). 

Dane na temat zarejestrowanych podmiotów nie odzwierciedlają 
faktycznej liczebności aktywnie działających jednostek z uwagi na 
to, że wiele organizacji, które zaprzestają działalności, nie dopeł-
nia obowiązku wyrejestrowania. W związku z tym Główny Urząd 
Statystyczny w ramach realizowanych badań statystycznych ustala 
precyzyjnie liczbę podmiotów aktywnie prowadzących działalność 
statutową w danym roku. W latach 2010–2020 liczba aktywnych 
fundacji wzrosła o 8,9 tys. (125,5%), podczas gdy liczba aktyw - 
nych stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych zmniejszyła 
się o 1,1 tys. (1,7%). 

 4 Wszystkie fragmenty odnoszące się do liczby zarejestrowanych podmiotów doty
czą liczby fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych. Zrezygnowano 
z omawiania zmian liczebności społecznych podmiotów wyznaniowych, samorządu za
wodowego i gospodarczego ze względu na niewielki udział tych podmiotów w liczebności 
ogółem. Ponadto nie uwzględniono analizy kół gospodyń wielkich, ponieważ możliwość 
rejestrowania ich jako oddzielnych podmiotów prawnych została wprowadzona dopiero 
ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.



91przeobrażenia trzeciego sektora w świetle badań stat yst ycznych

Wykres 1. Liczba fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji 
społecznych w latach 2010–2020 (w tys.)5
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Spadek odnotowano również w zakresie samorządu gospodar-
czego i zawodowego (z 3,3 tys. do 2,1 tys.), co wiązało się z systema-
tyczną likwidacją kółek rolniczych, szczególnie widoczną między 
2018 r. a 2020 r. Część z nich, zajmująca się aktywnością społeczno-

-kulturalną, zarejestrowała się ponowie pod nową formą prawną – 
koła gospodyń wiejskich. Cała zbiorowość kół gospodyń wiejskich 
powstała po 2018 r. była zdecydowanie liczniejsza (8,5 tys. w 2020 r.). 
Grupa społecznych podmiotów wyznaniowych charakteryzo-
wała się największą stabilnością liczby aktywnych jednostek 
(1,8 tys. w 2010 r. wobec 1,9 tys. w 2020 r.). W całej analizowanej 
zbiorowości organizacji non profit odnotowano wzrost działających 
podmiotów o 18,8% (z 80,1 tys. w 2010 r. do 95,1 tys. w 2020 r.).

 5 Prezentowane dane dotyczące aktywnych stowarzyszeń nie uwzględniają stowa
rzyszeń zwykłych.
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Mapa 1. Zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia i podobne 
organizacje społeczne według województw w 2020 r. 
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Źródło: gus (rejestr regon).

Najwięcej zarejestrowanych podmiotów w 2020 r. miało swoje sie-
dziby w województwie mazowieckim (17,3%), następnie wielkopol-
skim (9,5%), małopolskim (9,0%) i śląskim (8,7%). Najmniej fundacji, 
stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych funkcjonowało 
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w województwie opolskim (2,5%). Uwzględnienie we wskaźniku 
liczby mieszkańców obrazuje dostępność organizacji na danym 
terenie. Najmniejszy wskaźnik liczby organizacji na 10 tys. lud-
ności odnotowano w województwie śląskim (29,3), co wynikało 
z wysokiego stopnia urbanizacji tego województwa. Niski poziom 
dostępności organizacji non profit był również w województwach 
kujawsko -pomorskim i łódzkim (odpowiednio 35 i 36 organizacji). 
Z kolei największy wskaźnik dostępności odpowiadał największej 
liczbie organizacji i charakteryzował województwo mazowieckie 
(47,9 organizacji na 10 tys. ludności). 

Porównując strukturę podmiotów według województw między 
2010 r. a 2020 r., można zauważyć, że największy spadek udziału 
organizacji dotyczył województwa łódzkiego (o 0,6 pp.), a największy 
wzrost – województwa mazowieckiego (o 0,7 pp.). Biorąc pod uwagę 
rodzaj organizacji, największe zmiany w rozmieszczeniu terytorial-
nym w latach 2010–2020 nastąpiły wśród fundacji. Udział fundacji 
zlokalizowanych w województwie mazowieckiem spadł o 7,7 pp., 
natomiast wzrósł udział fundacji w pozostałych województwach, 
w największym stopniu w województwie dolnośląskim (o 1,5 pp.).

Kluczowy z punktu widzenia opisu trzeciego sektora jest mery-
toryczny zakres działalności organizacji. W omawianym okresie 
nieprzerwanie największa część aktywnych organizacji wskazy-
wała sport, turystykę, rekreację, hobby jako główną dziedzinę swojej 
działalności statutowej (26,9% w 2020 r.), następnie – ratownictwo 
(15,3%), kulturę i sztukę (12,4%), edukację i wychowanie, badania 
naukowe (10,5%) oraz pomoc społeczną i humanitarną (8,3%). Nie-
mniej między 2010 r. a 2020 r. to właśnie dwie najpopularniejsze 
dziedziny odnotowały najwyższy spadek udziału – ratownictwo 
(o 3,4 pp.) oraz sport, turystyka, rekreacja i hobby (o 3,1 pp.). Z kolei 
w ciągu analizowanego dziesięciolecia zwiększył się w najwyższym 
stopniu udział organizacji zajmujących się przede wszystkim rozwo-
jem lokalnym (3,8% do 6,5%), edukacją (z 8,4% do 10,5%) oraz ochroną 
środowiska (z 1,7% do 3,0%). Grupa organizacji zajmujących się roz-
wojem lokalnym zwiększyła się skokowo między 2018 r. a 2020 r. za 
sprawą uwzględnienia w zbiorowości kół gospodyń wiejskich, nato-
miast pozostałe zmiany miały charakter stopniowy. 
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Zmiany potencjału ekonomicznego trzeciego sektora

Całościowy potencjał ekonomiczny trzeciego sektora pozwala zapre-
zentować rachunek satelitarny, który polska statystyka publiczna 
opracowała jako jedna z pierwszych w Europie. W 2018 r. w Polsce 
łączna wartość produkcji globalnej (rynkowej i nierynkowej) organi-
zacji non profit wyniosła blisko 37 mld zł, co stanowiło 1,7% w rela-
cji do PKB6. Koszty związane z zatrudnieniem w trzecim sektorze 
wyniosły 11,9 mld zł, a monetarna wartość świadczonego w ramach 
tych organizacji wolontariatu – 5,8 mld zł7. 

Wykres 2. Zmiana wartości przychodów trzeciego sektora
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Źródło: gus (badanie: Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz 
społeczne jednostki wyznaniowe). 

W całym okresie 2010–2020 widoczny był systematyczny wzrost 
wartości przychodów organizacji trzeciego sektora. Kwota przycho-
dów ogółem wzrosła nominalnie o 51,9% (z 23,0 mld zł w 2010 r. do 
35,0 mld zł w 2020 r.), realnie zaś 8 o 28,9%. I choć nieprzerwanie 

 6 W rachunku satelitarnym do sektora non profit, oprócz omawianych w tym 
rozdziale organizacji, zaliczono również związki zawodowe, organizacje pracodawców, 
partie polityczne oraz kościoły i związki wyznaniowe. 
 7 Więcej: Rachunek satelitarny gospodarki społecznej dla Polski za 2018 r., gus, Warsza
wa 2021 [online]  https://stat.gov.pl/statystyki eksperymentalne/gospodarka spoleczna/
rachunek satelitarny gospodarki spolecznej dla polski za2018r,5,1.html [dostęp: 
12.08.2022 r.]. 
 8 W przeliczeniu na ceny stałe, tzn. po uwzględnieniu wpływu inflacji, jaka utrzy
mywała się między poszczególnymi latami. 
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największa część organizacji wskazywała trudności w pozyskiwaniu 
środków finansowych jako barierę swojej działalności, to ich odsetek 
między 2010 r. a 2020 r. obniżył się z 50,2% do 34,5%.

Zwiększanie się ogólnej sumy środków, którymi dysponowały 
organizacje non profit, nie było jednak proporcjonalnie rozłożone 
pomiędzy tworzące ten sektor podmioty. W latach 2010–2018 około 
90% aktywnych organizacji uzyskiwało przychody. W 2020 r. odno-
towano spadek tego odsetka do poziomu 86,9%, co związane było 
z pandemią coVID-19, podczas której część organizacji zawiesiła 
lub ograniczyła swoją działalność statutową.

W latach 2010–2020 można obserwować pogłębianie się roz-
warstwienia ekonomicznego w trzecim sektorze. W 2010 r. średnie 
przychody wyniosły 287,6 tys. zł, przy czym połowa organizacji zgro-
madziła mniej niż 19,0 tys. zł. W 2020 r., podczas gdy średnia wyraź-
nie wzrosła (367,7 tys. zł), mediana uległa obniżeniu do 16,4 tys. zł 
i było to spowodowane tylko częściowo włączeniem do zbiorowości 
kół gospodyń wiejskich, które w zdecydowanej większości nie gene-
rowały przychodów. 

Istotne przeobrażenia w analizowanym okresie następowały 
w zakresie źródeł finansowania organizacji. Największa część przy-
chodów trzeciego sektora pochodziła niezmiennie ze źródeł nieryn-
kowych, a ich udział wzrósł o 13,7 pp. (z 49,2% w 2010 r. do 62,9% 
w 2020 r.). Wśród źródeł nierynkowych zasadnicze znaczenie miały 
środki publiczne. Nastąpił wzrost ich udziału o 6,9 pp. (z 38,1% 
w 2010 r. do 45,0% w 2020 r.). Mniejsze znaczenie wśród źródeł nie-
rynkowych miały źródła niepubliczne. Jednak od 2014 r. widoczny 
jest systematyczny wzrost ich udziału, głównie tych pochodzących 
z darowizn, które w 2012 r. stanowiły 9,7%, a w 2020 r. 16,6%.

Przychody rynkowe w latach 2010–2020 zmniejszyły swój udział 
w ogólnej strukturze przychodów sektora o 13,9 pp. Największy 
spadek obejmował udział przychodów pochodzących z działalności 
gospodarczej (z 19,0% w 2010 r. do 11,4% w 2020 r.), w przypadku 
odpłatnej działalności statutowej spadek był mniejszy (z 18,2% 
w 2010 r. do 14,8% w 2020 r.).

Wyraźna zmiana w  latach 2010–2020 nastąpiła w  zakresie 
potencjału zatrudnieniowego. Liczba pracowników etatowych 



96 karolina goś wójcicka ,  tomasz sekuła

zatrudnionych w trzecim sektorze wzrosła w tym okresie o 37,3% 
(z 132,0 tys. w 2010 r. do 181,2 tys.), co przełożyło się również na 
wzrost udziału tego sektora w zatrudnieniu w gospodarce narodowej 
z 1,1% do 1,3%. 

Potencjał zatrudnieniowy dotyczył jednak mniejszej części 
organizacji. W 2020 r. aż 61,6% podmiotów w ogóle nie korzystało 
z pracy płatnej, a odsetek ten był analogiczny jak w 2010 r. Między 
2010 r. a 2020 r. zmniejszył się udział organizacji zatrudniających 
od 1 do 5 pracowników (z 10,9% do 8,6%), natomiast wzrósł zatrud-
niających co najmniej 20 osób (z 1,8% do 2,3%). 

Wykres 3. Zatrudnienie w podmiotach trzeciego sektora 
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Źródło: gus (badanie: Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz 
społeczne jednostki wyznaniowe).

Między 2010 r. a 2020 r. wzrosła o 62,0% liczba osób zatrudnio-
nych na podstawie umów cywilnoprawnych, dla których organizacje 
stanowiły główne miejsce pracy (z 23,6 tys. do 38,2 tys.). Wiązało się 
to też ze wzrostem odsetka organizacji, które zatrudniały wyłącznie 
w ramach umów cywilnoprawnych (z 22,2% w 2010 r. do 24,1% 
w 2020 r.). 
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Zmiany potencjału społecznego trzeciego sektora

Potencjał społeczny trzeciego sektora odkreśla się klasycznie pozio-
mem zaangażowania członkowskiego i  aktywnością w  ramach 
wolontariatu, jednak w ostatnich latach na znaczeniu zyskuje także 
reintegracyjny wymiar zatrudniania w organizacjach non profit. 

Wykres 4. Członkostwo i pracujący społecznie w podmiotach trzeciego 
sektora 
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Źródło: gus (badanie: Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz 
społeczne jednostki wyznaniowe). 

W 2018 r. 28,3% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej było 
członkami organizacji trzeciego sektora, o 4,9 pp. mniej niż w 2015 r.9 
Deklaracje organizacji wskazują z kolei, że w 2020 r. posiadały one 
8,1 mln członkostw10, o 20,7% (2,1 mln) mniej niż w 2010 r. Wraz 

 9 K. Goś Wójcicka, T. Sekuła, Obraz statystyczny organizacji społeczeństwa obywatel-
skiego, w: Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918–2020, red. E. Leś, Kancelaria 
Prezydenta rp, Warszawa 2020 [online] https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/
nagroda dla dobra wspolnego/publikacja dla niepodleglej obywatele iich organizacje 
[dostęp: 12.08.2022 r.].
 10 Termin „członkostwo” odnosi się do łącznej liczby pozycji na listach członków 
w poszczególnych organizacjach, a więc dana osoba może być brana pod uwagę wielo
krotnie, podczas gdy termin „członkowie” dotyczy liczby mieszkańców Polski będących 
członkami przynajmniej jednej organizacji. Jeśli organizacja nie zrzesza osób fizycznych 
(np. fundacja) w liczbie członkostw uwzględniani są członkowie organów kolegialnych. 
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ze spadkiem liczby członkostw zmniejszała się również ich średnia 
liczba (z 130 na 85) oraz mediana (z 29 na 21). Z drugiej strony zwięk-
szało się członkowskie zaangażowanie, określone odsetkiem człon-
ków opłacających składki (o 10 pp., do 73,2%), a także świadczeniem 
pracy społecznej (o 22,5 pp., do 64,7%). 

Wolontariat, określany również jako praca społeczna, podob-
nie jak członkostwo, jest szczególnym na tle innych sektorów 
zasobem charakteryzującym potencjał organizacji trzeciego sek-
tora. W 2018 r. 13,2% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej 
świadczyło wolontariat w organizacjach non profit11. Liczba osób 
pracujących społecznie deklarowanych przez organizacje między 
2010 r. a 2020 r. wzrosła z 2,3 mln do 2,5 mln, jednak najwyższą 
wartość w tym okresie osiągnęła w 2014 r. (3,3 mln). Również odse-
tek organizacji korzystających z pracy społecznej w omawianym 
dziesięcioleciu wzrósł – z 84,7% w 2010 r. do 92,6% w 2020 r. Dodat-
kowo zmniejszył się też udział organizacji, które wskazywały niewy-
starczającą liczbę chętnych do pracy społecznej jako barierę swojej 
działalności (z 32,5% do 22,4%). Co prawda największy spadek 
miał miejsce między 2018 r. a 2020 r. (o 6,6 pp.), co wiązać może 
się ze zmianą oczekiwań organizacji ze względu na obowiązujące 
w 2020 r. ograniczenia wynikające z pandemii coVID-19. 

Organizacje trzeciego sektora aktywnie angażowały się w reali-
zację celów ekonomii społecznej i prowadziły działania na rzecz 
integracji społeczno -zawodowej osób narażonych na wyklucze-
nie społeczne. W 2020 r. 18,4% trzeciosektorowych pracodawców 
zatrudniało osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Sektor 
non profit charakteryzował się wyższym niż gospodarka narodowa 
udziałem wśród zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami (6,9% 
wobec 3,5%) i osób w wieku emerytalnym (8,3% wobec 3,0%). Co 
więcej, między 2010 r. a 2020 r. oba wskaźniki w sektorze wzrosły 
(odpowiednio o 1,4 pp. i 3,5 pp.), podczas gdy w całej gospodarce 
narodowej uległy obniżeniu (odpowiednio o 0,3 pp. i 0,7 pp.). 

 11 Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej, gus, Warsza
wa 2020 [online] https://stat.gov.pl/obszary tematyczne/warunki zycia/dochody wydatki  

iwarunki zycia ludnosci/jakosc zycia ikapital spoleczny wpolsce wyniki badania
spojnosci spolecznej2018,4,3.html [dostęp: 12.08.2022 r.]. 
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Podsumowanie 

W ostatnim dziesięcioleciu obserwowane są przeobrażenia trzeciego 
sektora we wszystkich analizowanych zakresach. Lata 2010–2020 
charakteryzowały się zwolnieniem dynamiki powstawania nowych 
organizacji członkowskich na rzecz przyrostu fundacji, co przeło-
żyło się na podwojenie udziału fundacji w analizowanej zbiorowo-
ści. Ponadto sektor rozszerzył się o dodatkową formę prawną – koła 
gospodyń wiejskich, w związku z przyjęciem poświęconej im ustawy. 

Całościowy potencjał ekonomiczny sektora uległ wyraźnemu 
zwiększeniu, zarówno pod względem zatrudnienia płatnego, jak 
również środków finansowych, którymi dysponowały organiza-
cje. Nie przyczyniło się to jednak do zmniejszenia dużego roz-
warstwienia ekonomicznego pomiędzy organizacjami. Grupa 
organizacji niezatrudniających płatnego personelu pozostała na 
takim samym poziomie jak 10 lat wcześniej, a grupa jednostek nie-
osiągających żadnych przychodów zwiększyła się. Z drugiej strony 
odnotowano wzrost udziału grupy organizacji zatrudniających co 
najmniej 20 pracowników, a średnie przychody zdecydowanie się 
podniosły. Dodatkowo sytuacja pandemiczna w 2020 r. wyhamowała 
rozwój małych i średnich organizacji. 

Dopełnieniem zmian w potencjale ekonomicznym są przeobraże-
nia struktury przychodów trzeciego sektora. Wzrósł udział środków 
nierynkowych, w tym szczególnie pochodzących ze źródeł publicz-
nych, co wiązało się ze zwiększeniem zaangażowania organizacji 
w realizację usług publicznych (np. więcej organizacji prowadziło 
szkoły), zwiększeniem zlecania zadań publicznych i  dostępem 
do dotacji z Funduszy Europejskich. Równocześnie zwiększył się 
też udział środków pochodzących z dobroczynności, czyli daro-
wizn i zbiórek publicznych. Może to świadczyć o poprawiającym 
się wizerunku trzeciego sektora w społeczeństwie, zwłaszcza że 
o połowę zmniejszył się odsetek organizacji, które zauważały nie-
wystarczające wsparcie społeczne jako barierę swojej działalno-
ści. Odwrotna zmiana w zakresie udziału środków finansowych 
w  budżetach organizacji dotyczyła źródeł o  charakterze rynko-
wym. W  analizowanym okresie zmniejszył się udział środków 
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z działalności gospodarczej i z odpłatnej działalności statutowej, co 
wskazuje na niechęć lub nieumiejętność do zarobkowej działalności 
większości organizacji, a skutkować może mniejszą niezależnością 
i elastycznością w podejmowanych działaniach. 

Potencjał społeczny trzeciego sektora również charakteryzował 
się różnorodną dynamiką. Zmiany w zakresie członkostwa prowa-
dziły do urealnienia jego potencjału. Wyraźnie zmniejszyła się liczba 
formalnych członkostw, co wiązało się z wykreślaniem członków 
nieaktywnych i poskutkowało zwiększeniem udziału osób angażu-
jących się w działalność w ogólnej liczbie członkostw. W zakresie 
wolontariatu można zaobserwować stabilizację, a nawet zmniej-
szenie rozwarstwienia – mimo iż liczba wolontariuszy wzrosła nie-
znacznie, to zwiększył się udział organizacji korzystających z pracy 
społecznej. 

Pozytywnym przeobrażeniem w potencjale społecznym trze-
ciego sektora jest zwiększenie integracyjnego charakteru zatrud-
nienia. W ciągu analizowanego dziesięciolecia wzrosły wskaźniki 
udziału wśród zatrudnionych osób z grup zagrożonych wyklucze-
niem społecznym (niepełnosprawni, osoby starsze), co obrazuje 
skuteczność działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

Rola trzeciego sektora staje się szczególnie ważna w nagłych 
i niespodziewanych okolicznościach społecznych. Polski sektor 
społeczny potwierdził to, angażując się w dodatkowe działania 
w 2020 r. w związku z pandemią coVID-19. Podjęcie takiej dodatko-
wej aktywności zadeklarowała co dziesiąta organizacja. Organizacje 
pomogły pięciu milionom osób fizycznych, przekazując wsparcie 
rzeczowe i finansowe na kwotę blisko 850 mln zł, a także świadcząc 
usługi społeczne, równocześnie niejednokrotnie reorganizując swój 
dotychczasowy sposób działania i rozwijając usługi zdalne.

Zmiany w potencjale trzeciego sektora, a także coraz szybciej 
zmieniające się ogólne uwarunkowania gospodarcze i społeczne 
wskazują na konieczność kontynuowania badań statystycznych orga-
nizacji non profit. Dane statystyczne mogą służyć do ewaluacji polityk 
publicznych i planowania przyszłych instrumentów nakierowanych 
na rozwój sektora społecznego, stając się jeszcze bardziej kluczowymi 
dla zachodzących zmian społeczno -gospodarczych. Przykładowo 
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bieżący rok, 2022, dla wielu organizacji jest czasem intensywnego 
angażowania się w pomoc w związku z działaniami wojennymi 
w Ukrainie. Aktualnie realizowane badania Głównego Urzędu Sta-
tystycznego pozwolą zmierzyć i zaprezentować wieloaspektowe 
znaczenie trzeciego sektora w tej niecodziennej sytuacji. 

Karolina Goś ‑Wójcicka – z wykształcenia politolożka, 
ukończyła też studia doktoranckie na kierunku ekono
mia w Szkole Głównej Handlowej. Od 2008 r. pracuje 
w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie zajmuje 
się badaniami organizacji pozarządowych, wolonta
riatu i ekonomii społecznej. Obecnie jest Naczelnikiem 
Wydziału Badania i Analiz Gospodarki Społecznej 
w Departamencie Badań Społecznych gus. Wcześniej pra
cowała w sektorze pozarządowym.

Tomasz Sekuła – kierownik Ośrodka Badania Gospo
darki Społecznej w Urzędzie Statystycznym w Krako
wie. Zarządza procesami polegającymi m.in. na: realizacji 
badań statystycznych, przetwarzaniu danych z admi
nistracyjnych źródeł danych, analizie danych staty
stycznych. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie 
projektowania metodologii badań organizacji non pro
fit. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Jagielloń
skim na kierunkach: politologia i prawo.
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PATRYK CZECh

Wartości chrześcijańskie w działalności 
młodzieżowej organizacji pozarządowej

Wprowadzenie

Czy młodzi są ludźmi wyrachowanych interesów, czy może łączą 
ich wyższe wartości w drodze do realizacji celu? Czy wartości prze-
szkadzają w funkcjonowaniu młodzieżowych organizacji pozarządo-
wych? Odpowiedź na powyższe pytania tylko z pozoru mogłaby się 
wydawać łatwa. Młody człowiek staje wobec wyzwań pandemicznej 
codzienności, wojny za wschodnią granicą Polski, czasu kryzysu nie 
tylko o ekonomicznym charakterze. Sama konfrontacja z tymi rze-
czywistościami budzi niepokój i paraliżuje. Pokonać siebie, zaanga-
żować się i działać, a w dodatku wpuścić w to trochę chrześcijaństwa, 
wydaje się niemożliwe. A jak wygląda to w praktyce?

Egoiści, materialiści, hedoniści, ateiści czy 
chrystocentryści – jacy są młodzi ludzie?

Często słyszy się, że współcześni młodzi nie mają wartości. To bardzo 
śmiała teza, ale czy jest prawdziwa? „Młodzież jest taka zła” – może 
stwierdzi niejeden starszy człowiek, obserwując zachowanie przy-
padkowo spotkanego nastolatka. Łatwo generalizować i przykleić 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.109‑120
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etykietkę, lecz zdecydowanie trudniej podjąć próbę zrozumienia, 
co młodzieżą kieruje i co determinuje jej postawy.

W Polsce niewątpliwie Kościół katolicki jest dla niejednego wie-
rzącego i niewierzącego nośnikiem przyjmowanych bądź nego-
wanych wartości. Wobec powyższego młodzież przyjmuje różne 
postawy względem niego. Jedni walczą z instytucją Kościoła, próbu-
jąc wyrzucić ją z przestrzeni publicznej – chcą zakrzyczeć wartości, 
które on głosi, a w ich miejsce wprowadzić własne, oparte na bliżej 
niesprecyzowanych popędach czy nienazwanych potrzebach. Byle 
tylko wyzwolić się spod władzy „średniowiecznego” reżimu. Inni 
z  kolei wobec tego, co proklamuje Kościół, przechodzą obojęt-
nie. Odsuwają się na bezpieczną odległość. Boją się, że wartości te 
za mocno zaingerują w ich autonomię. Są też i tacy młodzi, którzy 
praktykują swoją wiarę i identyfikują się z wartościami głoszonymi 
przez Kościół. Choć globalizacja, ideologie, różnego rodzaju trendy 
czy aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, wojną na 
Ukrainie czy kryzysem ekonomicznym powodują u nich dysonans 
pomiędzy postawą, o którą prosi Jezus, a ich wewnętrznym lękiem 
przed rezygnacją z siebie.

Kościół katolicki zaprasza do budowania relacji człowieka 
z Bogiem, aby właśnie z tej bliskości człowiek mógł czerpać m.in. war-
tości, w oparciu o które będzie budował relacje z drugim człowiekiem, 
ale także z sobą samym. Paradoksalnie wirtualny świat – który dla 
bardzo wielu młodych ludzi jest równoważnym i równorzędnym 
miejscem codziennego funkcjonowania – zamiast skracać drogę 
w budowaniu relacji, dając do dyspozycji prostszą formę komunikacji 
i łatwiejszy dostęp do drugiej osoby, w rzeczywistości ją zniekształca.

Anonimowy młody człowiek przed ekranem swojego telefonu 
czuje się o wiele bardziej bezpiecznie niż w bezpośredniej relacji 
z drugim człowiekiem. Tam może ukryć emocje, zwolnić hamulce 
i – nie kierując się słowami „nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe” – 
dotknąć innego człowieka. Rzeczywiście technologia, która podczas 
pandemii rozwinęła się bardzo szybko i jest nieodłącznym towa-
rzyszem młodego człowieka, jeśli jest źle użytkowana, wpływa na 
wyzbywanie się przez niego wartości ze świata komunikatorów 
społecznościowych. Zamyka młodego człowieka w hermetycznej 
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przestrzeni, a jego aktywność ogranicza do kliknięcia myszką. Mło-
dym nie chce się angażować – o wiele bardziej wolą życie wygodne, 
którym mogą kierować z fotela, trzymając w ręce telefon.

Wskazane przypadki z pewnością nie wyczerpują listy wielu 
sytuacji, w których młodzież porzuca bądź ściera się z katolickimi 
wartościami. Jednak obraz ten pozwala zauważyć, że wartości są 
nieodłącznym elementem codziennego życia każdego człowieka. Lęk, 
pragnienie wolności i brak chęci do podejmowania aktywności – to 
główne determinanty, które blokują młodych przed budowaniem 
relacji z drugim człowiekiem, a przez to przed stowarzyszaniem 
się i działaniem na rzecz innych. Gdzie w tym wszystkim Jezusowe: 

„Odwagi, nie bójcie się…”?

Służyć Bogu i Ojczyźnie gotów? Gotów!

Oczywiście nie jest tak, że wszystkim młodym ludziom nic się nie 
chce. Jest bowiem wielu takich, którzy w zorganizowany sposób 
propagują uniwersalne wartości, a obok nich są i tacy, którzy oddają 
swoje życie na służbę Bogu i Ojczyźnie, wypowiadając swoje gotów! 
Mowa tu o druhnach i druhach zrzeszonych w Katolickim Stowarzy-
szeniu Młodzieży (dalej: KsM). To organizacja kościelna funkcjonu-
jąca w Polsce już ponad 30 lat, w bardzo wielu diecezjach, zrzeszająca 
około 10 tys. młodych ludzi pomiędzy 14. a 30. rokiem życia. 

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa śp. ks. prałata Antoniego 
Sołtysika, pierwszego Asystenta Kościelnego Stowarzyszenia, który 
przyczynił się do jego reaktywacji w 1990 r.:

Moim wielkim marzeniem jest, aby wychować elitę – doj-
rzałych, świadomych i światłych katolików i Polaków, 
odpowiedzialnych za Kościół i za Ojczyznę, zdolnych 
do organizowania wszystkich dziedzin życia zgodnie 
z wartościami naszych ojców, a równocześnie otwar-
tych na kulturę i wartości ojczyźniane innych narodów, 
zwłaszcza chrześcijańskiej Europy. Przecież Unia Euro-
pejska według ojców założycieli, […] których inspirowała 
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Ewangelia, winna być oparta na kulturze i duchowości 
chrześcijańskiej, a Jan Paweł II dodaje, że winna być 
wspólnotą ojczyzn zbudowaną na fundamencie warto-
ści chrześcijańskich1.

Ze słowami ks. Sołtysika doskonale korespondują słowa pre-
miera Mateusza Morawieckiego, który w liście przekazanym z okazji 
30-lecia reaktywacji KsM pisze tak:

Wspólnota, jaką tworzycie, jest najlepszym miejscem 
brania odpowiedzialności za swoje życie. Wiem, że 
Waszym ideałem jest służba drugiemu człowiekowi, 
kształtowanie postawy Polaka patrioty, troszczącego 
się o wspólne dobro, o małą ojczyznę, a także o wspólną 
Polskę. Wcielacie w ten sposób postulaty nowoczesnego 
konserwatyzmu, jaki teraz w tym czasie, jest bardzo 
potrzebny naszej Ojczyźnie. Dziękuję za Waszą postawę, 
za to, że nie chcecie pozostawać obojętni wobec proble-
mów otaczającego Was świata.

Przytoczone wyżej słowa są bardzo dobrym ilustracyjnym tłem 
dla organizacji, która zanurzona w ponadepokowych chrześcijań-
skich wartościach, nie trąci starością, a wręcz przeciwnie – rysuje 
się jako instytucja wartościowa i potrzebna Polsce. 

Zasadniczą misję Stowarzyszenia prezentuje jego statut, w któ-
rym możemy przeczytać, że organizacja ma kształtować dojrza-
łych chrześcijan oraz aktywnie uczestniczyć we wspólnocie i misji 
Kościoła. Wszystko to zaś ma dziać się przez szerzenie i upowszech-
nianie katolickich zasad i wartości w każdej dziedzinie życia. Dru-
howie swą aktywność mają skupić szczególnie na przestrzeni 
społecznej i kulturalnej.

 1 T.A. Janusz, Po co wskrzeszać trupa? O Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży z ks. An-
tonim Sołtysikiem rozmawia Tadeusz A. Janusz, Wydawnictwo „Gotów”, Warszawa 2021, 
s. 179.
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Wartości, którym służą KsM -owicze, widoczne są w elemen-
tach jedności organizacyjnej. Patrząc na godło, widzimy połą-
czenie Krzyża i  Orła, czyli dwa najważniejsze dla organizacji 
symbole. W dodatku znajdują się na nim nieprzypadkowe kolory, 
bo biel i czerwień – barwy narodowe, kolor żółty – symbolizujący 
więź z Kościołem katolickim, niebieski – odnoszący się do relacji 
z Maryją. Obok godła do służby wartościom z „górnej półki” wzywa 
hymn Stowarzyszenia. A oto jego kilka wersów: „Młodzieży Polskę 
nową twórz, potężną, Bogu miłą”, „Ojczyzna wolna wzywa nas do 
pracy ręką, głową”, „Sztandarem naszym będzie krzyż, co ojców 
wiódł do chwały, i nas powiedzie także wzwyż, gdzie buja Orzeł 
Biały”. 

Początków KsM można szukać już w trakcie zaborów, jednak 
dopiero w 1934 r. powstają Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Żeńskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, do których 
sięga dzisiejsze Stowarzyszenie. KsM -owicze byli ludźmi zaangażo-
wanymi w obronę ojczyzny podczas II wojny światowej czy w walkę 
z komunizmem. Niejednokrotnie w związku ze swoją działalnością 
byli przesłuchiwani, torturowani i skazywani na śmierć. 

Z  KsM -em związane są także wielkie postacie. Asystentem 
Kościelnym KsM w parafii w Niegowici i św. Floriana w Krakowie 
był ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Należy dodać, 
że w KsM -ie formował się także wyniesiony niedawno na ołtarze 
bł. ks. Jan Macha.

Do dzisiaj organizacja czerpie z tego niesamowitego dorobku 
wcześniejszych pokoleń, formując duchową oraz społeczną sferę 
młodych ludzi. Organizacja podchodzi do człowieka całościowo, 
rozwijając go komplementarnie. Dzieje się to na płaszczyźnie reli-
gijnej, patriotyczno -społecznej, charytatywnej oraz kulturalno-

-rozrywkowej i  sportowej. Młody człowiek, który doświadczy 
działania Jezusa w Stowarzyszeniu, zapraszany jest do tego, by tym 
doświadczeniem dzielił się z innymi. Choć formacja jest wymagająca, 
a ideały wzniosłe, to co roku wielu młodych składa uroczyste przy-
rzeczenie pracy nad sobą, czynienia dobra ludziom i bycia dobrym 
członkiem KsM -u. W 2021 r. ślubowanie złożyło ponad 500 młodych 
osób, wypowiadając gotowość dla służby Bogu i Polsce. 
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Młodzi 4.0 – Inkubator Organizacji Młodzieżowych

Aby nawet najpiękniejsze idee i wartości funkcjonowały w świecie, 
a przede wszystkim – pozostawały żywe w człowieku, muszą być 
promowane i wdrażane. KsM od wielu lat próbuje to robić – przez 
swoje struktury ogólnopolskie, diecezjalne oraz na poziomie parafii 
i kół środowiskowych oddziałuje na młodych, by swojego życia nie 
przespali, a przeżyli je w sposób piękny. 

Odpowiedzią na potrzeby naszej organizacji był Program Roz-
woju Organizacji Obywatelskich (dalej: Proo) Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dzięki 
niemu mogliśmy wcielać w czyn słowa ojca reaktywacji Stowarzy-
szenia, ks. Sołtysika: „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma być 
zorganizowaną strukturą dobra, przeciw istniejącym strukturą zła”2. 
To właśnie wspomniany program (w swoim priorytecie 1a, czyli 
ukierunkowanym na zrównoważony rozwój organizacyjny – wspar-
cie działań misyjnych i rozwoju instytucyjnego) pozwolił wzmocnić 
aktywność i w bardzo dużym stopniu zmienić funkcjonowanie Sto-
warzyszenia w Polsce. Niewątpliwie w 2019 r. dla KsM -u w Polsce 
rozpoczął się nowy, piękny rozdział.

Formacja w akcji

Realizowane dzięki wsparciu NIW -crso przedsięwzięcie w pierw-
szej kolejności kładło nacisk na wyposażenie członków Stowarzy-
szenia w potrzebną wiedzę z zakresu mediów, fundraisingu czy 
umiejętności z zakresu budowania i zarządzania zespołem. Ponadto 
odbyło się seminarium oraz warsztaty, podczas których gośćmi 
byli m.in. Łukasz Rzepecki, Doradca Prezydenta rP ds. młodzieży, 
oraz Piotr Mazurek, pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżo-
wej. W spotkaniach brali także udział księża biskupi odpowiedzialni 
za sprawy młodzieży i apostolstwa świeckich z ramienia Konferen-
cji Episkopatu Polski – ks. bp Marek Solarczyk oraz ks. bp Adrian 

 2 Ibidem, s. 146.
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Galbas. We wspomnianych wydarzeniach brali także udział pra-
cownicy Narodowego Instytutu Wolności jako eksperci z zakresu 
funkcjonowania organizacji pozarządowych. Zaproszeni goście 
to kluczowe postacie zarówno w obszarze polityki młodzieżowej 
w naszym kraju, troski Kościoła katolickiego o młodych świeckich, 
jak również eksperci w dziedzinie NGo. Te trzy sfery reprezento-
wane przez gości zarysowują specyfikę KsM jako organizacji. Ich 
doświadczenie, postrzeganie rzeczywistości oraz sugestie były nie-
ocenionym wsparciem dla rozwoju całego stowarzyszenia w Polsce. 

W ramach opisywanego projektu została stworzona Platforma 
Komunikacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Służy ona 
przede wszystkim sprawnej komunikacji pomiędzy członkami Sto-
warzyszenia, jest również jest użyteczną ewidencją wszystkich osób 
do niego przynależących. 

By rozwijać przestrzeń medialną, w  ramach działań został 
zakupiony specjalistyczny sprzęt do realizacji materiałów audio-
wizualnych, wokół którego zostało stworzone Krajowe Biuro Komu-
nikacji KsM. Dzięki specjalistom zatrudnionym w projekcie udało 
się powołać zespoły robocze, które wypracowały konkretne roz-
wiązania i publikacje w zakresie mediów, fundraisingu, akcji oraz 
formacji w Stowarzyszeniu. 

Warto podkreślić, że w ramach projektu zostały opracowane 
materiały formacyjne: Czas na gotów i  Czas na gotów 2.0. Są to 
konspekty, które pomagają w pracy oddziałom i kołom Stowarzysze-
nia. Ponadto zostały wydane dzienniki duchowe Wzrastaj ze słowem, 
które przychodzą z pomocą członkom Stowarzyszenia w codzien-
nym sięganiu do słowa Bożego. 

Oprócz tego zawiązał się zespół do spraw projektów i działal-
ności prawnej. Stowarzyszenia diecezjalne współpracują ze sobą, 
tworząc nowe koncepty do realizacji, przez co uczą się diagnozować 
problemy społeczne i odpowiadać na nie działaniem. Dodatkowo 
zespół zajmujący się sprawami prawnymi wypracował nowe regu-
laminy dla wszystkich poziomów struktury organizacyjnej. Obok 
wskazanych zarządzeń powstały także dokumenty normujące 
posługi w Stowarzyszeniu. Odbyto w ramach projektu szkolenia 
liderskie oraz specjalistyczne. Posłużyły one młodym ludziom, tak 
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aby potrafili w swoich środowiskach zarządzać stowarzyszeniami 
w zakresie prawnym, finansowym, organizacyjnym czy prowadzić 
działania w kwestiach związanych z edukacją i formacją. 

Nieodłącznymi elementami wyżej wskazanych działań były Msza 
Święta, sakrament pokuty, adoracja czy kapłańskie konferencje. Nie-
jednokrotnie podczas tych modlitewnych spotkań wybrzmiewały 
słowa św. Jana Pawła II skierowane do młodych: 

Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, 
głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na 
was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na Was 
i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KsM3.

Niewątpliwie realizacja opisywanego projektu przyczyniła się 
do rozwoju organizacji i wzmocniła jej potencjał. Więcej: projekt 
dał podwaliny pod stworzenie sprawnego biura ogólnopolskiego 
oraz pozwolił wypracować koncepcję rozwoju Stowarzyszenia 
w skali ogólnopolskiej. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży stało 
się swoistego rodzaju marką i aktualnie jest zapraszane do aktyw-
nej partycypacji w procesach kreowania młodzieżowej polityki 
w Polsce. Projekt pozwolił także wprowadzić do utartych wcześ-
niej dróg formacji nowoczesność i świeżość. Wywarło to wpływ 
na całą strukturę Stowarzyszenia, obejmującą swoim zasięgiem 
około 500 oddziałów i kół w całej Polsce. Program Rozwoju Organi-
zacji Obywatelskich dał tym samym mocny impuls do aktywizacji 
i zmiany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Stowarzyszenia. 

Totalny reset – od anonimowości  
do zaangażowania społecznego

Plan działania szczegółowo opisany w złożonej do Proo ofercie kon-
kursowej, kilkadziesiąt tysięcy złotych wsparcia przyznanych przez 

 3 Ibidem, s. 151.
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NIW -crso, gorące serce u młodych do służenia Bogu i Ojczyźnie – to 
wystarczyło, żeby nastąpiła instytucjonalna zmiana w KsM -ie. 

Rozpatrując historię tego przedsięwzięcia, trzeba stwierdzić, że 
wszystko zaczęło się od pracy specjalistów zatrudnionych w projek-
cie, którzy po czasie stali się pracownikami ogólnopolskiego biura 
KsM. Ich działalność zaowocowała tym, że media okazywały duże 
zainteresowanie naszej organizacji. Zaczęły pojawiać się prośby, 
by udzielać komentarzy do gazet, radia czy do telewizji. Wreszcie 
nastał czas, gdy Stowarzyszenie mogło artykułować szerokiej opinii 
publicznej wartości, które wyznaje. Odżyły media społecznościowe, 
które ktoś otoczył troską i w przemyślany sposób zaczął je prowadzić. 

Istotne jest, że Stowarzyszenie zainicjowało współpracę z wie-
loma podmiotami, z którymi zaczęło prowadzić projekty o różnej 
tematyce: charytatywnej, filmowej, ekonomicznej, społeczno-

-patriotycznej, ekologicznej czy też mające za cel ochronę życia 
poczętego. Rozpoczęła się współpraca z Senatem rP, parlamenta-
rzystami, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z ministerstwami 
oraz Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z tak dobrego czasu dla organizacji skorzystała również Fundacja 
dla Młodzieży – powołana przez Stowarzyszenie oraz Wydawnictwo 

„Gotów” KsM, które odtąd mogło korzystać z potencjału wolontariu-
szy i pracowników ogólnopolskiego biura KsM. Zaczęła ujawniać 
się wertykalna drożność struktury Stowarzyszenia. Przemiana nie 
zatrzymała się jednak na szczycie struktury organizacyjnej. Ema-
nowała ona do diecezji, gdzie zarządy diecezjalne zaczęły wzmac-
niać wspólnoty w kierunkach wytyczonych przez projekt Młodzi 
4.0 – Inkubator Organizacji Młodzieżowych. Działania ewangelizacyjne 
i promocja wartości chrześcijańskich stały się jeszcze bardziej inten-
sywne i wymierne dzięki wytężonej pracy i poruszeniu wewnątrz 
Stowarzyszenia.

Opisywaną wyżej zmianę i aktywność w organizacji docenił 
Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, wicepremier 
prof. Piotr Gliński, powołując do Rady Dialogu z Młodym Poko-
leniem pierwszej kadencji ówczesnego przewodniczącego Prezy-
dium Krajowej Rady (dalej: PKr), druha Patryka Czecha, zaś do 
drugiej kadencji rady – druhnę Annę Błazińską, ówczesną zastępcę 



118 patryk czech

przewodniczącego PKr. Ponadto wicepremier powołał także druha 
Patryka Czecha do Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kaden-
cji, zaś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – do Narodowej Rady 
Rozwoju Rady do spraw Młodzieży. 

Promieniowanie potencjału organizacyjnego

Nagromadzony potencjał Stowarzyszenia, który wydobyto dzięki 
wsparciu z Proo, zaczął procentować. Przeobraził się on w ener-
gię do kontynuowania dotychczasowych oraz podjęcia zupełnie 
nowych działań w KsM -ie. A warto wskazać kilka przykładów takich 
inicjatyw:

1. Akcja Polak z sercem to sztandarowe działanie charytatywne 
Stowarzyszenia. Ma ona na celu pomoc humanitarną, ale 
także budowanie relacji z Polakami mieszkającymi za wschod-
nią granicą – na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Do tej pory odbyły 
się cztery edycje akcji. Aktualnie z racji wojny na Ukrainie 
przyjęła ona formę pomocową pn. Polak z sercem dla pokoju. 

2. Po co wskrzeszać trupa? To wywiad rzeka z ks. prałatem Anto-
nim Sołtysikiem, pierwszym generalnym asystentem kościel-
nym Stowarzyszenia. Wydany został po dziewięciu latach od 
jego ukończenia. Jest to nie tylko publikacja skierowana do 
członków Stowarzyszenia, ale również kompendium wiedzy 
o duszpasterstwie młodzieży w Polsce. Właśnie na ks. Sołty-
sika postawił św. Jan Paweł II, gdy jako metropolita krakowski 
powierzył mu misję duszpasterza młodzieży.

3. Film Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie w  reż. Tadeusza 
Syki. To oficjalny materiał filmowy beatyfikacji ks. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej, który opowiada 
o losach ks. Wyszyńskiego w powstaniu warszawskim. Obok 
gwiazd kina mogli zagrać w nim KsM -owicze, wcielając się 
w postacie epoki i pomagając przy organizacji technicznej 
tego wielkiego przedsięwzięcia. 

Należy podkreślić, że również materiały formacyjne (o  któ-
rych wspomniano wcześniej) oraz praca nad dokumentami 
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organizacyjnymi (takimi jak m.in. regulaminy), to również efekt 
działania środków Proo. Sam fakt wydania i opracowania profe-
sjonalnych wydawnictw cieszy, lecz o wiele bardziej cenne jest to, 
że do realizacji tego pomysłu udało się zaangażować wielu chętnych 
druhów o fachowym wykształceniu, którzy niewątpliwie wzmocnili 
osobowy potencjał Stowarzyszenia.

Podsumowanie 

Wartości chrześcijańskie obecne w Katolickim Stowarzyszeniu Mło-
dzieży nie odbierają naszej organizacji cech nowoczesności; nie 
szufladkują jej w zaścianku, wręcz przeciwnie – podnoszą morale 
zespołu i są motywacją dla jego członków do jeszcze większego 
zaangażowania się w realizację misji Stowarzyszenia. 

Na przykładzie KsM -u można zaobserwować, jak młodzież zaan-
gażowana w obywatelską aktywność w jego szeregach i wsparta 
finansowo przez Narodowy Instytut Wolności z  zapałem służy 
Ojczyźnie, wnosząc przy tym w swoje życie wiele dobra. Wcielając 
w czyn chrześcijańskie wartości, zdecydowanie łatwiej być Polakiem 
z sercem, codziennie „wskrzeszając trupa” codzienności coraz bar-
dziej wymagającej od młodych wysiłku.
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Patryk Czech – absolwent prawa oraz edukacji artystycz
nej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rze
szowskim. Pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium 
Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
(2018–2022) oraz dyrektora Wydawnictwa „Gotów” ksm 
(2020–2022). W latach 2019–2021 był członkiem Rady 
Dialogu z Młodym Pokoleniem. Obecnie jest członkiem 
Rady ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju przy Pre
zydencie rp oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Vii kadencji.
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Aktywność obywatelska seniorów –  
jak ją skutecznie wspierać i rozwijać?

Wprowadzenie

Na wstępie chciałbym przypomnieć definicję aktywności obywa‑
telskiej, która jest rozumiana jako udział obywateli w życiu poli-
tycznym, gospodarczym, kulturalnym i  społecznym, zarówno 
państwa, jak i wspólnoty lokalnej. Aktywność ta jest świadoma 
i dobrowolna. Przejawia się m.in. udziałem w wyborach, kontrolo-
waniem lub sprawowaniem władzy, przynależnością do organizacji 
społecznych lub stowarzyszeń, dbaniem o ład i porządek publiczny, 
reagowaniem na przejawy łamania przyjętych zasad, zaangażowa-
niem się w pomoc potrzebującym oraz samoorganizowaniem się 
obywateli w sprawach dotyczących wspólnego dobra1. 

Na koniec 2019 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej przekroczyła 
w Polsce 9,7 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się 
o 2,1%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 
25,3%. Według szacunków w 2050 r. liczba osób 60+ ma wynosić 
13,7 mln (czyli 44,7% społeczeństwa)2. Dane te wskazują na potrzebę 
zwrócenia uwagi, że istotnym motywem tworzenia właściwych 

 1 P. Krygiel, Aktywność obywatelska w Polsce – co możemy zrobić?, Instytut Sobieskiego, 
Warszawa 2015. 
 2 Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r., red. E. Kamińska Gawryluk i in., Głów
ny Urząd Statystyczny, Warszawa, Białystok 2021 [online] https://stat.gov.pl/files/gfx/

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.121‑134
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fundamentów demokratycznego państwa powinno być wspieranie 
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, w którym seniorzy 
mają do spełnienia bardzo ważną funkcję.

Jak wynika z badania Sytuacja i potrzeby Seniorów w czasie pan‑
demii COVID‑19, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut 
Rozwoju Społecznego, 90% seniorów dysponuje wolnym czasem, 
a ponad połowa respondentów chciałaby się zaangażować w życie 
społeczne, w  funkcjonowanie lokalnych, osiedlowych struktur 
samorządowych, jak również animować i aktywizować się w życiu 
kulturalno -społecznym swojego środowiska, czy też nawiązywać 
czynną współpracę z  organizacjami trzeciego sektora3. Wyniki 
wspomnianego badania wskazały także, że ponad 55% seniorów 
nie korzysta z działań oferowanych im w ich okolicy (jeśli tak, to 
najczęściej uczestniczą w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
Klubach Seniora, Kołach Gospodyń Wiejskich). Ponadto 70% senio-
rów uważa, że nie ma wpływu na swoje otoczenie i decydentów, 
a 30% z nich chciałoby współtworzyć media obywatelskie. Wydaje 
się więc, że najistotniejszym aspektem promocji aktywności spo-
łecznej i obywatelskiej wśród seniorów jest pokazanie im, w jaki 
sposób i jakimi metodami mogą efektywnie podejmować i reali-
zować działania obywatelskie i społeczne, w tym – w jaki sposób 
mogą je odpowiednio komunikować, sygnalizować i wprowadzać 
w życie. Z badań wynika jednak, że seniorzy nie znają roli i mocy 
mediów obywatelskich. Boją się lub nie wierzą w skuteczność wyko-
rzystania tego typu kanału komunikacji do poinformowania władzy 
o własnych potrzebach i poprawy swojej sytuacji. 

Innym dostrzeganym problemem jest bierność i  pasywność 
obywatelska grupy seniorskiej powyżej 60. roku życia. Jak wynika 
z raportu Badanie aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej 
seniorów, seniorzy deklarują znaczne zainteresowanie tym, co dzieje 
się wokół nich w sferze publicznej, co jednak nie przekłada się na 

portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6002/2/3/1/sytuacja_osob_starszych_w_pol
sce_w_2020_r.pdf [dostęp: 31.07.2022].
 3 Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Sytuacja i potrzeby Seniorów 
w czasie pandemii COVID-19, Kraków 2022 [online] instytutmirs.pl/badania [dostęp: 
07.11.2022].
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ich aktywność obywatelską i partycypacyjną4. Zainteresowania 
sprawami lokalnymi i światowymi są często pobieżne. 36% ankieto-
wanych było zainteresowanych tylko sprawami lokalnymi i polskimi 
bez uwzględniania wydarzeń zza granicy, natomiast 9% intere-
suje się tylko wypadkami lokalnymi (dzielnica, miasto). Ponad 60% 
seniorów chce wiedzieć więcej o działalności władz lokalnych, ale 
większość z nich ocenia ich funkcjonowanie na poziomie „średnim”. 
Informacje o wydarzeniach docierają do respondentów z różnych 
źródeł. O lokalnych sprawach dowiadują się przede wszystkim od 
sąsiadów i znajomych, z ogłoszeń administracji osiedlowej, plakatów 
i informacji na tablicach ogłoszeniowych przy sklepach, kościołach, 
przedszkolach, z ulotek dostarczanych przez kolporterów, od urzęd-
ników. Z Internetu czerpią wiedzę osoby aktywne (w tym aktywne 
zawodowo), głównie z wykształceniem średnim lub wyższym. 

Pomimo szeroko podejmowanych działań proseniorskich, nadal 
możemy zauważyć zwiększające się różnice pokoleniowe wynika-
jące z postępu technologicznego, cywilizacyjnego, zmian wartości 
czy stylu życia. Statystyki stale odnotowują niski poziom udziału 
osób starszych w życiu społeczno -kulturalnym. Ich aktywność nie-
jednokrotnie ogranicza się tylko do udziału w inicjatywach społecz-
ności lokalnej, spędzania czasu w zamkniętym gronie osób, lęku 
przed aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym. Zjawisko 
to wynika m.in. z ciągłych zmian rynku oraz chaosu informacyj-
nego czy też z powielania nawyków wynikających z przypisywanej 
sobie roli „osoby niezdolnej do kreatywnych działań”. Zamknięci 
w  czterech ścianach seniorzy w  czasie lockdownu związanego 
z pandemią coVID-19 najczęściej odczuwali samotność. Pozbawieni 
fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem, byli bardziej narażeni 
na złe samopoczucie i stany depresyjne. Sytuację tę pogłębiała nie-
odpowiedzialna postawa mediów informacyjnych, których przekaz 
zdominowany był tragicznymi statystykami straszącymi seniorów, 
co dodatkowo pogarszało ich zły stan psychiczny.

 4 E. Miszczak, Badanie aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów – 
mieszkańców miasta Lublin. Raport z badań terenowych, Związek Stowarzyszeń Forum 
Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lublin 2016. 
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Kolejnym problemem w obszarze efektywnej aktywności obywa-
telskiej jest brak dostępności do dóbr i niska świadomość społeczna 
w tym zakresie. Problem ten zyskał na znaczeniu w lipcu 2018 r., 
kiedy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło wpro-
wadzenie programu Dostępność+5. Dostępność jest dla wielu osób 
warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu 
społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy 
miejsca pracy. Problem dostępności zyskał na znaczeniu w czasie 
pandemii, kiedy mobilność została znacznie utrudniona i ograni-
czona. W związku z tym pojawiła się konieczność wprowadzenia 
dostępności funkcjonalnej w zakresie korzystania z oferty rynko-
wej, społecznej, publicznej – podczas przebywania w domu. Wagę 
zagadnienia ilustrują wyniki badań Międzynarodowego Instytutu 
Rozwoju Społecznego, z których wynika, że 40% seniorów dostrzega 
problem barier architektonicznych w swoim otoczeniu, a dominu-
jąca większość z nich nie jest świadoma, że może mieć wpływ na 
zwiększenie przystępności w swoim otoczeniu (dla siebie i lokalnej 
społeczności – np. poprzez skargę na brak dostępności)6. Dlatego tak 
ważna jest edukacja obywatelska w tym zakresie7. 

Istnieje ogromna potrzeba kształtowania społeczeństwa oby-
watelskiego z  aktywnym udziałem w  nim seniorów i  z  uwzględ-
nieniem spraw, które ich dotyczą. Niewątpliwie największym 
wyzwaniem jest aktywizacja społeczeństwa w kontekście solidar-
ności wewnątrz- i międzypokoleniowej, pomocy sąsiedzkiej oraz 
obywatelskiej empatii. Ta solidarność skierowana do seniorów 
jest kluczowa w okresie popandemicznym, kiedy część seniorów 
w  dalszym ciągu przebywa w  izolacji lub ogranicza swój udział 
w życiu społecznym i obywatelskim.

 5 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Program Dostępność Plus [onli
ne] https://www.gov.pl/web/fundusze regiony/program dostepnosc plus [dostęp: 
31.07.2022].
 6 Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Sytuacja i potrzeby Seniorów 
w czasie pandemii COVID-19, Kraków 2022 [online] instytutmirs.pl/badania [dostęp: 
07.11.2022].
 7 Dostępność możemy sobie wywalczyć, „Głos Seniora” 2021, nr 53, s. 14.
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Obywatelski Głos Seniora – reaguj, interweniuj, 
zgłaszaj postulaty – miej wpływ na swój los

W odpowiedzi na potrzebę tworzenia przestrzeni do aktywizacji 
obywatelskiej osób starszych i rozwijania srebrnej gospodarki, Sto-
warzyszenie MANKo prowadzi ogólnopolskie i międzynarodowe 
programy oraz media obywatelskie. Są to: Obywatelski Głos Seniora, 
Ogólnopolska Karta Seniora i Gmina Przyjazna Seniorom.

Media obywatelskie mogą być bardzo skutecznym narzędziem 
kształtowania świadomości życia społeczno -gospodarczego. W ter-
minologii anglojęzycznej spotkamy dwie propozycje na określenie 
tego rodzaju aktywności obywateli w sferze mediów: citizen journa‑
lism i civic journalism. Pojęcie civic journalism zostało zdefiniowane 
jako angażowanie zwykłych obywateli w  proces publikowania 
gazety poprzez włączanie ich w proces tworzenia informacji. Z kolei 
citizen journalism należy rozumieć jako „sytuacje, w których czytel-
nicy angażują się, wraz z profesjonalistami, w tworzenie dzienni-
karstwa”. Taka współpraca między amatorami i profesjonalistami 
w sferze produkcji i dystrybucji informacji staje się coraz bardziej 
popularna i przybiera coraz bardziej różnorodne formy8. 

Stowarzyszenie MANKo – Głos Seniora przez 20 lat swej dzia-
łalności wypracowało model działań obywatelskich opartych na 
misji, dążeniu do zmiany społecznej, reprezentatywności grupy 
odbiorców, profesjonalizacji struktury redakcyjnej, międzypokole-
niowości9. W znacznej mierze media obywatelskie są wykorzysty-
wane przez Stowarzyszenie jako narzędzie edukacyjnych kampanii 
społecznych.

Kampania „Obywatelski Głos Seniora – reaguj – interweniuj – 
miej wpływ na swój los”, a także wydawany w jej ramach magazyn 

„Obywatelski Głos Seniora”, pełnią funkcję nie tylko przekaźnika 
wiedzy i  informacji, ale stanowią również platformę integracji 
oraz wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy radami seniorów, 

 8 M. Łosiewicz, Rozwój mediów obywatelskich w Polsce, w: Zawód: dziennikarz. Między 
misją a profesją, red. B. Brodzińska, M. Jeziński, M. Mateja, Wydawnictwo umk, Toruń 
2015, s. 234.
 9 Źródła: manko.pl oraz glosseniora.pl [dostęp: 31.07.2022].
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samorządami, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, klubami seniora 
oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów. Obywa-
telski dział interwencyjny zawarty w każdym numerze magazynu 

„Obywatelski Głos Seniora” daje seniorom możliwość wypowie-
dzenia się na ważne dla nich tematy, dokładnego przedstawienia 
przypadków niesprawiedliwego lub niesłusznego potraktowania 
w dziedzinie prawa konsumenckiego, spraw społecznych, admi-
nistracyjnych, zdrowotnych. Dział ukazuje trudne sytuacje osób 
starszych, ale również interweniuje w tych sprawach u odpowied-
nich organów. Udziela ponadto porad w kwestiach prawnych, eko-
nomicznych, administracyjnych. 

Cel główny wspomnianej kampanii jest realizowany poprzez 
cele szczegółowe, takie jak:

1. kształtowanie pozytywnego wizerunku i potencjału starości 
i perspektyw osób starszych jako aktywnych uczestników 
życia społeczno -publicznego; 

2. kreowanie czynnej postawy seniora -obywatela, który „bierze 
sprawy w swoje ręce”; 

3. promowanie pozytywnych i efektywnych wzorów uczestnic-
twa w życiu publicznym i społecznym; 

4. propagowanie działalności społecznej i  publicznej senio-
rów (gminne rady seniora, kluby seniora, UTW, organizacje 
seniorskie); 

5. promowanie idei wolontariatu seniorów; 
6. edukowanie w obszarze szeroko pojętych zagadnień ekonomii, 

prawa, bezpieczeństwa; 
7. promowanie zdrowego stylu życia.
Aktywizacja obywatelska seniorów realizowana w  ramach 

kampanii dotyczy głównie ich zaangażowania w życie społeczne, 
szczególnie w okresie popandemicznym. W tym zakresie przewi-
dziano interaktywne konkursy aktywizujące seniorów medialnie, 
społecznie i obywatelsko. Użyteczność i różnorodność konkursów 
dobrze oddają ich nazwy: „Stylowi Seniorzy”, „Aktywny Senior”, 

„Oszczędny Senior”, „Zwierzak lekiem na samotność”, „Bezpieczny 
Senior”, „Przedsiębiorczy Senior”, „Myśl Zdrowo”, „Senior Działko-
wiec”, „Miłość po 60-tce” czy „Senior Meloman”. Co więcej: kampania 
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zakłada angażowanie seniorów w bycie ambasadorami i współtwór-
cami obywatelskich proseniorskich kampanii społecznych. 

Kampanie społeczne jako narzędzia 
aktywizacji obywatelskiej seniorów

Jak stwierdza Urszula Gołaszewska -Kaczan, kampania społeczna 
jest formą działań społecznie zaangażowanych organizacji, obok 
akcji czy programu społecznego10. Jest to medialna kampania reali-
zowana najczęściej przy współpracy różnych podmiotów, mająca na 
celu rozwiązanie jakiegoś problemu społecznego, promocję warto-
ści lub zmianę postaw; umożliwia różne typy wsparcia: finansowe, 
rzeczowe, usługowe. Zwykle kampania społeczna angażuje wielu 
interesariuszy i powinna być silnie promowana. Z praktycznego 
punktu widzenia kampania społeczna to:

zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym 
czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, 
których celem jest doprowadzenie do wzrostu wie-
dzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego 
problemu społecznego lub rozwiązanie problemu spo-
łecznego blokującego osiąganie dobra wspólnego zdefi-
niowanego jako cel marketingowy11.

Stowarzyszenie MANKo wypracowało własną metodologię pro-
wadzenia kampanii społecznych i łączenia z nimi mediów obywa-
telskich. Poniżej prezentuję kilka takich przedsięwzięć.

 10 U. Gołaszewska Kaczan, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnic
two Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 108–109.
 11 B. Tarczydło, Kampania społeczna w teorii i praktyce, „Studia Ekonomiczne. Ze
szyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 157, s. 226.
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SOlIDARNI Z SENIORAMI – RAZEM DAMY RADĘ

Kampania „Solidarni z Seniorami – razem damy radę” propaguje 
solidarność międzypokoleniową i promocję wolontariatu sąsiedz-
kiego. W jej ramach zwiększana jest świadomość społeczeństwa 
dotycząca sytuacji seniorów, których głównym problemem jest 
samotność, dotykająca ponad 40% z nich. W jej ramach zorganizo-
wano: wysyłkę aktywizacyjno -edukacyjnych pakietów wsparcia 
do 20 tys. samotnych seniorów, spotkania z seniorami w 100 gmi-
nach oraz kanał telewizyjny Głos Seniora TV. Od marca do listo-
pada 2020 r. wyprodukowano i umieszczono tam 60 programów 
(200 tys. wyświetleń). Wszystkie działania kampanii w tym czasie 
osiągnęły zasięg aż 500 tys. odbiorców.

POZNAJ SWOJEGO SąSIADA – SENIORA

Najbardziej dotkliwym problemem dla osób starszych jest samotność 
i brak zainteresowania ze strony najbliższego otoczenia. Ale nawet 
bardzo samotny człowiek ma sąsiada, każdy z nas jest też czyimś 
sąsiadem. Często seniorzy nie chcą prosić o pomoc albo też nie chcą 
nam przeszkadzać, widząc, że spieszymy się każdego dnia do pracy 
czy na zakupy, zajęci swoimi sprawami. Ich izolację pogłębiła trwa-
jąca ponad rok pandemia coVID-19. Tymczasem nawet najdrobniej-
szy gest sąsiedzkiej życzliwości może okazać się o wiele cenniejszy 
niż wszelkie formy pomocy instytucjonalnej. Dlaczego? Bo wynika 
z autentycznego zainteresowania drugim człowiekiem – seniorem, 
sąsiadem.

Reagując na bieżącą sytuację społeczną, Stowarzyszenie MANKo 
zainicjowało ogólnopolską kampanię pod nazwą „Poznaj Swojego 
Sąsiada  – Seniora”. W  ten sposób promujemy pomoc sąsiedzką 
dla potrzebujących seniorów i apelujemy do wszystkich osób, aby 
włączyły się w tę akcję. Aby dołączyć do akcji, należy wydruko-
wać gotowy plakat znajdujący się na stronie internetowej, wpisać 
numer kontaktowy i zawiesić afisz na klatce schodowej lub włożyć 
go do skrzynki na listy osoby samotnej. W kolejnym kroku należy 
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poczekać na zgłoszenie potrzebującego seniora, a następnie pomóc 
mu: zrobić zakupy, wyprowadzić psa czy też po prostu porozmawiać 
ze starszą osobą przez telefon.

STOP MANIPulACJI, NIE DAJ SIĘ OSZuKAć!

Kampania „Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!” ma na celu zwięk-
szenie świadomości konsumentów. Jej głównym celem jest edukacja 
w obszarze oszczędności, ekonomii, praw konsumenta, rozpoznawa-
niu manipulacyjnych technik sprzedaży oraz w zakresie bezpieczeń-
stwa. Od marca 2020 r. przestępcy dwoją się i troją, aby wykorzystać 
wywołane pandemią lęk, panikę i izolację seniorów w Polsce. Działają 
w Internecie, ale też w kontakcie bezpośrednim. Do tej pory oszuści 
wymyślili ponad 45 różnych technik manipulacyjnych. Na oszustwa 
najczęściej narażeni są seniorzy mieszkający samotnie, bez rodziny, 
którzy dają się zwieść różnorodnym i coraz to nowszym metodom 
naciągania i manipulacji. Jak wynika z oficjalnych danych, rocznie 
przestępcy, dzięki różnego rodzaju oszustwom, wyciągają z kont 
bankowych seniorów ponad 85 mln złotych. Dlatego edukacja oby-
watelska osób starszych w obszarze bezpieczeństwa jest bardzo 
potrzebna. W ramach kampanii Stowarzyszenie MANKo opracowuje 
narzędzia edukacyjno -informacyjne, tj. ulotki, foldery, plakaty, spoty, 
warsztaty, a następnie poprzez media oraz partnerskie samorządy 
i organizacje seniorskie dociera z komunikatem do grypy docelo-
wej – seniorów i ich rodzin. Ponadto organizator aktywizuje senio-
rów i osoby młodsze, aby zostały ambasadorami kampanii – czyli 
lokalnymi edukatorami, którzy z użyciem wytworzonych narzędzi 
przekazu doszkalają swoje rodziny, znajomych i sąsiadów w zakresie 
bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom.

PROGRAM GMINA PRZYJAZNA SENIOROM

Program „Gmina Przyjazna Seniorom” ukierunkowany jest 
na wsparcie samorządu w  zakresie rozwoju lokalnej polityki 
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senioralnej. Odbywa się to poprzez transfer wiedzy i odpowied-
nich narzędzi wspomagających lokalną politykę senioralną. Są to: 
Ogólnopolska Karta Seniora, ogólnopolski magazyn „Głos Seniora”, 
Senioralia, materiały wielu kampanii edukacyjnych i aktywizacyj-
nych, np. „Nie daj się oszukać”, „Stylowi Seniorzy” itd. Kolejnym 
ważnym aspektem jest wdrożenie pracowników urzędów, odpowie-
dzialnych za kontakt z seniorami, w program Ogólnopolskiej Karty 
Seniora oraz wsparcie podczas wprowadzania Karty do środowiska 
lokalnego. Program zakłada również wdrożenie lokalnych przedsię-
biorców do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także eduko-
wanie właścicieli firm w obszarze srebrnej gospodarki. Istotnym 
elementem jest szersza współpraca podczas organizowanych wyda-
rzeń dla seniorów oraz wydawanie lokalnej (gminnej lub powia-
towej) edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora. Do programu Gmina 
Przyjazna Seniorom należy już ponad 200 samorządów.

OGólNOPOlSKA KARTA SENIORA

Jak wskazano wyżej, aby otrzymać certyfikat Gminy Przyjaznej 
Seniorom, samorząd we współpracy ze Stowarzyszeniem i innymi 
organizacjami seniorskimi ze swego terenu powinien wydawać 
lokalną (gminną lub powiatową) edycję Ogólnopolskiej Karty 
Seniora. Uprawnia ona do zniżek już w ponad 3 tys. punktach w całej 
Polsce. W większości są to instytucje związane ze zdrowiem i spędza-
niem wolnego czasu, tj. przychodnie, uzdrowiska, sanatoria, gabinety 
rehabilitacji, baseny, kluby fitness, kawiarnie, kina i teatry. Seniorzy 
posiadający Kartę są bardziej aktywni, mobilni i bardziej skłonni do 
korzystania z usług rekreacyjnych, co w oczywisty sposób przekłada 
się na ich stan zdrowia. Co ważne, Ogólnopolska Karta Seniora jest 
także narzędziem aktywizacyjnym. Współtworzą ją bowiem sami 
seniorzy, którzy poszukują firm chcących honorować Kartę, ponadto 
samodzielnie ją dystrybuują wśród innych seniorów, często nieak-
tywnych i samotnych. Można więc uznać, że jest to kolejna metoda 
aktywizacji i „wciągania” starszych ludzi w politykę senioralną 
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i proseniorską ofertę proponowaną przez samorządy. Ogólnopolską 
Kartę Seniora posiada już ponad 500 tys. osób.

MIĘDZYNARODOWE SENIORAlIA W KRAKOWIE

Międzynarodowe Senioralia w  Krakowie to wydarzenie, które 
odbywa się corocznie i  gromadzi dużą liczbę uczestników 
(w 2021 r. to 3 tys. osób ze 100 miejscowości). Senioralia mają na 
celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktyw-
nego obywatela, a także integrowanie osób 60+ poprzez budowanie 
świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem 
oraz prozdrowotnej. Na wydarzenie zapraszani są członkowie rad 
seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorskich, 
instytucji publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawi-
cieli miast partnerskich i władz samorządowych z całej Polski. Senio-
ralia inauguruje uroczysta Msza Święta w Kościele Mariackim, po 
której następuje ogromny pochód -parada do Parku Jordana, gdzie 
odbywają się wykłady, bezpłatne badania i konsultacje. Poza czę-
ścią wykładową w planie wydarzeń jest także część sportowa oraz 
rozrywkowa wraz z imprezą integracyjną, którą prowadzi DJ Wika 
i Alexander Martinez. Organizowany jest również Pokaz Mody Sty-
lowych Seniorów – laureatów konkursu Głosu Seniora.

SZKOŁA PRZYJAZNA SENIOROM

Projekt zakłada rozwój międzypokoleniowej edukacji i  aktywi-
zacji obywatelskiej. W ramach programu nauczyciele ze szkoły 
partnerskiej są szkoleni, w jaki sposób edukować i aktywizować 
uczniów w zakresie potrzeb osób starszych tak, aby młodzi ludzie 
mogli wykorzystać tę wiedzę do aktywizowania swoich dziadków 
i starszych wiekiem sąsiadów. Z drugiej strony w projekcie zachęca 
się i kształci lokalnych seniorów, aby byli w stanie wejść do szkoły 
i wesprzeć nauczyciela w przekazie młodemu pokoleniu wiedzy 
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praktycznej z obszaru ekologii, patriotyzmu, historii, folkloru, toż-
samości lokalnej i postaw obywatelskich.

Podsumowanie

Stowarzyszenie MANKo stanowi przykład organizacji skutecznie 
łączącej aktywności w zakresie aktywizacji obywatelskiej, edukacji 
i przedsiębiorczości seniorów. Inicjatywy realizowane przez Sto-
warzyszenie potwierdzają, że możliwe jest wspieranie mobilizacji 
obywatelskiej osób 60+ przez organizację pozarządową, zarówno 
w obszarze lokalnej społeczności, przedsiębiorczości 60+, jak i poli-
tyki proseniorskiej. Kluczowe są w  tym zakresie uruchomione 
przez Stowarzyszenie platformy do proseniorskiej współpracy 
międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej. Sektor pozarządowy 
ma z pewnością znaczny potencjał w podwyższaniu jakości życia 
społeczno -gospodarczego oraz w kreowaniu przestrzeni do roz-
wiązywania problemów społecznych i obywatelskich. Potencjał ten 
trzeba wykorzystać.

W kolejnych latach Stowarzyszenie MANKo planuje dalszą rozbu-
dowę opisanych projektów oraz edukacji cyfrowej poprzez platformę 
e -learningową, szkolenia w gminach partnerskich oraz ciągły roz-
wój telewizji Głos Seniora TV (www.youtube.com/GlosSenioraTV). 
Kontynuowana będzie także internacjonalizacja działań Stowarzy-
szenia poprzez dynamizację obecnych programów, tj. Europejskiej 
Karty Seniora, Europejskiego Głosu Seniora oraz Gminy Przyjaznej 
Seniorom za granicą – Senior Friendly City/Commune. Stowarzysze-
nie będzie także rozwijać projekt Obywatelski Głos Seniora, który 
został stworzony ze wsparciem oraz finansowaniem Narodowego 
Instytutu Wolności – FIo. W ramach tego konceptu planowany jest 
dalszy rozwój działu Obywatelski Głos Seniora i kampanii Reaguj – 
Interweniuj – Zgłaszaj Postulaty i miej wpływ na swój los. Ma to na 
celu zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej Seniorów, 
aby finalnie polepszyć ich jakość życia.



133akt ywność obywatelska seniorów – jak ją  skutecznie wspierać i  rozwijać

BIBlIOGRAFIA

Krygiel P., Aktywność obywatelska w Polsce – co możemy zrobić?, Instytut 
Sobieskiego, Warszawa 2015. 

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r., red. E. Kamińska -Gawryluk i in., 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Białystok 2021 [online] 
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktual-
nosci/6002/2/3/1/sytuacja_osob_starszych_w_polsce_w_2020_r.
pdf [dostęp: 31.07.2022].

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Sytuacja i potrzeby 
Seniorów w czasie pandemii COVID‑19, Kraków 2022 [online] insty-
tutmirs.pl/badania [dostęp: 07.11.2022].

Miszczak E., Badanie aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej 
seniorów – mieszkańców miasta Lublin. Raport z badań terenowych, 
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządo-
wych, Lublin 2016. 

Łosiewicz M., Rozwój mediów obywatelskich w Polsce, w: Zawód: dzien‑
nikarz. Między misją a profesją, red. B. Brodzińska, M. Jeziński, 
M. Mateja, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015.

Dostępność możemy sobie wywalczyć, „Głos Seniora” 2021, nr 53, s. 14.
Gołaszewska -Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
Tarczydło B., Kampania społeczna w teorii i praktyce, „Studia Ekono-

miczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach” 2013, nr 157, s. 225–234.

NETOGRAFIA

manko.pl [dostęp: 31.07.2022].
glosseniora.pl [dostęp: 31.07.2022].
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Program Dostępność Plus 

[online] https://www.gov.pl/web/fundusze -regiony/program-
-dostepnosc -plus [dostęp: 31.07.2022].



134 łukasz salwarowski

Łukasz Salwarowski – prezes Stowarzyszenia manko, 
prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecz
nego, redaktor naczelny „Głosu Seniora”, ekonomista, 
socjolog, działacz społeczny, dziennikarz i wydawca 
mediów. Inicjator Programu Gmina Przyjazna Senio
rom, Ogólnopolska Karta Seniora oraz dziewięciu edycji 
Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie. Zasiada 
w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw 
Pacjenta, a od 2020 r. w Radzie Dostępności przy Mini
sterstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Radzie 
ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny i Poli
tyki Społecznej.



IlONA GOSIEWSKA

Zmiana – impuls do rozwoju  
czy zagrożenie dla NGO?

Stowarzyszenie Odra -Niemen oparte jest w całej swej aktywności 
na zmianie – w zakresie włączania kolejnych środowisk, członków, 
wolontariuszy do działań, w zakresie wciąż nowych aktywności 
związanych z pojawiającymi się potrzebami naszych beneficjen-
tów, w zakresie czujnej reakcji na pojawiające się nowe zagrożenia, 
wyzwania, perspektywy. 

Reprezentuję organizację, którą 14 lat temu założyłam z mężem 
i grupką przyjaciół. Stowarzyszenie odpowiedziało na apel kom-
batantów Armii Krajowej, łagierników, którzy po wojnie nie mogli 
przyjechać do Polski i zostali na Grodzieńszczyźnie (obecnie na 
Białorusi). Żadna wrocławska organizacja, osadzona w swej specy-
fice działań, nie chciała przyjąć nowego wyzwania, zadania, które 
proponowaliśmy. Zatem już na początku zmierzyliśmy się z koniecz-
nością podjęcia własnej aktywności i oznaczyliśmy naszą pracę jako 
otwartą na szeroką współpracę. Początkowy problem z realizacją 
projektu stał się naszą siłą, wpisał nas w konieczność bycia wyczu-
lonym na wszystko, co niesie świat i otaczająca nas rzeczywistość. 

Stowarzyszenie Odra -Niemen jest organizacją otwartą, skon-
centrowaną na zmieniającym się świecie, na nowych narzędziach 
i wszelkich sprawach, które dotyczą całego środowiska pozarzą-
dowego. Nie boimy się zmian, a co więcej, mimo wielu trudnych 

https://doi.org/10.54253/w
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zwrotów akcji każdy kolejny, nowy kierunek daje nam impuls do 
podejmowania nowych wyzwań. 

W tym tekście stawiam pytania, które pojawiają się w mojej 
wieloletniej działalności społecznej, pytania, które wybrzmiewają 
podczas wielu dyskusji i obserwacji zmieniającego się środowiska 
pozarządowego. Niech odpowiedzi na nie będą inspiracją dla innych 
środowisk społecznych i małym osobistym podsumowaniem działań, 
które doprowadziły do sukcesu Stowarzyszenia Odra -Niemen, bo 
tak oceniam efekty naszej pracy, biorąc pod uwagę pozycję wyj-
ściową i stan dzisiejszy. 

Czy współpraca środowiskowa to szansa, obowiązek 
czy obciążenie w rozwijaniu aktywności społecznej?

Pierwsze lata działania Stowarzyszenia Odra -Niemen to realiza-
cja dobrego zadania Rodacy -Bohaterom, które mogło trwać w nie-
zmienionej formie przez lata. Doświadczenia pracy z weteranami 
I i II Konspiracji z dawnych Kresów II rP, a potem z terenów całej 
Polski dały nam siłę i pokorę, a młodzież licznie zgromadzona wokół 
projektu wzmocniła Stowarzyszenie Odra -Niemen swą witalnością, 
otwartością na zmiany i chęcią budowania oddziałów w różnych 
regionach Polski. Gdybyśmy zatrzymali nasz rozwój na Wrocławiu, 
nie bylibyśmy w tak dobrym miejscu na mapie NGo jak to, które 
obecnie zajmujemy.

Współpraca przy wspólnym, aktywnym projekcie dała szansę na 
zbudowanie wolontariatu, na poznanie się osób i środowisk. To był 
i wciąż jest czas na debatę o skromnych zasobach wielu organizacji, 
ich istotnych problemach, pomysłach na rozwój. Wiele wysiłku 
kosztowała nas pomoc innym organizacjom, grupom nieformalnym, 
działającym w Polsce i poza granicami kraju. Sami byliśmy w nie 
najlepszej kondycji finansowej. Niełatwo jest też prowadzić osiem 
oddziałów w Polsce i jeden za granicą. Jednak mieliśmy potencjał 
w postaci wspierających nas środowisk kombatanckich, ogromne 
zaangażowanie młodych ludzi i nie mogliśmy odwracać się od innych 
w potrzebie. To zrodziło do dziś trwającą przyjaźń środowiskową, 
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szacunek i szeroką współpracę. Zbudowaliśmy na tych relacjach 
Federację Patriotyczną i sieć różnych grup wokół nas oraz mocny 
wolontariat. Zatem wysiłek przyniósł korzyści nie tylko innym pod-
miotom, ale też nam.

Wszędzie promujemy zasadę działania ponad podziałami i ponad 
granicami. To trudne, ale budowanie szerokiej wspólnoty wokół 
wspólnych celów daje nam ogromną satysfakcję. 

Czy nowe technologie to szansa czy bariera 
dla zaangażowanych działań?

Jesteśmy jako środowisko zanurzeni w polskiej historii, przebywamy 
ze świadkami historii, a postrzegani jesteśmy jako nowoczesna orga-
nizacja patriotyczna, bo próbujemy przeszłość pokazywać poprzez 
nowoczesny przekaz, poprzez social media, tworząc kwartalnik, 
podcasty, blog, szukając wciąż nowych rozwiązań. Na jednym 
z paneli, w którym brałam udział, na temat wyzwań stojących przed 
organizacjami zajmującymi się historią, patriotyzmem, usłyszałam 
pytanie: czy nie boimy się przekazywać tak ważne treści społeczne, 
edukacyjne, patriotyczne przez dość „rozrywkowe” media społecz-
nościowe? Od początku uważałam i dalej tak sądzę, że otwarcie 
na nowe technologie, na zmieniające się otoczenie to wręcz obo-
wiązek organizacji pozarządowych, bez względu na specyfikę ich 
działań. Każde medium może przysłużyć się dobrej sprawie, jest 
oknem na świat, promocją działań i zawsze zachęcam do korzystania 
z każdego nowego środka przekazu. 

Nie jesteśmy specjalistami w zakresie nowych mediów, ale stale 
się uczymy i poszerzamy naszą społeczność internetową. Zdobyli-
śmy sporą grupę przyjaciół na Facebooku nie poprzez zatrudnienie 
specjalistów czy też wydawanie sporych funduszy na kampanie 
reklamowe (choć i takie się zdarzają), ale dzięki rzetelnemu, syste-
matycznemu, transparentnemu pokazywaniu tego, co robimy, jak 
pracujemy, z kim działamy. Sami budujemy nasz przekaz, raz lepiej, 
raz gorzej, ale to są nasze treści, nasze emocje, nasze kampanie. 
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Z pewnością nie jest błędem korzystanie z pomocy firm zewnętrz-
nych, ale w działalności społecznej stawiamy na własny zespół, na 
środowiska wokół nas, zdobywając nowe doświadczenie, mamy 
szansę na rozwój własny i otoczenia. Tymi aktywnościami dzielimy 
się z innymi organizacjami, zachęcając do przeznaczania zdobytych 
środków raczej na własne zespoły, na własny rozwój, bo kto lepiej 
nas opisze niż my sami. 

Czy poprzez otwarcie się na zmiany, na nowe narzędzia 
nie zatracimy społecznego charakteru organizacji?

W ostatnich czasach środowisko pozarządowe często jest bom-
bardowane nowymi rozwiązaniami. Trzeba budować kapitały 
żelazne, strategie fundraisingowe, dywersyfikować fundusze na roz-
wój. Trzeba nowocześnie zarządzać zespołem, szkolić pracowników, 
działać on -line, prowadzić social media. Wszystko to trzeba robić. Jak 
pisałam powyżej, nie możemy się w organizacjach społecznych bać 
nowoczesności, zmian. Jednak bazując na własnym doświadczeniu, 
na własnych błędach i uważnie obserwując inne podmioty z trzeciego 
sektora, uważam, że często za bardzo zbliżamy się w tych zmianach 
do systemów działań funkcjonujących w korporacji. Jestem zaniepo-
kojona językiem korporacyjnym używanym coraz częściej w naszej 
społecznej branży, nastawieniem na rywalizację środowiskową, 
pogonią za sukcesem własnym, splendorem medialnym. 

Odra -Niemen jako środowisko jest bardzo aktywne na prowin-
cji. Współpracujemy z małymi i średnimi organizacjami, które tak 
często pięknie oddolnie działają. Oni potrzebują prostych zasad, rze-
telnej pomocy, dobrej współpracy, praktycznych porad. Tego samego, 
czego i my szukaliśmy w pierwszych dniach naszej aktywności. Te 
spotkania z różnymi NGo – w ramach naszych zadań własnych, pro-
wadzonych konkursów (regrantingi) – bardzo szybko sprowadzają 
nas na ziemię, jak tylko wpadamy w zbyt specjalistyczny przekaz, bo 
i nam się zdarzało korzystać z korporacyjnych ofert. Zatrudnialiśmy 
specjalistów, wydawaliśmy fundusze na wskazane przez nich cele, 
aby się przekonać, że nie o to nam chodzi. 
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Podobnie jak w obszarze medialnym, także i w finansowym 
postawiliśmy na rozwój własny, na wzmacnianie własnych zespo-
łów. Kierujemy fundusze i wiedzę na nas. Idzie nam trudniej, ale 
już widzimy sukces. Tworzymy własne, autentyczne kampanie, nie 
mamy już fundraiserów, tylko grupę przyjaciół, która chce szukać 
rozwiązań, aby wzmacniać finansowo nasze środowisko. Spotykamy 
się w małych i dużych zespołach, dyskutujemy, spieramy się, uczymy 
się i na pewno wzmacniamy. Nie zdobędziemy od razu milionów, 
ale budujemy programy na lata. I mamy satysfakcję, że to nasze 
autorskie pomysły. 

Zachęcamy do odwagi, do burzy mózgów, do zadawania sobie 
pytań, do współpracy we własnym zespole. Przecież nie dogonimy 
korporacji, a zgubimy po drodze serce społecznej aktywności. Moje 
środowisko w porę zatrzymało te biznesowe narzędzia i metody, 
zmieniając ich wektor na społeczną specyfikę, potrzeby i społeczny 
język przekazu. 

Czy społeczna działalność jest wiarygodna 
w tak politycznie podzielonej Polsce?

Polityka w NGo, NGo w polityce, ścierające się ideologie, które 
dotykają organizacje, poglądy członków środowisk pozarządowych 
utrudniające dialog. Jak w tym wszystkim nie zatracić swej auten-
tyczności, wiarygodności, a jednocześnie chcieć współpracować 
z różnymi podmiotami. 

Stowarzyszenie Odra -Niemen od początku swej aktywności 
spotykało się z bardzo ostrą krytyką z racji prowadzonych działań 
patriotycznych. Przez pierwsze lata byliśmy przez wielu bojko-
towani. Mimo to, nic nie straciwszy ze swych przekonań, warto-
ści i zasad, wciąż jesteśmy, rozwijamy się, poszerzamy struktury, 
wzmacniamy się finansowo. Oszczędnie korzystamy z dobrodziej-
stwa szerokiego przekazu mediów krajowych, publicznych i pry-
watnych (nie z naszej winy). Nie stoją za nami wielcy sponsorzy, 
a tych, którzy są z nami, musieliśmy mocno przekonywać do naszych 
pomysłów. 
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Wydaje mi się, że nasza siła to prawdziwe oddolne i społeczne 
zaangażowanie, skromność i serdeczna atmosfera, która przyciąga 
do nas wielu. Nasi liderzy nie działają politycznie, nie antagonizują 
stron, a przecież mówimy w swych aktywnościach o trudnych pol-
skich sprawach. Biorąc udział w wielu panelach prowadzonych dla 
środowisk pozarządowych, mając własne doświadczenia w pracy 
z  innymi organizacjami, wiem, że wielu z  nas ma te same pro-
blemy, te same oczekiwania, szuka podobnych rozwiązań. Mam 
przekonanie, iż coraz więcej organizacji rozumie, że warto razem 
systemowo zmieniać na lepsze środowisko pozarządowe, korzy-
stając z  wielu platform spotkań, grup roboczych, konferencji 
środowiskowych. Warto również przekonywać decydentów do 
wypracowanych przez lata doświadczeń, pomysłów środowiska 
pozarządowego. Nasze otoczenie natomiast trzeba stale zachęcać 
do merytorycznych, uważnych dyskusji, tak bardzo dzisiaj i zawsze 
potrzebnych.

Stowarzyszenie Odra -Niemen robi wszystko, stara się budować, 
a  nie dzielić, rozmawiać, a  nie krzyczeć na siebie, współpraco- 
wać, a  nie antagonizować. Nie zawsze się udaje, nie zawsze jest 
łatwo, ale zawsze warto próbować. Zawsze, gdziekolwiek jestem ja 
lub nasze delegacje, zachęcamy do współpracy ponad podziałami, 
do merytorycznych debat na temat kierunków i form wspólnych 
działań środowiskowych związanych z rozwojem całej branży poza-
rządowej. Przed organizacjami powinno stać zawsze wyzwanie, aby 
mądrze zabiegać o nasze wspólne sprawy, bo to są sprawy, które 
zawsze będą nas łączyć. 

Czy organizacjom pozarządowym potrzebna 
jest współpraca z NIW ‑CRSO?

Przyczynkiem do tego artykułu jest pięć lat działalności Narodo-
wego Instytutu Wolności. Dlatego pozwolę sobie poświęcić ten 
akapit zawsze trudnej współpracy między instytucją rządową 
a  organizacją pozarządową. Jak korzystać z  funduszy, zasobów 
instytucji państwowej, nie chcąc być oskarżonym przez inne 
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NGo o współpracę z politykami, której nasze środowisko tak się 
wystrzega. Zacznę więc od początku. 

Nie wiem, gdzie i czy dzisiaj byłaby Odra -Niemen, gdyby nie 
zaproszono nas pięć lat temu do rozmów roboczych przy tworzą-
cym się Narodowym Instytucie Wolności. Ja osobiście i kilku moich 
przyjaciół z różnych środowisk po raz pierwszy mieliśmy okazję 
wypowiedzieć się na szerokim forum o tym, jak trudno jest dzia-
łać w trzecim sektorze, ile jest podstawowych problemów. Mieli-
śmy szansę wysłuchać innych organizacji, skonfrontować własne 
doświadczenia, pokazać nasze możliwości. I mówię o tym stale na 
wielu otwartych spotkaniach. Potrzebna była instytucja ukierun-
kowana na nasze sprawy, umocowana znacząco, aby organizacje 
pozarządowe były słyszalne. Nie jest to laurka na rzecz NIW, tylko 
stwierdzenie faktów. Mamy zawsze prawo jako środowisko pozarzą-
dowe do merytorycznej krytyki działań każdej instytucji, zwłaszcza 
NIW, ale trudno nie zauważyć, jak bardzo się zmienił nasz sektor 
w ciągu tych pięciu lat. 

Mam przeświadczenie, że z  tych pierwszych spotkań robo-
czych wykluł się program prorozwojowy dla organizacji pozarzą-
dowych. Wszyscy mówiliśmy, jak jesteśmy biedni, bez narzędzi 
do pracy, funduszy na rozwój, bez metod do zakotwiczenia wła-
snych organizacji w swoich społecznościach lokalnych, krajowych, 
ponadnarodowych. W jakiś sposób to przełożyło się na dobry pro-
gram wsparcia dla NGo, który można i trzeba oceniać, ale który 
bardzo pomaga wielu organizacjom. 

Stowarzyszenie Odra -Niemen też złożyło swoją propozycję do 
programu bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji 
obywatelskich Proo. Mieliśmy taki wymarzony plan działań na 
własny rozwój na długo przed powstaniem NIW -crso. Byliśmy 
już dużą strukturą, kilkuoddziałową, z wieloma ważnymi projek-
tami. Nawiązaliśmy współpracę ze znakomitymi środowiskami 
kombatanckimi, mieliśmy rzesze wolontariuszy i ledwie dawali-
śmy radę przetrwać. Stare, użyczone komputery, obskurne biuro, 
brak podstawowych narzędzi reklamowych nie budowały dobrego 
wizerunku i większej wiary w rozwój podmiotu i utrzymanie mło-
dego personelu. 
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Nasza oferta, mimo że napisana z sercem, ledwie się zakwalifi-
kowała, ale dostaliśmy dotację. To trzyletnie wzmocnienie nie roz-
wiązało wszystkich problemów, ale dało nam ogromną szansę. Obok 
uzyskania konkretnych narzędzi otrzymaliśmy coś więcej – wzrost 
znaczenia w swoich środowiskach. Zakup prostych narzędzi, zmiana 
wizerunku, trochę szkoleń, zatrudnienie pracowników – to główne 
wzmocnienie zespołu, o które nam chodziło. Jednak poczuliśmy siłę, 
która pozwoliła nam mocniej zawalczyć o inne, niedostępne dotąd 
programy, o nowe biura we Wrocławiu (centrala środowiska). Dzięki 
nowej siedzibie osiągnęliśmy znaczący wzrost wiarygodności, co 
pozwoliło nam otworzyć się na wiele nowych działań. 

Nie piszę tego, aby się chwalić, ale by pokazać, że to doświadcze-
nie jest doświadczeniem wielu innych organizacji i choćby dla tego 
programu zawsze będę mówiła, że dobrze, że powstała taka insty-
tucja jak NIW. Nie jest ważne, jakie środowisko polityczne buduje 
dobre miejsce dla NGo. To od nas zależy, czy ulegamy wpływom 
polityków, czy nie, czy dotacja daje nam szansę na własny rozwój, 
czy na promocję jakiejś siły politycznej lub ideologicznej. 

Nie wiem, czy pięć lat temu ten najtrudniejszy czas dla mojego 
środowiska byśmy przetrwali. Cieszę się, że wykorzystaliśmy mak-
symalnie to wsparcie rozwojowe i życzę innym organizacjom takiego 
wzmocnienia. Przed nami wiele trudów, wciąż może się coś się nie 
udać. Jednak absolutnie trzymam kciuki, aby NIW się rozwijał, budo-
wał nowe programy, zmieniał nastawienie urzędników do organiza-
cji pozarządowych. Musi to być zawsze oparte na dyskusji z trzecim 
sektorem, czasem bardzo trudnej, ale kto, jak nie liderzy społeczni, 
wie, czego najbardziej potrzeba w ich środowiskach.

Podsumowanie

Jako Stowarzyszenie Odra -Niemen działamy ponad podziałami, 
pochodzimy z różnych środowisk, jesteśmy apolityczni, ale odpowia-
damy na zaproszenia od instytucji państwowych i od innych, odle-
głych ideologicznie organizacji. Dyskutujemy wyłącznie na tematy 
merytoryczne, związane z  koniecznymi zmianami w  obszarze 
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społeczeństwa obywatelskiego. Budujemy mocne zespoły własne 
i silne relacje z otoczeniem. Za nami wiele lat trudnych doświadczeń, 
zwrotów akcji, zmian, dzięki którym mamy własną silną społecz-
ność, ale też wizję organizacji społecznej. 

Dla nas idealny NGo to ważny podmiot w środowisku lokalnym, 
krajowym i ponadnarodowym. To nie korporacja, ale społeczna 
organizacja, działająca poprzez silny, zmotywowany i zaangażowany 
zespół, która nie boi się zmian i umie korzystać z nowoczesnych 
narzędzi i technologii. Pamięta, że jej głównym celem jest praca na 
rzecz dobra wspólnego, a nie własnych interesów. To społeczność 
nieuwikłana w polityczne wojny i podziały. Wreszcie idealna orga-
nizacja społeczna to taka, która stale buduje wspólnotę. Silniejsza 
dzieli się swym doświadczeniem z innymi, zamiast konkurować, 
tworzy z partnerami koalicje, szuka rozwiązań ważnych i potrzeb-
nych dla całego środowiska pozarządowego.

W naszym małym świecie środowiska Odra -Niemen, dziewię-
ciu podmiotów, Federacji Patriotycznej złożonej z ponad 30 orga-
nizacji, wielu innych zaprzyjaźnionych środowisk, próbujemy te 
ideały wcielać w życie, w wielu obszarach z dużym sukcesem, bo 
dla idealistów nie ma lepszego miejsca niż społeczna, pozarządowa 
aktywność.

Ilona Gosiewska – szefowa Stowarzyszenia Odra
Niemen, współtwórczyni tej organizacji oraz Federacji 
Patriotycznej. Pedagog. W czasach studenckich należała 
do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od końca lat 
90. organizuje, prowadzi i nadzoruje projekty spo
łeczne. Ponadto organizuje szkolenia i konferencje dla 
instytucji publicznych i biznesu. Odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (2016) oraz Medalem Pro Patria (2019). 
Do obu odznaczeń zgłoszona została przez środowiska 
kombatanckie. Członek i Kadencji Rady niw crso, jako 
przedstawicielka środowisk pozarządowych.





AGNIESZKA JAKSA

Jak skutecznie zachęcać  
do podjęcia działalności społecznej – 
doświadczenia z czasu pandemii

„Jesteś nieodłącznym elementem” – to nasze hasło z muralu w Pabia-
nicach, zrealizowanego w ramach jednego z wielu oddolnych projek-
tów Grupy Wolontarystycznej „AGrAFKA”. Tworzyliśmy go razem 
z  mieszkańcami okolicznych domów. Każda dłoń wypełniająca 
kontur puzzla będącego częścią kuli ziemskiej napełniała autora 
poczuciem wpływu i wspólnoty. Tak! Każdy jest ważny! Każdy jest 
wartościowy! Każdy ma dobro w sercu…! Pomimo że czasem nasze 
myśli i działania nie są z tym spójne. 

Każdy jest DOBRYM Ogrodnikiem!

Od 17 lat pracuję społecznie i angażuję innych do działań obywatel-
skich. Każdego dnia spotykam się z różnymi ludźmi, każdy z nich 
jest dla mnie pięknym Kwiatem. Ma swoje korzenie i swoje życio-
dajne źródło. Rozwija się i rośnie w siłę, po czasie daje owoc i dzieli 
się z innymi swoim pięknem i zapachem. Bywa też, że jeśli jego 
potrzeby nie zostaną „podlane”, będzie powoli usychał. Jest mnóstwo 
czynników, na które człowiek (Kwiat) nie ma wpływu. Jest jednak 
przestrzeń, w której sam dla siebie może być Ogrodnikiem. Każdy 
z nas potrzebuje w życiu sensu, jakiejś siły witalnej, niezależnej od 
tego, co ma na zewnątrz, jakiegoś nawozu, który będzie karmił nas 
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od środka i dodawał sił, gdy jest trudno. Można żyć, skupiając się 
na realizacji zadań, które służą tylko nam, oraz realizacji wyłącz-
nie naszych celów. Jednakże gonitwa za odhaczaniem z listy zadań 
i bieg „po coś”, a nie „dla czegoś”, są skuteczne i przynoszą efekt na 
krótko. Ludzie od lat szukają najbardziej wartościowego wzmac-
niacza aktywności – najlepiej, aby działał natychmiast! Jest wiele 
propozycji, które oferuje świat, pytanie czy i na ile nam one służą.

Goniąc za reklamą szczęścia, możemy nie zauważyć, że dookoła 
nas są nieco zwiędnięte, może nawet trochę zeschłe już kwiaty. Nagle 
okazuje się, że poczucie wpływu ograniczone do naszej pojedynczej 
osoby nie wystarcza. Gdzieś w sercu odzywa się wówczas jakaś chęć, 
jakaś moc, jakaś potrzeba… Potrzeba zrobienia czegoś DoBrEGo! 
Mocno wierzę w to, że każdy człowiek z założenia jest dobry, dobiera 
jedynie nieumiejętnie sposoby realizacji swoich potrzeb. Wierzę, 
że każdy jest stworzony do życia w relacji, w grupie, stworzony do 
niesienia pomocy. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, a to 
powoduje, że łączy ich nić, która zachęca do wzajemnego wspierania, 
pomagania. Można powiedzieć, że jest to pomoc w przetrwaniu 
gatunku. Jedni czują tę potrzebę bardziej, inni mniej. Jedni poma-
gają jednorazowo, inni na co dzień. Wciąż panuje przekonanie, że 
wolontariat jest bezinteresowny, że stanowi jednostronne dawa-
nie, bez prywatnego interesu. To przekonanie, chociaż powoli 
jest podważane, nadal mocno w nas tkwi. Zawstydzamy się, gdy 
słyszymy, że pomaganie to również branie. Przecież nie chcemy 
niczego dla siebie. Bezinteresowny wolontariusz nie powinien zatem 
nawozić kwiatów – przecież to my dajemy i nie chcemy niczego 
w zamian. A jak jest w rzeczywistości? Często powtarzam, że po to 
mamy dwie dłonie, aby jedną dawać, a drugą brać. Ta równowaga 
jest niezbędna, aby zachować dobrą jakość niesionej pomocy. 

Czytasz to? Wspaniale! Postaram się teraz zabrać Cię do wspania-
łego Ogrodu. Ogrodu pełnego roślin, które łączą i spinają wszystko, co 
dobre. Ale jak stworzyć taki Ogród? Zacznijmy od Ogrodnika. Może 
i Ty się nim staniesz? A może już nim jesteś…?
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Twoja ziemia jest częścią wielkiego Ogrodu

Masz wpływ! Jesteś Akcją, a nie reakcją! Twój mały gest znaczy wiele! 
To jedne z wielu haseł AGrAFKI, którą powołałam w 2006 r. Odpo-
wiedzialność indywidualna, poczucie własnej wartości, budowanie 
i pielęgnowanie wewnętrznej motywacji, empatia oraz mądre reago-
wanie na krzywdę ludzką to zagadnienia, którymi zajmujemy się 
w naszej grupie. To tutaj młodzi ludzie uczą się, że są w świecie ważni 
i mają wpływ. Poprzez zmianę siebie zmieniają cały świat. Górnolotne 
stwierdzenia? A gdyby nie tylko słowa to potwierdzały? Co, jeśli są 
zapaleńcy, którzy w myśl zasady domina poruszają, aktywizują 
i prawdziwie zmieniają swoje środowisko?

Jeśli dasz człowiekowi przestrzeń do działania (ziemię), odpo-
wiednio ją przygotujesz (nawodnienie), dostarczysz narzędzia 
i wiedzę, ale przede wszystkim uświadomisz mu, jaką ma potrzebę 
(posiadanie ogrodu), wtedy zaczynają się dziać cuda. Nasza grupa 
pracuje w ramach ośmiu resortów (praca z dziećmi, seniorami, 
osobami z niepełnosprawnością, projekty, akcje i animacje, resort 
artystyczny). Każdy ma tu swój mniejszy lub większy kawałek 
ziemi. Każdy kawałek jest ważny i wpływa na cały Ogród. To tak 
jak puzzle. Gdy brakuje jednego, układanka nie jest kompletna. 

Pełni energii, z  głowami wypełnionymi szalonymi pomy-
słami, łączyliśmy ludzi i spinaliśmy różnorodne inicjatywy, gdy 
nagle nadeszła pandemia. Większość organizacji musiała się 
przebranżowić, część zawiesiła swoją działalność. To był bardzo 
trudny czas dla całego świata. Co robić, gdy na Twój ogród spada grad 
lub jest wichura, która chce wyrwać roślinę? Dla grupy to był kul-
minacyjny moment. Okazało się jednak, że kryzys dla nas był wybu-
chem wielkiego potencjału. Wolontariusze odkryli w sobie mnóstwo 
nowych kompetencji, które naturalnie ujawniły się podczas służby 
człowiekowi. Rozpoczęliśmy od akcji #DbamOsiebieISeniora, pole-
gającej na ofercie zrobienia zakupów dla osób starszych. Skonsulto-
waliśmy procedurę zakupów z policją oraz sanepidem i ruszyliśmy 
do działania. Każdy senior oprócz torebki z zakupami otrzymał 
karteczkę z miłym słowem. Gdy poczuliśmy siłę i potrzebę tej kam-
panii, już nikt nie mógł nas powstrzymać. Z dnia na dzień pojawiały 
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się kolejne pomysły, które realizowaliśmy w ramach naszej akcji 
pandemicznej #COVIDaćPomożemy. Ruszyły #4ŁapyDoPomocy, 
podczas których wyprowadzaliśmy psy osób odbywających kwa-
rantannę. Zaczęliśmy też pomagać zdalnie dzieciakom w nauce 
w ramach działania #ZdalniePomocni. Prowadziliśmy grupę face-
bookową #NiewidzialnaRękaPabianice, która była przestrzenią dla 
wymiany świadczeń pomocy w tym trudnym czasie. 

Naszą misją jest zarażanie pozytywną energią, dlatego w ramach 
działania #AgrafkaZaraża rozwieszaliśmy w przestrzeni publicznej 
banery z pozytywnymi myślami. Mocno wierzyliśmy, że wywo-
łają one uśmiech, dadzą nadzieję i refleksję. Ludzie reagowali na to 
przecudownie. Dostawaliśmy wiadomości, że akcja działa. Miesz-
kańcy podchodzili do nas i dziękowali za nasze działania. W trakcie 
realizacji naszych pomysłów dostawaliśmy mnóstwo informacji 
zwrotnych związanych z niesioną przez nas pomocą. Spływały do 
nas wiersze, zdjęcia dzieci układających z klocków agrafkę, a także 
zadowolonych psów. To wprowadzało jeszcze więcej słońca w nasz 
Ogród i poczucie, że bez względu na okoliczności pragniemy być 
tam, gdzie jest potrzebna pomoc. 

Z dnia na dzień oddolnie dołączali do nas mieszkańcy naszego 
miasta. Zachęcaliśmy do pomocy sąsiedzkiej oraz wsparcia w reali-
zacji naszych działań. Okazało się, że coraz więcej osób chce pomóc 
wyprowadzić psa czy zrobić zakupy. Gdy zadania realizowano na 
bieżąco, przygotowaliśmy listę rezerwową mieszkańców, którzy 
czekali w gotowości na większe zapotrzebowanie na pomoc. To 
było coś niesamowitego! Ponadto strażnicy miejscy zadeklarowali 
pomoc w ramach dostarczania zakupów oraz wręczania seniorom 
karteczek z danymi kontaktowymi do nas. Do pomocy ruszyły firmy, 
które przekazywały nam środki ochronne. Z wielkim zaskoczeniem 
przyjęliśmy płyny do dezynfekcji oraz maseczki od mieszkańców, 
którzy z własnej inicjatywy zorganizowali na nie zrzutkę. To była 
wzruszająca niespodzianka.

Podobnych do naszych działań było wiele w całej Polsce. Mnóstwo 
aktywistów owocnie pracowało na swoim kawałku Ziemi, tworząc 
coś niesamowitego i niezwykle potrzebnego. To poczucie wpływu 
jest jedną z najbardziej napędzających motywacji do działania. Daje 
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poczucie, że każdy z nas może dołożyć coś wartościowego do wspól-
nego Ogrodu. „Nie uszczęśliwię wszystkich seniorów, ale dla tej 
jednej pani moja pomoc będzie całym światem” – powiedziała wolon-
tariuszka, która robiła zakupy Pani Danusi raz w tygodniu. I to 
jest moment, w którym otrzymujemy dodatkowy nawóz do naszej 
Ziemi. Wtedy często pojawia się pragnienie powiększenia swojej 
kawałka Ogrodu.

Podczas burzy to właśnie deszcz nawadnia ziemię!

Kryzys to burza. Jeśli dobrze się do niej nie przygotujesz, może przy-
nieść dużo szkód. Czasami widzisz wcześniej, że nadchodzi. Czasami 
potrafi zaskoczyć. W organizacji gromadzą się ludzie, którzy mają 
podobny cel, ale nie zawsze muszą mieć podobne sposoby na jego 
osiągnięcie. Zlepek różnorodności stanie się korzystny, jeśli w spo-
sób świadomy nim pokierujemy. Czy Ogrodnik może skutecznie 
przygotować Ogród na burzę? Kluczowe są tu korzenie roślin. Jeśli 
są silne i głęboko wrośnięte, jest większe prawdopodobieństwo, że 
roślina poradzi sobie na wietrze. Kryzys pandemiczny w naszym 
przypadku paradoksalnie przyniósł dużo nawozu. Ta olbrzymia chęć 
pomocy dała upust w kreatywnych działaniach. Wykonaliśmy blisko 
1500 spacerów z psami – bez względu na mróz czy śnieg. Pamiętam, 
że jedna z Agrafek w śnieżycę dojeżdżała rowerem z innej miejsco-
wości, aby wyprowadzić psa rodzinie będącej na kwarantannie. To 
jest dla mnie dowód poświęcenia i wielkiej wewnętrznej motywacji 
do zmiany świata tej jednej, konkretnej rodziny. Zrealizowaliśmy 
też setki zakupów, a teraz zbieramy tego owoce – relacje nawiązane 
z seniorami pielęgnujemy do dzisiaj. Dla przykładu nasza wolonta-
riuszka upiekła z jedną z naszych „zakupowych” seniorek faworki, 
które wspólnie oddały na licytację dla chorej dziewczynki. Do tej 
pory odwiedzamy tę naszą seniorkę. Relacja międzyosobowa prze-
trwała i to jest również wartość dodana pomagania w kryzysie.

Przy okazji naszych inicjatyw spotkaliśmy też dużo trudno-
ści. Lęk i obawy przed nieznanym spowodowały, że część wolonta-
riuszy w ogóle zrezygnowało z pomagania „w realu”. Każdy członek 
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grupy miał wybór – w trosce o swój spokój i komfort. Każda decyzja 
wolontariusza była szanowana. Gdy nie mogliśmy się spotykać, wza-
jemnie wspierać i naładowywać energią, „Agrafkowe Nitki”, czyli 
nasze relacje, bardzo osłabły. Poziom energii grupowej uległ zmia-
nie. Rozpoczęło się pomaganie bardziej indywidualne. Logistyka 
i organizacja działań przeniosła się przed ekran komputera. Osoby, 
które dołączyły do nas w corocznym naborze, miały niewiele okazji, 
by poczuć ducha grupy, dlatego potrzebne okazało się podwójne 
zaangażowanie, aby scalić zespół. Wówczas wzmacniały nas spotka-
nia online i dzielenie się przez członków przeżyciami z działań na 
żywo. Wiedzieliśmy, że mamy nową misję, a raczej nowy sposób 
na jej realizację. Wszystkie nasze dotychczasowe aktywności zostały 
zawieszone – podjęliśmy nowe, które dla nas były małym gestem, ale 
dla ludzi potrzebujących pomocy – czymś niesamowicie ważnym 
i potrzebnym. Wolontariusze zgodnie ze swoimi kompetencjami 
decydowali się rozpocząć różne inicjatywy. W trakcie ich realizacji 
ujawniały się nowe potencjały. Na przykład wolontariuszka, która 
kocha zwierzęta, mogła sprawdzić się jako koordynatorka akcji 
mającej na celu pomoc psom. Po raz pierwszy w grupie wykorzystała 
kompetencje behawiorystki zwierząt. 

Skutki zamknięcia w domach dały się odczuć również w sferze 
emocjonalnej dzieci i młodzieży. Społecznicy poprzez wolontariat 
wzmacniali swoją psychikę, była to najlepsza profilaktyka zdrowia 
psychicznego w tamtym momencie. Poczuliśmy mocno, że jesteśmy 
jeszcze bliżej ludzi. Poznawaliśmy ich historie i doświadczaliśmy 
poczucia człowieczeństwa. Ten pandemiczny deszcz bardzo nas 
scalił, obudził kreatywność i – pomimo ogólnie panującego lęku 
i smutku – dał poczucie wpływu na cały świat (a już na pewno 
na mieszkańców naszego miasta). Co więcej: bardzo zasilił naszą 
Ziemię, dodając świeżą energię do wzrostu naszych roślin. Trzeba 
było jednak dobrze tym procesem zarządzić. Najpierw należało 
zadbać o samych pomagających. Empatia, zaufanie i możliwość 
wyboru to kluczowy, pierwszy krok w tym zakresie. Wolontariusze 
mieli dostęp do pomocy psychologicznej. Dużo też rozmawialiśmy 
o trudnościach, na jakie trafiają. Sprawdzałam osobiście poziom 
ich lęku i motywacji. Drugi krok to organizacja działań i dobra ich 
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delegacja. Koordynatorzy poszczególnych akcji wiedzieli, jak je prze-
prowadzić krok po kroku. Pomimo różnych trudności komunikacja 
na bieżąco dawała poczucie bezpieczeństwa. Świętowaliśmy również 
małe sukcesy, dzieliliśmy się informacjami zwrotnymi, które spły-
wały od ludzi. Na bieżąco nawoziliśmy Ziemię i choć niektóre rośliny 
nie mogły wtedy kwitnąć, wiedzieliśmy, że odrodzą się, gdy burza 
minie. Było też i tak, że niektórzy wolontariusze w ogóle nie potrafili 
tak działać. Bardzo bowiem potrzebowali kontaktu na żywo i nie 
przetrwali próby zamknięcia. Wtedy Kwiaty na niektórych kawał-
kach Ziemi stały się tak suche, że nie udało się ich odratować. Jeśli 
jednak kryzys przeżywany w organizacji jest zarządzany w sposób 
świadomy i mądry, to istnieje ogromna szansa, że nas wzmocni jako 
grupę i uczyni przestrzenią do rozwoju i wzajemnego ubogacania. 

Co sprawia, że Ogród wciąż pachnie?

Pozyskanie wolontariusza nie jest trudnością. Nie jest nią także roz-
palenie iskry w człowieku. Największą sztuką jest utrzymanie w nim 
Ognia. Każdego roku uruchamiamy nabór do naszej grupy. W szko-
łach średnich organizujemy spotkanie dla wszystkich pierwszych 
lub drugich klas. Razem ze starszymi Agrafkami rozpalamy płomień 
w młodych sercach. Gdy opowiadam, co daje mi pomaganie, widzę 
błysk w oczach. Dotykamy najgłębszych potrzeb człowieka. Nie 
wszyscy będą chcieli dalej rozpalać ten płomień. Może być tak, że 
będzie on po prostu tlił się przez całe życie. Pomoc jednorazowa 
lub akcyjna jest również wartościowa. Przecież najważniejsza jest 
codzienna postawa prospołeczna. Mam jednak doświadczenie, że 
w części tych ludzi rozpala się prawdziwy Ogień. Jak go podtrzymać? 
Co zrobić, by wolontariuszom chciało się chcieć? To szeroki temat, 
ale jeśliby zawęzić go do działalności społecznej, to pojawią się dwa 
kluczowe dla mnie aspekty.

Po pierwsze: potrzeba. Ona stanowi fundament i  źródło 
działania. To matka uczuć. Żyjemy po to, aby zaspokajać swoje 
potrzeby (brzmi dość egoistycznie, prawda?). Wszystko, co robisz 
w życiu, odpowiada na Twoją potrzebę. Skoro pomagasz, to kryje się 
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za tym Twoja wewnętrzna intencja. Dla mnie – zawsze dobra. Dając 
coś innym, karmisz siebie. Nie ma w tym nic złego! Wręcz prze-
ciwnie – ta piękna zależność daje poczucie równowagi i wzajem-
ności. Jeśli działalność społeczna będzie wciąż zaspokajać potrzeby 
społeczników, Ogień wciąż będzie palił się w nich! Oczywiście trzeba 
o niego dbać wspólnie. Warto potraktować ten wysiłek prioryte-
towo nie tylko w pozyskaniu, ale przede wszystkim w utrzymaniu 
wolontariusza. Chciałabym nawiązać w tymi miejscu do fragmentu 
o dobrym Ogrodniku. Wolontariat nie jest bezinteresowny. Ogrod-
nik uwielbia pielęgnować swój Ogród. Uwielbia patrzeć na roz-
wój roślin. Raduje się, gdy wszystko kwitnie. Jego potrzeba piękna, 
estetyki i wpływu jest całkowicie zaspokojona. Owo nasycenie jest 
źródłem niesamowitych uczuć i emocji, a to dodaje energii i napędza 
motywację. W konsekwencji przekłada się to na kolejne owocne 
działania.

Jakie potrzeby wypełnia działalność społeczna? Okazuje się, że 
pomaganie zaspokaja większość z nich. Jeśli teraz wspomnisz choć 
jedną sytuację, w której ktoś otrzymał Twoją pomoc, co wówczas 
pojawia się? Z pewnością bardzo przyjemne uczucia, które świadczą 
o nasyconych potrzebach. Wymienię jedynie kilka, dzieląc je na trzy 
grupy, zgodnie z inspiracją Marshalla Rosenberga1: 

1. Potrzeba kontaktu z samym sobą, czyli m.in. potrzeba wyra-
żania siebie, autentyczności, twórczości, rozwoju, samoak-
ceptacji, integralności, poczucia sprawczości, sensu, uczenia 
się.

2. Potrzeba związku z  innymi ludźmi, czyli m.in. potrzeba 
akceptacji, empatii, kontaktu, więzi, towarzystwa, wsparcia, 
wzajemności, bycia zauważonym, bycia docenionym. 

3. Potrzeby radości życia, czyli wolontariat grupowy w  naj-
czystszej postaci: śmiech, radość, lekkość, zabawy, przygody, 
inspiracje. Dodatkowo w grupie pojawia się mocno potrzeba 
wspólnoty, przynależności, zaufania, zrozumienia i bycia 
zrozumianym oraz siły grupowej.

 1 M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, tłum. M. Kłobukowski, 
Czarna Owca, Warszawa 2022. 
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Na pierwszy plan wybija się tu też potrzeba sensu, wpływu 
i  dzielenia się. To kluczowe intencje, które mocno utrzymują 
Ogień. W praktyce w AGrAFcE, ale też w moich rekomendacjach dla 
Pabianickiej Sieci Wolontariatu, którą koordynuję w naszym mieście, 
bardzo wspierająca będzie diagnoza potrzeb. Są różne narzędzia, 
które mogą w tym pomóc (testy, quizy, rozmowy, badania społeczne). 
Często społecznicy są świadomi swoich intencji. Zdarza się jednak 
nierzadko, że działalność społeczna zaspokaja dużo więcej potrzeb 
niż zakładano na początku. To jest właśnie ta wspaniała przygoda 
z wolontariatem.

Po drugie: owocne zarządzanie wolontariatem. Jeśli już wiem, z jaką 
potrzebą przychodzi do mnie wolontariusz (i spodziewam się, jakie 
potrzeby jeszcze wybrzmią), mogę rozpocząć cykl zarządzania ukie-
runkowanego równolegle na rozwój wolontariusza i profesjona-
lizm pomocy, jaką będzie świadczył. W AGrAFcE mamy nabór raz 
w roku. Po wstępnej rozmowie badającej potrzeby, kompetencje 
i oczekiwania wolontariusza, otrzymuje on tzw. Paszport Agrafkowy 
i rozpoczyna trzymiesięczny okres próbny. Przez ten czas chętny 

„pomagacz” bierze udział w cyklu szkoleń z zakresu organizacji pracy 
wolontariusza i komunikacji empatycznej oraz rozpoczyna praktykę 
we wspomnianych już ośmiu resortach. Starsi wolontariusze, którzy 
koordynują te resorty, dbają, aby nowi ochotnicy czuli się w grupie 
bezpiecznie i pewnie, ale przede wszystkim, aby spróbowali wszyst-
kich działań, tak abyśmy po okresie próbnym wspólnie dostosowali 
je do zainteresowań i umiejętności wolontariuszy. Owocne zarzą-
dzanie to również delegowanie i efektywne przydzielanie zadań do 
kompetencji wolontariusza. Ważna też jest bieżąca dbałość o jego 
motywację. W naszej grupie działa mentoring. Na początku wszy-
scy wolontariusze byli dobierani w trzyosobowe grupy, w ramach 
których działali zróżnicowani stażem wolontariusze. Obecnie do 
koordynacji zadań zapraszani są nowi, a starsi asystują im i wspie-
rają ich w realizacji przedsięwzięć. 

Oto, co o motywacji pisze Agata – jedna z naszych Złotych Agrafek, 
czyli najbardziej zaangażowanych wolontariuszy: 
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Jedno z Agrafkowych haseł brzmi: „im bliżej ognia, tym 
cieplej”. Ja to interpretuję jako: im większe zaangażo-
wanie, tym większa motywacja. Może się to wydawać 
przeciwieństwem do powszechnego przekonania, że 
zaangażowanie jest wtórne do motywacji, że najpierw 
trzeba być zmotywowanym, aby się w  coś zaangażo-
wać. Moim zdaniem motywacja i zaangażowanie napę-
dzają siebie nawzajem. Im bardziej jestem zaangażowana 
w jakieś działanie, im więcej czasu, uwagi i serca mu 
poświęcam, tym bardziej to działanie jest MoJE. Jeśli 
zaś działanie czuję jako MoJE, jest ono tworzone przeze 
mnie z zaangażowaniem, to automatycznie mam większą 
motywację do tego działania. Z doświadczenia wiem, że 
warto zacząć działać nawet, gdy motywacji brak, ponie-
waż bardzo możliwe, że ta motywacja się pojawi i będzie 
rosła proporcjonalnie do mojego zaangażowania.

Kluczowe dla mnie w zachęcaniu do działań społecznych jest 
zarażanie misją. Hasło: „Aby rozpalać ogień, trzeba samemu pło-
nąć” jest dla mnie odniesieniem do naturalnego i autentycznego 
działania, a nie populistycznym cytatem. Siła tego zdania ujawnia 
się, gdy chcesz zachęcić ludzi do pomagania. Pokaż im, jak się to 
robi – pokaż to sobą i swoją energią, pasją.

Zarządzanie wolontariatem to nie tylko znajomość procesu gru-
powego, badanie indywidualnych kompetencji, delegowanie zadań, 
zarządzanie konfliktem i kryzysem, praca z emocjami (są to bardzo 
ważne, ale nieco techniczne czynności, które wykonuje Ogrodnik). 
Najważniejsza dla mnie jest ciągła wiara, że Ogród będzie piękny i da 
owoce. Wiara w człowieka – nie tylko tego, któremu pomagamy, ale 
też w samego wolontariusza. To ogrom empatii, ale również pracy 
wykonanej z pasją. To widzenie w każdym człowieku potencjału, 
którym może się podzielić z innymi.
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Jak skutecznie zachęcać do tworzenia wspólnego Ogrodu?

Ogród to działania społeczne – tutaj każdy może stać się Ogrod-
nikiem, bez względu na wielkość ziemi, jaką posiada. Tu każda 
grządka, rabata, każda ścieżka są ważne. W zależności od tego, jak 
zadbany jest każdy kawałek ziemi, tak wygląda i spełnia swój cel cały 
Ogród. Polacy pomagają chętnie. Nie piszę o tym dlatego, że czytałam 
wiele artykułów o oddolnej pomocy w ramach pandemii. Nie piszę 
też o tym w związku z tym, że oglądałam w telewizji wiele repor-
taży o lawinowej pomocy dla Ukraińców. Piszę, bo z ekscytującym 
sercem widzę to na co dzień i jestem częścią tego działania. Razem 
z wolontariuszami i organizacjami stwarzam przestrzeń, aby ta 
pomoc mogła się dziać. Ludzie chcą mieć swoją Ziemię! Istotna jest 
tu potrzeba wpływu na otaczającą rzeczywistość. Ważne jest też, 
aby każdy człowiek miał wybór, co chce z nią zrobić. Kiedy go mamy, 
zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności rośnie. Jeśli zachę-
cimy do działania innych, czyli pokażemy wartość swojego Ogrodu 
(akcje społeczne, oddolne inicjatywy, projekty itp.) i ofiarujemy im 
ziarenko (natchnienie, inspirację i możliwości działania), rozpocz-
niemy piękny proces tworzenia. Wspólny (ogólnopolski) Ogród 
można tworzyć na dwa sposoby.

1. GDY JESTEś SAM DlA SIEBIE OGRODNIKIEM, 
CZYlI MASZ SWOJą MAŁą RABATĘ

Pokuszę się o  stwierdzenie, że każdy człowiek przynajmniej 
raz w  życiu, w  sposób mniej lub bardziej świadomy, zrobił 
dobry uczynek. Ten jeden mały krok można porównać do małej 
rabaty. Oczywiście z każdym kolejnym działaniem na rzecz dru-
giego człowieka Ziemia rozrasta się. Zaangażowanego w taki proces 
Ogrodnika można motywować do działania poprzez np. promocję 
inicjatyw obywatelskich. Obywatel otrzymuje informację o tym, że 
jest potrzebna pomoc, i postawiony jest przed wyborem, czy i jak 
na tę potrzebę odpowie. Warto dodać, że ludzie chętniej pomagają 
tym, których znają lub są z nimi w jakiś sposób związani, chociażby 
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terytorialnie. Dlatego tak ważne są działania promocyjne lokalnych 
NGo, które szybciej mogą zachęcić do rozpoczęcia aktywności spo-
łecznej. Jeśli już wystąpi chęć pomocy, to można podjąć się jej na 
dwa sposoby. Niektórzy wolą dla szybkości i wygody świadczyć 
pomoc finansową, niektórzy zaś skłonni są zaangażować się mocniej 
i pomóc osobiście. Oba sposoby są wartościowe i efektywne. 

AGrAFKA bardzo aktywnie działa na rzecz mieszkańców 
Pabianic. Nie chodzi tylko o projekty na rzecz osób stykających 
się z wieloma trudnościami, ale też o akcje animujące społeczność 
lokalną. Mam tu na myśli bezpośredni kontakt z mieszkańcami 
poprzez zajęcia dedykowane dzieciom, spacery z osobami z niepeł-
nosprawnościami, rozmowy z seniorami, flashmoby i prowokacje 
społeczne, które trafiają bezpośrednio do konkretnej osoby i tam 
mogą zakiełkować jakąś refleksją lub nawet zmianą postaw. Taka 
zmiana może pociągać za sobą kolejną. Nasi podopieczni stają się 
wolontariuszami. Wierzymy – i w praktyce mamy takie doświad-
czenie – że poprzez nasze kampanie aktywizujemy pojedynczych 
ludzi do udziału w pożytecznej akcji, czyli świadczenia realnej 
pomocy. Pomoc pojedynczej, zaangażowanej oddolnie osoby, to 
dodatkowy piękny kawałek Ziemi, który tworzy wspólny Ogród.

2. GDY DZIAŁASZ W WIĘKSZYM OGRODZIE, KTóRY 
SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ IlOśCI ZIEM

Jeśli człowiek ma motywację i czas do działania w grupie, jego kawa-
łek Ziemi może być częścią większego Ogrodu. Wtedy dołącza do 
bardziej sformalizowanych organizacji, które pomocy udzielają 
na szerszą skalę. Połowa mojego życia to właśnie ukierunkowana 
działalność społeczna. Od wielu lat w aktywności tej pomaga mi 
podział osób, które do mnie trafiają, na dwie kategorie.

Pierwsza z nich to „pączki” – osoby, które jeszcze nie są pewne 
swoich umiejętności, a ich wartość dopiero buduje się. „Pączki” nie 
dostrzegają jeszcze tej wartości, szukają akceptacji i wzmocnie-
nia. Potrzebują zaufanej i bezpiecznej przestrzeni do rozwoju. Druga 
kategoria to „kwiaty”. One odkryły już swój potencjał i chcą się nim 
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dzielić. Osoby te są pewne siebie i są otwarte na bardziej wymagające 
zadania. Które z tych form kwiatów są bardziej wartościowe? Dla 
obu jest miejsce w Ogrodzie i każdy jest największą wartością samą 
w sobie. Pączki pięknie rozkwitną dzięki temu, że dostaną żyzną 
glebę, kwiaty zaś będą się spełniać i dzielić swym zapachem.

O przemianie „pączka” w „kwiat” pięknie opowiada wolonta-
riuszka, która współpracuje z naszą grupą ponad 10 lat: 

Źródeł motywacji do pomagania jest pewnie wiele, 
ale z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że 
w moim przypadku poprzez pomaganie innym chciałam 
pomóc sobie. To był moment, kiedy wydawało mi się, że 
moje życie nie ma większego sensu, a pomaganie innym 
miało mu ten sens nadać. Z biegiem czasu okazało się, 
że bycie potrzebnym dało owoce nie tylko w pomaganiu 
innym, ale i dało mnie samej energię do zaopiekowania 
się sobą. Dziś włączam się w  działania, które mogą 
zmieniać postrzeganie ludzi na temat siebie samych, 
przynoszą zmianę lub dają szansę na zmianę wśród 
ludzi, którzy tak jak ja kiedyś nie widzą sensu lub nie 
wierzą w swoje możliwości. Wierzę, że każda pozytywna 
emocja, uśmiech, dobry gest niesie zmianę w nas samych 
i  stajemy się lepsi również dla innych. Piękno rodzi 
piękno, dobro mnoży dobro, czyjaś troska daje nadzieję.

Rozważając opisaną wyżej przemianę, należy pamiętać o pew-
nych różnicach pokoleniowych. Młode osoby coraz częściej szukają 
szybkiego efektu zaspokojenia potrzeby, mają trudności z więk-
szym zaangażowaniem i przy innych atrakcyjnych propozycjach 
spędzania wolnego czasu mają go – paradoksalnie – coraz mniej  
na pomaganie. Oczywiście to tylko część młodej społeczności, ale na  
przestrzeni kilkunastu lat szybko się ona powiększa. Sądzę, że 
trzeba obecnie więcej pracy włożyć w promocję działań społecznych, 
przygotowanie wolontariuszy do profesjonalnego pomagania, zdo-
być większe zaufanie ludzi, ale przede wszystkim mocniej wesprzeć 
człowieka w samoakceptacji i kontakcie z samym sobą.
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Podsumowanie

Działanie społeczne wzmacnia więzi, daje wiarę, że wszyscy jeste-
śmy częścią czegoś wielkiego, rodzi też odpowiedzialność indywi-
dualną i społeczną (obie są motywatorem zmian). Poczucie sensu, 
wpływu, autentyczna radość i entuzjazm to czynniki, które skutecz-
nie wciągają w pomaganie. Sensem niesienia pomocy jest wnoszenie 
wartościowego wkładu w życie swoje i innych osób. Jeśli mocno to 
czujemy, możemy sobą zachęcić innych.

Jak skutecznie zachęcać do podjęcia działalności społecznej?
1. Warto pokazać wartość niesionej pomocy. Piękno ogrodu, 

które daje konkretne owoce i kwiaty będzie motywowało do 
bycia jego częścią.

2. Warto dać ludziom ziemię i wybór, co na niej będzie rosło. Gdy 
człowiek ma okazję do pomagania, może, ale nie musi, korzy-
stać z tej ziemi. Dawanie przestrzeni do działalności społecz-
nej samo w sobie może być już motywujące.

3. Warto uświadomić, że każdy, nawet mały gest, jest ważny 
i tworzy coś wielkiego.

4. Warto organizować działania, które angażują bezpo-
średnio pojedyncze osoby, grupy społeczne i społeczność 
lokalną. Każda z grup wymaga innych form współpracy. 

5. Warto znaleźć sposób na utrzymanie wolontariusza. Dobra 
diagnoza jego potrzeb, relacje i dobór zadań będą znacząco 
wspierać go w utrzymaniu jego wewnętrznego ognia.

6. Warto budować w ludziach poczucie odpowiedzialności spo-
łecznej. Wtedy jest bardziej prawdopodobne, że zaangażują 
się oni w działania.

Na przestrzeni ostatnich lat działalność społeczna zmieniła swoje 
oblicze. Dzięki działaniom Narodowego Instytutu Wolności wolonta-
riat w Polsce jest bardziej dostrzegany i doceniany. To bardzo ważne 
w kontekście systematycznego oraz długoterminowego angażowania 
się w pomoc. Ważne jest kształtowanie idei wolontariatu jako czegoś 
prestiżowego bez względu na wiek, wykształcenie i pełnione funkcje 
w społeczeństwie. 
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Aby działalność społeczna kwitła, należy zadbać o równowagę 
w zajmowaniu się potrzebami dawców (organizatorów wolonta-
riatu, koordynatorów i wolontariuszy) i odbiorców. W tej symbiozie 
każdy poczuje sens i nadzieję, że razem ludzie mogą tworzyć piękne 
i wartościowe rzeczy.
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Rola organizacji pozarządowych 
w kreowaniu dyplomacji obywatelskiej

Kształtowanie przez społeczeństwo, w ramach dyplomacji oby
watelskiej, relacji w przestrzeni międzynarodowej to temat, który 
wymyka się intuicyjnemu rozumieniu. Każdy z nas pojmuje niewy-
magającą dookreślenia definicję słowa „dyplomacja”. To sztuka prak-
tykowana w relacjach między państwami od wieków, obudowana 
etykietą i symboliką. Opinia publiczna co chwilę informowana jest 
o wzajemnych relacjach głów państw czy ministrów. Czym zatem 
dyplomacja obywatelska różni się od tej tradycyjnej? Czy są jeszcze 
inne dyplomacje?

By dojść do odpowiedzi na to pytanie, czuję się w obowiązku 
omówić pojęcie dyplomacji publicznej. Po raz pierwszy pojawiło 
się ono w 1965 r. w pracach Edmunda Gulliona, profesora Fletcher 
School of Law & Diplomacy na Tufts University. Zgodnie z informa-
cją na stronie polskiego MsZ dyplomacja publiczna „[…] obejmuje 
działania […], które poprzez kształtowanie postaw społecznych 
i opinii publicznej za granicą mają na celu uzyskanie zrozumienia 
i poparcia dla polskiej racji stanu i polityki zagranicznej rP. Wyko-
rzystanie mechanizmów Soft Power w dyplomacji publicznej, takich 
jak promocja polskiej kultury, historii, nauki i innowacji, języka 
polskiego, edukacji, sportu, turystyki oraz gospodarki, pozwala 
budować pozytywny wizerunek Polski za granicą i dobre stosunki 
międzynarodowe”.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.161‑170
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Pojawienie się w XX w. społeczeństw rządzonych metodami 
demokratycznymi, rozwój mediów masowych, a co za tym idzie – 
metod oddziaływania na całe społeczeństwa za ich pomocą, siłą 
rzeczy musiało spowodować chęć wykorzystania tego rodzaju 
środków w  rozgrywce między państwami. Pojęcie dyplomacji 
publicznej odnosi się bowiem do zagadnień realizowanych przez 
tradycyjne rządowe struktury dyplomatyczne, ale nietradycyjnymi 
metodami. Zadaniem jest wzbudzenie emocji społecznych, aby 
kształtowały opinię publiczną w celu osiągnięcia korzyści dyplo-
matycznych, czyli politycznych. Jest to dzisiaj jeden z podstawowych 
elementów gry międzynarodowej, instrument stosowany przez 
rządy wszystkich krajów na świecie. Esencją dyplomacji publicznej 
jest przywiązanie dużej wagi do korzystnego wizerunku danego 
państwa w oczach demokratycznego społeczeństwa innego pań-
stwa. Oddziaływanie wizerunkowe można uwidocznić na prostym 
przykładzie. Każda wojskowa interwencja sojusznicza państwa 
demokratycznego staje się elementem debaty publicznej w tym 
państwie. Wówczas emocje społeczne zaczynają oddziaływać na 
decydentów. Łatwiej przekonać opinię publiczną do wsparcia pań-
stwa, które ma dobrą reputację rozpowszechnioną w społeczeń-
stwie. W świecie po 24 lutego 2022 r., gdy rozpoczęła się inwazja 
Rosji na Ukrainę, służące za przykład kwestie nabierają istotnego 
znaczenia. 

Powyższe wnioski powinniśmy rozpatrywać w kontekście Pol-
ski. W oczywisty sposób opinia na temat naszego kraju na świecie 
stanowi przedmiot gry politycznej. Widzimy to od kilku lat szcze-
gólnie mocno. Pozytywne sygnały związane z pomocą udzieloną 
uchodźcom z Ukrainy czy fakt wysyłania tam sprzętu wojskowego 
wzmacniają wizerunek Polski na świecie i stanowią podglebie do 
uzyskiwania korzyści w tradycyjnej dyplomacji. Odwrotną tenden-
cję wyznaczają np. informacje rozpowszechniane w nauce zachod-
niej odnośnie do współudziału Polaków w Holokauście, mające na 
celu podpięcie przypadków zaistnienia tego rodzaju sytuacji wśród 
ludności polskiej do systemowych i zasilonych nazistowską ideologią 
zbrodni popełnianych przez Niemców podczas II wojny świato-
wej. Kwestie wizerunkowe mogą się wydawać na co dzień nieistotne, 
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ale można je w prosty sposób połączyć z tematami o żywotnym zna-
czeniu dla bezpieczeństwa Polski, rozwoju ekonomicznego naszego 
kraju i losu przyszłych pokoleń. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że 
troska o dobre imię Polski za granicą jest jednym z najważniejszych 
zadań, jakie stoją przed nami w dzisiejszych czasach – w szczegól-
ności w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Z zarysowaną wyżej przestrzenią łączy się bezpośrednio dyplo-
macja obywatelska. Zasadniczą różnicę stanowi fakt, iż dyplomacją 
obywatelską nie zajmują się służby dyplomatyczne w strukturach 
rządowych, lecz organizacje pozarządowe lub pojedynczy obywa-
tele. Z tej racji nie są to często działania sterowane i koordynowane 
przez służby dyplomatyczne. Ewentualnymi narzędziami stero-
wania pozostają granty i dotacje. Wspólnym polem z dyplomacją 
publiczną jest natomiast działanie w obszarze wizerunku oraz 
oddolne nawiązywanie kontaktów. Polaryzacja społeczeństw na tle 
światopoglądowym w logiczny sposób dzieli podmioty działające na 
rynku dyplomacji obywatelskiej zgodnie z podziałem politycznym 
występującym w danym kraju. Stopień zbieżności działań tych orga-
nizacji z apolityczną racją stanu państwa, z którego się wywodzą, 
jest funkcją pochodną dojrzałości kultury politycznej państwa 
macierzystego. Gdy kultura ta stawia w polityce międzynarodowej 
cele niepodważalne na poziomie wewnętrznego sporu politycznego, 
wówczas ryzyko wystąpienia konfliktu interesów podmiotów prak-
tykujących dyplomację obywatelską oraz rządzących spada. 

W powyższym wywodzie zarysował się już podział omawianych 
podmiotów na dwie grupy. W pierwszym przypadku dyplomacja 
obywatelska jest przedłużeniem sfery oddziaływania dyplomacji 
publicznej i wspiera działania rządu. W drugim działa w kontrze do 
dyplomacji tradycyjnej. Obie grupy są motywowane ideowo, gdyż 
źródło sprzeczności i synergii wypływa ze światopoglądu. 

Należy rozważyć jeszcze jeden kontekst w relacjach dyplomacja 
obywatelska – władza publiczna. W państwach rozwiniętych istnieje 
konsensus między opozycją a władzą odnośnie do najważniejszych 
kierunków polityki państwa (np. wzmacnianie flanki wschodniej 
przez UsA). W Polsce zmiana rządu oznacza mocne przewartościo-
wanie kierunków polityki. Ta tendencja sprawia, iż obie strony 
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sporu politycznego budują środowiska obywatelskie uprawia-
jące dyplomację obywatelską. Z racji braku wspólnej strategii na 
poziomie państwowym uczestniczymy w emocjonalnych zwrotach 
światopoglądowych i decyzyjnych w zależności od poglądów ekip 
sprawujących władzę. Ten element w moim mniemaniu stanowi 
czynnik dużego ryzyka i uważam, że jeśli na poziomie politycznym 
osiągnięcie konsensusu w najważniejszych sprawach jest niemoż-
liwe, to ten konsensus należy w miarę możliwości wypracować na 
innych poziomach – np. na poziomie obywatelskim, co może pro-
wadzić do wykorzystania mechanizmów demokratycznych w celu 
wpływu na decydentów politycznych. Wymaga to jednak wysokiej 
kultury politycznej obywateli. 

Dyplomacja obywatelska wzmacniająca 
działania państwa macierzystego

W  oczywisty sposób najbardziej jaskrawym przykładem takiej 
aktywności są dziś działania ukraińskich organizacji pozarządo-
wych, celebrytów i tysięcy zwykłych obywateli w krajach szeroko 
rozumianego Zachodu, naciskających na rządy i organizujących spo-
łeczność ukraińską w celu wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. W tym 
wypadku synergia sił rządowych i obywatelskich miała wyjątkową 
moc – z korzyścią dla Ukrainy.

Innym przykładem korelacji polityki państwa i dyplomacji oby-
watelskiej są Niemcy. Rząd i pozarządowe organizacje niemieckie 
w krajach Europy Środkowo -Wschodniej powołały do życia sieć 
organizacji trzeciego sektora wspierających politykę rządu w Ber-
linie oraz niemieckich koncernów gospodarczych. 

W Polsce działa wiele organizacji pozarządowych i osób prywat-
nych parających się dyplomacją obywatelską. Część z nich funk-
cjonuje zgodnie z logiką polskiej racji stanu, część wbrew niej. Nie 
podejmując się oceny tych postaw, chciałbym podać przykład trzech 
projektów umożliwiających spojrzenie na kwestie wspierania pol-
skiej racji stanu wypracowane w prowadzonej przeze mnie Fundacji 
im. Janusza Kurtyki. 
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Naszym najważniejszym projektem jest Nagroda im. Janusza 
Kurtyki. Stworzyliśmy wielofunkcyjne narzędzie projektowe, aby 
promować na świecie najlepsze książki polskich historyków. Naszym 
celem jest poszerzenie dostępności językowej i promocja wyjątko-
wych pozycji historycznych wydanych na rodzimym rynku. Mając 
wiedzę o własnej przeszłości, intuicyjnie uważamy, że inni ludzie 
również ją posiadają, że nas znają. Być może to z tego powodu są 
w Polsce osoby, które twierdzą, że polska historia jest znana na 
świecie. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Nasza przeszłość 
jest znana jedynie epizodycznie, a ta epizodyczna wiedza nie jest 
powszechna. Niestety, problem dotyczy również środowisk nauko-
wych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest niedostateczna liczba publi-
kacji polskich historyków w obiegu międzynarodowym. Szczególnie 
brakuje wydań książek dotyczących historii najnowszej. A przecież 
właśnie z tym okresem historycznym wiążą się największe problemy 
Polski w zakresie braku wiedzy o naszej przeszłości wśród naszych 
partnerów międzynarodowych. Czy można jednak się dziwić, że 
słyszymy wiele opinii o historii Rzeczypospolitej, które nas oburzają, 
skoro przez tyle lat nie zadbaliśmy o dostępność polskich badań 
w międzynarodowym obiegu naukowym?

Świadomość tego stanu rzeczy miał Janusz Kurtyka. Jako 
prezes IPN inicjował tłumaczenie istotnych książek wydawanych 
przez Instytut na język angielski i organizował międzynarodowe 
konferencje z  udziałem polskich badaczy. My idziemy o  krok 
dalej. Nie tylko tłumaczymy, ale też wydajemy książki polskich 
autorów w zagranicznych wydawnictwach. Dbamy o skalę. Współ-
pracujemy z wydawnictwami o uznanym dorobku i globalnym 
zasięgu. Organizujemy promocje wydanych przez nas książek w Sta-
nach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwaj-
carii. W każdym z tych krajów jesteśmy w kontakcie z uczelniami 
i organizacjami naukowymi. Budujemy sieć kontaktów i wymiany 
poglądów. Wierzymy, że tylko prawda jest ciekawa i że jest wiele 
osób na świecie, które są nią zainteresowane. Projekt ten w moim 
głębokim przekonaniu wypełnia założenia polskiej racji stanu, gdyż 
trudno odrzucić argument, iż historia Polski powinna być rozpozna-
walna na świecie i opierać się na naukowych podstawach. 
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W dniu 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała pełnoska-
lowej inwazji na Ukrainę, doprowadzając tym samym do wybuchu 
największego konfliktu zbrojnego w tej części Europy od końca 
II wojny światowej. Fundacja im. Janusza Kurtyki tego samego 
dnia wydała oświadczenie, w którym ogłosiła, że solidaryzuje się 
z bohatersko walczącym narodem ukraińskim i potępiła rosyjską 
agresję. Nasza aktywność nie ograniczyła się jednak wyłącznie 
do tej deklaracji. Wojna wywołała bezprecedensową solidarność 
Polaków z narodem ukraińskim, niezależną od barw i przekonań 
politycznych. Była to szczególna manifestacja tego, czym dla nas 
jest racja stanu – w najlepszym demokratycznym i powszechnym 
wydaniu. Czas ten sprawił, że historia i bieg wydarzeń przyspie-
szyły. Zdarzyły się rzeczy, które jeszcze parę tygodni wcześniej 
uznałbym za niespodziewane. Jedną z nich był moment, gdy otrzy-
małem od Fryderyka Zolla, profesora honorowego Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Tarnopolu, propozycję udziału w skoordynowanej 
akcji pomocy na rzecz ukraińskiej Obrony Terytorialnej i ludności 
cywilnej Ukrainy. Kluczowym punktem kontaktowym stał się dla 
nas właśnie Wydział Prawa tego uniwersytetu, którego pracow-
nicy rozpoczęli aktywną służbę wojskową i społeczną. Od 3 marca 
2022 r. współorganizujemy szeroko zakrojoną akcję wsparcia Ukra-
iny w walce z rosyjskim najeźdźcą, która polega na prowadzeniu 
zbiórki pieniężnej i rzeczowej. Z zebranych darowizn finansowane 
są zakupy najpotrzebniejszych artykułów dla ludności cywilnej oraz 
Ukraińskiej Obrony Terytorialnej.

Jednym z pierwszych ważniejszych takich przedsięwzięć było 
nabycie auta dostawczego, które zostało dostarczone przedstawicie-
lom Ukraińskiej Obrony Terytorialnej 12 kwietnia 2022 r. Samochód 
ten jest wykorzystywany do transportowania pomocy humanitar-
nej na terenie całej Ukrainy, włącznie z ogarniętym najcięższymi 
walkami Donbasem. Ponadto, dzięki darowiźnie Fundacji Banku 
PKo BP, pod koniec lipca 2022 r. Fundacji udało się pozyskać kolejne 
cztery samochody, które niezwłocznie przekazano ukraińskim dzia-
łaczom. Do tej pory było to największe osiągnięcie w ramach całej 
akcji. Pojazdy te, podobnie jak samochód dostawczy dostarczony 
w kwietniu, będą służyć transportowi pomocy humanitarnej oraz 
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udzielaniu wszelkiego wsparcia mieszkańcom Ukrainy, zwłaszcza 
na terenie obwodu tarnopolskiego i Donbasu. Z kolei środki pie-
niężne posłużyły do zakupu różnorakiego sprzętu, w szczególno-
ści, zgodnie z życzeniem partnerów z Ukrainy, cywilnych dronów 
zwiadowczych oraz przyrządów obserwacyjnych. 

Akcja wsparcia Ukrainy jest prowadzona nieprzerwanie i będzie 
trwać nadal. Uważamy, że pomoc naszemu sąsiadowi jest obowiąz-
kiem państwa polskiego i sektora pozarządowego, chociażby przez 
wzgląd na aspekty geopolityczne, które każą nam z obawą spoglą-
dać na rosyjską agresję. Ponadto bestialskie zbrodnie najeźdźców 
wyzwalają odruch pomocy ludziom będącym w potrzebie. Uzyska-
liśmy jeszcze jeden niezwykle cenny efekt – działamy w ramach 
tej akcji ponad politycznymi podziałami, w realny sposób zapew-
niając wsparcie dla sąsiadów terroryzowanych ogniem rosyjskich 
dział. Jest to klasyczny przykład dyplomacji obywatelskiej w prak-
tyce – obywatele dwóch państw kanałem pozarządowym działają 
w przestrzeni synergii rządowych polityk. 

Fundacja im. Janusza Kurtyki podjęła się również realizacji pro-
jektu „Ziarna historii”. Jego celem jest stworzenie sieci organizacji 
polonijnych, które wspólnie podejmą działania na rzecz systema-
tycznego budowania dobrego wizerunku Rzeczypospolitej za granicą 
poprzez zwiększanie poziomu wiedzy o jej dziejach. Tworzymy sieć 
organizacji polonijnych w UsA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Austrii i Szwajcarii w celu długofalowej współpracy na rzecz 
umacniania pozytywnego wizerunku Polski. Odbiorcami projektu 
są Polacy wychowani i mieszkający poza Polską, nieposługujący się 
językiem polskim, ale wciąż identyfikujący się, choćby na ogólnym 
poziomie, z polskością. Dostarczając im wiedzę o rodzimych dziejach 
za pomocą książek oraz wykładów o polskiej historii, pragniemy 
związać ich bliżej z Rzecząpospolitą oraz uczynić ambasadorami jej 
dobrego imienia w środowiskach zagranicznych, gdzie na co dzień 
żyją. Drugą grupą docelową są osoby spoza społeczności polskiej, 
które zdaniem organizacji wchodzącej w skład sieci warto wyposa-
żyć w rzetelne informacje na temat rodzimej historii. Organizacje 
polonijne są w tym aspekcie naturalnym pośrednikiem w dyfu-
zji wiedzy. Jest to praktyczne angażowanie polskich środowisk 
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mniejszości narodowych w prowadzenie działań w przestrzeni 
dyplomacji obywatelskiej.

Dyplomacja obywatelska w kontrze  
do działań państwa macierzystego

Uzyskanie pełnego obrazu dyplomacji obywatelskiej nie będzie jed-
nak możliwe bez uwzględnienia drugiego bieguna. Gdy interesy czy 
poglądy działaczy stoją w sprzeczności z polityką danego państwa, 
dochodzi do paradoksalnego konfliktu. Powstaje bowiem sytuacja, 
w której na arenie międzynarodowej podejmowane są działania 
niezgodne z działaniami rządu, a mimo to nazwać to należy dyplo-
macją. By lepiej czytelnikowi unaocznić ów paradoks, pozwolę sobie 
zacytować fragment opisu panelu Dyplomacja obywatelska w Euro‑
pie Środkowo ‑Wschodniej organizowanego przez Fundację Batorego 
w ramach Międzynarodowego forum Europa z widokiem na przyszłość 
2021: „[…] Konsolidują oni [populistyczni politycy] swoje elekto-
raty wokół haseł nacjonalistycznych i podsycają nieufność do sąsia-
dów. Umacnianie się tych trendów zagraża interesom społeczeństw, 
dla których na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia współpraca 
i wzajemne kontakty stały się oczywistością i ważnym elementem 
codziennego funkcjonowania. Jest to także wyzwanie dla pokojowego 
współistnienia zarówno narodów Europy Środkowo -Wschodniej, jak 
i żyjących na ich terenie mniejszości. Dlatego konieczne jest wzmoc-
nienie wszelkich form dyplomacji obywatelskiej, która stworzy 
więzi silniejsze od bieżącej polityki. Stosunki między narodami są 
zbyt ważne, by pozostawiać je wyłącznie dyplomatom”.

Opis zawiera jasną krytykę polityki rządowej, prowadzoną z pozy-
cji ideologicznej niezgody z oficjalną linią władz. Krytyce poddane 
zostają również tradycyjne kanały uprawiania dyplomacji. Autorzy 
wskazują, iż sprawy trzeba brać w swoje ręce. W szczególności ten-
dencje do odwoływania się do szerszego międzynarodowego środo-
wiska reprezentującego pogląd wspólny, często poparty autorytetem 
instytucji międzynarodowej, są powszechne u osób o światopoglą-
dzie lewicowym i liberalnym. Przykładem jest odwołanie się przez 
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te środowiska, w różnych sprawach z obszaru polityki wewnętrz-
nej, do Unii Europejskiej po wygranych przez prawicę wyborach 
w Polsce. Odwołanie to przyjmuje różne formy – jedną z nich jest 
właśnie dyplomacja obywatelska prowadzona przez organizacje 
pozarządowe kierujące swój przekaz do społeczeństw innych krajów.

W grupie przypadków braku spójności między rządem a organi-
zacjami prowadzącymi działania w ramach dyplomacji obywatel-
skiej istnieje również podzbiór złożony z organizacji utworzonych 
przez dysydentów politycznych na terenie państw rozwiniętych 
szeroko rozumianego Zachodu. Są to organizacje zawiązane przez 
uciekinierów z państw rządzonych przez dyktatury, takich jak Rosja, 
Korea Północna, Białoruś czy Chiny. Grupy te działają wbrew rządom 
w ich krajach macierzystych, jednak w odróżnieniu od przykładów 
związanych ze sporem ideologicznym rzecz dotyczy spraw elemen-
tarnych – łamania praw podstawowych w rozumieniu klasycznym, 
zastraszania społeczeństwa funkcjonującego w atmosferze per-
manentnej inwigilacji więzieniem i przemocą fizyczną. Dysydenci 
polityczni, często z narażeniem własnego życia, poodejmują na 
obczyźnie działania w interesie własnego narodu w celu zbudowa-
nia pozareżimowych kontaktów ze światem zewnętrznym. 

Czy zatem dyplomacja obywatelska w kontrze do działań wła-
snego państwa może doczekać się jednoznacznej oceny? W moim 
głębokim przekonaniu jest to niemożliwe. Lewicowemu działaczowi 
wydaje się, iż jego walka z prawicą w UsA jest najważniejsza. Podob-
nie jak białoruskim dysydentom walka z dyktatorem. Obiektywnie 
jednak rzecz oceniając, tej pierwszej osobie nic nie zagraża. Rodzi-
nie tej drugiej osoby może grozić niebezpieczeństwo i zniszczenie 
całego znanego dotychczas życia. Działania dysydentów mają rów-
nież na celu odpowiedź na pytanie: co po dyktatorze? Starają się jej 
udzielić, korzystając z wypracowanych w krajach demokratycznych 
mechanizmów. 

Dyplomacja obywatelska może być wykorzystywana w celu reali-
zacji polityki zgodnej z racją stanu lub wbrew niej. Może wspierać 
kierunki polityki rządu lub stać do niej w kontrze. Nie wypraco-
waliśmy dotychczas mechanizmów debaty o granicach. Również 
zdefiniowanie wspólnej racji stanu nie doczekało się debaty 
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w Polsce. Obecna sytuacja w wielu miejscach wymyka się z ram sporu 
o poglądy, a działania w przestrzeni dyplomacji obywatelskiej zaczy-
nają realnie szkodzić Polsce w długofalowej perspektywie. Każdy 
demokratyczny rząd kontrolowany jest przez głosowanie obywa-
teli. To wtedy dokonuje się ocena szkodliwości jego polityki. Organi-
zacje pozarządowe posiadające zasoby kadrowe i finansowe są poza 
taką kontrolą. Ocena szkodliwości ich działań jest niemożliwa. To 
z jednej strony wielki skarb – możliwość głoszenia swoich poglądów 
bez uzależnienia od polityki. Z drugiej jednak strony historia uczy 
nas, że istnieją granice, które należy respektować w ramach samo-
ograniczenia. Ich naruszenie będzie bowiem stanowiło szkodę dla 
polskiego społeczeństwa. Dlatego należy rozmawiać o stworzeniu 
kodeksu dobrych praktyk, granic i celów w przestrzeni dyplomacji 
obywatelskiej dla całego środowiska polskich organizacji pozarządo-
wych. Należy rozmawiać o tym, co stanowi rację stanu dla wspólnoty 
politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Czas wojny będzie sprzyjał tej 
debacie. Obrazy z Ukrainy przypominają nam pierwotne znaczenie 
pojęć i uświadamiają, czym jest patriotyzm. 

Paweł Marek Kurtyka – z zawodu architekt i mena
dżer. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prezes zarządu biura projektowego amw 
Invest sp. z o.o. Specjalizuje się w projektowaniu urba
nistycznym oraz projektowaniu specjalnym dla celów 
obronności, bezpieczeństwa państwa i potrzeb Sił Zbroj
nych rp. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej”. Od 2010 r. działa w sektorze organizacji 
pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji 
im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010–2014 pre
zes, a obecnie prezes honorowy Stowarzyszenia Studenci 
dla Rzeczypospolitej. Odznaczony 1 marca 2019 r. przez 
Prezydenta rp Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem 
Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania 
historii Polski.



MARIuSZ MóWKA

Żywotność idei Uniwersytetu Ludowego  
we współczesnej Polsce

Jak to w życiu zwykle bywa, idee przetrwają, o ile będą ludzie,  
którzy tę ideę podzielają, rozumieją i chcą dla niej żyć [K. Czyżewski]

Pięciolecie działalności NIW -csro pozwala powrócić do wartości 
i założeń wyrażonych w preambule do ustawy o Instytucie. Mówi 
ona o tym, że „Społeczeństwo obywatelskie jest wspólną przestrze-
nią, która służy praktykowaniu cnót obywatelskich […]” oraz że 

„Państwo polskie dąży do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego zarówno w wymiarze terytorialnym, jak i tematycz-
nym, szczególną ochroną otaczając organizacje małe, krzewiące etos 
społecznikowski i pielęgnujące dziedzictwo lokalne”. Wydaje się, że 
te dwa stwierdzenia są kluczowe dla rozumienia idei i sensu działa-
nia uniwersytetów ludowych oraz dla wartości stojących u podstaw 
realizowanego przez Instytut od połowy 2020 r. Programu Wspie-
rania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych.

Spróbuję zatem w tym kontekście opisać ideę uniwersytetu 
ludowego, jego znaczenie tu i teraz dla „wspólnej przestrzeni prak-
tykowania cnót obywatelskich”. Wszystko to – z mojego/naszego 
punktu widzenia i miejsca. Kaszubski Uniwersytet Ludowy, do 
którego praktyk odnoszę się, jest przykładem internatowej pla-
cówki grundtvigiańskiej, położonej w lesie, „pośrodku niczego”. Od 
40 lat działamy na obszarach wiejskich Środkowych Kaszub, które 
przeszły i przechodzą gwałtowne zmiany modernizacyjne. Dzisiaj 
tradycyjnego gospodarstwa trzeba naszukać się. Wsie gminne przy-
pominają raczej małe „wsiasta”. Rośnie „nowe osadnictwo” z terenów 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.171‑182
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metropolii Trójmiasta. Towarzyszy temu zmiana pozycji, aktywno-
ści i świadomości kobiet na wsi, dla których Kaszubski Uniwersytet 
Ludowy pracuje.

Ewidentna poprawa jakości życia ma swoją złą stronę: jest to 
rozpad więzi już na poziomie najniższych wspólnot. Od lat rozpo-
znajemy pogarszający się stan wspólnot sąsiedzkich (rozluźnienie 
kontaktów, spadek aktywności) i „atomizację” sąsiedztw – sąsia-
dów pozamykanych w swoich „posiadłościach”, przed dużymi tele-
wizorami. Rozwijające się nowoczesne osadnictwo tworzy nowe 
linie podziału pomiędzy „miejscowymi” a „przyjezdnymi”. Postę-
pującej polaryzacji (pogłębionej przez coVID-19 i wojnę w Ukra-
inie) sprzyja także obowiązujący na wsi model gminnych polityk 
lokalnych. Model partycypacyjny, to znaczy oparty na dialogu 
i konsensusie, jest uznawany dość powszechnie za nieskuteczne 
marnotrawstwo czasu i energii. Narzędziem realizacji potrzeb spo-
łecznych staje się rywalizacja o „dostęp do ucha Pana Wójta”. Działa 
mechanizm wzmacniający procesy polaryzacji i atomizacji wspólnot 
na najniższym poziomie. Mieszkańcy przestają wierzyć w swoją 
sprawczość i sens angażowania się we wspólne działanie. 

Uniwersytet Grundtvigiański

Czym jest uniwersytet ludowy? Niewielu jest odważnych,  
którzy by chętnie na to pytanie odpowiedzieli. Tyle bowiem różnorodnych 

postaci przybierał uniwersytet ludowy, że trudno je zmieścić w jedną formułę1.

Samo pojęcie „uniwersytetu ludowego” (placówki edukacji doro-
słych w formach pozaszkolnych) przestało funkcjonować w systemie 
oświaty po transformacji lat 90., a UL -e, które przetrwały, stały się 
częścią sektora organizacji pozarządowych. Po 1990 r. uniwersytety 
ludowe, jak wszystkie organizacje pozarządowe w Polsce, rywalizują 

 1 T. Pilch, Czym jest uniwersytet ludowy?, w: Uniwersytety ludowe w Polsce do roku 
1989. Antologia tekstów źródłowych, red. T. Maliszewski, Ogólnopolska Sieć Uniwersystetów 
Ludowych, Adamów–Grzybów–Mierzyn 2021, s. 229.
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w konkursach o środki publiczne na realizację swojej misji. Od 
czerwca 2020 r. funkcjonują głównie w oparciu o „Rządowy Program 
Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030”. 
W Programie tym mowa jest o „grundtvigiańskich” uniwersytetach 
ludowych i metodzie grundtvigiańskiej, co wskazuje bezpośrednio 
i bez wątpliwości na źródło inspiracji zawarte w myśli Grundtviga 
i rozwijane przez kolejne pokolenia edukatorów. 

Zaletą Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 
jest pozostawienie uniwersytetom ludowym decyzji o wyborze 
obszarów i kierunków działania. W obecnej formie Program reali-
zuje horyzontalne, uniwersalne wartości, pozostawiając każdemu 
z uniwersytetów wolność programową i dobór środków w poszu-
kiwaniu odpowiedzi na potrzeby słuchaczy.

Grudtvigiański uniwersytet ludowy, tak jak go rozumiemy, nie 
istnieje po to, by podsuwać gotowe odpowiedzi. Istnieje, by towa-
rzyszyć uczestnikom w pewnym krótkim momencie ich drogi ku 
lepszemu zrozumieniu siebie i swojego miejsca w świecie. A to 
możliwe jest tylko w relacji z Innymi. Zatem pytamy się, słuchamy, 
rozmawiamy z potencjalnymi słuchaczami o potrzebach, patrząc 
na nich przez pryzmat wartości, które sami uznajemy za własne 
w KUL (demokracja, wolność, równość, subsydiarność, solidarność, 
dialog, partnerstwo, szacunek dla dziedzictwa i pamięci miejsca, 
w którym żyjemy). 

Nie wszyscy uczestnicy kursów te wartości muszą podzielać 
i podzielają. A jednak zostają naszymi słuchaczami. Pracują razem, 
mimo dzielących ich różnic przekonań. To jest dla nas nagroda oraz 
miara sukcesu.

Uniwersytet ludowy jest i ma być domem dla słuchaczy. Nie tylko 
miejscem edukacji. W praktyce oznacza to, że krótsze bądź dłuższe 
kursy, które oferujemy, zawsze związane są z przebywaniem „pod 
wspólnym dachem”. Pracujemy nad powstaniem wspólnoty uczących 
się. Naszym celem jest, aby słuchacze, mieszkając razem, ucząc się, 
jedząc posiłki, rozmawiając do nocy, budowali i rozwijali wzajemne 
relacje. Uniwersytet ludowy to edukacja w miejscu, w którym jesteś 
witany tak jak oczekiwany, dobry znajomy. Bardzo nam zależy, żeby 
słuchacze przekraczając próg KUL w Wieżycy mieli poczucie, że są 
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u siebie. Staramy się pokazywać, jak i dlaczego ich obecność i udział 
w zajęciach są ważne – pokazywać, że jesteśmy zainteresowani tym, 
kim są i czego potrzebują, oraz że mogą mieć wpływ na sposób reali-
zacji naszego programu edukacyjnego. To „poczucie bycia razem 
u siebie” uczestników stanowi dla nas kluczowy element. Fundament 
powodzenia całego procesu edukacyjnego. 

Aktywna obywatelskość w Uniwersytecie Ludowym

Najlepsze wyobrażenie o charakterze wykształcenia  
i oświaty dla życia możemy zdobyć zadając sobie pytanie,  

co jest potrzebne członkom zgromadzenia ludowego,  
aby dorośli do swoich zadań i funkcji [N.F.S. Grundtvig 1834]2.

Dorośnięcie do „funkcji i zadań”, o którym pisał Grundtvig, rozu-
miemy i staramy się realizować w KUL jako edukację dla budowania 
i rozwijania relacji we wspólnotach – począwszy od najniższego 
poziomu, jakim jest sąsiedztwo, wieś/sołectwo. Aktywna obywa-
telskość we współczesnych formach „zgromadzenia ludowego” jest 
horyzontalnym celem procesu edukacyjnego w Kaszubskim Uni-
wersytecie Ludowym. Oznacza to, że podczas naszych zajęć dążymy, 
z jednej strony, do budowania poczucia wspólnoty wśród uczestni-
ków (wspólnoty uczących się), a poprzez nabywane kompetencje, 
wiedzę, umiejętności, świadomość i budowane relacje zachęcamy 
słuchaczy do podejmowania/kontynuowania lokalnej aktywno-
ści. W skrócie: na początku uczysz się być aktywnym „obywatelem” 
wspólnoty słuchaczy i wykładowców. Później zaś uczysz się dzielić 
tym z innymi.

Punktem wyjścia i podstawą naszych kursów, np. Uniwersytetu 
Ludowego dla Kobiet Aktywnych (ULKA), jest zawsze pobytowy 
charakter kształcenia, a dalej – praca nad świadomością i rozwojem 

 2 P. Kowzan, Światopogląd Grundtviga w świetle polskich tłumaczeń jego pism – im-
plikacje dla ruchu uniwersytetów ludowych, w: Uniwersytety ludowe – pomiędzy starymi 
a nowymi wyzwaniami, red. T. Maliszewski, M. Rosalska, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2016, s. 183.
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własnych zasobów. Staramy się umożliwić uczestnikom zdobycie 
praktycznych doświadczeń (planowanie i realizacja mikroprojektów 
społecznych), dajemy im prawo do popełniania błędów, a co waż-
niejsze – do zmiany swoich przekonań i dążeń, z którymi uczestnicy 
przychodzą na zajęcia. W długiej perspektywie oznacza to zmiany 
w myśleniu o sobie i swojej roli oraz stworzenie szansy przejścia do 

„aktywnego kształtowania” lokalnej wspólnoty (sołeckiej, gminnej, 
powiatowej), np. poprzez animowanie lokalnych grup czy stowa-
rzyszeń albo realizację funkcji publicznych. 

Nasze 40-letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu dzia-
łalności pokazuje, że w procesie edukacyjnym uniwersytetu ludo-
wego niezmiernie ważne są odwołania do pamięci miejsca (program 

„Wiejskich Kuźni Pamięci”). Nie tylko jako dobry „punkt zaczepie-
nia” w pracy wśród lokalnej wspólnoty, ale – w dłuższym czasie – 
skutecznego „narzędzia” integracji lokalnej społeczności. W dobie 
dzisiejszej polaryzacji odwoływanie się do pamięci miejsc, które 
pozytywnie wyróżniały daną wieś, odkrywanie talentów rękodziel-
niczych czy pasji artystycznych wokół dziedzictwa kultury i języka, 
dobrze służy budowaniu relacji. 

Ważna jest także integracyjna/sieciująca rola uniwersytetu ludo-
wego, który może stanowić „nieoczywiste” miejsce realizacji pasji 
artystycznych bądź dzielenia się wiedzą. Powołując się na przykład 
własnego podwórka, możemy pokazać, że czerpiemy z kompetencji 
i wiedzy naszych wykładowców wywodzących się z przeróżnych 
światów, oferując im pracę przy realizacji poszczególnych kur-
sów. Na obszarach wiejskich nie brakuje takich pasjonatów, a ich 
pomysły bardzo często nie mieszczą się w obszarze zainteresowania 
i formatach pracy lokalnych placówek edukacyjnych czy instytucji 
kultury. Należy to wykorzystywać jako element przewagi grund-
tvigiańskiego uniwersytetu ludowego. 
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Co dalej z rozwojem polskich Uniwersytetów Ludowych?

[…] w procesie tworzenia i formułowania idei powstaną  
sprzeczne opinie i punkty widzenia, a rozwiązania muszą się znaleźć.  

Mądry człowiek powiedział: „Demokracja uczy nas szanować  
i znosić wolność innych do posiadania opinii innych niż nasze!3 

Z pewnością wolność programowa i autonomia uniwersytetów ludo-
wych jest dziś kluczem i podstawą „żywotności” tej formy edukacji 
dorosłych, niezależnie od tego, gdzie i dla kogo pracuje dany uniwer-
sytet. W tym kontekście niewątpliwym plusem prowadzonego przez 
NIW -crso Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersy-
tetów Ludowych są możliwości realizacji projektów wieloletnich 
oraz wsparcie działalności misyjnej, a także umożliwienie rozwoju 
instytucjonalnego placówek. Jednak nadzieje o funkcjonowaniu 
grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych w niekonkurencyj-
nym środowisku, jakie towarzyszyły powstawaniu Programu, są 
problematyczne i wciąż pozostają w sferze marzeń.

Źródłem problemu jest – moim zdaniem – płynność, z jaką trak-
towana jest definicja uniwersytetu ludowego zawarta w Progra-
mie. Oczywiście mówienie o „uniwersytetach ludowych” jest trudne, 
bo są one unikalne i w dużej mierze traktowane są jako przedsię-
wzięcia autorskie. Zatem tyle opinii, ile uniwersytetów. Ta trudność 
jest jednak dodatkowo pogłębiana przez nieobecność samego pojęcia 
uniwersytetu ludowego w systemie prawnym publicznej edukacji. 

Przystępując do realizacji Programu, zdecydowano się jednak 
nie podejmować w dyskusji tego problemu. W kolejnych konkur-
sach dostęp do środków jest otwarty dla wszystkich podmiotów, 
deklarujących funkcjonowanie jako UL i/lub realizację działań edu-
kacyjnych w formule grundtvigiańskiego uniwersytetu, a także 
deklarujących taki zamiar. Weryfikacja prawdziwości oświadczeń 

 3 K.Ch. Aegidius, Demokracja a uniwersytety ludowe [tekst oparty na treści wystą
pienia na konferencji z okazji rocznicy 100lecia uniwersytetów ludowych w Polsce, 
Thyregod 18.09.2021 r.].
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podmiotów ubiegających się o wsparcie odbywa się na poziomie 
oceny wniosków i jest pozostawiona uznaniu osób oceniających.

Logika mechanizmu wsparcia finansowego w ramach Programu 
prowadzi do efektu „kuli śnieżnej”. W ramach jednej alokacji finan-
sowej wspierane są zarówno programy rozwoju tzw. „działających 
uniwersytetów”, jak i tworzenie nowych uniwersytetów, a także 
sieci i lokalne inicjatywy. W związku z tym w kolejnych konkursach 
o środki na „funkcjonowanie i działalność” uniwersytetów ubiegać 
się będzie coraz większa liczba organizacji. Bez zwiększenia puli 
środków finansowych Programu wysokość grantów będzie znacząco 
maleć. Zatem w regulaminach kolejnych edycji konkursu trzeba 
będzie zapisać dodatkowe kryteria różnicujące wielkość wsparcia 

„starych” i „nowych” uniwersytetów. Wobec braku innych mechani-
zmów dotowania uniwersytetów ludowych, Program będzie kolejną 
wersją „inkubatora technologicznego”. Jednak założenie, że uniwer-
sytety, które otrzymały wsparcie, osiągną stopień rozwoju insty-
tucjonalnego gwarantujący im trwałość działania i przetrwania 
po zakończeniu Programu, jest – moim zdaniem – jeszcze mniej 
prawdopodobne niż w przypadku start -upów (dziewięć na dziesięć 
start -upów upada)4.

Wydaje się także, że mechanizm wsparcia małych, lokalnych 
inicjatyw (Priorytet 4) nie służy dobrze realizacji celów Programu, 
ponieważ pomija rolę działających uniwersytetów ludowych. Nie 
chodzi o to, aby środki finansowe trafiały wyłącznie do uniwersy-
tetów, ale o to, by te lokalne przedsięwzięcia wpływały i stymulo-
wały rozwój społecznego oddziaływania uniwersytetów ludowych, 
wykorzystując potencjał drzemiący w synergii działań. Tymczasem 
granty trafiają do organizacji deklarujących realizację planowa-
nych działań „metodą grundtvigiańską”, bez systemowego związku 
z działalnością samych placówek. Z tego powodu niewielkie w sumie 
środki ulegają dalszemu rozproszeniu. W rezultacie, pamiętając 
o strukturalnym problemie niedoboru funduszy na działania trze-
ciego sektora w Polsce, mamy do czynienia z efektem „grantozy”, 

 4 Startup Failure Rates [online] https://www.embroker.com/blog/startup statistics/ 
[dostęp: 25.08.2022 r.].
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czyli sięgania po fundusze z Programu tylko dlatego, że są one 
dostępne, a niekoniecznie ich pozyskanie ma związek z ideą uni-
wersytetu ludowego. 

W tym kontekście aktualności nabierają słowa Ignacego Solarza 
z 1937 r. (pisownia oryginalna): 

Nazwa „uniwersytet ludowy” stała się u nas w ostatnich 
latach bardzo popularna, upowszechniła się zbytnio 
jako tytuł różnego rodzaju i wartości kursów. Widać, 
[że] dzieje się to z jednej strony pod wpływem wieści 
o znaczeniu uniwersytetów grundtwigowskich w Danii, 
a nawet już i w Polsce, a z drugiej strony działa [to jako] 
pociągający tytuł, tak jak różne „akademie”, uroczysto-
ści i „konferencje”. […] Pono już ich setki naspróbowało 
żywota jako ludowe, wiejskie, niedzielne, wieczorne, 
zimowe, rolnicze, radiowe itp., ale nie różnią się one 
niczym prawie, prócz nazwy, od tradycyjnych kursów 
popularyzacyjnych, które uczą, dają wiadomości ogólne, 
zawodowe, instruktorskie czy „przodownicze”. Sama 
nazwa nie może działać czarodziejsko, a wprowadza 
tylko szkodliwe zamieszanie. Uniwersytet wiejski – jeśli 
nie jest grundtwigowskim – to nie jest uniwersytetem 
wiejskim5.

Jakby nie dość było wskazanych wyżej problemów, zaczynają 
wybrzmiewać w sferze publicznej hasła typu: „uniwersytet ludowy 
w każdej gminie”. Nie są to hasła nowe. Warto przypomnieć słowa 
T. Pilcha z 1982 r.: „Gdybyśmy chcieli mieć tyle uniwersytetów ludo-
wych, co którykolwiek kraj skandynawski, to w proporcji do liczby 
ludności Polski musiałoby ich powstać dokładnie 600 /słownie sześć-
set/. Mamy ich 10”6. 

 5 I. Solarz, Wiejski Uniwersytet Orkanowy, Drukarnia Oświatowa, Warszawa 1937, 
s. 9–10. 
 6 T. Pilch, op. cit., s. 234. 
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Myślę, że nie potrzebujemy ani tysiąca, ani sześciuset uniwer-
sytetów ludowych. Potrzebujemy konsensusu ponad podziałami 
w zakresie wartości, roli i znaczenia instytucji, o której Peter Mogen-
sen, nauczyciel na Uniwersytecie Ludowym w Brenderup, mówił, 
nawiązując do uzasadnienia duńskiej ustawy o uniwersytetach 
ludowych: 

Słuchacze i nauczyciele mieszkają razem na tyle długo, że 
każdy musi się pokazać jako osoba; nie można skryć się 
za przyjętą rolą. Człowiek ma czas by odkryć, że szybka 
ocena na pierwszy rzut oka nie zawsze jest poprawna/
odpowiednia, że ludzie z innych klas społecznych, róż-
nych grup wiekowych, i często z innych obszarów geo-
graficznych posiadają zasoby i wartości, których przyjęte 
z góry założenia nie pozwalały ludziom nawet sobie 
wyobrazić. Człowiek również odkrywa, że „inni” mogą 
być irytujący, myślący wyłącznie o zabawie, okropnie 
bierni – lub aktywni, lub nieznośnie poważni. I człowiek 
również odkrywa jakąś swoją część we wszystkim. Czło-
wiek odkrywa, że jego świat i działania mają znaczenie – 
dla innych i dla siebie7.

Bez dialogu, a ściślej – bez umiejętności słuchania i uświado-
mienia sobie różnic w wyznawanych przez ludzi wartościach, nie 
jest możliwy najważniejszy krok w rozwoju uniwersytetów, czyli 
uznanie tego, że możemy razem realizować działania na rzecz naszej 
wspólnoty. Myślę, że to jest właśnie powód, dla którego dzisiaj, 
w sytuacji ogólnej niepewności i polaryzacji opinii, dostrzegana 
jest wartość edukacji prowadzonej w Grundtvigiańskich uniwer-
sytetach ludowych – realizowanych przez słuchaczy i środowiska 
osób poszukujących przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla siebie. 

 7 P. Mogensen, Duńskie Folkehøjskole, w: Uniwersytet Ludowy XXI wieku. Poradnik 
metodyczny. Seria wydawnicza: Metoda uniwersytetów ludowych, t. 3, red. T. Maliszewski, 
zespół osul, Adamów–Grzybów–Mierzyn–Radawnica–Wieżyca–Wola Sękowa 2022, s. 28.
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Podsumowanie

Grundtvigiańskie uniwersytety ludowe są dziś niewielkim ele-
mentem wspomnianej na wstępie „[…] wspólnej przestrzeni, która 
służy praktykowaniu cnót obywatelskich”. Powinny być lokalnymi 
ośrodkami budującymi to, co K. Czyżewski nazywał „tkanką łączną”. 
Charakteryzując się autonomią, dysponując wolnością programową 
i wsparciem publicznym, mogą stać się ważnym komponentem 
wspierającym aktywność obywatelską na obszarach peryferyj-
nych (defaworyzowanych). Uniwersytety tego typu odpowiadają 
na potrzeby odbiorców, które nie są (nie mogą być) zaadresowane 
w politykach gminnych czy powiatowych. Tym samym wypełniają 
lukę w  systemie publicznych placówek oraz instytucji kultury 
i edukacji. Co więcej, dzięki wolności programowej oraz autonomii 
mogą szybko i elastycznie reagować na wyzwania i skutki kolejnych 
kryzysów. 

Wykorzystanie potencjału tkwiącego w takiej formie kształce-
nia dorosłych to wyzwanie wymagające czasu, a zatem myślenia 
w długiej perspektywie. Dzisiaj jest na to szansa po raz pierwszy po 
1990 r., przede wszystkim dzięki publicznemu wsparciu uniwersy-
tetów z dedykowanego im Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju 
Uniwersytetów Ludowych. Nie szukajmy jednak w tym aspekcie 
za wszelką cenę innowacyjności. Szczególnie w upowszechnianiu 
nowych sposobów działania, narzędzi i technik, bez wcześniejszej 
odpowiedzi na pytania, czy faktycznie i w jaki sposób przysłużą się 
one trwałości zmiany. To, co nowe, często bywa wrogiem dobrego.

Myślę, że jeśli uda się „zakorzenić” uniwersytety ludowe w ich 
społeczno -kulturowym otoczeniu i uczynić je zdolnymi do samo-
dzielnego rozwoju, będzie to prawdziwie nowatorskim wymiarem 
społecznej zmiany zakładanej w  Programie. W  miejsce pogoni 
za innowacyjnością skupmy się raczej na tworzeniu mechani-
zmów zapewniających trwałość uniwersytetów tego typu w Pol-
sce. Zacznijmy rozmawiać o modelu funkcjonowania i stabilnego 
finansowania ich działalności. Sama idea – aby nawiązać do motta 
tego tekstu – z pewnością przetrwa. Nie tylko o przetrwanie nam 
jednak chodzi. 
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MAŁGORZATA SINICA

Tradycje i wartości harcerskie  
jako odpowiedź na wyzwania  
nowoczesnego świata – wyzwania 
harcerstwa w dzisiejszym świecie

Wiesz, ilu ludzi postawiło swoją stopę na Księżycu? 
12.  

Ilu z nich było skautami? 
11!

Przez przeszło 100 lat Ruch Harcerski kształtował kolejne pokolenia 
młodych ludzi. Zmieniały się czasy, zmieniała się sytuacja geopoli-
tyczna, zmieniała się moda. Harcerski System Wychowawczy spraw-
dzał się pomimo zmieniającego się otoczenia. Nieustannie pozostaje 
aktualny w kształtowaniu postaw młodych ludzi, m.in. poprzez 
przykład, jaki daje instruktor, wzrost w grupie rówieśniczej przy 
jednoczesnym tworzeniu indywidualnych dróg rozwoju, stawianie 
wyzwań, życie zgodnie z wartościami i zasadami wybranymi na 
zawsze. Wychowujemy do przyszłości. Wychowujemy do odważ-
nej i rozważnej dorosłości. Myślę, że najlepiej będzie pokazać, jak 
harcerstwo radzi sobie we współczesnym świecie poprzez opisanie 
wyzwań, jakie przed nim stoją.

Zrozumieć, czym jest harcerstwo

Niemal każda osoba na pytanie, czy wie, czym jest harcerstwo, 
odpowie twierdząco. Ale czy na pewno to wie? Zazwyczaj myślimy 
o harcerstwie stereotypowo – jako o przeprowadzaniu staruszki 
przez ulicę, dzieciach chodzących z mapą i pytających o drogę albo 
wartach honorowych przy pomnikach.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.183‑198
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Tymczasem osoby, które przeszły drogę harcerskiego/skauto-
wego wychowania, w życiu dorosłym stawiają przed sobą ambitne 
cele i bez trudności znajdują sposób ich realizacji, dokonując przy 
tym wielkich rzeczy. Bardzo dobrze radzą sobie też z codziennymi 
wyzwaniami, dzięki umiejętności pracy z ludźmi, w tym również 
zdalnie. Nie boją się wchodzić w relacje z drugim człowiekiem, 
potrafią na podstawie stanu faktycznego szybko podejmować decy-
zje, wyciągać wnioski, dostrzegać ciąg przyczynowo -skutkowy. To 
grupa ludzi nastawionych na cel, ale niegubiąca w drodze do niego 
wartości, do których została wychowana. W harcerskim wycho-
waniu ważny jest samorozwój – przekłada się to na chęć nieustają-
cego uczenia się. Harcerstwo kładzie nacisk na dostrzeganie innych 
i pomaganie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Dzięki temu harcerz (a jest 
się nim przez całe życie) potrafi dzielić się wszystkim, co ma, w tym 
bezinteresownie poświęcać czas dla innych, np. młodszych. To jed-
nakże sprawia, że w dzisiejszym konsumpcyjnym świecie patrzy się 
na harcerzy jak na „naiwniaków”. Stąd często pada pytanie: „Co ty 
z tego będziesz miał?”. Ale czy to przypadek, że na 12 kosmonautów 
chodzących po Księżycu, aż 11 było skautami?

Jak pokazać światu, czym jest harcerstwo?

To bardzo trudne. Tak trudne, jak trudno jest opowiedzieć o zapachu 
ogniska, o emocjach, jakie towarzyszą, gdy zdobywa się pierwszy 
szczyt. Harcerstwo toczy się w drużynach na zbiórkach, na spo-
tkaniach instruktorskich, na kursach, na obozach, w codziennym 
życiu. Składa się ze zdobywanych, dzięki sprawnościom i stopniom, 
umiejętności i wiedzy przydatnej na całe życie. Składa się z małych, 
pozornie niezwiązanych ze sobą elementów, które jednak tworzą 
wielką całość. To właśnie ta codzienna, systematyczna harcerska 
praca sprawia, że harcerstwo to opatrunek, lek w  zdarzeniach 
nadzwyczajnych.

Pomiędzy tym, co nadzwyczajne, i tym, co budzi podziw – jak 
pomoc uchodźcom z  Ukrainy, powodzianom, potrzebującym 
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w pandemii czy służba po 10 kwietnia 2010 r. – jest czas, kiedy nie 
traktuje się nas po partnersku. 

Niewiele osób dostrzega, że mobilność i siła harcerstwa mają 
swoje źródło w szarej, codziennej pracy drużynowego, który na 
zbiórkach, biwakach, obozach, osobistym przykładem, kształtuje 
postawy młodych ludzi – otwartość na świat, otwartość na drugiego 
człowieka, gotowość do pełnienia służby. 

Kiedy zauważa się wartość organizacji harcerskich? Przy spekta-
kularnych sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebne są zaangażowane, 
bezinteresowne ręce do pracy, zauważa się służbę, która wynika 
z nagłej potrzeby. I wtedy dziękuje się za wielkie czyny, a te przecież 
są, po prostu, konsekwencją codziennej pracy instruktorskiej. I to 
właśnie ta praca wymaga największego podziwu, wsparcia i doce-
nienia.

Harcerstwo tworzą ludzie – członkowie organizacji – i to oni 
powinni decydować, co dla nich jest najlepsze, najważniejsze. Jednak 
decyzje organizacji są ocenianie przez ludzi, którzy do tych orga-
nizacji nie należą, ale traktują harcerstwo jako dobro wspólne. To 
wygląda na podważanie prawa organizacji harcerskich do samosta-
nowienia. Co ciekawe, takie podejście nie dotyczy innych organizacji 
pozarządowych czy nawet wychowawczych.

Partnerstwo

Kiedyś próbowałam umówić się na spotkanie w Ministerstwie Finan-
sów, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemu, który doty-
czył ZHP. Nikt nie miał tam dla nas czasu. W końcu powiedziałam: 

„Mamy 6000 drużyn, każdy drużynowy pracuje ok. 1000 godzin 
rocznie. Wyceńmy każdą godzinę na 10 zł. Komu mam wystawić 
fakturę za tę pracę – Ministrowi Finansów czy Ministrowi Eduka-
cji?”. Poskutkowało, problem został rozwiązany. 

Tak, środowisko zewnętrzne nie traktuje nas po partnersku.  
A przecież organizacje harcerskie tworzą ludzie, którzy w 99,99% 
są wolontariuszami. W  życiu prywatnym to studenci, nauczy-
ciele, lekarze, inżynierowie… Można tu długo wymieniać nazwy 
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różnych zawodów i specjalności. Jestem przekonana, że gdyby kadrę 
harcerską wywieźć na bezludną wyspę, to w  ciągu jednej doby 
byłaby ona w stanie zorganizować się i stworzyć pełną strukturę 
państwa. A  jednak kiedy zakładamy mundur, patrzy się na nas 
bardzo stereotypowo.

Wielkim wyzwaniem, z którym mierzymy się od lat, jest part-
nerstwo. Jesteśmy partnerami dla dyrektorów szkół, nauczycieli, 
rodziców. Jesteśmy partnerami w  procesie wychowania dzieci 
i młodzieży. Widzimy, że w wielu obszarach instruktorzy harcerscy 
i nauczyciele mogliby wspierać się wzajemnie – metodycznie, pro-
gramowo, repertuarowo, pedagogicznie. Jedyne, co (zdecydowanie) 
różni naszą pracę, to dobrowolność i idea.

Jednak najczęściej tej współpracy po prostu nie ma. Bo dlaczego 
wczorajszy uczeń, który dzisiaj jest drużynowym, miałby być part-
nerem swojego byłego nauczyciela? Tymczasem ten były uczeń, dru-
żynowy, wie o szkole dużo więcej, niż mogłoby się wydawać. Poznał 
dzieci z zupełnie innej strony, wie, z czym mają problem, jakie mają 
bariery, jest świadomy tego, co dzieje się w szkole zarówno dzięki 
innym harcerzom, jak i ich rodzicom.

Nie zawsze możemy skorzystać ze wsparcia szkoły – choćby – 
poprzez skorzystanie z jej pomieszczeń. W dobie systemów alarmo-
wych, które zastępują woźnych, jesteśmy bez szans – z alarmami nie 
da się dyskutować. Podejście rodziców też bywa różne. Jeśli rodzice 
nie współpracują z drużynowym i traktują harcerstwo jako jedno 
z zajęć pozalekcyjnych ich dziecka, to z góry skazują wiele działań 
na niepowodzenie. Na przykład chcąc ukarać dziecko, zakazują mu 
chodzić na zbiórki (tzw. szlaban na harcerstwo), nie dostrzegając, 
że harcerstwo to wychowanie, a systematyczna praca drużyny jest 
równie ważna jak kurs angielskiego czy odrobienie pracy domo-
wej. Z tych powodów powstało powiedzenie: „Niech moc będzie 
z wami i radźcie sobie sami!”.
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Wyzwanie – wychowanie 

Celem harcerstwa jest wychowanie. Wychowanie to długotrwały 
proces, na który wpływ ma wiele osób, zdarzeń i sytuacji, a osta-
teczny efekt tego procesu najczęściej znają rodzice. Wychowania  
nie da się upchnąć w kadencję władz, więc taki proces z założenia nie 
ma szansy stać się popularny w otaczającym nas świecie. Trudno jest 
się pochwalić efektami pracy, które są tak bardzo odroczone w cza-
sie. O sukcesie wychowania decydują trzy aspekty: wychowawca 
(kadra instruktorska), dzieci i proces zachodzący pomiędzy nimi. 

Przygotowanie instruktorów

Siłą organizacji są ludzie. Siłą organizacji harcerskich jest kadra 
instruktorska. Dzisiejsza młodzież kończąca szkołę średnią, mimo 
bardzo szerokiego dostępu do wiedzy, ma o wiele mniejszą zdolność 
pozyskiwania informacji. Żyjemy bardzo szybko, ważne jest przede 
wszystkim to, co jest dzisiaj, teraz. Znajomy nauczyciel podczas 
sprawdzianu pozwolił uczniom na korzystanie ze smartfonów. Jed-
nak pytania były sformułowane w taki sposób, aby nie można było 
w Internecie znaleźć na nie prostej odpowiedzi. Okazało się, że dostęp 
do Internetu nie miał żadnego wpływu na wyniki sprawdzianu. Mło-
dzież ma problem z ciągiem przyczynowo -skutkowym. Skrócił się 
też czas nauki w szkole, dzisiejsze dzieci uczą się o ok. dwa lata 
krócej w porównaniu z pokoleniem ich rodziców, dziadków – po 
prostu zwiększyła się liczba dni wolnych od nauki.

To też jest jeden z powodów, dla którego z roku na rok coraz trud-
niej jest wykształcić kadrę instruktorską. Dziś szkolenie drużyno-
wego nie tylko ma dostarczyć wiedzy czy umiejętności pracy metodą 
harcerską, ale powinno także wyrównać szkolne braki. Z roku na 
rok też coraz trudniej jest być instruktorem -drużynowym.

Dobre przygotowanie kadry to nasza stała i ważna potrzeba.  
Kadra, która będzie chciała zaangażować się w działania organi-
zacji przez długi czas. Kadra, która świadomie weźmie na siebie 
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odpowiedzialność za wzorce i postawy następnych pokoleń. Dobra 
kadra to kapitał każdej organizacji, a zwłaszcza organizacji har-
cerskiej.

Właściwe, systemowe i systematyczne kształcenie i wspieranie 
kadry to wielkie zadanie. To wyzwanie także dla kadry prowadzącej 
zajęcia (czyli trenerów wewnętrznych i zewnętrznych), rekrutacji, 
finansów czy czasu. Harcerscy trenerzy to wolontariusze. Więk-
szość instruktorskich szkoleń nie może przyjąć formy online, bo 
wymaga relacji z drugim człowiekiem i nauki w praktyce. Poza tym 
wymagania, które stawiamy przed własną kadrą, są coraz większe 
(wynika to m.in. z przepisów prawa), więc kursy i szkolenia trwają 
coraz dłużej. Na ten proces nakłada się fluktuacja kadry.

Doświadczenie na całe życie

Dużo dzisiaj mówi się o edukacji pozaformalnej, równoległej. Jak 
pokazać doświadczenie zdobyte w procesie edukacji równoległej? 
Młodzi ludzie, wybierając bycie instruktorami i pełnienie służby, 
podejmują jednocześnie decyzję, że będą musieli zrezygnować z nie-
których rzeczy. Kiedy ich rówieśnicy zarabiają w wakacje, oni jadą na 
obóz jako wolontariusze. Kiedy ich współpracownicy jadą na urlop 
do ciepłych krajów, oni jadą na obóz harcerski. Kiedy ich rówieśnicy 
zarabiają na siebie, oni dokładają się do działalności swojej drużyny 
czy hufca. Tak, to ich osobisty wybór. Jednak jeśli położymy na 
stole kompetencje dwóch absolwentów szkoły, z których jeden jest 
instruktorem harcerskim, a drugi nie, to okaże się, że doświadcze-
nie zdobyte w harcerstwie można porównać do bardzo bogatego 
doświadczenia zawodowego w różnych obszarach. Są kraje i firmy, 
w których wpisanie do cV harcerstwa budzi podziw i jest podstawą 
do np. przyjęcia do pracy. 

Wielkim wyzwaniem, które wciąż stoi przed organizacjami har-
cerskimi, jest pokazanie swojej pracy. A przecież obóz harcerski to 
nic innego jak wieloaspektowy projekt. Projekt trwający ok. 9–10 
miesięcy, podzielony na etapy i grupy zadaniowe. Wymaga pod-
pisywania umów, negocjacji warunków, planowania, zarządzania 
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budżetem, określenia ryzyka, rozliczenia na ustalonych zasadach 
i w określonym w dokumentach czasie. Wymaga umiejętności przy-
jęcia kontroli zewnętrznej, umiejętności działania w sytuacjach 
kryzysowych, wdrażania działań korygujących czy planów napraw-
czych. To systematyczna całoroczna praca z kadrą zrekrutowaną 
do realizacji projektu, to jej szkolenie, to rekrutacja uczestników 
projektu. To w końcu projekt podzielony na wiele równolegle toczą-
cych się zadań. Więc kim jest komendant obozu?

Wsparcie dla rodziców i rodziny

Dziś drużynowy musi być wychowawcą, logistykiem, psychologiem, 
pedagogiem, metodykiem, finansistą, prawnikiem, mediatorem… 
Oczekujemy od drużynowego z  jednej strony, aby był starszym 
bratem dla innych harcerzy, z drugiej – aby pracował z ich rodzi-
cami. Rodzice chcą wiedzieć o wszystkim, co dzieje się w drużynie, 
dzieci zaś pragną zatrzymać pewne sprawy tylko dla siebie. Coraz 
więcej dzieci wzrasta w rodzinach patchworkowych, część czasu 
mieszka u mamy, część u taty, a bywa (całkiem często), że rodzice 
mają odmienne wizje wychowania swojej pociechy. Z dziećmi – 
zuchami, harcerkami i harcerzami – trzeba rozmawiać o wszystkim: 
o domu, relacjach z innymi ludźmi, pandemii, wojnie, różnicach 
międzykulturowych… Drużynowy musi umieć to robić i być na to 
gotowym. W czasie pandemii drużyny nie przerwały swojej dzia-
łalności. Były wsparciem dla dzieci pozbawionych pracy z wycho-
wawcą. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i osoby 16+ poszły na 
służbę na rzecz uchodźców na granicę, do punktów recepcyjnych, 
na dworce (razem ze wszystkimi organizacjami w pomoc zaanga-
żowało się ponad 24 tys. osób), drużyny także nie przerwały pracy. 

Wolontariat długoterminowy to minimum 2 lata

Jakiś czas temu oszacowano, że wolontariat długoterminowy to 
systematyczne zaangażowanie trwające 6–9 miesięcy. To wyliczenie 



190 małgorzata s inica

nie odnosi się do wolontariatu harcerskiego! Wolontariat w orga-
nizacji harcerskiej na funkcji drużynowego trwa minimum od 2 do 
3 lat (może trwać nawet 8), a podjęcie się takiej roli wymaga wcześ-
niejszego wieloletniego, gruntownego przygotowania i szkolenia. 

Ta koncentracja na wychowaniu i długofalowości działań harcer-
skich sprawia, że np. obozy letnie nie są wypoczynkami, ale bardzo 
ważnym elementem pracy całorocznej, na który jedzie drużyna, 
pracująca razem w roku szkolnym. Niestety przepisy dotyczące 
wypoczynku nie uwzględniają tego faktu. Co więcej – są dla nas 
wewnętrznie sprzeczne. Oto prosty przykład: drużynowy może 
pojechać z drużyną na biwak w czasie roku szkolnego (czytaj: od 
1 września do określonego dnia czerwca, w którym odbywa się 
zakończenie roku szkolnego, z wyłączeniem ferii) bez zbędnych 
formalności, tymczasem ten sam biwak, z tym samym programem 
i kadrą, w tych samych warunkach zorganizowany w czasie usta-
wowo wolnym od zajęć szkolnych, podlega już przepisom o wypo-
czynku! Wymaga wielu zgłoszeń, zgód, dokumentów obwarowanych 
stosownymi terminami. I to nie jest wyjątek. Wiele przepisów prawa 
nie uwzględnia specyfiki harcerskiego systemu wychowawczego. To 
dla nas wielkie wyzwanie, by nie stracić nic z systemu, którego efekt 
wychowawczy jest nie do ocenienia, a jednocześnie działać zgodnie 
z przepisami prawa.

Warunki do działania

Organizacje harcerskie nie mogą żyć od konkursu do konkursu, nie 
mogą być uzależnione od woli politycznej, nie mogą też być finanso-
wane wyłącznie ze środków swoich członków i ich rodziców. Wycho-
wanie w harcerstwie jest procesem, dla którego bardzo ważna jest 
ciągłość. Bez względu na to, czy organizacja harcerska otrzyma 
dotację czy nie, drużyna kontynuuje pracę. Jeśli nie ma lokalu na 
zbiórki, są dostępne: park miejski, podwórko, las i mieszkania pry-
watne (notabene: co zrobić, jeśli pogoda jest wyjątkowo niesprzyja-
jąca i przez kilka tygodni jest duży mróz, wiatr albo silne opady; kto 
za darmo wpuści pod dach dwudziestkę ruchliwych dzieci?). Jeśli nie 
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ma pieniędzy na materiały do zajęć, to drużynowy kupuje farby czy 
papier ze swoich własnych, prywatnych pieniędzy, nie oglądając się 
na to, czy ktoś mu te pieniądze zwróci. Wynagrodzenie za pracę nie 
stanowi problemu – to dobrowolna służba na rzecz dzieci i młodzieży.

Kto korzysta na pracy drużyn? Całe społeczeństwo, więc to ono 
powinno poczuwać się do zapewnienia godnych warunków pracy 
instruktorów. Szacuje się, że w organizacjach harcerskich w Polsce 
działa ok. 145 tys. osób. Wsparcie systemowe wynosi nieco ponad 
100 zł na dziecko rocznie (roHis). Dlatego uważam, że wielkim 
wyzwaniem, które stoi przed nami, jest zwiększenie dywersyfi-
kacji źródeł utrzymania organizacji harcerskich, a nawet szerzej: 
organizacji pozarządowych w ogóle. 

Przepisy prawa a harcerski system wychowawczy

Im bardziej staramy się wszystko opisywać i zabezpieczać przepi-
sami prawa, tym trudniej jest nam pracować harcerskim systemem 
wychowawczym. System ten sprawdza się od ponad 120 lat skau-
tingu. Uczy zaradności, odpowiedzialności, obcowania z przyrodą, 
stawia na indywidualny rozwój. Tymczasem w świetle prawa 15- lub 
17-letni zastępowy nie może samodzielnie przeprowadzić zbiórki 
zastępu, ponieważ musi być na niej obecny pełnoletni opiekun. Dziś 
w trakcie akcji letniej zamiast prowadzić tradycyjną dokumentację 
drużyny wypełniamy dzienniczki wychowawcy kolonijnego, choć 
dla nas to tylko fragment pracy całorocznej. W wielu miejscach – 
ze względu na wymagania sanepidu – musieliśmy zrezygnować ze 
służby w kuchni, choć żyjemy w czasach, w których młodzi ludzie 
nigdy nie obierali ziemniaków itd. Można mnożyć przykłady. Mamy 
taki mały świat absurdów. Kiedy zapytamy rodziców, czego chcą 
dla swoich dzieci, wszyscy powiedzą, że pragną, aby ich dziecko 
było zaradne, dawało sobie radę w trudnych sytuacjach, radziło 
sobie w życiu. Jednak nie dajemy dzieciom szansy na kształtowa-
nie i rozwijanie samodzielności oraz zaradności. Harcerski system 
wychowawczy kształtuje u młodych ludzi te i wiele innych umie-
jętności, ale harcerstwo nie może działać na granicy prawa, bo jest 
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organizacją, której celem jest wychowanie odpowiedzialnych i pra-
wych członków społeczeństwa. Wyzwaniem (graniczącym z cudem) 
jest śledzenie wszystkich zmian w prawie i staranie się przedstawić 
harcerski punkt widzenia podczas prac legislacyjnych. Skoro war-
tość harcerskiego systemu wychowawczego jest niekwestionowana, 
warto myśleć i pracować nad rozwiązaniem w stylu kontratypu 
harcerskiego systemu wychowawczego.

Balans pomiędzy atrakcyjnością a wartościami

Aby nadążyć za dzisiejszym światem, a właściwie, znajdować się pół 
kroku przed dziećmi, musimy być na swój sposób atrakcyjni. W har-
cerstwie opakowanie nie jest najważniejsze, a przecież najlepiej 
sprzedaje się to, co ładnie opakowane i łatwe. Aby harcerstwo nie 
straciło swojej roli, w każdej, nawet najlepszej i najbardziej atrak-
cyjnej formie, muszą być zawarte wartości, czyli to, co jest jego 
esencją. To wartość na chwilę, jak pomoc z okazji świąt, to wartości 
wychowawcze w każdym działaniu.

Przypomniała mi się taka historia: „Przychodzi rodzic do druży-
nowego i mówi, że w tym roku jego syn pojedzie na obóz przetrwania, 
a nie na obóz harcerski. Że będzie mieszkał pod namiotami, będzie 
miał wiele wyzwań i zadań w ruchu, w lesie, a poza tym survival 
staje się modny”. Hmmm. Na obozie harcerskim dziecko też przeżyje 
przygodę, będzie w lesie, w ruchu, pod namiotami, doświadczy tego 
samego co na obozie survivalowym (a nawet znacznie więcej!). Tylko 
drużynowy, mówiąc o obozie, podkreśla zazwyczaj aspekty wycho-
wawcze, nie kładzie nacisku na ładne opakowanie. Pokazuje obóz 
z perspektywy drużyny i ciągłości pracy całorocznej. Survival na 
obozie harcerskim jest tylko narzędziem do osiągnięcia celu wycho-
wawczego, a na obozie przetrwania – celem samym w sobie. Wielką 
sztuką jest złapanie balansu i nieuleganie modzie. 
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Konkluzje 

Jeśli 1000 harcerzy zrobi coś pożytecznego, nikt w mediach tego nie 
zauważy. Jednak gdyby jeden z tych 1000 harcerzy, będąc w mun-
durze, zapaliłby papierosa czy obrzucił samochód kamieniami, 
zleciałyby się wszystkie media, a cała historia opisywana byłaby 
tygodniami. 

Promocja ruchu harcerskiego jest wyzwaniem. Myślę tu o pro-
mocji pozytywnych działań, postaw i wzorców zachowań. W dzi-
siejszym świecie media gonią za sensacją, niby ją piętnując, ale 
podświadomie promując negatywne wzorce. A o pozytywach rzadko 
się słyszy czy czyta. Bo to niemodne, nikogo to nie zainteresuje… Kto 
z nas, widząc nagłówki zaczynające są od: „To dramatyczna sytuacja”, 

„On się tego nie spodziewał”, „Niepokojące doniesienia”, nie zaczyna 
z ciekawości czytać takich artykułów? 

Jeśli chcemy, aby coraz więcej dzieci mogło skorzystać z oferty 
wychowawczej harcerstwa, potrzebna jest promocja. Rodzice muszą 
poznać i zrozumieć, czym jest harcerstwo. To oni decydują o wycho-
waniu dzieci, ale to harcerze mogą być jego ambasadorami. 

Żyjemy w spolaryzowanym świecie, media w Polsce są także 
podzielone. Na tym tle harcerstwo – ze swej natury apolityczne – 
wyróżnia się. Nie ułatwia to współpracy z mediami, ale my nie chcemy 
i nie możemy dać się zaszufladkować. Nikogo z kadry nie interesują 
poglądy polityczne rodziców, bo chcemy dotrzeć do wszystkich. Sza-
cuje się, że jeden człowiek ma pośredni wpływ na 10–15 osób. Jeśli 
harcerzy i skautów jest w Polsce ok. 145 tys., to razem docierają oni 
do grupy ponad 2 mln osób, więc może warto to pokazać.

Kiedy przestałam po wielu latach pełnić funkcję Naczelnika ZHP, 
zastanawiałam się, jak przelać na papier doświadczenie, które zdo-
byłam podczas sprawowania tej funkcji. Pojawiło się kolejne pytanie: 

„Jak wytłumaczyć, czym zajmuje się prezes zarządu największej 
organizacji wychowawczej w Polsce?”. Do dziś mam kłopot z odpo-
wiedzią.

Związek Harcerstwa Polskiego za moich czasów był organizacją 
liczącą przeszło 110 tys. osób (zuchów, harcerek i harcerzy) i ponad 
12 tys. instruktorek i  instruktorów pracujących wolontariacko 
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(w  wieku 16+). Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja 
wychowawcza o podwójnej osobowości prawnej, z 17 oddziałami 
terenowymi (chorągwiami), to fundator trzech fundacji i jedyny 
udziałowiec dwóch spółek prawa handlowego (spółki i fundacje 
mają za zadanie wspierać finansowo ZHP), to podmiot prowadzący 
Muzeum Harcerstwa.

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę zaangażowanych pełnoletnich 
członków (wolontariuszy), to ZHP znajdzie się w pierwszej dwudzie-
stce firm w Polsce pod względem liczby pracowników, w pierwszej 
pięćsetce zaś pod względem przychodów. Imponujące, jeśli dostrze-
żemy, że mowa o organizacji społecznej!

I tak jak wynika z tego krótkiego opisu, chociaż w organizacji 
harcerskiej musimy znać się na zarządzaniu, pozyskiwaniu środków, 
prawodawstwie, promocji, rozliczaniu, psychologii, mediacji, pozy-
skiwaniu i kształceniu kadry, to naszym nadrzędnym celem zawsze 
było, jest i będzie wychowanie. To dotyczy wszystkich instruktorek 
i instruktorów na wszystkich szczeblach organizacji.

Słowniczek

Harcerki i harcerze często używają określeń zrozumiałych jedynie 
wewnątrz swoich organizacji, stąd krótkie objaśnienia niektórych 
pojęć użytych w artykule.

biwak – wycieczka trwająca od co najmniej dwóch do sześciu dni 
i obejmująca przynajmniej jeden – do pięciu noclegów, niekoniecz-
nie (choć często) w warunkach polowych, szkołach, schroniskach.

drużyna (harcerska, wędrownicza, gromada zuchowa) – jednostka 
w strukturze organizacji harcerskich, skupiająca harcerki i/lub 
harcerzy. Drużyna składa się z kilku zastępów (szóstek, patroli) 
i liczy od ok. 10 do ok. 35 osób (zależy od organizacji i grupy meto-
dycznej). Drużynie przewodzi pełnoletni drużynowy posiadający 
stopień instruktorski (w niektórych organizacjach jeśli drużynowy 
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nie ma pełnych 18 lat, prowadzi drużynę pod opieką pełnoletniego 
opiekuna).

drużynowa, drużynowy – pełnoletnia harcerka/harcerz stojąca/y 
na czele drużyny harcerskiej (w niektórych organizacjach jeśli 
drużynowy nie ma pełnych 18 lat, prowadzi drużynę pod opieką 
pełnoletniego opiekuna).

instruktorka, instruktor – osoba posiadająca jeden z trzech stopni 
instruktorskich, dających uprawnienia do pełnienia funkcji wycho-
wawczych w harcerstwie. Na mocy rozporządzenia Ministerstwa 
Edukacji Narodowej pełnoletni instruktor harcerski ma uprawnie-
nia wychowawcy kolonijnego.

hufiec – jednostka organizacyjna grupująca drużyny i/lub szczepy 
harcerskie, tworzące lokalne środowisko na terenie dzielnicy mia-
sta, gminy lub powiatu. Zadaniami hufca są: koordynowanie pracy 
harcerstwa na swoim terenie, wspieranie drużyn i reprezentowanie 
ich wobec władz lokalnych.

zbiórka – spotkanie drużyny, zastępu, gromady lub innej jednostki 
harcerskiej. Zbiórka trwa ok. 2–4 godzin i może przybrać formę 
spotkania w harcówce, gry terenowej, wspólnej wycieczki. Zbiórka 
ma określony plan stworzony przez osobę prowadzącą. Zbiórki 
zazwyczaj odbywają się regularnie, w wyznaczonym dniu i godzinie.

ROhiS – przyjęty uchwałą nr 138/2018 Rady Ministrów z 2 paź-
dziernika 2018 roku „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Orga-
nizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018–2030” określający 
formy i zakres wsparcia organizacji harcerskich i skautowych przez 
państwo.

organizacja harcerska lub skautowa – skupiające dzieci, młodzież 
oraz osoby dorosłe stowarzyszenie prowadzące działalność har-
cerską (skautową) opartą na służbie społecznej kadry wychowaw-
czej. Działalność harcerska ma na celu wychowanie i inspirowanie 
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do samorozwoju dzieci i młodzież. Jest prowadzona według harcer-
skiego systemu wychowania – nawiązującego do dorobku światowego 
skautingu i polskiego ruchu harcerskiego – kompletnego zespołu 
celów, zasad i środków oddziaływania, stwarzającego warunki do 
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektual-
nego, emocjonalnego, społecznego, wolitywnego i duchowego dzieci 
i młodzieży.

harcerski ideał wychowawczy – określony przez organizację har-
cerską zbiór szczegółowych celów wychowania i  samorozwoju, 
ukierunkowanych na kształtowanie cech charakteru oraz postaw 
charakteryzujących świadomego i aktywnego obywatela państwa 
polskiego, przejawiających się w braterstwie, służbie i pracy nad 
sobą, a  wyrażonych w  formie Prawa Harcerskiego (lub inaczej 
nazwanego kodeksu postępowania), obowiązującego wszystkich 
członków organizacji.

harcerska metoda wychowawcza – charakterystyczny dla ruchów 
harcerskich i skautowych sposób osiągania zamierzonych efektów 
wychowawczych i samorozwojowych. Metodę harcerską charakte-
ryzuje sześć zasad/cech oddziaływania: pozytywne, indywidualne, 
wzajemnego oddziaływania, dobrowolne i  świadome stawiania 
celów, naturalne i pośrednie. Oddziaływanie wychowawcze pro-
wadzone zgodnie z metodą harcerską dokonuje się głównie przez 
przykład osobisty kadry wychowawczej, stopniowanie trudności, 
współzawodnictwo i współdziałanie, naukę samodzielności i odpo-
wiedzialności (m.in. przez powierzanie wychowankom zadań 
i obdarzanie ich zaufaniem) oraz pracę w małych grupach rówie-
śniczych kierowanych również przez osoby niepełnoletnie. Opiera 
się o Prawa i Przyrzeczenie, uczenie w działaniu, system małych 
grup, stymulujący do rozwoju program.

zasady harcerskiego wychowania – są nimi służba, braterstwo i praca 
nad sobą.
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wychowanie harcerskie i skautowe – opiera się na wskazywaniu 
wartości, wspieraniu we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu 
charakteru przez stawianie wyzwań.

grupy wiekowe w harcerstwie – w zależności od organizacji są to:
•	 zuchy, wilczki – dzieci od ok. 6. do 11. roku życia,
•	 harcerki, harcerze – młodzież do ok. 12.–17. roku życia,
•	 harcerki i harcerze starsi, wędrowniczki i wędrownicy – mło-

dzież do ok. 19. roku życia i starsi,
•	 instruktorki i instruktorzy – dorosłe liderki i liderzy.

Małgorzata Sinica – harcmistrzyni, w latach 2007–2017 
Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. Koordynatorka 
Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji 
Harcerskich i Skautowych na lata 2018–2030. Członek 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2009–
2018, były członek Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych 
i Prawnych dla Działalności Społecznej i Obywatelskiej 
przy Prezydencie rp. Zajmuje się problematyką rozwoju 
iii sektora w Polsce, projektami w zakresie edukacji 
pozaformalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, 
budową współpracy organizacji pozarządowych z admi
nistracją publiczną i światem biznesu. Odznaczona 
w 2015 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.





AGNIESZKA WĘGRZYN

Kobiety jako liderki zmian i piastunki 
tradycji w środowiskach lokalnych

Kobieta a zmiana społeczna na poziomie lokalnym

Raport – Kondycja organizacji pozarządowych 2021, przygotowany 
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, wskazuje, że zaangażowanie 
kobiet jest w dużej mierze podstawą działalności badanych organi-
zacji pozarządowych1. Generalnie kobiety częściej są członkiniami 
zespołów pracowniczych w organizacjach, a w wybranych obszarach 
biorą sprawy w swoje ręce i same tworzą te organizacje. Sytuacja 
taka może być efektem gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy, ale 
także może być spowodowana lepszą znajomością lokalnych potrzeb 
i jednocześnie większą elastycznością ich organizacji jako praco-
dawcy. Za tymi argumentami przemawiają liczby. Kobiety dominują 
w zarządach organizacji zajmujących się: ochroną zdrowia (stanowią 
średnio 71% pracowników), pomocą społeczną (69%), edukacją (63%), 
kulturą i sztuką (59%), a także rozwojem lokalnym (56%). Ponad-
przeciętny udział kobiet w zarządach widać także w organizacjach 
działających na rzecz najbliższego sąsiedztwa, a także w tych o naj-
krótszym stażu działania (do pięciu lat). 

 1 Kondycja organizacji pozarządowych 2021 [online] https://fakty.ngo.pl/raporty/
kondycja organizacji pozarzadowych2021 [dostęp: 21.10.2022 r.].

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.199‑210
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Podobne spostrzeżenia mogą nasuwać się po analizie zaan-
gażowania kobiet w  projekty realizowane w  ramach konkursu 
grantowego „Małopolska Lokalnie” dofinansowanego ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Obywatel-
skiego w ramach Rządowego Programu NoWEFIo. Badania, które 
objęły swoim zakresem lata 2019–2022, wykazały, że kobiety sta-
nową około ⅔ wnioskodawców2. Z obserwacji z poziomu lokalnego 
operatora konkursu grantowego wynika, że to kobiety najczę-
ściej angażują się we wprowadzanie zmian w swoim środowisku, 
ponieważ to właśnie one silniej odczuwają istniejące braki, widzą 
potrzeby społeczności oraz czują konieczność zmiany istniejącej 
sytuacji. Dzięki swojemu zaangażowaniu stają się lokalnymi lider-
kami o różnych kierunkach aktywności społecznej. Czasem działają 
indywidualnie, czasem zbiorowo, czasem robią to systematycznie 
lub akcyjnie. Rodzaj wybieranej aktywności zależy od różnych czyn-
ników, w tym sytuacji życiowej i zawodowej danej osoby. Faktem jest, 
że kobiety chętniej zostają sołtysami, radnymi, należą do organizacji 
pozarządowych i je tworzą. 

Coraz częściej kobiety na wsi zajmują się też problematyką 
wykluczenia społecznego, rozbudzaniem aktywności społecznej 
oraz podejmowaniem lokalnych inicjatyw. Chętnie realizują wła-
sne projekty, wyjeżdżają na kongresy, konferencje, zapisują się na 
różne kursy i szkolenia3. Co sprzyja takiej postawie? Kobiety są 
świetne w budowaniu więzi, inicjowaniu kontaktów i komunikacji 
(kobiecy styl komunikacji jest nastawiony na porozumiewanie się). 
Tworzone przez nie sieci kontaktów przyczyniają się do integrowa-
nia środowiska lokalnego. Kobiety najczęściej zajmują się wycho-
waniem dzieci i często włączają je w swoje działania. Dzięki temu 
zapewniony jest naturalny, ciągły przekaz wartości następnemu 
pokoleniu. Wychowywanie dzieci to także często okres mniejszej 
aktywności zawodowej, a większego skupienia się na własnym 

 2 Badania Agnieszki Węgrzyn zrealizowane w ramach konkursu grantowego „Mało
polska Lokalnie” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach 
Rządowego Programu nowefio, 2022 r.
 3 K. Suska, Liderka na wsi, czyli o ważnej roli kobiet [online] https://epale.ec.europa.
eu/pl/blog/liderka na wsi czyli o waznej roli kobiet [dostęp: 21.10.2022 r.]. 
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rozwoju, rodzinie i jej otoczeniu, lokalnej społeczności. Zwykle 
kobiety prowadzą swoje gospodarstwa domowe i dzięki temu potra-
fią skutecznie transferować działania integracyjne, rozwojowe, oraz 
sposoby rozwiązania problemów na szersze grono osób – na społecz-
ność, w której żyją. Wiele działań kobiecych organizacji oraz ich lide-
rek związanych jest z jedzeniem. Zajmowanie się tak podstawową 
potrzebą człowieka zapewnia najszerszy kontakt ze społecznością 
(bo przecież każdy z nas je). Można powiedzieć, że jest to aktyw-
ność ponad podziałami, do tego – zawsze aktualna. Kobiety karmią 
i jednoczą przy wspólnym stole. Dzięki temu dobrze znają potrzeby 
swoich sąsiadów. W naturalny sposób stają się liderkami lokalnymi, 
czyli osobami, które dokonują istotnych zmian w środowisku, inte-
grując ludzi wokół pewnej wspólnej wizji.

Obserwując wzrost zainteresowania kobiet rozwojem własnym 
i  swoich społeczności, nie należy zapominać o  wielkim poten-
cjalne Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, które nie tylko są 
liderami zmian, ale także dbają o zachowanie lokalnych tradycji 
i tożsamości. O sile wiejskich aktywistek świadczy m.in. liczba 
zarejestrowanych w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa od 
grudnia 2018 r. Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Na dzień 15 lipca 
2022 r. w Polsce działało aż 11 256 organizacji tego typu. Przykła-
dem placówki, która wspiera kobiety w działaniach oraz wprowa-
dza zmiany w swoim lokalnym środowisku przy poszanowaniu dla 
lokalnej historii i tradycji, jest Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Głogoczowie. 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie 
a zachowanie lokalnej tożsamości – potrzeby, 
działania, narzędzia wspierające 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie zostało zare-
jestrowane ponad 10 lat temu – 19 grudnia 2011 r. Organizacja 
powstała w odpowiedzi na potrzebę sformalizowania działalności 
Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, które działało w tym cza-
sie jako grupa nieformalna i miało problem z utrzymaniem ciągłości 
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działań. KGW w Głogoczowie miało wcześniej bardzo długą i ciekawą 
historię – funkcjonowało już od lat 60. XX w. 

Koło to uzyskało, jako pierwsze w Gminie Myślenice, osobowość 
prawną oraz wpis do Krs. Za jego przykładem poszły kolejne organi-
zacje. Od grudnia 2011 r., dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych, Stowarzyszenie realizuje działania mające na celu wspieranie 
lokalnej społeczności (m.in. miejscowość tematyczna „Głogoczów 
wieś jak Dzwon”) oraz innych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
Małopolski (Dom Małopolskich Gospodyń), a od 2020 r. prowadzi 
Archiwum Społeczne wsi Głogoczów4 w ogólnopolskiej i polonijnej 
sieci Archiwów Społecznych5 prowadzonej przez Centrum Archi-
wistyki Społecznej (cAs). 

Działając na niwie tożsamości lokalnej, członkinie Stowarzysze-
nia obserwują powolne zatracanie tożsamości mieszkańców Głogo-
czowa rozumianej jaka identyfikacja ze społecznością lokalną i jej 
kulturą6. Głogoczów staje się bowiem „sypialnią” dla Krakowa. Życie 
nieustannie przyspiesza, również więzi społeczne wśród sąsiadów 
stają się coraz słabsze. 

Tożsamość Głogoczowa w wymiarze socjologicznym określają 
„my” (starzy mieszkańcy) i „oni” (osoby z Krakowa), jak również 
towarzyszące temu podziałowi poczucie odrębności. Z uwagi na 
coraz większą liczbę mieszkańców przybyłych z innych miejscowo-
ści, istnieje duża potrzeba zmniejszania barier pomiędzy „starymi” 
i „nowymi” mieszkańcami, uświadamiania „nowym” atrakcyjno-
ści historycznej i społeczno -kulturowej miejscowości, a „starym” 

 4 Archiwum Społeczne wsi Głogoczów [online] https://zbioryspoleczne.pl/archiwa/
PL_1072 [dostęp: 21.10.2022 r.]. 
 5 Strona internetowa zbioryspoleczne.pl to darmowe narzędzie, przeznaczone do 
opisywania, udostępniania i wyszukiwania zbiorów archiwistycznych, stworzone z myślą 
o archiwach społecznych. Program jest dostosowany do osób bez wiedzy archiwistycznej, 
a jednocześnie umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach 
Międzynarodowej Rady Archiwów.
 6 Głogoczów to wieś w gminie Myślenice, powiat myślenicki, Małopolska. Liczba 
mieszkańców na dzień 31.12.2020 – 3069 osób. Głogoczów jest największą obszarowo 
miejscowością w gminie (16 km2), dodatkowo przeciętą na trzy części przez dwie drogi 
krajowe – zakopiankę i trasę bielską. Z uwagi na bliskość do Krakowa (16 km) cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców tego miasta, którzy kupują tu działki 
i budują domy.



203kobiet y jako liderki  zmian i  p iastunki  tradycj i  w środowiskach lokalnych

przypominania, jak w Głogoczowie żyło się przed laty, jak mocne 
wtedy były więzi i jak duże było zaangażowanie społeczne. Przy-
pominanie jest procesem ciągłym, który potrzebuje odpowiednich 
narzędzi. W przypadku Głogoczowa takim narzędziem jest Archi-
wum Społeczne wsi Głogoczów oraz działania budujące wśród 
mieszkańców poczucie wpływu na miejscowość. 

Archiwum Społeczne powstaje w efekcie celowej i oddolnej dzia-
łalności obywatelskiej. Jego główną misją jest aktywne działanie na 
rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem: pozy-
skiwanie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów 
wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego. „As -y 
gromadzą zbiory dzięki współpracy z  określoną zbiorowością, 
np. społecznością lokalną, ale też odbiorcą działań archiwów jest 
społeczność, grupa lub środowisko”7. Dlatego Archiwum Społeczne 
wsi Głogoczów, z uwagi na konieczność zaangażowania społeczno-
ści lokalnej w jego tworzenie oraz uatrakcyjnianie jego odbioru (są 
w nim przecież pokazane osoby, które znamy, z którymi mamy coś 
wspólnego), stanowi bardzo dobre narzędzie do pracy nad zachowa-
niem lokalnej tożsamości, budowaniem poczucia wspólnoty wśród 
mieszkańców wsi.

Aby wstępnie rozeznać i zbadać problemy związane z lokalną 
tożsamością, przeprowadzono ankietę internetową, w której wzięło 
udział 100 mieszkańców Głogoczowa8. Aż 59 osób potwierdziło, że 
Głogoczów powoli traci lokalną tożsamość (z powodu stawania się 

„sypialnią” dla Krakowa). Z kolei 76 pytanych osób wśród sąsiadów 
ma osoby, które przeprowadziły się do Głogoczowa z innej miejsco-
wości. Tylko 14 osób nie miało sąsiadów spoza Głogoczowa. Wyniki 
te pokazują, jak dużym wyzwaniem jest dla naszej miejscowości 
zachowanie lokalnej tożsamości oraz budowa wspólnoty.

Na zadane ankietowanym pytanie otwarte „Co się zmieniło 
Twoim zdaniem w stosunkach między mieszkańcami Głogoczowa 
w ciągu ostatnich lat?” otrzymano odpowiedzi wskazujące chociażby 

 7 Archiwa Społeczne w Polsce stan obecny i perspektywy, red. K. Ziętal, Fundacja 
Ośrodka karta, Warszawa 2016.
 8 Ankietę przeprowadzono w okresie 28.12–31.12.2020 r. na stronie www.facebook.
com/gospodynieglogoczow [dostęp: 21.10.2022 r.]. 
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na brak czasu, słabnące stosunki sąsiedzkie, podziały m.in. poli-
tyczne, zazdrość, kłótnie w mediach społecznościowych, zanikanie 
tradycji, dużą ilość przyjezdnych (w kontekście rozmywania toż-
samości). Oczywiście odnotowano też pozytywne odpowiedzi, ale 
dominowały uwagi negatywne lub brak zainteresowania. Co istotne, 
83 osoby uważały, że Archiwum Społeczne wsi Głogoczów ma szansę 
stać się działaniem łączącym mieszkańców tej miejscowości o róż-
nych poglądach, wieku i stylu życia (tylko 13 osób uważało, że nie 
ma takiej możliwości, bo za bardzo się różnimy). Większość osób 
z grupy badawczej uważało, że wieś traci swoją lokalną tożsamość – 
wskazywali oni na problem braku poczucia wspólnoty we wsi, na 
który rozwiązaniem może być właśnie Archiwum Społeczne. Więk-
szość respondentów znała historię wsi pobieżnie, natomiast wiedza 
o historii rodzinnej była zdecydowanie lepsza. Aż 43 osoby spośród 
ankietowanych nie miały świadomości, że choć są związani z Gło-
goczowem, to historia ich samych oraz ich rodzin składa się na 
tożsamość tego miejsca! 

Zmiana, do jakiej dąży Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Głogoczowie, polega na uświadomieniu mieszkańcom, że historia 
każdej osoby związanej z miejscowością wpływa na tożsamość miej-
sca. Członkinie stowarzyszenia, realizując różne projekty i planując 
swoje działania, pokazują, że można wspólnie pracować na rzecz 
wsi pomimo indywidualnych różnic. Przypominają mieszkańcom 
czasy, gdy Głogoczów był wsią, w której mieszkańcy dużo inicjatyw 
realizowali wspólnie, a sama miejscowość nie uchodziła wyłącznie 
za „sypialnię” Krakowa.

Projekt „Ocalić od zapomnienia…”

Jednym z największych projektów, jakie zrealizowało Stowarzysze-
nie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w latach 2021–2022, było 
zadanie „Ocalić od zapomnienia…”, które dofinansował Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego z Rządowego Programu NoWEFIo na lata 2021–2030. 
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Celem naszego projektu było wzmacnianie więzi społecznych 
oraz wzrost świadomości dotyczącej tożsamości lokalnej wsi Gło-
goczów (wśród minimum 50 mieszkańców wsi). Cel ten zamierzano 
osiągnąć poprzez aktywizację mieszkańców wokół dobra wspól-
nego – Archiwum Społecznego wsi Głogoczów, oraz wspólnego 
świętowania obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich w Głogoczowie (od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.). 
Partnerem projektu został Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, 
a zwłaszcza jego filia – Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie, w któ-
rym stowarzyszenie ma swoją siedzibę. 

W ramach realizacji pomysłu przeprowadzono działania rozwi-
jające Archiwum Społeczne wsi Głogoczów oraz włączające miesz-
kańców w obchody 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Głogoczowie. Odbyło się również szkolenie z przy-
gotowywania, wdrażania i  obróbki wywiadów historii mówio-
nej. Przeszkolone członkinie stowarzyszenia przeprowadziły 
10 wywiadów biograficznych z najstarszymi członkiniami KGW 
w Głogoczowie. Wywiady te zostały poddane obróbce i transkrypcji, 
a następnie opublikowane w archiwum. Dodatkowo każda z uczest-
niczek wywiadów oraz działaczki Stowarzyszenia miały możli-
wość wzięcia udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Wykonane 
fotografie portretowe zostały wykorzystane przy przygotowaniu 
wystawy. Uczestniczki sesji otrzymały także wywołane zdjęcia 
w ramkach – na pamiątkę i w podziękowaniu za ich zaangażowanie. 

Działaniem prowadzonym równolegle z wywiadami była zbiórka 
zdjęć archiwalnych związanych z działalnością głogoczowskiego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Udało się pozyskać aż 650 fotografii, 
które po zeskanowaniu również trafiły do archiwum. Wszystkie 
nagromadzone materiały zostały wykorzystane do działań związa-
nych ze wspomnianymi obchodami 10-lecia Stowarzyszenia, czyli 
przygotowania folderu „Ocalić od zapomnienia… historię Koła 
Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie”, oraz wystawy o tym samym 
tytule. Ponieważ historia KGW w Głogoczowie była bardzo ciekawa 
i bogata, w folderze skupiono się na pokazaniu ewolucji działalności 
koła począwszy od lat 60. XX w. do 2011 r., kiedy to sformalizowano 
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działalność w ramach Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Gło-
goczowie.

Dodatkowo, aby zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w pro-
jekt, odbyły się cztery warsztaty kulinarne z lokalną historią, w trak-
cie których, przy okazji przygotowywania kiszonek i ciasteczek, 
miały miejsce rozmowy o lokalnym dziedzictwie. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się także warsztat z tworzenia tradycyjnych 
bożonarodzeniowych „światów” z opłatków, który był inspiracją 
dla mieszkańców do udziału w konkursie internetowym na naj-
piękniejszy „świat”9. Warsztatowi towarzyszyła rozmowa o głogo-
czowskich tradycjach świątecznych. Konkurs „Mój świat” składał się 
z dwóch etapów – zgłoszenia prac oraz głosowania za pośrednictwem 
portalu Facebook. Dzięki zaangażowaniu głosujących wiadomość 
o konkursie dotarła do ponad 6200 osób. Z uwagi na to, że istotą 
działań Stowarzyszenia jest łączenie ludzi i pokazywanie im, że mają 
wpływ na sprawy wsi, wszyscy uczestnicy opisywanego konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a laureaci indywidualnie 
mogli wybrać sobie nagrody w Internecie. Taka forma nagradzania 
uczestników konkursu przypadła im do gustu, ponieważ mogli oni 
wybrać dokładnie takie nagrody, jakie sobie wymarzyli.

Bardzo ważną rolę odgrywała także promocja realizowanych 
w ramach projektu działań, na którą składały się m.in. stworzenie 
podstrony dedykowanej Archiwum Społecznemu wsi Głogoczów na 
oficjalnej stronie Stowarzyszenia (https://gospodynieglogoczow.pl/), 
zakup ścianki promocyjnej, wysyłka druków bezadresowych do 
wszystkich domów informujących o planowanych działaniach, pla-
katy, kampania na portalu Facebook dotycząca Archiwum Społecz-
nego i obchodów jubileuszu 10-lecia sGW, konkursy internetowe 
z ciekawymi nagrodami, artykuł sponsorowany na lokalnym por-
talu internetowym oraz informacja o projekcie w innych lokalnych 
mediach, np. w „Dzienniku Polskim”. Opublikowano również filmik 
podsumowujący zrealizowane działania. 

 9 „Bożonarodzeniowy świat” to tradycyjna bożonarodzeniowa ozdoba z opłatka. Ele
menty ozdób wycinano z opłatków białych i kolorowych, a następnie sklejano je w lekkie, 
delikatne kompozycje. Z reguły zdobiono nimi belki stropowe.
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Warto wskazać, że dodatkowym działaniem, mającym na celu 
lepsze zrozumienie „nowych” mieszkańców wsi i bardziej efektywne 
działania w przyszłości, była ankieta internetowa, w której zapy-
tano ich o powody zamieszkania w Głogoczowie10. Z jej rezultatów 
wynika, że trzy główne powody wybrania Głogoczowa jako miejsca 
zamieszkania to: przyroda i piękny krajobraz, niewielka odległość 
od Krakowa oraz obecność krewnych, mieszkających na terenie 
gminy Myślenice. 

Kulminacyjnym momentem projektu był uroczysty wernisaż 
wystawy „Ocalić od zapomnienia…”. Połączono go z obchodami Jubi-
leuszu 10-lecia sGW i premierą folderu o działalności Koła Gospodyń 
Wiejskich w Głogoczowie. Na scenografię wydarzenia składały się 
m.in. zgłoszone do konkursu „Mój świat” bożonarodzeniowe światy 
z opłatków oraz ścianka tekstylna wydrukowana w ramach reali-
zacji projektu i zdjęcia członkiń sGW. Salę na wernisaż udostępnił 
w ramach współpracy partnerskiej Wiejski Dom Kultury w Gło-
goczowie, lokalni przedsiębiorcy wsparli uroczystość napojami 
i poczęstunkiem, mieszkańcy, przedstawiciele samorządów, lokal-
nych organizacji oraz zaprzyjaźnionych KGW przynieśli prezenty 
i gratulacje, a zaproszona kapela ludowa przygotowała specjalną 
przyśpiewkę o działalności stowarzyszenia. Na wydarzenie przybyła 
także przedstawicielka NIW–crso, która przeczytała list gratula-
cyjny od pana Wojciecha Kaczmarczyka, Dyrektora Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego. Sukces tego wydarzenia, ilość gratulacji oraz włączonych 
w jubileusz partnerów świadczą o tym, że założony przez Stowa-
rzyszenie kierunek działań okazał się właściwy. 

O sukcesie projektu świadczą również wyniki przeprowadzonej 
ewaluacji. Pokazują one szeroki oddźwięk projektu wśród mieszkań-
ców i mieszkanek wsi Głogoczów11. Choć respondenci w dużej części 
nie zetknęli się bezpośrednio z wieloma wydarzeniami/działaniami 
(bezpośrednich uczestników projektu było 163), to jednak dobrze 

 10 Ankieta internetowa zrealizowana została w okresie od października do grudnia 
2021 r. Udział wzięły 54 osoby.
 11 Ankieta internetowa wśród 50 mieszkańców Głogoczowa zrealizowana została 
w grudniu 2021 r.
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o nich wiedzieli i potrafili je wskazać. Jednocześnie te działania, 
z którymi się zetknęli, oraz szeroka promocja projektu wpłynęły na 
wzrost ich wiedzy o historii wsi. Mieszkańcy Głogoczowa w zdecy-
dowanej większości pochwalają działania projektowe zmierzające do 
gromadzenia lokalnej historii. Uznają pożyteczność oraz potrzebę 
takich działań. Pogląd taki uzasadniają przede wszystkim dbałością 
o dziedzictwo przekazywane następnym pokoleniom mieszkań-
ców wsi. O wysokim poziomie zaangażowania w ideę wniesioną 
w przestrzeń wsi przez projekt „Ocalić od zapomnienia…” świadczy 
szereg pomysłów na dalsze, podobne działania związane z archi-
wistyką społeczną, tj. historia osP, sportu we wsi, parafii, szkoły, 
sklepu. Uzyskane wyniki ewaluacji ujawniają także potencjał na 
kontynuację działań zainicjowanych w zakończonym projekcie.

Wsparcie NIW ‑CRSO dla kobiet 
zmieniających środowiska lokalne 

Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat roli kobiet, 
można stwierdzić, że liderka na wsi to kobieta z  wizją zmiany, 
kobieta budująca ewolucję środowiskową z poszanowaniem lokal-
nej historii, tradycji, i włączająca w działania inne osoby, organiza-
cje oraz instytucje na każdym z poziomów działania. Dzieje się to 
wszystko, poczynając od planowania, poprzez realizację działań, aż 
po badanie ich efektów. 

Od ponad pięciu lat wspieraniem liderek we wprowadzaniu 
zmian w środowiskach lokalnych zajmuje się Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dzięki 
różnorodnym programom wsparcia dla organizacji pozarządowych 
i grup nieformalnych, takich jak chociażby Rządowy Program Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich NoWEFIo, działania lokalne stają się 
łatwiejsze. Zdobycie środków finansowych w ogólnopolskim kon-
kursie grantowym wymaga dużych umiejętności merytorycznych 
(które nie zawsze idą w parze z pasją do działania). Dlatego dużym 
wsparciem dla początkujących organizacji i liderów jest pierwszy 
priorytet Programu, czyli małe granty lokalne. Dofinansowani 
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przez NIW -crso operatorzy wojewódzcy i  regionalni konkur-
sów FIo Lokalnie wspierają w  rozwoju i  realizacji wizji zmian 
społecznych młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 
aktywnych mieszkańców. Edukują, animują i organizują konkurs 
minigrantowy, dzięki czemu lokalne liderki i  liderzy stają się po 
prostu skuteczniejsi w swych działaniach. 

Jeśli organizacja pozarządowa osiąga już bardziej zaawansowany 
poziom w swoim rozwoju i gdy uda się jej pozyskać duży grant 
z pozostałych priorytetów, to na uwagę zasługuje duża elastycz-
ność Programu oraz merytoryczne wsparcie ze strony pracowników 
NIW -crso. Ważnym atutem jest także możliwość przeznaczenia 
części dotacji na działania związane z  rozwojem instytucjonal-
nym organizacji pozarządowej. W przypadku wiejskich organiza-
cji kobiecych są to często inwestycje: profesjonalne wyposażenie 
kuchni, zakup strojów ludowych, sprzętu biurowego, czy szkolenia 
specjalistyczne dla członkiń organizacji. Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich w Głogoczowie w ramach działań rozwojowych wyremon-
towało kuchnię i kupiło meble gastronomiczne. 

Dzięki udzielonemu wsparciu organizacja ma już zasoby do reali-
zacji profesjonalnych warsztatów kulinarnych z lokalną historią 
w warunkach bezpiecznych sanitarnie, a zrealizowane działania 
stały się początkiem zmian w świadomości mieszkańców wsi. Wię-
cej: rozpoczęły dyskusję nad tożsamością miejscowości i jej znacze-
niu w życiu każdego mieszkańca. 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w najbliż-
szym czasie planuje m.in. kontynuować prace związane z  two-
rzeniem Archiwum Społecznego wsi Głogoczów oraz realizacją 
kampanii informacyjno -edukacyjnej #MaszWpływNaGłogoczów. Co 
kryje się za tym hasztagiem? Historia i tożsamość wsi pisana przez 
indywidualne wybory jej mieszkańców – byłych, obecnych, a nawet 
przyszłych. To, jaki jest Głogoczów jako miejscowość, jak jest 
postrzegany, co się w nim dzieje – zależy od nas wszystkich. Chcemy, 
aby każdy mieszkaniec wiedział, że nawet pozornie nieistotne dla 
ogółu wybory towarzyszące każdemu z mieszkańców Głogoczowa 
w codziennym życiu mają wpływ na to, jak funkcjonujemy jako 
wspólnota wsi, a także na to, jak miejscowość jest postrzegana na 
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zewnątrz. Od naszych wyborów zależą też m.in. inwestycje reali-
zowane we wsi, np. wymiana pieców węglowych czy wysokość 
subwencji oświatowej dla szkoły. To my decydujemy, czy wieś jest 
zadbana, czy śmieci leżą po rowach. Wspólnie tworzymy historię 
i realia naszej miejscowości. To od nas zależy, jak Głogoczów będzie 
wyglądał za kilkadziesiąt lat i jak przyszłe pokolenia głogoczowian 
nas zapamiętają. 

Uświadomienie mieszkańcom wpływu na miejscowość jest 
pierwszym krokiem do zmiany społecznej wprowadzanej przez 
głogoczowskie gospodynie. Ostatecznym efektem zaplanowanych 
działań będą bardziej zaangażowani społeczne i świadomi swojego 
wpływu mieszkańcy Głogoczowa. 
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Świat się zmienia, my się zmieniamy. 
Refleksja popandemiczna

Wprowadzenie

Nasz sposób życia zmienia się w szalonym tempie. Gonimy „Zachód”, 
biegniemy rozpędzeni w pogoni za wygodą i próbujemy dostosować 
się do zmieniających się technologii, które reżyserują nam rze-
czywistość, w jakiej przyszło nam żyć. Ostanie pięć lat przyniosło 
wiele radości, smutków i rozczarowań – zarówno w sferach osobi-
stych, jak i społecznych. Doświadczyliśmy, jak bardzo otaczający 
nas świat może być niestabilny, jak mało jesteśmy odporni na presję, 
która w żaden sposób nie jest zależna ani od naszych przełożonych, 
ani rodziny czy szkoły. Tu już nie chodzi o „wyścig” ku lepszemu 
życiu, nie chodzi o dogonienie uciekających wyzwań i marzeń, lecz 
o odnalezienie siebie jako jednostki osamotnionej w społeczeństwie, 
a jednak wszczepionej weń bez możliwości całkowitej izolacji. 

Miniony czas dał nam możliwość refleksji nad naszym byto-
waniem w społeczeństwie, dał nam wiele możliwości weryfikacji 
swoich działań, pragnień oraz oczekiwań. Zmienił nas, a co za tym 
idzie – zmodyfikował też wytwory naszych dłoni i serc. Zrozumieli-
śmy, że ranek jest cennym darem, lecz każda godzina może zmienić 
naszą rzeczywistość, a wieczór może już zastać nas jako zupełnie 
innych ludzi, odartych z marzeń lub – wprost przeciwnie – silnych 
i nastawianych na działanie. Noc natomiast, która nadejdzie, może 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.211‑222
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nie być dla nas odpoczynkiem, lecz czasem wzmożonego czuwa-
nia lub poszukiwania kolejnych jaskiń bezpieczeństwa albo tuneli 
ucieczki. Czy można marzyć i planować w takiej perspektywie cza-
sowej? Czy można być aktywnym i to w sposób twórczy? Czy raczej 
nasza aktywność dotyczy wyłącznie obrony naszej jednostki? Czy 
umiemy myśleć społecznie i z odpowiedzialnością za innych, w rze-
czywistości tak bardzo rozpędzonej i zaskakującej? Nasuwa się 
w tym momencie wiele pytań: w jaki sposób opisać stan niepewności, 
aby obronić jednostkę, a zarazem nie zdeptać ani jej godności jako 
człowieka, ani nie zlekceważyć wyzwań związanych z chęcią obrony 
i rozwoju społeczeństwa, która tkwi w człowieku? 

Człowiek jako jednostka społeczna potrzebuje innych. Jednak, by 
zmierzyć się z „innością”, powinien poznać przede wszystkim sie-
bie. Żeby móc współczuć, musi doznać krzywd na samym sobie. Żeby 
móc rozweselić innych, musi sam doświadczyć powstania spod gru-
zów i wyciągnięcia radośnie rąk do słońca. Empatia w działaniu, 
doznania zmysłowe i cielesne, „napędzacze” emocjonalne naszych 
działań społecznych, to jest to, co nas aktywizuje, to, co napędza nas 
do tworzenia, myślenia o sobie i o innych, o nas jako nierozłącznym 
organizmie społecznym.

Co kieruje naszą aktywnością społeczną? 

Z  pewnością wpływ na nasze społeczne zaangażowanie ma 
wewnętrzna miłość – nie tylko do siebie jako jednostki czy też do 
najbliższej rodziny, ale również ta do ludzi i wszechświata, który nas 
otacza. Nasza aktywność wznosi, buduje, rozwija, daje szanse, speł-
nia marzenia, dodaje skrzydeł, otwiera oczy, budzi, raduje i wycisza, 
daje poczucie bezpieczeństwa, pomaga rosnąć, ale także odchodzić 
w godny i pełen miłości sposób. 

Wielostronność podejść do aktywności społecznej wynika 
przede wszystkim z aspektu wewnętrznego każdej osoby. Działa-
nie razem – bycie aktywnym nie tylko jako jednostka – wymaga 
od człowieka wielu dodatkowych cech charakteru. Już nie tylko 
empatii czy miłości do realizowanego zadania, za pomocą którego 
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człowiek chce się uaktywnić, ale również darów: współdziałania 
z innymi, słuchania, wypracowywania kompromisu w działaniu, 
pracy ramię w  ramię lub liderowania grupą, spostrzegawczo-
ści. Część aktywistów -wolontariuszy to „liderzy”, którzy są pełni 
charyzmy i którzy potrafią pociągnąć za sobą tłumy, a także pokazać 
im wspólną ideę. Inna grupa to „pomagacze” – potrafiący wspomóc 
lidera, często wyposażeni w zmysł techniczny i organizacyjny. Jesz-
cze inną grupę stanowią „wykonywacze” – osoby, które świetnie 
czują się w roli realizatora działań zaplanowanych i określonych 
w swym charakterze. Kolejną grupę, która także działa w naszym 
społeczeństwie, można porównać do „stada owiec” idących za swoim 
przewodnikiem, wierzących całym sercem w prawdziwość powie-
rzonego im zadania, mimo że do końca nie rozumieją jego celu – po 
prostu wykonują zlecone im dzieło. Są wreszcie tacy, którzy wyko-
rzystują aktywność społeczną do własnych celów. Nie nam jednak 
osądzać, czy jakieś pobudki są słuszne czy też nie. Liczy się bowiem 
działanie – aktywność, chęć pomocy innym. 

W trakcie ostatnich pięciu lat zauważyłam cały wachlarz podej-
ścia do aktywności społecznej oraz różnorodność zmian w samym 
procesie aktywności. Kiedy w  2017  r. został powołany do życia 
Narodowy Instytut Wolności, przyniósł ze sobą świeży powiew 
zmian. Odrodziły się wówczas nadzieje na ewolucję w funkcjono-
waniu organizacji pozarządowych oraz wolontariat, który jest jak 

„krew krążącą w żyłach organizacji” i bez którego „serce NGo by 
nie biło”. Pojawiły się nowe perspektywy, odżyły marzenia, które – 
co nagle się okazało – mogą się spełnić. Społecznicy poczuli, że są 
ważni, a ich działanie jest cenne i dostrzegalne. Po latach poprzedza-
jących powstanie NIW -crso, które były ciężkie dla działaczy, w któ-
rych działalność organizacji traciła sens i wiarygodność w oczach 
statystycznego Polaka, nagle zaistniał klimat do kolejnej ewolucji 
aktywności społecznej. 

Wśród społeczników „wybuchł wulkan emocji”, który zwykle 
czuje się na początku działania, na początku wolontariatu, gdy coś 
się rodzi lub budzi się nowa perspektywa. Organizacje ponownie 
zaczęły analizować swoje plany działania – myśleć, co faktycznie 
jest ważne, jak działać, patrząc długofalowo, czy i co należy w tym 
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działaniu zmienić. Zapisy w regulaminach programów NIW -crso 
dały możliwość już nie tylko myślenia i pisania strategii organizacji, 
ale przyniosły autentyczną wykonalność i interakcje pomiędzy pra-
gnieniem tworzenia czegoś stałego a tegoż realizacją. Byłam jedną 
z osób, które wśród innych aktywistów zaczęły myśleć o swojej 
organizacji jako o tworze potrafiącym przetrwać lata i pomaga-
jącym potrzebującym długotrwale, stojąc twardo na ziemi na sil-
nych nogach własności majątku. Moc posiadania budynków, sprzętu, 
inwestycji w szkolenia ludzi, działalność prowadzącą do pozyskania 
funduszy otwierała nowe możliwości funkcjonowania, nowe spoj-
rzenie na przyszłość aktywności społecznej. 

Aktywność w solidarności

Idea Korpusu Solidarności to kolejny żywy organizm podający 
dłoń organizacjom i ludziom pragnącym działać. Po powołaniu tej 
organizacji przestaliśmy chodzić po omacku, ponieważ wolonta-
riat stał się stabilną przestrzenią z możliwością szerokiego wyboru 
aktywności oraz z otwartym maksymalnie wachlarzem bodźców do 
działania. Jako lider dostałam do ręki kolejne, użyteczne narzędzie 
ułatwiające dobór grupy o podobnych wyzwaniach w sercu. Orga-
nizacja, którą reprezentuję, zajmuje się osobami w kryzysie bez-
domności. Czy jest to grupa trudna? Z pewnością jest to gremium 
o bardzo rozległych dysfunkcjach i potrzebach, jednostki bogate 
w piętnujące je doświadczenia i ciągnące za sobą bagaż czasami 
nierealny do niesienia na barkach. Istoty o pokaleczonych sercach, 
ciałach i umysłach, nietuzinkowi, niedający się zakwalifikować do 
żadnej grupy społecznej. Każdy człowiek, który dotknął ubóstwa czy 
bezdomności, ma inny system radzenia sobie z problemem, z ranami 
bardzo indywidualnymi. Ideowiec, który chce towarzyszyć osobie 
o tak bardzo poplątanych cechach, zagrożonej wykluczeniem spo-
łecznym, musi być empatyczny i nie do zdarcia. Nie wytrzyma próby 
czasu ten, kto nie odnalazł siebie. Nie może to być osoba, która chce 
coś zyskać w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu: czy to przez chęć 
zaspokojenia swoich ambicji jako „pomagacza” lub też wybicia się 



215świat s ię  zmienia ,  my s ię  zmieniamy.  refleksja popandemiczna

jako aktywista społeczny. Ochotnik taki musi schować swoje ambi-
cje do kieszeni, musi być pełen pokory i stabilności, o którą mogą 
się oprzeć ci, którzy nieraz upadali. Internetowy portal Korpusu 
Solidarności daje możliwość opisania charakteru poszukiwanego 
wolontariusza, co jest konieczne, aby społecznik nie błądził, szu-
kając swojego miejsca. 

Ideowiec, który chce odnaleźć się w organizacjach pozarządo-
wych, zyskuje niespotykaną dotąd możliwość, aby w jednym miej-
scu nieomal dotknąć i zrobić zestawienie stowarzyszeń, w których 
chciałby się udzielać. Nie musi też „przeskakiwać” niesamowitej 
liczby stron internetowych NGo, nie musi spalać się, próbując poma-
gać w niewłaściwym miejscu. Może za to bardziej świadomie podejść 
do pragnień „swojego serca” w asystowaniu lub tworzeniu – i to 
w formie mu najbliższej. Wpływ na aktywność społeczną Korpusu 
Solidarności ujawnił się w czasie dla nas spokojnym, stabilnym, peł-
nym ufności w jutro, dobrym do planowania i etapowania naszych 
działań. Jeśli już czekaliśmy i spodziewaliśmy się zmian, to tylko 
tych, które zwiększają liczbę wolontariuszy i aktywistów. 

Tak też stało się, nadszedł czas spełnienia marzeń. Rok 2019 
przyniósł ze sobą radość i uwolnienie pokładów nadziei na lepsze 
jutro wielu małych organizacji pozarządowych. Szczególnie tych, 
które nie miały zbyt rozbudowanej struktury (zwłaszcza kadrowo-

-biurowej), ale miały „to coś”, co wyróżniało je z pośród tłumów: 
posiadały charyzmę i misję nie tylko na papierze, ale w sercach 
ludzi, którzy je tworzyli, bohaterów codzienności – do nich właśnie 
należy przyszłość. Łącznie 327 organizacji dostało w ramach Proo 
możliwość wzniesienia się ponad codzienność. Będąc członkiem 
różnych komisji oceniających oferty zgłoszone do konkursów dla 
organizacji pozarządowych (ogłaszanych w  Białymstoku, Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Regionalnym 
Ośrodku Polityki Społecznej, a dotyczących zarówno pomocy spo-
łecznej, osób z niepełnosprawnością, zdrowia, kultury, ochrony 
środowiska, sportu, rolnictwa i  wkładów własnych), poznałam 
rozterki osób, które oceniały nadesłane oferty. Rozdarcie to doty-
czyło zarówno bardzo dobrze napisanych projektów, jak i tych słabo 
opracowanych pod względem merytorycznym. Za każdą ofertą kryją 
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się ludzie – ich pomysły i ich wizja przyszłości. Czytałam wiele pra-
gnień uszczęśliwienia innych, idei dotyczących zmian mikroświata 
optymistów. Widziałam, jak zmieniają się organizacje i jak rzeczy-
wistość modyfikuje koncepty na działania oraz zapotrzebowania 
na usługi. Miałam możliwość dotykania wspaniałych myśli, choć 
opisanych w sposób chaotyczny, a ich wartości nie dało się przełożyć 
na punktację z powodu braku niezbędnych w ocenie opisów. Zdaję 
sobie sprawę, że karty oceny muszą istnieć, gdyż uznaniowość jest 
mało wiarygodna, dlatego z tym większym podziwem spogląda-
łam na ludzi oceniających oferty w NIW -crso. Na moją pochwałę 
zasługuje ich nietuzinkowe podejście i zauważenie tego, co kryje się 
wewnątrz ocenianych wniosków. Na jednym ze szkoleń dotyczących 
pisania ofert do Proo, które odbywało się w Białymstoku, padło 
znamienne zdanie z ust prowadzącego: „Proszę pisać własnym języ-
kiem, proszę nie zatrudniać fachowców do pisania ofert” – to mnie 
dotknęło i wywołało uśmiech na mojej twarzy. W końcu nie zmienia 
się tylko rzeczywistość wokół nas, ale też nastaje nowe pokolenie 
ludzi, którzy chcą współdziałać z organizacjami. Ktoś wreszcie 
dostrzegł działaczy, a nie urzędników zatrudnionych w NGo, ktoś 
odezwał się do nas naszym językiem, językiem ideowców – aktyw-
nych społeczników.

Wypływ dofinasowań w pierwszych konkursach PROO

Wolność w działaniu jednostek pozarządowych, pojawiająca się 
w momencie uzyskania dofinasowań (zwłaszcza Proo 1a), dała 
naszemu Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei” możliwość prze-
trwania kryzysu, którego nikt się nie spodziewał. Kilka miesięcy 
działania i  rozbudzania aktywności społecznej nie tylko w  już 

„obudzonych” do służby społecznej, ale także obserwatorów ener-
gii i werwy „bojowników o dobro”, z jaką wystartowali, wciągnęło 
tę grupę w ogrom konstruktywnej pracy z dość szybkimi efektami. 

Nasza rzeczywistość zmieniła się radykalnie w  marcu 
2020  r. Organizacje nigdy wcześniej nie były przygotowane na 
zmiany, które miały nastąpić – izolacja i zamknięcie, brak kontaktu 
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z innymi. Jak działać, jak pomagać w momencie powstania zupeł-
nie nowych wyzwań? Szybkie podjęcie decyzji i przeobrażanie się 
w wolontariuszy dużej części społeczeństwa: restauratorzy, pra-
cownicy gastronomii, opiekunowie i kadra w Domach Pomocy Spo-
łecznej, pracownicy w ośrodkach dla osób w kryzysie bezdomności, 
wojsko, medycy – teraz każdy stał samotnie na swej „ barykadzie”, 
broniąc innych i narażając się samemu na utratę zdrowia, a czasami 
i życia. Wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi, nastawał kryzys 
z pozyskaniem żywości dla najuboższych. 

Osoby w kryzysie bezdomności, które do tej pory żyły na ulicy 
i żebrały pod sklepami, nagle straciły możliwość utrzymywania się 
w ten sposób. Natomiast ośrodki pomagające im nie wiedziały, jak 
udzielić pomocy pozostającym na ulicy. Sklepy przestały oddawać 
darowizny produktów krótkoterminowych, co spowodowało braki 
żywności także w ośrodkach wsparcia. Banki Żywności nie miały 
możliwości pomocy, ponieważ procedury nie uwzględniały tego typu 
nagłych potrzeb. Rekomendacja „zostać w domu” nijak nie mogła 
być zastosowana do osób, które domu nie posiadały. Praca online 
nie była w żaden sposób możliwa do wykonania z „ludźmi ulicy”. 
Trzeba było więc działać niestandardowo. 

Zmiany w organizacjach

Kolejne miesiące 2020 r. zaczęły przynosić zmiany, kryzysy i coraz 
to nowe rozwiązania. Wiele organizacji i podmiotów ekonomii spo-
łecznej nie wytrzymało wielomiesięcznego kryzysu. Zastanawia-
liśmy się nad rozwojem odpowiedzialności społecznej. Co zrobi 
przeciętny Kowalski: czy pójdzie wspierać innych, czy też zamknie 
się i zabunkruje emocjonalnie w swojej bezpiecznej przestrzeni? 

Rzeczywistość zmieniała się dla nas wszystkich, a aktywność 
społeczna uległa koncentracji i uderzyła ze wzmożoną siłą. Musieli-
śmy się dostosować, zredukować niektóre aktywności oraz nauczyć 
się wykonywać „nowe”. Na początku trochę po omacku, jak „dzieci 
we mgle”, ale potem coraz bardziej dojrzale i odpowiedzialnie. Nasze 
głowy były przepełnione wyszukiwaniem najlepszych rozwiązań, 
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które stały się potem wytycznymi do zharmonizowanych działań 
i procedur w niesieniu ulgi tym najbardziej przerażonym i emo-
cjonalnie najdelikatniejszym. Wszyscy mieliśmy jeden cel: zadbać 
jak najlepiej o naszych podopiecznych, pozostałe dotychczasowe 
dążenia odsunęliśmy na bok (jak np. realizacja szkoleń czy festynów). 

Wakacje 2020 r. były momentem oddechu. Moja organizacja dzięki 
dofinasowaniu uzyskanemu z Proo 5 i Proo 1a nie tylko utrzymała 
możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb podopiecznych, 
ale także zapewnienia im odpoczynku w małych grupach na łonie 
natury. Wiedzieliśmy i czuliśmy, że Bóg nad nami czuwa, a potrzeby 
i kryzysy były regulowane prawie na bieżąco. Zamknięcie na kilka 
tygodni kadry oraz podopiecznych w Ośrodku Wychodzenia z Bez-
domności dało możliwość lepszego poznania się i zrodzenia nowych, 
rodzinnych relacji. Wolontariat stał się potrzebą serca i zrozumienia 
niedomagań innych. To, co pojawiło się u wszystkich aktywistów, 
to zrozumienie, że najważniejszy w pracy społecznej jest człowiek 
i zaspokojenie jego podstawowych potrzeb, nie zaś wytwory i wyroby 
górnolotne.

Niestety, niektóre organizacje zamarły w swych działaniach, 
wycofały się z jakiejkolwiek realizacji zadań, nawet zleconych lub 
współfinansowanych. Następowały burze mózgów i narady, jak prze-
aranżować pracę, aby nadal była skuteczna, a nawet – jak wzmoc-
nić jej skuteczność. Jak zaangażować w działania tych, którzy stali 
się dobrymi duchami chcącymi nieść ulgę innym? Dostosowanie 
nastało, zaangażowanie społeczne wzrosło. Wiele osób, zatrzy-
mując się z musu w swym pędzie codzienności, po raz pierwszy 
zwróciło uwagę na otaczający ich świat i współbraci mieszkających 
wokół. Nauczyliśmy się żyć i osiągać sukcesy w nowej przestrzeni. 

Ułudna stabilizacja

Nauczyliśmy się na nowo doświadczać wspólnych spotkań, radować 
się z wolności zdrowotnej (choć w okrojonym stopniu). Zaczęli-
śmy znów oddychać pełną piersią jako aktywni obywatele, wpraw-
dzie na nowych zasadach i  myśląc cały czas o  alternatywnych 
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rozwiązaniach. Jesień 2021  r. przyniosła Stowarzyszeniu „Ku 
Dobrej Nadziei” w Białymstoku mnóstwo nowych znajomości mię-
dzyludzkich, a to dzięki realizacji projektu w ramach konkursu 
NoWE FIo. Wówczas duża część społeczności lokalnej miała okazję 
pracować ramię w ramię z osobami w kryzysie bezdomności, aby 
pozbyć się stereotypów na temat tej grupy. Stabilizacja nie trwała 
jednak długo, gdyż nastąpił czas, którego żaden społecznik nie ocze-
kiwał, zachwiała się ziemia pod naszymi przyjaciółmi z zagranicy – 
w lutym 2022 r. wybuchła wojna. 

Nasi ukraińscy sąsiedzi – nie tylko społecznicy i aktywiści, ale 
zwykli ludzie – potrzebowali naszej pomocy. Tak oto kolejny raz rze-
czywistość rzuciła nam wyzwanie i zmieniła nasze priorytety. Prze-
cież dopiero poskładaliśmy sobie puzzle egzystencji społecznej, aż 
tu nagle nasz posklejany „taśmą rozwiązań zdrowotnych” świat 
znów został rozdarty. Wielu społeczników od tej pory dzień i noc 
stała na posterunkach swoich organizacji w celu niesienia pomocy 
uchodźcom z Ukrainy. Priorytety finansowania nagle uległy zmia-
nie. Mieliśmy (i mamy) do wykarmienia i zaopiekowania się już nie 
tylko bezdomnych, już nie tylko nasze osoby z niepełnosprawno-
ścią, ale tysiące potrzebujących ochrony ludzi uciekających przed 
śmiercią. Zaczęliśmy organizować pomoc, noclegi, odzież, żywność, 
pomoc medyczną, transport do innych krajów. Dzieliliśmy się tym, 
co mamy, tym, co odłożyliśmy lub czego inni potrzebują bardziej od 
nas. Kolejne grupy społeczników uaktywniły się. Następne pokłady 
altruizmu w polskim społeczeństwie zostały uruchomione. Mimo 
zmęczenia z ostatnich lat, mimo adaptowania się do nowej rzeczywi-
stości i uczenia się w niej działać, znaleźliśmy jako ideowcy kolejne 
siły, o których nie wiedzieliśmy, że jeszcze w nas drzemią. 

Przyszłość jest znaczona pytaniami i niepewnością. Kiedy wresz-
cie nastąpi odpoczynek? Jakie konsekwencje będzie miało to ciągłe 
stanie na straży i czuwanie? Czy nastąpi czas wypalenia i załamania? 
Ilu działaczy społecznych wytrwa, co zostanie po tak napiętych emo-
cjonalnie czasach? Czy jesteśmy gotowi na to, co przyniesie nadcho-
dzący czas? Jak bardzo potrafimy się dostosowywać i jak kameleony 
przechodzić z jednej fazy naszej zmieniającej się rzeczywistości do 
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drugiej? Jak szybko biegniemy, i czy poradzimy sobie jako aktywiści 
z torem przeszkód rzeczywistości?

Podsumowanie

Po tak wielu wyzwaniach, z którymi przyszło się mierzyć w ciągu 
ostatnich pięciu lat, jesteśmy zahartowani. Potrafiliśmy dostoso-
wać się jako aktywne społeczeństwo do zmieniającej się rzeczy-
wistości. Może i na pewien czas ustaliśmy, może też fale wyzwań 
często podtapiały nas na morzu potrzeb, jednak były momenty, 
kiedy łapaliśmy wiatr w żagle i potrafiliśmy rzucić koło ratunkowe 
innym. Statek naszego aktywnego społeczeństwa będzie jeszcze 
długo wytrwale płynął i cieszymy się, że na nasz pokład społeczni-
ków co chwila wsiadają nowi, pełni werwy marynarze o głębokim 
sercu, ubrani w ideały. 

Powstanie NIW -crso przed sztormem koronawirusa i wojny 
dało możliwość posiadania silnej kotwicy. I choć miotani byliśmy 
w ostatnich latach jak „łupinki”, utrzymaliśmy stabilność w aktyw-
ności społecznej. Co do oceny minionego pięciolecia i oceny nas jako 
aktywistów społecznych: uważam, że zdaliśmy egzamin aktywnego 
życia w naszej rzeczywistości. Oczywiście ponowić recenzję będą 
chciały przyszłe pokolenia, próbując z wygodnej perspektywy czasu 
odebrać lub przyznać rację naszym działaniom. Myślę jednak, że nie 
mają do tego prawa – nie będą znać naszych serc ani dotykać naszych 
ran oraz strachu, ani też nie będą widzieć iskier, które rozpalały 
ognisko naszych nadziei. Następne pokolenia mogą tylko poznać 
zrębki naszych myśli i wyobrazić sobie podstawy naszych decyzji. 

Czekam z otwartym umysłem i niecierpliwością na kolejne lata 
działania Narodowego Instytutu Wolności  – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, i życzę wszystkim społecznikom 
spokojnej aktywności i rozwoju w tym, co nam znane i cenne. Oby 
przyszłe czasy nie przynosiły nam więcej kryzysów, a jeśli już coś 
się wydarzy, to wierzę głęboko, że przeszłość wypaliła nas wystar-
czająco w ogniu wyzwań i wyposażyła w wytrwałość, elastyczność 
i dostrzeganie okazji do pomagania innym oraz skutecznej integracji.
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Chrześcijan Baptystów. Zajmuje się misją wśród osób 
bezdomnych. Prezes Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” 
w Białymstoku. Dyrektor c is  „Żelazna”. Koordyna
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Międzynarodowe Domy Spotkań –  
ich misja i wyzwania

Międzynarodowe Domy Spotkań w swej osobliwej formule wymy-
kają się spod modnych trendów, politycznych zależności i ekono-
micznych kalkulacji. Nie wyróżniają się marką i nie idą za nimi 
wysokie notowania na giełdzie, pierwsze miejsca w rankingach 
rozpoznawalności czy spektakularne sukcesy. Toteż nieobciążone 
chęcią zysku, lobbowaniem, troską o medialny wizerunek czy ryn-
kową konkurencją mają tylko jeden cel – realizować jak najlepiej 
swoją misję, w której najważniejszy jest człowiek. Szczególnie młode 
pokolenie – z całym bagażem nieuporządkowanych emocji i pra-
gnień, niepewności, poszukiwań własnej tożsamości – zdaje się dziś 
głośno wołać o pomoc i zainteresowanie jego problemami. Młodzi 
potrzebują „sterników”, którzy wskażą im właściwy kierunek w kre-
owaniu przyszłości i odkrywaniu prawdziwego, a nie pozornego 
sensu życia. Międzynarodowe Domy Spotkań przyjmują to wyma-
gające wyzwanie bycia ich „sternikami”.

Wprowadzenie 

Najpierw należy wspomnieć o dylematach, jakie towarzyszyły auto-
rowi na etapie poszukiwania najbardziej odpowiedniej formuły 
tego opracowania. Zasadnicza kwestia wymagająca rozstrzygnięcia 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.223‑244
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sprowadzała się do pytania, czy ma być ono refleksją osobistą opartą 
na własnych doświadczeniach i odczuciach, czy raczej artykuł powi-
nien przedstawiać szersze spektrum zagadnienia, ilustrując cele 
i kluczowe problemy dotyczące Międzynarodowych Domów Spotkań 
funkcjonujących w Polsce.

Czuję się więc zobowiązany uprzednio wyjaśnić, że koncept opra-
cowania, który wyklarował się na gruncie różnych ścierających się 
założeń i bynajmniej niełatwych wyborów, został ostatecznie oparty 
na doświadczeniach Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksy-
miliana M. Kolbego w Gdańsku (w zakresie przewodniego tematu 
dotyczącego misji i wyzwań). W tle tych rozważań chciałbym zaś 
poruszyć kluczowe zagadnienia i problematyczne kwestie odnoszące 
się do wszystkich podmiotów działających w formule Międzynaro-
dowych Domów Spotkań. Moim zdaniem takie podejście z jednej 
strony uchroni przed zbędnym teoretyzowaniem tytułowych wąt-
ków, a z drugiej – przed nadmiernym spłyceniem kluczowych pro-
blemów. Przyjęta formuła opracowania zakłada zatem pewną dozę 
subiektywnych ocen i spostrzeżeń, co – mam nadzieję – z pożytkiem 
wpłynie na wymianę wzajemnych doświadczeń na tle uwydatnia-
jących się różnic. Może również stanowić przyczynek do podjęcia 
szerszej debaty na ważkie tematy dotyczące teraźniejszości i przy-
szłości Międzynarodowych Domów Spotkań. 

Dla porządku należy także wyjaśnić, że na potrzeby niniejszego 
opracowania określenie „Międzynarodowe Domy Spotkań” (zwane 
w skrócie MDs) należy rozumieć jako zbiorcze ujęcie wszystkich 
podmiotów, których wiodący zakres działania i cele statutowe wiążą 
się z umacnianiem kontaktów i wymiany międzynarodowej, a także 
popularyzowaniem solidarności i jedności między narodami, nieza-
leżnie od przyjętej nazwy własnej i formy prawno -organizacyjnej, 
w jakiej działają. Natomiast w zakresie odnoszącym się wyłącznie 
do Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego 
w Gdańsku, będę posługiwać się skrótowymi określeniami „Dom 
Pojednania i Spotkań” lub „DMK”.
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Rys historyczny i podstawy prawne działania MDS

Założeniem tej części nie jest wyczerpujące odtworzenie rysu histo-
rycznego MDs ani szczegółowa analiza źródeł prawa lub innych 
dokumentów stanowiących podstawę ich działalności. Wszakże 
godne podkreślenia jest to, że mamy tu do czynienia z niedostatkiem, 
a raczej brakiem opracowań i monografii podejmujących tytułowe 
zagadnienie. W zasadzie najszerszą wiedzę źródłową na temat orga-
nizacji, celów i działania MDs dostarczają serwisy internetowe oraz 
media społecznościowe, w których można odnaleźć profile podmio-
tów wpisujących się w tę osobliwą formułę działań. 

Nie sposób jednak nie wspomnieć, że dużym wsparciem w usys-
tematyzowaniu i uzupełnieniu pozyskanych stamtąd informacji jest 
Załącznik do uchwały nr 163/2020 Rady Ministrów z dnia 13 listo-
pada 2020 r., w którym przybliżono istotę MDs oraz zarysowano 
pokrótce ich historię i zakres działania. Co więcej, podjęto próbę 
wypełnienia niektórych luk wynikających z braku regulacji praw-
nej dotyczącej tych podmiotów1. Niemniej jednak należy mieć na 
uwadze, że rzeczony dokument służy konkretnym celom i w tym 
kontekście należy odczytywać jego zawartość. Fakt ograniczonej 
liczby źródeł informacji i publikacji na temat MDs powinien zatem 
inspirować do podjęcia trudu rozpowszechnienia tej tematyki, ale ze 
względu na charakter i objętość niniejszego artykułu należy pozo-
stawić ten zamysł na odrębne opracowanie.

Wypada wspomnieć, że MDs -y nie mają zbyt długiej tradycji, gdyż 
ich geneza wiąże się zasadniczo z początkiem III Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dopiero wówczas idea solidarności, która zapewne w zamy-
śle wielu osób rozwijała się dużo wcześniej, mogła zostać urzeczy-
wistniona. Warunki ustrojowo -polityczne panujące do 1989 r. nie 
sprzyjały bowiem rozwijaniu swobodnych kontaktów między-
ludzkich i współpracy między narodami. Ta tendencja zaczęła się 
zmieniać w latach 90. minionego wieku, kiedy dostrzeżono pilną 

 1 Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030 
[online] https://niw.gov.pl/miedzynarodowe domy spotkan edycja2021ogloszenie o

konkursie/ [dostęp: 02.07.2022 r.]. 
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potrzebę odbudowy wzajemnych więzi społecznych w przestrzeni 
międzynarodowej, w celu zbliżenia społeczeństw różnych narodo-
wości i grup etnicznych. 

Historię poszczególnych MDs -ów rozpoczynają zazwyczaj spon-
taniczne działania będące odpowiedzią na potrzebę budowania 
solidarności i jedności między narodami, które wskutek bolesnej 
historii (szczególnie XX w.) zatraciły wspólne korzenie, nadwątliły 
zaufanie i ciągle odczuwały trudno gojące się rany. Działania te nie 
miały podstaw formalnych, lecz uzewnętrzniały w sobie idee, prze-
słania i wartości, których kontekstem były ówczesne wydarzenia 
polityczne na arenie jednoczącej się Europy. Z czasem doprowadziło 
to do powstania zinstytucjonalizowanych form aktywności MDs. 

Na początku lat 90. w centrum uwagi znalazły się stosunki polsko-
-niemieckie, które za sprawą umowy zawartej pomiędzy rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec 
o niemiecko -polskiej współpracy młodzieży stały się najbardziej 
dynamiczną płaszczyzną wcielania idei solidarności, partnerstwa 
i tolerancji. Doniosłą rolę w rozwoju MDs odegrała Polsko -Niemiecka 
Współpraca Młodzieży (PNWM)2, która – tworząc zaplecze mery-
torycznego i finansowego wsparcia dla organizacji spotkań oraz 
wymian młodych Polaków i Niemców – przeniosła punkt ciężko-
ści z programów ideowych na konkretne działania. Sprzyjała tym 
samym procesom instytucjonalizowania działań w obszarze współ-
pracy międzynarodowej. Dość szybko wzorzec ten przyczynił się do 
rozwoju i upowszechnienia międzynarodowych wymian w nowych 
wymiarach, szczególnie z udziałem państw zza wschodniej i połu-
dniowej granicy. 

Należy zaznaczyć, że w polskim ustawodawstwie nie ma obecnie 
regulacji prawnej, która normowałaby zasady działania MDs -ów. Nie 
oznacza to wszakże, że powstają one w całkowitej próżni, gdyż 
reguły tworzenia i  funkcjonowania takich organizacji można 
dostrzec w aktach prawa unijnego. Przykładowo art. 165 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mocno akcentuje pierwiastki 

 2 Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży (pnwm) [online] https://pnwm.org/ [do
stęp: 04.07.2022 r.]. 
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międzynarodowe w rozwoju kształcenia i edukacji, popularyzo-
waniu wymian młodzieży i instruktorów społeczno -oświatowych, 
promowaniu mobilności studentów i nauczycieli czy współpracy 
między instytucjami edukacyjnymi3. 

O potrzebie unijnej współpracy na rzecz młodzieży, a  także 
umacniania dialogu i uwalnianiu potencjału młodych ludzi sze-
roko traktuje dedykowany tym kwestiom dokument pod nazwą 

„Strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019–2027”4. 
Wynika z niego jasne przesłanie kierowane do państw członkow-
skich, aby angażowały się i wspierały działania na rzecz młodzieży 
na wszystkich szczeblach i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 
form mobilności. W kontekście tworzenia MDs wypada zaznaczyć, 
że dokument ten niemałą rolę przypisuje edukacji pozaformalnej, 
uznając ją za jeden z możliwych do wykorzystania instrumentów 
sprzyjających solidarności i przyszłemu rozwojowi Unii Europej-
skiej. Nierzadko kwestia międzynarodowej wymiany młodzieży 
jest także przedmiotem umów dwustronnych, zawieranych przez 
Polskę z państwami partnerskimi.

Osobliwy status prawny MDS

Zagadnieniem problematycznym zdaje się być sposób rozumienia 
specyficznej formy organizacyjnej przyjętej na potrzeby wymian 
i spotkań o charakterze międzynarodowym. Jest to problem złożonej 
natury co najmniej z dwóch powodów. Zanim jednak zostaną one 
pokrótce opisane, chciałbym tory dalszych rozważań skierować 
na inny problem dotyczący definicji MDs. W sposób stosunkowo 
łatwy mogłaby rozstrzygnąć go definicja legalna wprowadzona przez 

 3 Dz. Urz. ue C 202 z 07.06.2016. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst 
skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.
 4 Dz. Urz. ue C 456 z 18.12.2018. Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawi
cieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ram europejskiej 
współpracy na rzecz młodzieży: Strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 
2019–2027.
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ustawodawcę, ale niestety daremne jest poszukiwanie jej w aktach 
prawnych. 

Wysiłek wypracowania definicji MDs podjęli autorzy programów 
adresowanych do Międzynarodowych Domów Spotkań, zarządza-
nych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego. Jednoznaczna definicja beneficjentów 
była konieczna, aby uruchomić proces udzielania dofinansowania 
w ramach rzeczonych programów. Według przyjętej definicji MDs to

[…] pozaformalna niepubliczna placówka kształceniowa 
prowadzona przez organizację pozarządową […] działa-
jąca w formule międzynarodowej, mająca dostęp do bazy 
noclegowej gastronomicznej i pomieszczeń edukacyj-
nych niezależnie od formy ich własności oraz dysponu-
jąca kadrą pedagogiczną, przygotowaną merytorycznie 
do realizacji programu oświatowego i  kulturalnego 
przyjętego w placówce i adresowanego do uczestników 
spotkań […]5. 

Nie uzurpując sobie prawa do oceny sformułowanej definicji, 
która notabene służy wyłącznie celom wspomnianych progra-
mów NIW -crso, należy zwrócić uwagę na dualistyczny charakter 
prawny MDs, który jawi się na tle podziału instytucji na formalne 
i nieformalne. W literaturze formalnym instytucjom, które są „[…] 
stanowione, zapisane i narzucone wspólnotom do przestrzegania”, 
przeciwstawia się instytucje nieformalne, które „kreują się same, 
w efekcie działań i ich powtarzania utrwalają się w świadomości 
społecznej”6. 

Nie ulega wątpliwości, że MDs -y wyrosły z akceptacji pewnych 
idei i wartości, którym nadano określoną misję, realizowaną często 

 5 Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–
2030, stanowiący załącznik do uchwały nr 163/2020 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 
2020 r. 
 6 E. Gruszewska, Instytucje formalne i nieformalne. Skutki antynomii, „Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 493 „Instytucje w teorii i praktyce”, 
s. 36–50. 
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według nieformalnych reguł (z uwagi choćby na brak odpowiedniej 
regulacji prawnej w polskim ustawodawstwie). Z drugiej jednak 
strony trudno zaprzeczyć, że aktualnie MDs -y wpisują się w zin-
stytucjonalizowany system, który – cechując się uporządkowaniem 
i przewidywalnością – opiera się na instytucjach formalnych. Dla 
uzupełnienia należy wskazać, iż najczęściej MDs -y działają na pod-
stawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach7 albo są kościelną 
osobą prawną, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej8. Jednocześnie można zaobserwować, że misja 
budowania solidarności i kontaktów międzynarodowych zdaje się 
nadal zachowywać pewną autonomię i w tym aspekcie przybliża 
MDs -y do instytucji nieformalnych. Dostrzegany dualizm charak-
teru prawnego MDs niewątpliwie wymaga znacznie pogłębionej 
analizy i debaty naukowej.

Na koniec należałoby zastanowić się, czy uzasadniony jest wnio-
sek de lege ferenda wprowadzenia do polskiego systemu prawnego 
regulacji dedykowanej MDs. Trudno bowiem zaprzeczyć, że MDs -y 
stworzyły własną formułę działania, która od lat pozwala im reali-
zować wiodące idee i wyznaczone cele bez ustawodawczej ingeren-
cji. Czy jednak zamyka to dyskusję na temat celowości unormowania 
ich statusu prawnego? 

Wydaje się, że w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione wyżej 
pytanie nie można tracić z pola widzenia aktualnej rzeczywisto-
ści. Cechują ją bowiem dynamicznie zmieniające się stosunki spo-
łeczne (z całym bogactwem różnorodności i złożoności), a to z kolei 
z niezwykłym przyspieszeniem pomnaża różnego rodzaju interakcje, 
w których uczestniczą także MDs -y. W tym aspekcie zdaje się być 
pożądane zapewnienie im bardziej przejrzystych warunków dzia-
łania i wzmocnienie ich pozycji, szczególnie jako pełnoprawnych 

 7 Dz. U. z 2020 r. poz. 2167. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o fundacjach.
 8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1347. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol
skiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
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uczestników obrotu rynkowego. Można wzmocnić tę tezę stwier-
dzeniem, że brak konkretnych regulacji prawnych przekłada się 
niekiedy na skuteczność pozyskiwania nowych źródeł finansowania, 
transparentność rozliczeń i trudności w nawiązywaniu partnerstw, 
szczególnie z podmiotami publicznymi. Ponadto nieuregulowany 
status prawny MDs -ów bardziej sprzyja – poniekąd z konieczno-
ści – umacnianiu podmiotów, w ramach których funkcjonują MDs -y 
(np. fundacji). Nie rokuje to dobrych perspektyw w umacnianiu 
wizerunku i rozpoznawalności MDs jako osobliwej i odrębnej for-
muły działania w przestrzeni międzynarodowej.

Misja i kluczowe wartości DMK

Dla porządku warto przypomnieć przełomowe daty i kilka zasad-
niczych wątków dotyczących Domu Pojednania i Spotkań. Otóż, 
o czym była już mowa, genezę MDs -ów należy zasadniczo łączyć 
z okresem po 1989 r., gdyż większość z nich powstała na przeło-
mie drugiej połowy lat 80. i 90. XX w. Również dla założycieli DMK 
nadszedł wtedy oczekiwany czas, aby stopniowo „gasić” narastające 
pragnienie budowania jedności i niwelowania barier, szczególnie 
tam, gdzie były one najbardziej naznaczone bólem, uprzedzeniami 
czy trudnymi doświadczeniami. Można nawet stwierdzić, że owo 
pragnienie stało się kamieniem węgielnym tego dzieła i wszyst-
kich późniejszych inicjatyw, w których solidarność z drugim czło-
wiekiem, niezależnie od narodowości, kultury i języka, stała się 
priorytetem i wyzwaniem do budowania braterskiej społeczności 
międzynarodowej. 

Dom Pojednania i Spotkań wpisuje się w rys historyczny funk-
cjonujących w Polsce MDs, gdyż został powołany w 1992 r. jako 
specjalne dzieło Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w  Gdań-
sku. W czołowym dokumencie normującym kwestie ustrojowe 
i zasady działania DMK zapisano, że jego działalność ukierunko-
wana jest na wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych 
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oraz edukację międzykulturową i obywatelską9. W dalszej części 
tego dokumentu ogólne przesłanie uszczegółowiono poprzez wyli-
czenie najważniejszych działań wyznaczonych do realizacji, które 
następnie powiązano z różnymi formami mobilności DMK w osią-
ganiu tych celów. 

Ze statutu DMK nie wynika wprost, jakimi konkretnie kluczo-
wymi wartościami kieruje się on w swojej działalności. Nie ma 
w nim także jednoznacznie sformułowanej misji. Nie jest to bynaj-
mniej przeoczenie, lecz przekonanie, że dzieło gdańskiej Prowincji 
z natury rzeczy pozostaje pod wpływem charyzmatu i duchowości 
franciszkańskiej, a inicjatywy międzynarodowe prowadzone są 
pod sztandarem niepodważalnych, uniwersalnych wartości, nieza-
leżnie od miejsca, czasu czy języka, w którym się je rozumie. Owe 
wartości są „klamrą” spinającą wszystkie cele i działania statutowe 
DMK. W wymiarze instytucjonalnym na uwagę zasługuje 1994 r., 
w którym DMK nabył kościelną i cywilną osobowość prawną10. Kwe-
stię tę rozstrzygnięto z pomocą ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o sto-
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
która obok wyliczonych w niej terytorialnych i personalnych jed-
nostek organizacyjnych Kościoła umożliwia nabycie osobowości 
prawnej także przez inne jednostki kościelne11.

Z punktu widzenia formalnego działalność DMK od początku była 
jasno ukierunkowana, gdyż powstał on jako ośrodek spotkań mię-
dzynarodowych oraz placówka kształceniowa Polsko -Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży (PNWM). Wszakże z wizją tego dzieła zało-
życiele, a następnie zarządzający nim, wiązali dalej idące oczekiwa-
nia. Nie wystarczało realizowanie różnych programów w zakresie 
wymian międzynarodowych czy aktywny udział w inicjatywach 

 9 Statut Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku 
przyjęty został w dniu 15 czerwca 2012 r.; Zob: Statut DKM [online] http://dmk.nazwa.
pl/wp content/uploads/2013/07/Statut_DMK.pdf [dostęp: 02.07.2022 r.]. 
 10 Dz. U. z 1994 r. nr 77 poz. 354. Osobowość prawna została nadana na podstawie 
Rozporządzenia Ministra – Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie 
nadania osobowości prawnej Domowi Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana 
M. Kolbego. 
 11 Dz. U. z 2019 r. poz. 1347. Przepis art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
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wspierających rozwój i edukację młodych ludzi. Sposoby na zmianę 
zagospodarowania wolnego czasu z bardziej pasywnego na twórczy, 
rozwijanie nowych relacji międzyludzkich i budowanie przestrzeni 
dla integracji osób zróżnicowanych środowiskowo, kulturowo, 
językowo i  mentalnie  – to wszystko, aczkolwiek bardzo ważne, 
postrzegano tylko jako środki niezbędne do osiągnięcia ważniej-
szych celów. 

Nie ukrywam, że od chwili, gdy powierzono mi zarządzanie 
DMK, byłem świadomy, iż bez dotykania głębszych i delikatniej-
szych warstw problemu kontaktów międzyludzkich w przestrzeni 
międzynarodowej, można, co najwyżej, realizować dobre pomysły 
ze szlachetnych pobudek. Nie da się jednak wkroczyć na wyższy 
poziom wytyczonej misji. Toteż w tego rodzaju dziełach nie można 
zadowolić się przeciętnością i półśrodkami. Co to oznacza konkret-
nie? Odpowiedzią jest słowo „pojednanie”, które jest kluczowym 
członem nazwy własnej DMK i stanowi osobliwy wyróżnik wśród 
powszechnie stosowanych zwrotów określających MDs. 

W  tym miejscu czuję potrzebę odwołania się do autorytetu 
św. Jana Pawła II, który jako niestrudzony orędownik dialogu 
i jedności uważał, że jednanie się to „sprzyjanie demokratycznym, 
pluralistycznym przemianom z jednoczesnym stanowczym odwo-
ływaniem się do niezmiennych zasad i wartości”12. Papież Polak jak 
nikt inny potrafił bowiem łączyć pokolenia starszych z młodymi, 
ucząc międzypokoleniowej solidarności i wzajemnego zrozumienia, 
utrwalając wzorzec aktywnego wcielania tych wartości w men-
talność milionów ludzi na całym świecie. Gdy zrodził się zamysł 
powołania Domu Pojednania i Spotkań, jego przykład i zapał były 
dla nas jak latarnia, która nadaje kierunek i prowadzi do obranego 
celu. Z wątpliwościami, z pewną dozą niepokoju, bez konkretnych 
scenariuszy i wystarczających zasobów – wystarczyła papieska 
wizja dialogu i jedności, aby podjąć to trudne wyzwanie.

 12 Słowo biskupów polskich przed 25. rocznicą Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II 
z 12.03.2003 [online] https://m.niedziela.pl/artykul/72264/nd/%E2%80%9EJan Pawel

IIApostol Jednosci%E2%80%9D [dostęp: 04.06.2022 r.].
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Podsumowanie

Ze względów objętościowych niniejsze opracowanie cechuje się 
dużą dozą uproszczeń i skrótów, a to z kolei sprawia pewną trudność 
w doborze odpowiedniej formuły jego zakończenia. Toteż poprze-
stanę na krótkich spostrzeżeniach na temat założeń i przyszłości 
DMK. 

Gdy powstał DMK, motywacje organizowania spotkań i wymian 
międzynarodowych były ugruntowane w odrodzonej wolności, która 
rozwinęła nam skrzydła. Jednak już wtedy było dla mnie oczywiste, 
że o pokój, demokrację i jedność należy nieustannie zabiegać i pie-
czołowicie o nie dbać. Jako DMK czujemy się za to szczególnie odpo-
wiedzialni, a sukcesorami tej odpowiedzialności chcemy uczynić 
przede wszystkim młode pokolenia. Obecnie wartości te nie tracą na 
aktualności, a być może bardziej niż kiedykolwiek – w obliczu dra-
matycznych doniesień o konfliktach wojennych, nieposzanowaniu 
praw człowieka, bezlitosnej eksploatacji środowiska naturalnego 
czy innych zagrożeniach – urastają do najwyższej rangi. Dlatego też 
dziś w swojej misji szukamy przede wszystkim uniwersalnych płasz-
czyzn – wymagających, aczkolwiek niekontrowersyjnych. Naszym 
założeniem jest dotykać złożonych problemów i udzielać odpowiedzi 
na trudne pytania. Staram się to czynić za pomocą nowych form 
metodycznych i na polach neutralnych oraz bezpiecznych tema-
tycznie, jednak na tyle podatnych i rozwojowych, by umacniać naj-
ważniejsze wartości i osiągać założone cele. Dzięki finansowemu 
wsparciu Narodowego Instytutu Wolności zamysł ten jest już reali-
zowany od 2021 r. w ramach cyklu projektów, w centrum których 
postawiono człowieka i jego naturalne środowisko. Chcemy w ten 
sposób przekuwać w jedność różnorodność kulturową i narodo-
wościową, w trosce o świat i ekosystem, uprzedzenia zamieniać na 
solidarność w rozwiązywaniu wspólnych problemów, kult indy-
widualnego sukcesu – w wartość pracy zespołowej, a obojętność – 
w poczucie odpowiedzialności i budowanie ładu demokratycznego. 

Nie ukrywam jednak, że trudności i problemy, z którymi MDs 
muszą się dziś mierzyć, osłabiają entuzjazm i nie sprzyjają rozwi-
janiu nowych płaszczyzn wspierania młodych ludzi. Dla niektórych 
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są być może nawet hamulcem w  utrzymaniu dotychczasowego 
poziomu aktywności. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w nadal 
niskiej popularności działań MDs w odbiorze społecznym oraz braku 
oczekiwanego wsparcia ze strony organów administracji państwo-
wej. Kluczowy problem wiąże się jednak z niestabilnością finansową 
MDs, które z konieczności muszą podejmować dodatkowe działania, 
aby utrzymać infrastrukturę i niezbędne zaplecze dla organizacji 
wymian międzynarodowych. Co jednak istotne, mimo niewystar-
czających środków finansowych, MDs -y wciąż są otwarte na nowe 
wyzwania i choć zabrzmi to nieskromnie: w sposób najbardziej 
właściwy rozumieją potrzeby budowania solidarności i jedności 
w stosunkach międzynarodowych. Nam nie chodzi bowiem jedynie 
o edukację, wspólne spędzanie czasu, poznawania wzajemnej historii 
i kultury czy tworzenie warunków dla wzajemnej komunikacji. Acz-
kolwiek jest to bardzo istotny i stały element budowania między-
narodowej solidarności, to jednak staramy się dostrzegać głębszy 
kontekst tych działań, szukając wspólnych wartości i  wyzwań, 
a odrzucając wszystko to, co ludzi dzieli. Kluczowym pojęciem jest 
tu godność każdego człowieka, niezależnie od sytuacji politycznej, 
kraju pochodzenia, historii czy kultury. Wymownym przykładem 
tego są akcje podejmowane przez Dom Pojednania i Spotkań na rzecz 
uchodźców z Ukrainy, w których oprócz zaspokojenia zasadniczych 
potrzeb bytowych staraliśmy się przede wszystkim przywracać tym 
ludziom godność, aby nie czuli się wyobcowani, niepotrzebni, ale 
nadal wartościowi, np. zapewniając im pracę, powierzając pewne 
funkcje lub włączając w życie naszego lokalnego środowiska. To jest 
właśnie nasze rozumienie solidarności – dzielenie się, zrozumienie 
i szanowanie godności. 
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Edukacja szkolna dla społeczeństwa 
obywatelskiego

Edukacja szkolna – społeczeństwo obywatelskie – 
zadania i wyzwania dla podmiotów edukacji 

Edukacja szkolna może i powinna odegrać znaczącą rolę w budo-
waniu społeczeństwa obywatelskiego, stanowiąc swoisty klucz do 
rozwiązania problemów i zadań, które przed nim stoją. Powstaje 
jednak pytanie: przed jakimi wyzwaniami związanymi ze społe-
czeństwem obywatelskim stoi dziś edukacja szkolna? Ich spektrum 
jest szerokie, ale najistotniejszymi są:

1. skuteczne przeciwdziałanie rozpadowi tradycyjnych norm 
i wzorów działania oraz systemów wartości poprzez podej-
mowanie systemowych zadań na rzecz integralnego rozwoju 
uczniów oraz społecznego środowiska lokalnego;

2. skuteczne przeciwdziałanie przejawianiu postaw konsump-
cyjnych i podejmowanie swego rodzaju walki z dehumaniza-
cją człowieka;

3. stworzenie nowego modelu szkoły reprezentującego wartości 
i ideały społeczeństwa obywatelskiego i wspierającego jego 
rozwój;

4. wychowanie człowieka potrafiącego stwarzać warunki do 
działania i współżycia w ramach różnych społeczności, orien-
tując je na dobro wspólne.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.245‑262
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Ważną kwestią w  tej materii staje się rozwijanie twórczego 
myślenia, kształtowania twórczej optyki postrzegania świata w per-
spektywie zmian i przekształceń według kryterium i zasad obiek-
tywnego dobra.

Jednym z priorytetów edukacji szkolnej powinna być edukacja 
obywatelska. Na uwagę w tym względzie zasługuje rozwijanie uczuć 
wyższych, wrażliwości moralnej, zrozumienie drugiego człowieka, 
poczucia wspólnoty i potrzeby jej budowania oraz zaangażowania 
w jej rozwój. W powyższym kontekście ważną kwestią jest kształ-
towanie postawy „być” nad „mieć”. Należy poszukiwać odpowiedzi 
na pytanie: co młody człowiek/uczeń powinien wnieść w życie spo-
łeczne, przed czym się strzec, a czego się zrzec? Według Tadeusza 
Lewowickiego „edukacja […] może propagować idee, cele i wartości, 
może do nich przekonywać przykładami rozwiązań praktycznych”1.

Przed państwem wyrasta więc zadanie tworzenia nowego modelu 
szkoły reprezentującego wartości i ideały społeczeństwa obywatel-
skiego opartego na wiedzy, zaangażowaniu w urzeczywistnianie 
dobra wspólnego oraz wychowaniu człowieka potrafiącego stwa-
rzać warunki do zaangażowanego, twórczego działania i współżycia 
w ramach różnych społeczności w perspektywie rozwoju.

Edukacja szkolna musi uwzględnić, że w społeczeństwie istnieje 
wiele grup, wspólnot, organizacji, stowarzyszeń itp. – częściowo 
przenikających się, niezależnych, ale też przeciwstawnych w aspek-
cie aksjologicznym. Zorientowanych na integralny rozwój osoby, 
eksponujący jej przymioty: godność, rozumność, mądrość, wolność, 
odpowiedzialność, miłość, transcendencję, ale też – przez niektóre 
z nich – marginalizujących bądź podejmujących działania destruk-
cyjne w tym względzie. 

Instytucje edukacyjne muszą zachować czujność wobec wolności 
wyboru podmiotów społeczeństwa obywatelskiego do współpracy 
i samodzielnego włączania się uczniów w realizację programów 
różnych instytucji. Wszystko po to, by młodzi ludzie poprzez to 
zaangażowanie, spełnienie pragnień, realizację zainteresowań nie 

 1 T. Lewowicki, W stronę paradygmatu edukacji podmiotowej, „Edukacja” 1991, nr 1, 
s. 9.
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zasklepiali się w swoim ego, lecz byli zorientowani na służbę dru-
giemu człowiekowi, tworzenie dobra wspólnego, poprzez które 
będą budować swoje „być” – coraz pełniej człowiekiem, dążyć do 
dojrzałości osobowościowej, do pełni człowieczeństwa.

Należy uczulić młodych ludzi/uczniów, że w społeczeństwie 
obywatelskim może powstawać i działać wiele grup i instytucji, 
które realizują wartości podobne, ale też ze sobą sprzeczne; które 
konkurują miedzy sobą, współpracują; funkcjonują w zgodzie lub 
generują konflikty. Ważnym zadaniem edukacji szkolnej jest zatem 
wyposażenie uczniów w umiejętności rozeznania celów, metod 
i form działania, efektów działalności i wartościowania ich według 
kryterium dobra wspólnego; odpowiedzialnego kształtowania wła-
snego życia; rozwoju kultury, dialogu, poszanowania godności osoby.

Poprzez rozwijanie u młodzieży kompetencji w aspekcie aksjo-
logicznym stworzona zostanie szansa postawienia bariery dla zagu-
bienia ucznia, jego dezorientacji, jak należy myśleć, działać, oceniać; 
zagubienia siebie, wyobcowania, wpadnięcia w stan „obciążenia” 
i „udręki”.

Trzeba też przygotować młodych ludzi do poszukiwania kon-
sensusu aksjologicznego, podstawy aksjologicznej, którą stanowią 
wartości obiektywne, jako fundamentu wspólnego dobra całego 
społeczeństwa. Wyposażyć ich w siłę i moc przezwyciężania par-
tykularnych interesów grup społecznych, instytucji i organizacji 
społecznych, których w  przyszłości będą założycielami i  człon-
kami. W ten oto sposób będą gwarantami uzyskania równowagi 
między wartościami indywidualnymi (osobistymi) i społecznymi 
(podstawowymi)2. 

Włączając uczniów w  działalność instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, zarówno tych istniejących w szkole, jak również 
(a może przede wszystkim) tych działających w środowisku spo-
łecznym, należy podjąć działania pedagogiczne/wychowawczo-

-dydaktyczne skierowane na integrację przeżyć wewnętrznych 

 2 Por. J. Mariański, Pluralizm społeczno -kulturowy jako meta trend a religijność i mo-
ralność. Studia socjologiczne, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 
Lublin 2022, s. 59.
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z troską o przekształcanie środowiska zewnętrznego. Uczeń poprzez 
udział w tych instytucjach nie może być „zbieraczem” i „kolek-
cjonerem” wrażeń, ale tym, który służy drugiemu człowiekowi, 
rozwiązywaniu problemów społeczno -kulturowych, gospodarczych 
itp.; budowaniu nowej i lepszej rzeczywistości w różnych zakresach.

Realizacji powyższych wyzwań i zadań służyć mogą/powinny 
następujące strategie i działania mieszczące się w edukacji szkolnej:

1. włączanie zagadnień społeczeństwa obywatelskiego w treści 
kształcenia poszczególnych przedmiotów nauczania;

2. uczenie się od nauczyciela  – wzoru osobowego godnego 
naśladowania;

3. tworzenie klas autorskich/innowacyjnych z pogłębionym 
kształceniem zorientowanym na nabywanie kompetencji 
budowania społeczeństwa obywatelskiego;

4. tworzenie grup, wspólnot, klubów, organizacji szkolnych. 

Społeczeństwo obywatelskie przedmiotem zadań, 
treści, osiągnięć ucznia w edukacji szkolnej

Edukacja szkolna ma szansę stać się jednym z ważnych obszarów, 
w którym będą kształtowane motywy i kompetencje budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. By tak się stało, należy spełnić 
pierwszy i podstawowy warunek: dostarczyć wiedzę. Pojawia się 
więc pytanie o jej zakres. W tym względzie można wyróżnić pod-
stawowe elementy struktury tematycznej nauczania:

1) hISTORIA SPOŁECZEńSTWA OBYWATElSKIEGO

Uczeń powinien wiedzieć, że obywatelskość jako cnota moralna 
pojawiła się w starożytnej Grecji (Platon i Arystoteles) oraz w Sta-
rożytnym Rzymie (Cyceron i Seneka). Na uwagę zasługuje epoka 
oświecenia brytyjskiego oraz koncepcja Johna Locke’a, która sta-
nowi podstawy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego kon-
stytuowanego przez ideę demokracji, wolności, samorządności, 
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zaangażowania, odpowiedzialności. Podstawowym celem edukacji 
staje się tu zrozumienie istoty społeczeństwa obywatelskiego i jego 
koncepcji kształtowanych na przestrzeni dziejów. 

2) KONCEPCJE SPOŁECZEńSTWA OBYWATElSKIEGO

3) CEChY SPOŁECZEńSTWA OBYWATElSKIEGO

Kolejnym ważnym zakresem treści są cechy społeczeństwa obywa-
telskiego. Do nich należy zaliczyć: budowanie wspólnoty, budzenie 
i rozwijanie świadomości budowania potrzeb wspólnoty, zaangażo-
wanie w zaspokajanie potrzeb wspólnoty, rozwijanie zainteresowań 
społeczeństwa/społeczności, rozwijanie poczucia odpowiedzial-
ności, przejawy społeczeństwa obywatelskiego w  najbliższym 
środowisku. Wskazane cechy stanowić mogą dla ucznia kryteria 
wartościowania funkcjonowania grup, wspólnot, organizacji szkol-
nych w aspekcie społeczeństwa obywatelskiego. Ich przyswoje-
nie stanowi swego rodzaju drogowskaz budowania jego ogniw 
strukturalnych.

4) PRZEJAWY SPOŁECZEńSTWA OBYWATElSKIEGO 
W NAJBlIżSZYM śRODOWISKu

Ważną kwestią jest rozeznanie w przejawach społeczeństwa oby-
watelskiego, począwszy od najbliższego środowiska lokalnego, 
poprzez województwo i kraj. Przedmiotem rozeznania powinna być: 
aktywność obywatelska, organizacje pozarządowe, samorządność, 
wolontariat, współpraca dla dobra wspólnego, trwały zrównowa-
żony rozwój.
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5) IDEA SPOŁECZEńSTWA OBYWATElSKIEGO W NAuCZANIu 
SPOŁECZNYM KOśCIOŁA KATOlICKIEGO

Przedmiotem uwagi staje się zwłaszcza zrozumienie przez uczniów 
poszczególnych zasad: solidarności, pomocniczości, sprawiedliwo-
ści, dobra wspólnego. Szczególnym zadaniem jest zmotywowanie 
uczniów do działań wspomagających, wzmacniających poszczególne 
ruchy społeczne, w tym religijne, stowarzyszenia, ugrupowania, 
które podejmują działania na rzecz dobra wspólnego, a zwłaszcza 
integralnego rozwoju młodych ludzi.

6) AKTuAlNY STAN ROZWOJu SPOŁECZEńSTWA 
OBYWATElSKIEGO W POlSCE, EuROPIE I NA śWIECIE

Końcowym elementem struktury treści jest aktualny stan rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Europie i na świecie. Analiza 
struktury ogniw/podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, w per-
spektywie rozszerzającego się horyzontu przestrzennego, począwszy 
od najbliższego środowiska lokalnego oraz celów i podejmowanych 
zadań, powinna prowadzić do odkrycia „białych plam”, które trzeba 
zagospodarować w przyszłości poprzez własne inicjatywy, zaanga-
żowanie w ich realizację. W ten sposób ukazane zostaną uczniom 
horyzonty ich przyszłego działania w sferze normatywnej oraz 
rzeczywistość społeczna budowana przez grupy, stowarzyszenia, 
wspólnoty, organizacje tworzące ład demokratyczny, dobro wspólne – 
w sposób wolny, niezależnie od państwa.

Powyżej przedstawiony zakres zagadnień jest otwarty. Każdy 
nauczyciel, mając rozeznanie w funkcjonowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego, może te treści rozszerzyć. Rzecz w tym, by zagad-
nienie społeczeństwa obywatelskiego znalazło swe należne miejsce 
w programach nauczania różnych przedmiotów. W ten sposób uka-
zany zostanie uczniom jego holistyczny obraz. 
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Nauczyciel zaangażowany w budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego – uczenie się od mistrza

Nauczyciel rzetelnie wypełniający swoje funkcje – dydaktyczną, 
wychowawczą, opiekuńczą, kulturotwórczą – nie może pozostać 
obojętny na problematykę i budowanie społeczeństwa obywatel-
skiego. Jego zadania koncentrować się powinny na:

1. dostarczaniu wiedzy uczniom na temat społeczeństwa oby-
watelskiego;

2. rozwijaniu u uczniów kompetencji budowania tegoż społe-
czeństwa;

3. motywowaniu uczniów do partycypacji w działaniach grup, 
wspólnot, organizacji, stowarzyszeń na rzecz dobra wspól-
nego.

Warunkiem realizacji powyżej wskazanych zadań jest posiadanie 
określonych kompetencji, które Dorota Pankowska określa mianem 
kompetencji obywatelskich. Obejmują one:

1. refleksje nad własną postawą obywatelską – refleksja nad 
realizacją idei demokratyzacji życia szkolnego, rozumienie 
idei demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i swojej roli 
w życiu społecznym;

2. realizowanie własnych powinności obywatelskich – prze-
strzeganie zasad demokracji i podmiotowości w środowisku 
szkolnym; korzystanie z zakresów autonomii – angażowanie 
się w działania społeczne oraz realizację idei społeczeństwa 
obywatelskiego i swojej roli w życiu społecznym;

3. rozwijanie swojej postawy obywatelskiej – współtworzenie 
warunków/rozwiązań sprzyjających kształtowaniu się postaw 
obywatelskich uczniów i innych podmiotów edukacyjnych – 
inicjowanie działań na rzecz budowania ładu i zaangażowania 
społecznego w szerszym otoczeniu3.

Zdobycie powyższych kompetencji warunkuje zaangażowanie 
nauczyciela w przygotowanie uczniów do budowania społeczeństwa 

 3 D. Pankowska, Kompetencje nauczycielskie – próba syntezy (projekt autorski), „Lu
belski Rocznik Pedagogiczny” 2016, nr 35(3), s. 201.
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obywatelskiego oraz jego czynny udział w tym procesie (np. poprzez 
bycie członkiem, a  nawet założycielem różnego rodzaju grup, 
wspólnot, organizacji, stowarzyszeń). W powyższym kontekście 
nauczyciel powinien być wzorem osobowym godnym naśladowania, 

„znaczącym innym”, który funkcjonuje w środowisku rodzinnym, 
szkolnym, lokalnym, w grupie przyjaciół. Bowiem na bazie wzajem-
nych interakcji czynników osobowych i środowiskowych rodzą się 
doświadczenia, motywy, decyzje, wybory, działania. Przedmiotem 
szczególnej uwagi w tym względzie jest zaangażowanie nauczyciela 
w realizację celów i zadań ogniw strukturalnych społeczeństwa 
obywatelskiego (grup, wspólnot, organizacji, stowarzyszeń). Należy 
bowiem zauważyć, że nabyte doświadczenie, przejawiane postawy, 
podejmowane zadania oraz rezultaty działań stanowią przedmiot 
obserwacji i analiz dokonywanych przez uczniów, a przez to są 
źródłem wiedzy, która posiada określony zakres oraz dynamikę 
rozwoju. 

Obserwowany przez uczniów nauczyciel zaangażowany jest źró-
dłem ich postaw i sprawcą zachowań godnych naśladowania – nie 
tylko przez ich kopiowanie, ale i modelowanie angażujące wielo-
stronną aktywność uczących się (aktywność ta ma niewątpliwie 
znamiona aktywności twórczej). Uczniowie w początkowej fazie 
sięgają do twórczości nauczyciela, by na bazie jego doświadczeń 
tworzyć nowe rozwiązania budowania społeczeństwa obywatel-
skiego. W ten sposób angażowane są zdolności poznawcze uczniów 
i ich aktywność własna, aż do aktywności twórczej.

Modelowanie zachowań nauczyciela odbywa istotną rolę w upo-
wszechnianiu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Za główne 
wyznaczniki przyjmowania nowych zachowań Albert Badura 
uznaje: „Bodźce zachęcające, oczekiwane satysfakcje, zaobserwo-
wane korzyści, doświadczenie ich funkcjonalnej wartości, ryzyko 
towarzyszące ich podjęciu, samoocenę takich zachowań oraz roz-
maite bariery społeczne i ograniczenia społeczne”4.

Nauczyciel zaangażowany jest źródłem wiedzy o  procesach 
samorealizacji, w których dokonuje on selekcji docierających do 

 4 Ibidem, s. 29.
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niego bodźców, organizuje je i przekształca. Uczeń nabiera przeko-
nania, że dzięki samomotywacji, samodzielności, autonomii czło-
wiek wywołuje następstwa oraz może wywierać wpływ na własne 
zachowania. 

Ważną kwestią jest orientacja aksjologiczna nauczyciela. Jego 
zaangażowanie w budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest 
przestrzenią dawania świadectwa rzeczywistym wartościom, kon-
stytuującym to społeczeństwo. To świadectwo aksjologiczne sta-
nowi znaczący czynnik aksjotropicznych działań uczniów celem 
budowania społeczeństwa obywatelskiego. Przed nauczycielem stoi 
zadanie stawania się wzorem osobowym godnym naśladowania 
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i poprzez swój wzór 
osobowy animowania uczniów do tego zadania.

Klasa autorska mikroszkołą budowania 
społeczeństwa obywatelskiego

Klasa szkolna może w  swoim programie wychowawczo-
-dydaktycznym umieścić realizację uniwersalnych/szczegółowych 
celów charakterystycznych dla podmiotów społeczeństwa obywatel-
skiego. Wśród nich występuje: współpraca, samorealizacja, samo-
pomoc, troska o dobro wspólne i zaangażowane jego budowanie.

Partycypacja uczniowska oraz aktywność uczniów w działaniach 
wspólnoty klasowej umożliwiają artykulację i realizację indywidu-
alnych celów młodzieży, jak również celów wspólnoty klasowej. Na 
tej bazie powstają więzi klasowe, przyjacielskie relacje, osiągany 
jest wysoki poziom zaufania. W ten sposób formuje się przestrzeń 
do działań obywatelskich. Klasa przekształca się w organizację 
społeczną, nabiera cech tej instytucji opartej na współdziałaniu, 
porozumieniu, dialogu, potrzebie wspólnych inicjatyw, w których 
zakotwiczone jest określone dobro.

Klasa szkolna ma szansę stać się mikroszkołą demokracji 
i  współodpowiedzialności za zjednoczone działania, osiągany 
sukces daje możliwość samorealizacji. Na uwagę w  tym wzglę-
dzie zasługują klasy autorskie/innowacyjne, których program 
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wychowawczo -dydaktyczny zorientowany jest na cele, treści, zada-
nia społeczeństwa obywatelskiego.

Poprzez realizację programu klasy autorskiej, np. ekologicznej, 
menadżerskiej, kulturalnej i innych, w sposób naturalny następuje 
włączenie młodzieży w realizację programów istniejących instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego, a przez to ubogacanie programu 
klasy o program tych instytucji. Stwarza to szansę, aby uczniowie 
nabyli praktyczne kompetencje z zakresu planowania, organizo-
wania i podejmowania działań oraz wartościowania ich efektów.

W aspekcie nabywania kompetencji tworzenia różnego rodzaju 
instytucji będących strukturalnymi ogniwami społeczeństwa oby-
watelskiego dobrym przykładem jest klasa menadżerska. Stano-
wić może one mikroszkołę nabywania umiejętności i kompetencji, 
takich jak:

1. wrażliwość na problemy społeczne, kulturowe, gospodarcze, 
ekonomiczne;

2. odwaga w podejmowaniu decyzji;
3. wyobraźnia skutków podejmowanych przedsięwzięć;
4. pomysłowość;
5. umiejętność twórczego rozwiązywania problemów;
6. kultura bycia;
7. umiejętność skutecznego działania;
8. zaangażowanie społeczne.
Wskazany typ klasy pozwala uczniom tworzyć projekty, których 

celem jest wizja przyszłej instytucji będącej strukturalnym ogniwem 
społeczeństwa obywatelskiego: grupy społecznej, wspólnoty, sto-
warzyszenia, fundacji. W ten sposób klasa autorska ma szansę stać 
się kuźnią liderów budowania społeczeństwa obywatelskiego. Z niej 
wyrastać mogą przyszli założyciele stowarzyszeń, fundacji, różnych 
organizacji pożytku publicznego5.

Interesującym przykładem przygotowania uczniów do budowa-
nia społeczeństwa obywatelskiego są klasy autorskie z pogłębionym 
programem edukacji obywatelskiej, które stwarzają szansę na:

 5 Zob. K. Chałas, I. Szewczak, Przygotowanie młodzieży szkolnej do budowania społe-
czeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo kul, Lublin 2021, s. 132–148.
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1. Rozwijanie świadomości jednostkowej, społecznej, obywatelskiej, 
politycznej:

 – zdobycie wiedzy antropologiczno -filozoficznej; odpowiedź 
na pytania: kim jest człowiek?, dokąd zmierza?, kim może 
się stać?, kim powinien się stać?;

 – zdobycie wiedzy o obowiązkach i prawach człowieka;
 – zdobycie wiedzy o instytucjach społecznych, państwowych, 

pozarządowych;
 – analiza warunków sprzyjających integralnemu rozwojowi 

człowieka, zrównoważonemu rozwojowi;
 – zdobycie wiedzy o konstytucji i innych kluczowych aktach 

prawnych o randze państwowej;
 – promowanie wartości dziedzictwa kulturowego i historycz-

nego o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europej-
skim;

 – promowanie szacunku dla innych kultur narodowych, etnicz-
nych.

2. Rozwijanie myślenia krytycznego, kształtowanie postaw, urze-
czywistniane wartości:

 – kształtowanie umiejętności potrzebnych do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym:
•	 otwartość na drugiego człowieka i traktowanie go jako 

cel, a nie środek;
•	 umiejętność i sprawność komunikowania się;
•	 umiejętność współpracy z drugim człowiekiem, grupą, 

wspólnotą;
•	 odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka, grupę, 

wspólnotę;
•	 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problemowych 

i stresowych;
•	 gotowość do działalności dobrowolnej w różnego rodzaju 

organizacjach;
•	 zaangażowanie w podejmowane zadania;
•	 przejawianie postawy innowacyjnej;
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 – kształtowanie szacunku dla siebie i innych/szanowanie god-
ności własnej i drugiego człowieka w celu wzajemnego zro-
zumienia;

 – urzeczywistnianie odpowiedzialności indywidualnej, spo-
łecznej i moralnej;

 – wzmacnianie ducha solidarności w celu budowania więzi 
społecznych/wspólnotowych/grupowych;

 – wychowanie ku wartościom osobowym, społecznym, moral-
nym, kulturowym z uwzględnieniem różnych perspektyw 
społecznych w świetle obiektywizmu aksjologicznego i odnie-
sienia personalnego (podmiotowego);

 – kształtowanie postawy przyjaźni, pozytywnego nastawienia 
do drugiego człowieka;

 – kształtowanie umiejętności pokojowego rozwiązywania kon-
fliktów;

 – kształtowanie postawy proekologicznej, wyrażającej się tro-
ską o środowisko na rzecz zrównoważonego rozwoju;

 – kształtowanie bardziej aktywnych strategii zwalczania rasi-
zmu i ksenofobii.

3. Promowanie aktywnej partycypacji uczniów:
 – nauczanie przez projekty;
 – stwarzanie szans aktywności poprzez włączanie się w dzia-

łania społeczności szkolnej, lokalnej, narodowej i między-
narodowej;

 – stwarzanie szans nabywania doświadczeń demokratycznych 
w szkole;

 – tworzenie grup i wspólnot uczniowskich6.
W tak ujętą edukację obywatelską „wpisuje” się edukacja aksjolo-

giczna i wychowanie ku wartościom. Podstawę aksjologiczną tworzą 
tu cztery kręgi wartości:

1. wartości „opisujące” osobę ludzką;
2. wartości warunkujące integralny rozwój człowieka;

 6 Por. E. Potulicka, Wychowanie obywatelskie – nowy przedmiot nauczania w Anglii, 
w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak Walczak, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 58.
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3. wartości środowiska, w którym człowiek żyje i funkcjonuje;
4. wartości stanowiące europejską wspólnotę ducha7.
Klasa szkolna/autorska stanowi przestrzeń wspólnotową, w któ-

rej ma szansę być budowany kapitał kulturowy i społeczny – stano-
wią one fundament społeczeństwa obywatelskiego. Ich pomnażanie 
i  wykorzystywanie zwiększa potencjał rozwojowy w  przyszło-
ści. Klasa autorska stwarza szansę budowania – w sposób pogłę-
biony  – wspólnoty według idei społeczeństwa obywatelskiego 
i w ten sposób buduje trajektorię do włączania się w działalność 
strukturalnych ogniw społeczeństwa obywatelskiego: grup, wspól-
not, organizacji, stowarzyszeń itp. Poprzez czynny w nich udział 
uczniowie uczestniczą w procesach kształtujących warunki życia 
grup społecznych i pojedynczych osób, a przez to mają wpływ na 
realizację wyznaczonych celów i wyników tych procesów.

Grupy, wspólnoty, kluby, organizacje szkolne 
przestrzenią do nabywania kompetencji 
i praktykowania działań obywatelskich

Jak już zostało podkreślone w przedstawionym materiale, edukacja 
obywatelska jest jednym z podstawowych warunków budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Powinna być ona edukacją stwa-
rzającą szanse nabywania doświadczenia i praktykowania dzia-
łań obywatelskich, u podstaw których znajduje się rozwiązywanie 
konkretnych problemów społecznych o zasięgu lokalnym i ponad-
lokalnym. Musi to być edukacja „zaangażowana”, łącząca w sobie 
doświadczenia szkolne z doświadczaniem obywatelskości, mająca 
charakter holistyczny. W powyższym kontekście winna ona integro-
wać trzy kategorie edukacji: o obywatelstwie, poprzez obywatelstwo 
i dla obywatelstwa8.

Ten holistyczny charakter edukacji obywatelskiej zapewnia mło-
dzieży jej udział w „mikroinstytucjach szkolnych” funkcjonujących 

 7 Ibidem, s. 144–145.
 8 Ibidem, s. 40.
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na wzór strukturalnych ogniw społeczeństwa obywatelskiego. Do 
nich należą: Kluby Myśli Obywatelskiej, ZHP – Związek Harcerstwa 
Polskiego, sU – Samorząd Uczniowski, PcK – Polski Czerwony Krzyż, 
sKW – Szkolne Koło Wolontariatu, sKE – Szkolny Klub Europejski, 
sKs – Szkolny Klub Sportowy, sKc – Szkolne Koło Caritas, TPD – 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, różnego rodzaju kluby, np. klub 
miłośników zwierząt.

Ważnym zadaniem szkoły staje się tworzenie i wspieranie dzia-
łalności różnego rodzaju grup, organizacji, które stwarzają szansę 
integralnego rozwoju osoby ucznia i  budowania dobra wspól-
nego. Należy przy tym podkreślić, że każda organizacja ma swoje 
cele zorientowane na budowanie dobra wspólnego przez określoną 
podstawę aksjologiczną. Dzięki poznawaniu wartości oraz ich urze-
czywistnianiu uczniowie nabywają trwałą orientację aksjologiczną, 
co warunkuje przyjęcie w przyszłości wspólnych wartości i budo-
wanie na niej społeczeństwa obywatelskiego.

Działalność organizacji szkolnych i działanie w organizacjach 
szkolnych stwarza szansę nawiązania współpracy z innymi insty-
tucjami. U podstaw tej kolaboracji znajduje się struktura działań:

1. promocja własnej aktywności, działań, programów celem 
zainteresowania innych instytucji;

2. podejmowanie działań aktywizujących instytucje poprzez 
oferowanie im programów opracowanych przez organizację 
szkolną;

3. włączanie się w  programy działań instytucji lokalnych, 
ponadlokalnych, w tym – organizacji pozarządowych;

4. praktykowanie uczniów w instytucjach na zasadzie wolon-
tariatu.

Te wspólne działania – na różnym poziomie uczestnictwa i o róż-
nych zakresach – stanowią szansę uczenia się sprawności obywa-
telskich, budowania więzi osobotwórczych, budowania wspólnoty, 
poszanowania godności, solidarności, odpowiedzialności, właściwie 
rozumianej tolerancji, wolności; rozwijania wrażliwości sumienia, 
kultury dawania; dynamizowania rozwoju duchowego i społeczno-

-kulturowego młodych ludzi – uczniów.
Piotr Gliński zwraca uwagę, że 
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współpraca instytucjonalna powinna opierać się raczej 
na relacjach poziomych i partnerskich, sama w sobie 
powinna wyróżniać ideę społeczeństwa obywatelskiego, 
to jest opierać się przede wszystkim na dobrowol-
nych, oddolnych inicjatywach i zasadach wzajemnego 
zaufania9. 

Jeżeli instytucja pozarządowa będzie wzorem do naśladowa-
nia dla organizacji szkolnych w aspekcie podmiotu społeczeństwa 
obywatelskiego, wówczas da teoretyczne podstawy dla członków 
organizacji szkolnych, jak również dobry przykład uczenia się spo-
łecznego. Organizacje szkolne poprzez swą działalność stwarzają 
szansę nabywania wskazanych wyżej wartości poprzez budowanie 
wspólnoty, która staje się wspólnotą obywatelską.

Powstaje zasadnicze pytanie: w jaki sposób przekształcać orga-
nizacje szkolne we wspólnoty, w tym wspólnoty obywatelskie? 
Z pewnością należy stworzyć wychowankom szansę poznania istoty 
wspólnoty i zrozumienie jej roli w życiu człowieka, inicjować jej 
powstanie, jasno określać cele wspólnoty i plany jej działania. Należy 
uczyć umiejętności rozwiązywania problemów społecznych zarówno 
w bliższym, jak i dalszym środowisku, wartościowania efektów 
podejmowania zadań oraz pracy nad sobą w aspekcie poszanowania 
siebie i drugiego człowieka, zaszczepić potrzebę własnego rozwoju, 
wdrażać do przestrzegania wspólnie ustalonych norm i zasad współ-
działania, budować atmosferę przyjaźni i zaufania. Należy również 
uczyć przebaczania, tolerancji, odpowiedzialności, cierpliwości, 
życzliwości, zaangażowania na rzecz spraw i osób drugich, wierno-
ści, dialogu, słuchania i rozpoznawania potrzeb drugiego człowieka 
oraz kultury dawania10.

W  działalności organizacji szkolnych tkwi ogromny poten-
cjał autentycznego obywatelskiego zaangażowania jej członków 

 9 P. Gliński, Demokracja bez partycypacji. O konieczności zaangażowania obywa-
telskiego uczniów, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t. 4, red. M. Dudzikawa, 
M. Czerepaniak Walczak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 198.
 10 K. Chałas, Pedagogia gimnazjum, Polskie gimnazjum – tradycja i teraźniejszość, Wy
dawnictwo aleX, Dzierżoniów 2001, s. 170–171.
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z własnej, nieprzymuszonej woli, na rzecz współpracy dla dobra 
wspólnego czy podporządkowania się woli większości i lojalności 
wobec członków organizacji.

Podsumowanie

Należy podkreślić za Andrzejem Ćwiklińskim, że: 

W  społecznej dyskusji stojących problemów, podkre-
śla się potrzebę zwiększenia roli edukacji, która przy-
gotować ma wchodzące w  życie młode pokolenia do 
radzenia sobie z problemami przyszłości, których obraz 
często jest mglisty, nieokreślony, a nierzadko w ogóle 
nieuświadamiany11.

Bez edukacji, w tym edukacji szkolnej zorientowanej na realizację 
w sposób kreatywny, innowacyjny funkcji społecznej, nie ma dyna-
micznie rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego. W per-
spektywie budowania przez uczniów takiego społeczeństwa edukacja 
musi być zaangażowaną oraz integralną, tzn. stawiać w centrum 
osobę i jej integralny rozwój. Ponadto powinna dostarczać wiedzę 
o samym społeczeństwie obywatelskim i jego instytucjach, rozwijać 
kompetencje uczniów do budowania społeczeństwa obywatelskiego 
oraz włączać podmioty społeczeństwa obywatelskiego w proces 
wychowawczo -dydaktyczny. Wszystko to ukierunkowane winno być 
na wzmacnianie integralnego rozwoju i wychowania osoby ucznia, 
jego wartości oraz wartości wspólnoty, w której partycypuje.

 11 A. Ćwikliński, Edukacja wobec zagrożeń i złożoności cywilizacyjnych, w: Dialog o edu-
kacji wobec zmian w globalizującym się świecie, red. A. Karpińska, Trans Humana, Biały
stok 2010, s. 90.
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DAMIAN FIET

Przyszłość należy do młodych

Wprowadzenie

Młodzież stanowi obecnie około 20% wszystkich obywateli Unii 
Europejskiej. Jest niezwykle ważną grupą społeczną, z własnymi 
interesami, mającą przy tym realny wpływ na proces zmian w spo-
łeczeństwie, gospodarce, kulturze czy technologii1. 

Dzisiaj wiele firm bądź marek osobistych dociera do odbiorcy za 
pośrednictwem chociażby TikToka. Najlepszym tego przykładem 
jest Robert Lewandowski, który zapytany podczas wywiadu dla 
EsPN o to, które medium woli – TikTok czy YouTube – odpowie-
dział, że TikTok. Odpowiedź naszego rodaka nie powinna zaska-
kiwać – TikTok w wielu państwach powoli wypiera inne potężne 
media społecznościowe. Wystarczy wspomnieć, że we wrześniu 
2021 r. 59 mln użytkowników zainstalowało TikToka. To o 8 mln 
więcej od głównego konkurenta chińskiego medium – Facebooka2. 
Dlaczego przywołanie tego faktu jest takie istotne? „Jak wynika 
z najnowszego raportu OpenMobi »Użytkownik TikToka w Polsce«, 

 1 K. Messyasz, Obraz młodzieży polskiej w dyskursie prasowym. Młodzież o sobie 
i rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersystetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 14–15. 
 2 M. Świech, TikTok kontra Facebook. Już nikt inny się nie liczy [online] https://www.
telepolis.pl/wiadomosci/aplikacje/tiktok kontra facebook juz nikt inny sie nie liczy 
[dostęp: 16.07.2022 r.]. 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.263‑276
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dominującą grupę na platformie stanowią obecnie młodzi dorośli, 
a więc osoby w przedziale 18–34 lat (60%). Tuż za nimi plasuje się 
młodzież w wieku 13–17 lat (34%)”3. Dane te obrazują, jak duży 
wpływ na realne postawy i strategie firm, celebrytów czy polityków 
posiada młodzież. W tym kontekście warto wspomnieć, że jednym 
z użytkowników TikToka jest obecny Prezydent rP Andrzej Duda, 
który dzięki obecności w tym medium może docierać ze swoim 
przekazem do młodych ludzi – również obecnych lub przyszłych 
wyborców. To właśnie na TikToku powstają różnego rodzaju trendy 
konsumenckie (i nie tylko).

Mówiąc o młodzieży, rozumujemy w oparciu o kategorię wie-
kową. Jednak nie istnieje jedna, ogólnie przyjęta definicja mło-
dzieży, ani też powszechnie uznane granice wiekowe, wyznaczające 
ramy tej kategorii. W państwach Unii Europejskiej przyjmuje się 
zazwyczaj, że górna granica wiekowa wynosi 35 lat. Wynika to 
m.in. z relatywnie dłuższego życia człowieka oraz wydłużonego 
okresu edukacji. Co ciekawe, jeszcze do niedawna w niektórych 
młodzieżówkach politycznych obecni byli nawet 40-latkowie, któ-
rych również definiowano jako młode pokolenie. W Stowarzyszeniu 
Młody Dolny Śląsk, w którym byłem prezesem zarządu, określiliśmy 
statutowo, że członkiem naszej organizacji młodzieżowej mogą być 
osoby mające maksymalnie 32 lata i ta granica wiekowa sprawdzała 
się w naszych działaniach w 100%.

Przez wiele lat mówiło się, że „czym skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci”. Przysłowie to odnosiło się głównie do wad 
i nałogów nabytych w okresie młodości, które trudno wykorzenić 
na dalszych etapach życia. Jednak interpretacja tego powiedzenia 
może być inna – może oznaczać, że wiedza oraz doświadczenie 
zdobyte w młodości determinuje o naszych późniejszych posta-
wach i zachowaniach. Dlatego nie należy bagatelizować, a co gor-
sza – lekceważyć, kwestii rozwoju oraz głosu młodych ludzi w życiu 
publicznym. Bo o naszej przyszłości już wkrótce będzie decydować 

 3 Ł. Majchrzyk, Kim są polscy użytkownicy TikToka? Okazuje się, że to nie tylko 
nastolatkowie! [online] https://mobirank.pl/2021/11/17/kim sa polscy uzytkownicy 

 tiktoka okazuje sie ze nie tylko nastolatkowie/ [dostęp: 15.07.2022 r.]. 
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pokolenie Z – z kompletnie innym bagażem doświadczenia niż nieco 
tylko starsze pokolenia (Millenialsi czy pokolenie Y). Stąd warto 
pochylić się nad rolą młodzieży w rozwoju sektora obywatelskiego, 
która jest coraz większa, ale – jak sądzę – nadal niewystarczająca.

Szklanka do połowy pusta

Za pierwsze poważne wyzwanie uznać można podanie odsetka mło-
dych ludzi, którzy zaangażowani są w życie społeczne w Polsce, 
np. poprzez wolontariat lub aktywność w organizacjach pozarzą-
dowych. Żadna instytucja w Polsce nie podjęła się jeszcze realnego 
policzenia, ile organizacji młodzieżowych funkcjonuje na terenie 
naszego kraju, ilu młodych ludzi partycypuje we władzach organi-
zacji pozarządowych itp. Osobie działającej w środowisku pozarzą-
dowym może wydawać się, że obecnie wielu młodych ludzi prężnie 
udziela się w sferze obywatelskiej. Z kolei ludzie spoza środowiska 
mogą uznać, że aktywność i udział młodych w trzecim sektorze to 
zaledwie „igła w stogu siana”. Zatem mamy tu do czynienia z dyle-
matem – czy szklanka jest do połowy pusta, czy może pełna? W moim 
przekonaniu – opierającym się na doświadczeniu działalności spo-
łecznej – niestety pusta.

Prowadząc prelekcje lub uczestnicząc w spotkaniach z młodymi 
ludźmi, często zadaję im pytanie: ilu z Was jest zaangażowanych 
w życie społeczne i troskę o dobro wspólne? Najczęściej wyniki 
oscylują między 10–20% osób. Ponadto dostrzegam wyraźnie dwa 
podstawowe typy aktywności podejmowanych przez młodych ludzi: 
zorganizowane i niezorganizowane. 

Typ zorganizowany to taki, w  którym młody człowiek jest 
świadomy swoich potrzeb i celów oraz wyraża chęć do działalności 
obywatelskiej w formie wolontariatu lub przynależności do jakiejś 
organizacji pozarządowej (np. takiej, w której realizuje pasje i zaspo-
kaja swoje potrzeby). Młody człowiek podejmujący tego rodzaju 
aktywność identyfikuje się z organizacją i czuje się częścią większej 
wspólnoty. Drugi z dostrzeganych przeze mnie typów – niezorgani-
zowany – obejmuje aktywności wynikające z potrzeby chwili bądź 
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specyfiki danej sytuacji. Młoda osoba angażuje się w niej w wyniku 
niejako presji otoczenia bądź też z chęci jednorazowej pomocy. Jed-
nocześnie unika sformalizowanych działań np. w ramach członko-
stwa w danej organizacji. Czyni to z różnych powodów – czasowych, 
biurokratycznych (podpisywanie specjalnych klauzul) bądź też 
z niechęci wobec uczestnictwa w życiu organizacji.

Powyższe rozróżnienie jest według mnie istotne z punktu widze-
nia rozwoju sektora obywatelskiego, jak również z punktu widzenia 
skutecznych metod dotarcia do młodych osób z ofertą działań spo-
łecznikowskich. Coraz większa atomizacja społeczeństwa sprawia, 
że młoda osoba nie czuje potrzeby i nie widzi sensu angażowania 
się w zorganizowane grupy działania. Na dodatek skostniały system 
edukacji zniechęca młodzież do działalności w sektorze obywatel-
skim. Relacje nauczyciel-uczeń są w dużej mierze fasadowe, zaś sys-
tem nauczania skoncentrowany jest na aspekcie ilościowym, a nie 
jakościowym. Daje się także zauważyć brak elastyczności szkoły 
wobec zachodzących zmian w życiu społeczno -gospodarczym.

Wszystko to sprawia, że ogromnym wyzwaniem, przed jakim 
stoi państwo, jest wsparcie instytucjonalne, poprawa systemu 
edukacji i  stworzenie realnej przestrzeni dla młodych osób do 
samorozwoju. Wcześniej zaś trzeba zmierzyć się z wyzwaniem 
podania odsetka młodych ludzi zaangażowanych w życie społeczne 
np. poprzez wolontariat lub aktywność w organizacjach pozarządo-
wych. Trzeba to uczynić, aby uniknąć zbyt dużej generalizacji tego 
zjawiska – ogólnego stwierdzenia, że młodzi nie angażują się w życie 
społeczne lub że wiele młodych osób działa w trzecim sektorze. 

Wsparcie instytucjonalne na rzecz 
młodzieży i kulejący system edukacji

W ciągu ostatnich lat można odnotować pozytywny trend, jeśli cho-
dzi o wsparcie ze strony rządu, samorządu czy biznesu na rzecz 
aktywizacji młodych ludzi. Tworzone są dobrze zaplanowane ścieżki 
rozwoju oraz programy dedykowane młodym (np. w takich obsza-
rach jak rynek pracy, nauka, ochrona środowiska bądź szeroko 



267przyszłość należy do młodych

pojęte działania społeczne). Jedną z wiodących instytucji, która 
wspiera młodzież za pomocą środków finansowych, jest Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego (np. za pośrednictwem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
lub Korpusu Solidarności). Ważne jest również wsparcie meryto-
rycznego świadczone przez NIW -crso (liczni eksperci ze środowi-
ska organizacji pozarządowych dzielący się wiedzą) oraz działania 
promocyjne (dotarcie do wielu zróżnicowanych środowisk z ofertą 
programową). Wystarczy wspomnieć, że w 2022 r. wystartował 
adresowany do młodzieży program pn. Rządowy Program Fundusz 
Młodzieżowy na lata 2022–2033. Warto zaznaczyć, że coraz więcej 
organizacji młodzieżowych pozyskuje środki finansowe z progra-
mów NIW -u na realizacje swoich projektów. Z pewnością jest to 
pozytywna wiadomość dla każdej ze stron – publicznej (Instytutu) 
oraz społecznej (aktywnej i pełnej pomysłów młodzieży).

Kolejny przykład działań, jakie zostały podjęte w celu uwypukle-
nia i próby upodmiotowienia aktywności młodzieżowej, to powo-
łanie pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej oraz ustawa 
o  młodzieżowych radach przy Jednostkach Samorządu Teryto-
rialnego. Tym samym powstają narzędzia, dzięki którym młode 
pokolenie może wreszcie realnie oddziaływać i wpływać na swoje 
otoczenie lokalne. Również samorządy z każdego szczebla admi-
nistracji państwowej próbują – lepiej bądź gorzej – aktywizować 
i zachęcać młodzież do działania na rzecz dobra wspólnego. Powstają 
więc młodzieżowe rady i  tworzone są fundusze wspomagające 
młodzież. Młodych zachęca się do włączenia się w wolontariat bądź 
oferuje się im wyjazdy zagraniczne oraz możliwość zapoznania 
z aktywnościami ich rówieśników z innych państw.

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu również o biznesie, 
który oferuje szeroką paletę narzędzi pomagających w rozwoju 
młodych ludzi  – od ofert pracy po konkursy grantowe i  szkole-
nia. Ponadto przedsiębiorstwa coraz mocniej doceniają młodych 
ludzi, którzy angażują się w życie społeczne (np. przydzielając 
dodatkowe punkty za wolontariat podczas rozmów o pracę).

Trudno nie uwzględnić roli organizacji pozarządowych, które 
w głównej mierze tworzą dla młodzieży przyjazną przestrzeń do 
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realizacji twórczych inicjatyw, zdobywania umiejętności i doświad-
czenia zawodowego, a przy tym pomocy drugiemu człowiekowi, 
kultywowanie tradycji i historii swojego kraju lub regionu, czy 
też dbania o  ochronę środowiska. Jeżeli ktoś z  młodych ludzi 
chce – przysłowiowo – „zjeść ciastko i mieć ciastko”, to zaryzykuję 
stwierdzeniem, że organizacje pozarządowe dają właśnie taką 
szansę – osobistego rozwoju i pożytecznej aktywności.

Z pewnością wciąż wiele spraw wymaga poprawy w obszarze 
edukacji. Szkoły powinny być naturalnym miejscem, gdzie młody 
i dojrzewający człowiek mógłby poznać i rozpocząć swoją przygodę 
z sektorem społecznym. Sam przeszedłem tę drogę – rozpoczyna-
łem swoją działalność w organizacjach pozarządowych właśnie na 
poziomie szkoły. Doskonale zdaję sobie jednak sprawę, że mój casus 
może należ do nielicznych takich przykładów. 

Podczas realizacji projektu „Odłącz się” przez Stowarzysze-
nie Młody Dolny Śląsk, który dotyczy profilaktyki uzależnień od 
telefonu komórkowego wśród młodzieży, spotykaliśmy się z przy-
padkami, gdy w kuluarach młodzi ludzie opowiadali nam, że na 
poziomie szkoły podstawowej lub średniej byli wyśmiewani lub 
lekceważeni przez grono pedagogiczne i rówieśników, kiedy propo-
nowali im inicjatywy społeczne. Nauczyciele uznawali, że pomysły 
młodych osób dotyczące np. zbiórki karmy dla zwierząt czy też 
posprzątania swojej okolicy nie należą do obszaru działalności szkoły, 
a do działań statutowych organizacji pozarządowych (lub schronisk 
dla zwierząt). Jaki był efekt takiego podejścia? Młodzi ludzie prze-
stali wychodzić z własnymi inicjatywami, obawiając się ponownego 
ostracyzmu. Jaka jest szansa, że w późniejszym wieku tak potrak-
towany człowiek włączy się w działalność społeczną? Niewielka, 
ponieważ już na samym początku został brutalnie sprowadzony na 
ziemię. Niestety w taki sposób tłamsi się potencjał młodych ludzi, 
czasem dla swojego egoistycznego komfortu.

System edukacji w Polsce bez modernizacji i upowszechnie-
nia sprawdzonych rozwiązań (np. w obszarze wolontariatu) nie 
będzie kołem zamachowym dla rozwoju działalności społecznej 
w placówkach oświaty. Choć wydawać by się mogło, że to właśnie 
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tam – w szkołach – powinno już dziś kiełkować wśród osób młodych 
poczucie troski o dobro wspólne.

Przykłady aktywności i zaangażowania młodego pokolenia

Młodzież posiada ogromny potencjał, który jeszcze nie został w pełni 
wykorzystany przez podmioty życia społeczno -gospodarczego. War-
tymi uruchomienia zasobami młodych ludzi są m.in. takie cechy 
jak kreatywność, inne („świeże”) spojrzenie na otaczającą nas rze-
czywistość, szczere zaangażowanie, relatywnie większa ilość czasu 
wolnego oraz zdolność szybkiego przyswajania wiedzy, a także chęć 
zmiany społecznej (idealizm). Elementy te, złożone w całość, mogą 
zaowocować niesamowitymi przedsięwzięciami, jakie organizo-
wane są przez młodych ludzi. 

OChRONA KlIMATu

Obecnie jednym z głównych obszarów aktywności młodzieży w sek-
torze obywatelskim jest troska o środowisko naturalne i klimat, 
w tym rosnąca świadomość i wiedza na temat jego zmian. Młodzi 
chętnie angażują się w projekty proekologiczne – bez względu na 
swój światopogląd. Dołączają do organizacji zajmujących się szeroko 
pojętą ochroną środowiska naturalnego i realizują wiele inicjatyw 
związanych z tą tematyką (od edukacji klimatycznej i prelekcji 
w szkołach po sprzątanie okolicy lub walkę przeciwko betonowaniu 
miast). Jeden z projektów z tego zakresu, w których uczestniczyłem, 
polegał na opracowaniu raportu na temat koszenia trawy w gminach 
z aglomeracji wrocławskiej. Dokument nie tylko zaistniał w ogólno-
polskich mediach (np. na portalu Wirtualna Polska i w czasopiśmie 

„Krytyka Polityczna”), ale – co istotne – także samorządowcy byli 
nim zainteresowani z racji chęci porównania swoich wydatków 
i wad/zalet częstego koszenia trawy. 

Młodzież organizuje również różnego rodzaju protesty 
i manifestacje, które stanowią próbę wymuszenia na władzach 
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lokalnych bądź krajowych rozwiązań przeciwdziałających zmianom 
klimatu. Z pewnością wiąże się to z rosnącą świadomością polskiego 
społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, ale warto podkreś-
lić tu znaczącą rolę młodego pokolenia, które w pewnym sensie 
zainicjowało szeroki dyskurs na temat zachodzących zmian klima-
tycznych i ich konsekwencji. Jak wynika z raportu przygotowanego 
przez firmę Deloitte w 2021 r., wśród pokolenia Millenialsów lęk 
o środowisko naturalne jest ogromny (po trosce o zdrowie i bezro-
bocie zajmuje trzecie miejsce na tej liście i stanowi 26% odpowiedzi). 
Natomiast dla pokolenia Z ochrona klimatu pozostaje nieodmiennie 
kluczowym problemem4.

ZDROWIE PSYChICZNE

„Co siódme dziecko w Polsce odczuwa niezadowolenie ze swojego 
życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu. Gor-
sze samopoczucie mają starsze dziewczęta i młodzież z dużych 
miast. Połowa młodych ludzi nie akceptuje samych siebie” – tak 
wynika z ogólnopolskiego naukowego badania jakości życia dzieci 
i młodzieży, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka5. Młodzież, 
zwłaszcza w dobie pandemii i związanej z nią nauki zdalnej, zatraciła 

„realny” kontakt z rówieśnikami na rzecz świata wirtualnego. Dzi-
siaj wielu młodych ludzi boryka się z różnego rodzaju problemami 
natury psychicznej. Problem ten zdaje się narastać.

Interesujące jest to, że organizacje pozarządowe jako pierwsze 
dostrzegły, jak daleko postępuje opisywane zjawisko, i apelowały 
o interwencję władz lokalnych, regionalnych oraz krajowych. Jed-
nym z podmiotów, który podjął taką interwencję, jest Dolnośląska 

 4 Co czwarty młody człowiek najbardziej boi się zmian klimatu [online] https://
www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press releases/articles/co czwarty mlody czlowiek

najbardziej boi sie zmian klimatu.html [dostęp: 20.07.2022r.].
 5 Młodzi potrzebują pilnej pomocy psychologicznej – alarmujące wyniki badania Rzecz-
nika Praw Dziecka [online] https://brpd.gov.pl/2021/11/05/mlodzi potrzebuja pilnej

pomocy psychologicznej alarmujace wyniki badania rzecznika praw dziecka/ [dostęp: 
20.07.2022 r.].
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Rada Pożytku Publicznego, która zgłaszała do samorządu wojewódz-
twa wiele uwag i postulatów m.in. o mocniejsze zaakcentowanie 
zdrowia psychicznego i uzależnień behawioralnych w Dolnośląskiej 
Strategii Integracji Społecznej na lata 2021–2030. Co ciekawe, rów-
nież młodzi ludzie dostrzegli, że ich koleżanki i koledzy borykają 
się z problemami natury psychicznej i oddolnie rozpoczęli szereg 
inicjatyw związanych z powrotem swoich rówieśników do życia 
po pandemii. Przykładem takiego działania może być wspomniana 
przeze mnie wyżej akcja „Odłącz się”.

SOlIDARNI Z uKRAINą

Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 r. Polacy rzu-
cili się ze wsparciem i okazywaniem pomocy naszym sąsiadom zza 
południowo -wschodniej granicy. Bez wątpienia aktywnością na tym 
polu wykazywała się również młodzież. Młodzi ludzie w formie zor-
ganizowanej (np. poprzez organizacje młodzieżowe) i niezorganizo-
wanej świadczyli różnego rodzaju pomoc – od podawania ciepłych 
posiłków, koordynowania akcji pomocowych, zbiórek pieniędzy, po 
udzielanie wszelkich niezbędnych informacji, np. podróżnym na 
dworcach. Młodzi ludzie ochoczo wyrażali również swój sprzeciw 
wobec wojny – chociażby za pomocą pokojowych manifestacji jak 
ta we Wrocławiu z 27 lutego lub 13 marca 2022 r.6 

Aktywność młodych ludzi w sektorze obywatelskim jest wie-
loobszarowa, tak jak różne są pasje i  zapatrywania młodych 
ludzi. W  dobie pandemii młodzieżowi wolontariusze wspierali 
seniorów (robiąc zakupy i uczestnicząc np. w Solidarnościowym 
Korpusie Wsparcia Seniorów). Na co dzień młodzież angażuje się 

 6 Wolna Ukraina – wrocławianie czwarty dzień manifestowali swoją solidarność. Na 
protest przyszli młodzi, „Gazeta Wyborcza”, 27.02.2022 r. [online] https://wroclaw.wyborcza.
pl/wroclaw/7,35771,28162871,wolna ukraina wroclawianie czwarty dzien manifestuja

swoja.html [dostęp 21.07.2022]; W niedzielę demonstracja „Solidarni z Ukrainą” w Ryn-
ku. I zbiórka żywności, „Gazeta Wyborcza”, 12.03.2022 r. [online] https://wroclaw.wyborcza.
pl/wroclaw/7,35771,28215555,w niedziele demonstracja solidarni z ukraina w rynku

i zbiorka.html [dostęp: 21.07.2022 r.].
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także w sprawy ważne dla swoich społeczności lokalnych m.in. za 
pośrednictwem młodzieżowych rad bądź lokalnych organizacji 
pozarządowych. Młodzi podejmują działania w zakresie kultywo-
wania historii bądź tradycji, przynależą do związków harcerstwa 
i coraz śmielej angażują się w życie polityczne. Nie dziwi więc, że 
z każdymi kolejnymi wyborami pojawia się coraz więcej osób mło-
dych w samorządach i w polskim parlamencie. Młode pokolenie 
podbija także biznes i naukę. Powstają innowacyjne start -upy, roz-
wijają się talenty (pamiętamy, że zaledwie 29-letni Mateusz Hołda 
został najmłodszym profesorem w historii Polski)7. To wszystko 
sprawia, że młodzi ludzi przestają być przedmiotem, lecz stają się 
de facto podmiotem aktywności w przestrzeni publicznej – pełnią 
funkcję zarówno kontrolną (np. władz samorządowych, placówek 
oświaty), jak również sami inicjującą pożyteczne przedsięwzięcia 
(budowa skateparków, promocja zielonej transformacji itp.). Młodzi 
budują, a zarazem zmieniają naszą rzeczywistość.

Szanse i zagrożenia dla młodych ludzi

Każde pokolenie stało i stoi przed różnego rodzaju wyzwaniami, 
z którymi musi zmierzyć się na drodze do osobistego rozwoju. Obec-
nie młodzi koncentrują się na powrocie do „normalnego” życia po 
pandemii koronawirusa, na okazywaniu sprzeciwu wobec rosyjskiej 
agresji na Ukrainę, na szukaniu bezpieczeństwa ekonomicznego 
w obliczu spowolnienia gospodarczego, wysokiej inflacji i coraz 
wyższych kosztów życia. Wszystkie zjawiska niosą za sobą zarówno 
szanse, jak i zagrożenia dla młodego pokolenia.

 7 Najmłodszy profesor w Polsce nie ukończył jeszcze 30 lat [online] https://forumakade
mickie.pl/zycie akademickie/najmlodszy profesor w polsce nie ukonczyl jeszcze30lat/ 
[dostęp: 22.07.2022 r.]. 
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SZANSE:

1. przejęcie inicjatywy, „wzięcie spraw w swoje ręce” i próba 
znalezienia wyjścia z kryzysów, np. gospodarczego; 

2. przyśpieszenie procesu edukacji – nauka zdalna;
3. poszerzenie rynku pracy (np. coraz więcej firm poszukuje 

pracowników, których „wykształci” i wyspecjalizuje w ich 
branży).

ZAGROżENIA:

1. upolitycznienie działań młodzieżowych – związanie organi-
zacji młodzieżowych z którąś ze stron konfliktu politycznego 
w kraju;

2. biurokratyzacja i przesadna formalizacja (np. przy pisaniu 
i rozliczaniu wniosków o dotacje);

3. próby instrumentalnego traktowania młodzieży (np. przez 
polityków lub na potrzeby polityki);

4. zagrożenia cyfrowe – ataki hakerskie, deepfake;
5. większa podatność na manipulację z powodu dużej ilości 

informacji – brak odpowiedniej edukacji w tym zakresie;
6. nieumiejętność odnalezienia się w obecnej, trudnej sytuacji 

społeczno -ekonomicznej, co może prowadzić do depresji lub 
zaburzeń psychicznych.

Za jedno z największych zagrożeń współczesnej młodzieży uznać 
trzeba jej instrumentalizację i zaprzęgnięcie jej do realizacji czyichś 
prywatnych celów i interesów. Wiąże się to z upolitycznieniem ini-
cjatyw i dzieleniem młodych ludzi na lepszych lub gorszych, np. ze 
względu na wyznawane wartości. Szansy na obronę przed takimi 
praktykami należy upatrywać w tradycyjnych już i typowych zacho-
waniach młodych ludzi – buntowniczości i chęci zmiany świata na 
lepsze.
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Nic o nas bez nas

W 2023 r. obchodzić będziemy Europejski Rok Młodzieży, aby zwró-
cić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowa-
niu lepszej przyszłości. Wydawać by się więc mogło, że niniejsza 
publikacja powinna zawierać same zachwyty nad wzrastającą rolą 
młodzieży w sektorze obywatelskim. Nie doprowadziłoby to jednak 
do niczego innego niż do wzajemnego „poklepywania się po plecach”. 
Przedstawienie w tym opracowaniu obecnej sytuacji młodych ludzi – 
ich problemów i wyzwań, jak również szans – ma sprawić, że na 
rozwój młodzieży spojrzymy horyzontalnie oraz z uwzględnieniem 
szczegółów, które mogą mieć ogromny wpływ na całość naszych 
ocen. Spojrzenie takie może być szczególnie potrzebne instytucjom 
publicznym. Przed państwem polskim stoją bowiem duże wyzwania, 
związane choćby z poprawą systemu edukacji w Polsce. Samych zaś 
młodych ludzi podejście to może zachęcić do śmiałego wykorzysta-
nia danych im przez współczesność szans. Bo, tak jak brzmi tytuł 
kultowego filmu Przeminęło z wiatrem, młodość i zapał do działania – 
pozbawione pewnej autorefleksji – mogą szybko przeminąć.
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nie i marketing w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocła
wiu. W wieku 15 lat rozpoczął swoją przygodę z trzecim 
sektorem. W latach 2019–2022 pełnił funkcję prezesa 
zarządu Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk, gdzie wraz 
ze swoim zespołem zrealizował blisko 50 inicjatyw. Od 
2020 r. jest członkiem Dolnośląskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Jego specjalizacją jest zarządzanie 
strategiczne i współpraca z biznesem. W wieku 26 lat 
postanowił spróbować swoich sił w biznesie i współ
założył agencję just pr. Miłośnik starych mercedesów 
i podróżowania.





ARKADIuSZ JAChIMOWICZ

Opowieść o tworzeniu sieci organizacji 
pozarządowych 

Swego czasu wykluczono województwo warmińsko -mazurskie 
z udziału w programie dotacyjnym, którego celem było budowanie 
sieci organizacji pozarządowych. Dlaczego? Bo jest ono jednym z naj-
bardziej zsieciowanych miejsc w Polsce. Oto miara sukcesu grupy 
kilkunastu działaczy społecznych. Spójrzmy, jak do tego doszło, 
pamiętając jednocześnie, że nie jest to kwestia zamknięta, że mamy 
do czynienia z procesem, nad którym nieustannie trzeba czuwać.

Najpierw – informujemy, potem – sieciujemy

Pierwszą sprawą, za którą byłem odpowiedzialny w stowarzyszeniu, 
było utworzenie bazy adresowej organizacji społecznych z terenu 
ówczesnego województwa elbląskiego. Był to 1996 r. Powiedzieliśmy 
wówczas sobie, że aby dobrze pełnić rolę organizacji wspierającej 
inne placówki, a taka jest misja Elbląskiego Stowarzyszenia Wspie-
rania Inicjatyw Pozarządowych (EsWIP), musimy te organizacje 
poznać i – właśnie – sieciować. Sieciować, czyli kontaktować ze sobą, 
umożliwiać dialog, wskazywać zbieżne cele, ułatwiać wspólne dzia-
łania, a także budować ich tożsamość, uzmysławiać ich niezwykłą 
rolę w społeczeństwie. Jak się okazało, było to mądre, perspekty-
wiczne spojrzenie „ojców i matek założycieli” stowarzyszenia. Ileż 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.277‑288
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czasu poświęciliśmy na spotkania, rozmowy, poznawanie się? 
Ile czasu poświęciliśmy na podróże po całym województwie (na 
początku elbląskim, potem – po jego likwidacji – zdecydowanie 
rozleglejszym: warmińsko -mazurskim)? Pierwsze kilkanaście lat 
pracy stowarzyszenia to duży wysiłek w tym zakresie. Równocześ-
nie tworzyliśmy bazy informacyjne – najpierw papierowe (z przy-
jemnością wspominam prace nad pierwszą tego rodzaju publikacją 
Elbląg obywatelski, w ramach której opisaliśmy elbląskie organiza-
cje działające w 2000 r.), następnie internetowe, co zresztą robimy 
do dziś. Ale – jak zobaczymy dalej – informowanie, integrowanie, 
a w końcu sieciowanie bardzo ułatwiło dalszą pracę nad bardziej 
zaawansowanymi formami współpracy organizacji: reprezenta-
cjami, federacjami, ciałami dialogu, partnerstwami.

Kapitał społeczny i dobro wspólne

W ferworze codziennej pracy nie zastanawiamy się zbytnio nad 
nadrzędnymi celami naszej działalności. Co nasza praca daje spo-
łeczności lokalnej, a co regionalnej? Poziom ogólnopolski takiego 
działania całkiem nam umyka. Jest zbyt wiele codziennej krząta-
niny w naszym życiu, konieczności, żeby zrobić, co trzeba, i jeszcze 
pozyskać na to działanie pieniądze. Proza życia obywatelskiego… 
A jednak dziesiątki tysięcy miejsc tej społecznej krzątaniny buduje 
coś niezwykle ważnego dla rozwoju społecznego. 

Kapitał społeczny (obok kapitału ludzkiego, finansowego itp.) to 
wartość tworzona poprzez umiejętność współpracy opartej na zaufa-
niu. W praktyce oznacza to, że im więcej organizacji współpracuje ze 
sobą, mając do siebie zaufanie, tym więcej wspólnie potrafią zrobić 
w społeczności i dalej – dla dobra wspólnego małej ojczyzny i całego 
kraju. Pojawia się wtedy efekt synergii – wspólnie wypracujemy 
zdecydowanie więcej niż w pojedynkę. Dobro wspólne z kolei jest 
takim urządzeniem warunków społecznych, które pozwolą na jak 
najpełniejszy rozwój osób czy tworzonych przez nie organizacji1. 

 1 Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2002, nr 1906.
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Powinniśmy zatem – jako organizacje – pracować nad rozwojem 
dobra wspólnego zgodnie ze swoimi możliwościami (chociażby 
wspomagać osoby, które mają z tym trudności, w podjęciu pracy 
czy edukowaniu się), ale też oczekiwać, żeby podmioty wyższego 
rzędu – samorządy, administracja publiczna, rząd – tworzyły takie 
warunki, abyśmy mogli to dobro wspólne wypracowywać (może 
być to np. skuteczna praca rady działalności pożytku publicznego, 
tworząca warunki do dobrej współpracy organizacji z samorządem). 
Tu jeszcze kłania się zasada pomocniczości, która reguluje relacje 
pomiędzy – w naszym przypadku – organizacjami i samorządem 
czy rządem, aby dawać nam przestrzeń do działania, wspomagać 
w potrzebie, ale nie wyręczać. To jednak osobny temat. 

Pracując społecznie, nie pracujemy dla siebie. Będziemy zdecydo-
wanie bardziej efektywni jako sektor obywatelski, jeżeli będziemy 
ze sobą współpracować, budując zaufanie i tym samym kapitał spo-
łeczny, oraz pamiętając, że działamy na rzecz dobra wspólnego, a nie 
tylko swojej organizacji. Swoją drogą – im dłużej pracuję w sektorze 
obywatelskim, im dłużej przyglądam się tej rzeczywistości, tym 
bardziej szanuję społeczników. Są oni niezwykle cennym dobrem 
naszego kraju: ludźmi odpowiedzialnymi, zatroskanymi o innych, 
konsekwentnymi, w mozole budującymi te nieuchwytne na co dzień 
wartości kapitału społecznego i dobra wspólnego Polski i Polaków.

Operatorzy są potrzebni

Jako stowarzyszenie także uczyliśmy się (swoją drogą – robimy to 
nieustannie). Przystąpiliśmy do Sieci Wspierania Organizacji Poza-
rządowych sPLoT, porozumienia organizacji wsparciowych z całego 
kraju, gdzie uczyliśmy się od najlepszych, w jaki sposób pracować 
z organizacjami, w tym – jak budować sieci organizacji. Mogłoby się 
wydawać, że wspieranie organizacji czy inicjatyw społecznych jest 
proste, każdy może to robić. Otóż doświadczyliśmy, że jest inaczej, 
że do tego potrzebna jest ogromna wiedza, doświadczenie, pewne 
wyczucie, konsekwencja, a nawet pasja, że nie można wzbraniać 
się przed „uczeniem się konkurencji”. Ileż organizacji nauczyliśmy 
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skutecznie pisać projekty! Ale nie przeszkadza nam to w rozwoju 
naszego zespołu, obecnie prawie pięćdziesięcioosobowego. 

Sieciowanie wymaga operatora (nawiązując do telefonii). Zwykła 
organizacja zajęta jest swoimi sprawami, nie ma czasu ani ochoty na 
żmudny proces kontaktowania ze sobą liderów i ciągłego udowad-
niania, że sieciowanie się opłaca. Inaczej bywa z organizacjami, które 
potrzebują partnerów do swoich działań, wtedy rzecz przyspiesza 
(myślę tu np. o Bankach Żywności i ich sieciach partnerów). Dzia-
łają w tym nurcie federacje, które skupiają szereg organizacji, choć 
jest to już wyższy poziom sformalizowanej współpracy. Dostrze-
gam jednak niedostatek organizacji, które chciałyby takie pro-
cesy sieciowania w różnych wymiarach prowadzić. Owszem, są 
organizacje Sieci sPLoT, które tworzą sieci w wymiarze zazwyczaj 
regionalnym. Czasami tę funkcję pełnią też samorządy, jeżeli pojawi 
się zaangażowany urzędnik obsługujący organizacje w gminie bądź 
powiecie. Ale to wszystko wciąż za mało. Sektor społeczny ciągle nie 
jest wystarczająco usieciowiony, nie wykorzystuje w pełni swoich 
zasobów i możliwości. Konkurencja jest duża, a synergia działań 
ciągle zbyt mała.

Warto zapoznać się z kilkoma działaniami sieciującymi organiza-
cje pozarządowe w województwie warmińsko -mazurskim. Stanowią 
one dobre praktyki, które mogą dać impuls do podobnych rozwiązań 
w innych regionach Polski.

Jako pierwsza Sieć hEROlD

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych HEroLD to pierwsze 
nasze działanie budujące swoisty system wsparcia i współpracy 
organizacji w  regionie (ważne są dla nas działania systemowe, 
a nie akcyjne). W latach 90. w przestrzeni obywatelskiej hulał jesz-
cze wiatr – nieliczne stare porozumienia organizacji posypały się, 
a nowych kontaktów, porozumień czy sieci jeszcze nie było. Posta-
nowiliśmy więc zagospodarować tę przestrzeń, przedstawiając 
organizacjom najpierw ważne dla nich informacje – ponieważ był 
tego ogromny głód (zwłaszcza informacji, skąd pozyskać pieniądze). 
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Na początku zwołaliśmy kilkanaście organizacji z województwa 
warmińsko -mazurskiego, aby prowadziły działania informacyjne 
dla swojego otoczenia. Z reguły były to powiaty. Następnym krokiem 
było rozszerzenie i wzmocnienie tych organizacji oraz ubranie ich 
we wspólną nazwę Sieć HEroLD (w znaczeniu – niosący przesła-
nie). Ale już wkrótce uświadomiliśmy sobie, że sama informacja to 
za mało, trzeba wspierać istniejące i tworzące się nowe organiza-
cje. W 2001 r. powstała Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych 
HEroLD. Inspiratorem i operatorem działań był EsWIP – ktoś musiał 
dać temu zaczyn. Jednak od razu stwierdziliśmy: gramy partner-
sko, każdy jest ważny, nikt nie traci autonomii, świadczymy usługi, 
a nie reprezentujemy. Byliśmy dla innych organizacji atrakcyjni, 
ponieważ potrafiliśmy zabiegać o pieniądze projektowe na działa-
nia, potrafiliśmy dobrze realizować te projekty, mieliśmy pomysł 
i determinację. 

Wspólnie wypracowaliśmy standard pracy organizacji sieciowej, 
utworzyliśmy demokratyczną radę programową. Było wiele spotkań, 
rozmów, także takich trwających do rana. Wspólnie budowaliśmy 
fundamenty współpracy, wykuwaliśmy tożsamość sektora obywa-
telskiego w naszym regionie. Były to ważne, piękne, pionierskie 
czasy. Dorobek tamtych wysiłków procentuje do dziś. Należy dodać, 
że powyższe działania dotowane były w ramach kilku kolejnych 
projektów finansowanych z różnych źródeł (środki unijne, Bank 
Światowy, PAFW i in.).

Sieć HEroLD podążała w kolejnych latach za potrzebami sektora 
społecznego – najpierw obsługiwała informacje, potem wsparcie 
organizacji (prowadząc swego czasu sieć centrów organizacji poza-
rządowych – ciągle marzymy o powrocie tej koncepcji), następnie 
rozwój lokalny. Obecnie Sieć skupia przedsiębiorców społecznych, 
choć trzeba powiedzieć, że społeczni biznesmeni to inny świat – nie 
mają oni czasu na pogaduchy, muszą zarabiać… 
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Następne były rady powiatowe

Pierwsza reprezentacja sektora pozarządowego powstała w Elblągu 
w 1998 r. Bezpośrednim tego powodem była likwidacja wojewódz-
twa elbląskiego – to wtedy organizacje z Elbląga uznały, że należy 
wybrać swoją reprezentację, aby była ona rzecznikiem interesów 
elbląskiego sektora pozarządowego wobec władz wojewódzkich, 
które przesunęły się o 100 km, do Olsztyna. Przygotowany został 
Regulamin Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, dokument 
został przyjęty podczas konferencji plenarnej organizacji, na którym 
to wydarzeniu frekwencja była imponująca. W jego trakcie wyło-
niono jedenastoosobową reprezentację niemal trzystu elbląskich 
organizacji pozarządowych. 

Regulamin Rady określał szereg zadań, które spoczywają na 
reprezentacji: przede wszystkim zakładał współpracę z administra-
cją publiczną, opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji admini-
stracyjnych dotyczących sektora pozarządowego, wypracowywanie 
stanowisk, integrację sektora, promowanie Karty Zasad Działania 
Organizacji Pozarządowych i inne. Rada dokonała wyboru swojego 
przewodniczącego. Określiła zasady pracy. Co roku, na kolejnych 
konferencjach plenarnych, Rada przedstawia efekty pracy, co roku 
też otrzymuje od konferencji kolejne zadania do realizacji. Działa do 
dziś. Posiłkując się „modelem elbląskim”, Stowarzyszenie EsWIP – 
we współpracy z Siecią HEroLD – doprowadziło do powstania rad 
organizacji pozarządowych w niemal wszystkich powiatach naszego 
województwa. Ponownie – są to setki spotkań, dziesiątki godzin 
rozmów, tysiące przejechanych kilometrów. I satysfakcja, że oto 
organizacje z powiatu po raz pierwszy spotkały się na wspólnej 
konferencji, poznały się, współpracują. To wszystko – a zwłaszcza 
nowe relacje i przyjaźnie – dało podstawę do zbudowania rzeczy 
znacznie trudniejszej: reprezentacji regionalnej. Jak się okazuje, 
jest to formuła unikalna w skali kraju. 
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Rada Organizacji Pozarządowych 
Województwa Warmińsko ‑Mazurskiego

Prace nad powstaniem reprezentacji wojewódzkiej rozpoczęły się 
już w 2000 r. Wiedzieliśmy, że żadna federacja nie będzie mogła 
spełnić wymogu reprezentatywności całego sektora obywatel-
skiego, że potrzebna jest inna, luźniejsza, ale zarazem pełniejsza 
formuła. Przez ponad rok nad tą formułą pracowała kilkunastooso-
bowa grupa robocza, która zaproponowała, aby zapraszać do repre-
zentacji „z klucza” wszystkie podmioty, które spełniają określone 
warunki. Okazało się, że było to dobry pomysł. Prawo do oddelego-
wania swojego reprezentanta przysługuje:

1. reprezentacjom organizacji pozarządowych danego powiatu 
lub stronie pozarządowej powiatowych Rad Działalności 
Pożytku Publicznego (pod warunkiem dokonania wyborów 
przez ogół organizacji z powiatu);

2. federacjom wojewódzkim (związkom stowarzyszeń) mającym 
organizacje członkowskie w co najmniej sześciu powiatach 
województwa;

3. organizacjom pozarządowym o  zasięgu wojewódzkim 
mającym swoje oddziały w co najmniej czterech powiatach 
województwa;

4. porozumieniom (sieciom) organizacji pozarządowych, 
w skład których wchodzi co najmniej 12 organizacji w co 
najmniej sześciu powiatach województwa.

Statut, który określał cele i strukturę Rady, został wypracowany 
podczas kilku kolejnych spotkań, a ostatnia jego wersja była szeroko 
konsultowana. Rada ukonstytuowała się 17 września 2004 r. pod-
czas konferencji „Porozumienie na rzecz Rozwoju Województwa 
Warmińsko -Mazurskiego”. 

Aktualnie Rada liczy 37 członków zbiorowych  – federacji, 
sieci, reprezentacji powiatowych i organizacji o wymiarze regio-
nalnym. Reprezentuje przeszło 1200 organizacji pozarządowych 
województwa warmińsko -mazurskiego. Jest ważnym, oczywistym 
partnerem dla samorządu wojewódzkiego i wojewody. Warto podkreś-
lić, że Rada nie ma osobowości prawnej, jest bowiem porozumieniem, 
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czyli rodzajem sieci tych organizacji, które stwierdziły, że chcą ze 
sobą współpracować. Ale to nie Krs daje moc, moc dają ludzie! 

Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego 

Rady Działalności Pożytku Publicznego to ciała dialogu (choć w usta-
wie jedynie konsultacyjne). Stanowią zespoły łączące dwa światy: 
administracji publicznej i organizacji obywatelskich. Wprawdzie są 
to odmienne światy, ale światy, które w sytuacji idealnej nie powinny 
konkurować. Światy, które powinny wykorzystywać swoje atuty 
i wartości w jednym celu – tworzenia dobra wspólnego w społeczno-
ściach lokalnych. Przyznam, że jestem zdziwiony, że tych podmiotów 
jest tak mało, że działają dość słabo. Rozumiem, że na poziomie gmin 
wiejskich organizacje współpracują z samorządem na bieżąco, ale 
w gminach miejskich, stolicach powiatów? Widać tu ciągle niewy-
korzystany potencjał i coś z tym należy zrobić. Zapewne remedium 
to wzmocnienie kompetencji rad, tak aby ciała te były dla obu stron 
(samorządu i NGo) bardziej cenne i sprawcze. 

Kiedy powstało w naszym województwie kilkanaście Rad, oczy-
wistym było, że uznaliśmy, iż warto je zsieciować – przecież mają 
o czym wspólnie rozmawiać. Ba! Tam są obecni zarówno radni, jak 
i urzędnicy oraz organizacje pozarządowe – wszyscy, którym naj-
bardziej zależy na współpracy i rozwoju. Pierwsze Forum Rad Dzia-
łalności Pożytku Publicznego zorganizowaliśmy bardzo szybko, bo 
w 2014 r. Obecnie organizujemy je od czasu do czasu. Bezapelacyjnie 
najlepiej działającą rDPP jest Rada wojewódzka – bez żadnej prze-
rwy, z demokratycznie wybraną stroną pozarządową, z udziałem 
reprezentacji regionalnej. Wzór! 

Konwent – sieć to za mało

Wychodząc poza ogród wojewódzki, należy wspomnieć o Konwencie 
Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego powołanym 
z inspiracji Sieci sPLoT 24 marca 2016 r. w Warszawie. Miałem 
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wtedy przyjemność być prezesem sPLoT -u. Na tym pierwszym, 
roboczym spotkaniu stawili się przedstawiciele aż 14 wojewódzkich 
rDPP. Jak czytam w notatce: 

Wszyscy podkreślili potrzebę powołania tego ciała, 
przy czym jako najważniejsze argumenty przytaczano: 
potrzebę wymiany informacji i doświadczeń, podejmo-
wania wspólnych działań i wzajemnego wsparcia, współ-
pracy z Radą krajową oraz otoczeniem itp.

Wskazano więc klasyczne – rzekłbym – potrzeby zaspokajane 
przez sieciowanie. Konwent działa już od siedmiu lat. Spotykają się 
na nim pozarządowcy i samorządowcy ze wszystkich województw 
kraju. Podstawowa idea, aby była to sieć wymiany doświadczeń 
i informacji, uległa z czasem mocnej zmianie. Konwent jest dziś 
ważnym partnerem w przestrzeni publicznej, na styku sektora oby-
watelskiego i samorządów wojewódzkich. Trzeba podkreślić, że 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego jest kluczowym partnerem Konwentu.

Sieciować urzędników – Forum Pełnomocników 

W każdym urzędzie marszałkowskim, starostwie i urzędzie gminy 
pracuje urzędnik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, a urzędników mających służbowy kontakt z orga-
nizacjami jest jeszcze więcej. Oszacowaliśmy, że w naszym woje-
wództwie jest to ok. 300 osób. Z myślą o nich rozwinęliśmy kolejną 
sieć, tym razem urzędników. 

Wspólnie z  Urzędem Marszałkowskim oraz Radą Organi-
zacji Pozarządowych Województwa Warmińsko -Mazurskiego 
w 2006 r. zorganizowaliśmy pierwszą konferencję pod nazwą Forum 
Pełnomocników (notabene ze środków Forum Inicjatyw Obywa-
telskich). Obecni na spotkaniu „urzędnicy od organizacji” powie-
dzieli: „tak, potrzebujemy tego!”. W tej pierwszej dyskusji na temat 
form współpracy stwierdzili, że nie znają się nawzajem, brakuje im 
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spotkań organizowanych specjalnie dla nich, nie wymieniają się 
więc informacjami i nie dzielą się swoimi doświadczeniami, a bardzo 
to przydałoby się im w codziennej pracy. Jako że osoby te są kluczowe 
(poza ich szefami) dla jakości współpracy samorządów z organi-
zacjami pozarządowymi, stało się oczywiste, że należy stworzyć 
oczekiwaną płaszczyznę – miejsce spotkań, wymiany informacji, 
doświadczeń oraz edukacji. Kolejnym krokiem było rozpowszech-
nienie tej idei przez ośrodki Sieci sPLoT, potem zaś organizowanie 
nawet ogólnopolskich forów. Ostatnio pełnomocniczka marszałka 
województwa warmińsko -mazurskiego do spraw organizacji poza-
rządowych uznała, że urzędnicy to jej domena i sama organizuje 
dla nich spotkania sieciujące. Dobrze, choć na spotkania tego typu 
zawsze warto zapraszać także zainteresowane organizacje. Niech 
te światy łączą się! 

Kontakty, sieci, partnerstwa

Sieciowanie jest oczywistym (automatycznym) działaniem 
EsWIP -u. Wymieńmy jeszcze: sieci organizacji branżowych (np. Sieć 
Centrów Wolontariatu), partnerstwa (np. partnerstwo rozwoju spo-
łecznego powiatu czy partnerstwo dzielnicowe), federacje (np. Fede-
racja Organizacji Socjalnych Fos -a), koalicje (np. Koalicja na rzecz 
gospodarki obiegu zamkniętego w Elblągu). Część utworzonych 
porozumień wyczerpało swoją misję i nie działają, ale kontakty 
międzyosobowe dalej funkcjonują. Niektóre sieci wegetują, jednak 
w razie potrzeby są gotowe do reaktywacji. Część z nich zaś działa 
nieustająco, wpływając na zmianę społeczną. Jak to często bywa 
w sektorze obywatelskim – zauważamy płynność, sporo zmian. Ale – 
co jest krzepiące – zawsze i wszędzie znajdzie się grupa społeczni-
ków gotowych do wysiłku o dobro wspólne.

Jak już wspomniałem, aby tworzyć sieciowy efekt synergii, musi 
funkcjonować sprawny „operator sieci”. Musi on często kontakto-
wać się, rozmawiać, przekazywać informacje, inspirować, reda-
gować stanowiska, zachęcać. Pomimo trudności, słabego odzewu 
czy konfliktów i  forowania własnych interesów poszczególnych 
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organizacji musi „trwać na obywatelskim posterunku” (beztroskie 
porzucanie tych „posterunków” – to osobne i trudne zagadnienie, 
niestety nader często spotykane w sektorze obywatelskim). Nie jest 
to łatwa funkcja, bo z reguły jesteśmy zadaniowcami, więc efekty 
naszej pracy powinny pojawiać się natychmiast, a  tu są z  reguły 
mocno przesunięte w  czasie, odległe. Mój ojciec powiadał: „nie 
sztuka zasiać, sztuka doprowadzić do zebrania plonów”. Nie sztuka 
skrzyknąć organizacje, ale wypracować z nimi efektywny system 
współpracy.

Na zakończenie

Przeglądając raporty roczne Stowarzyszenia EsWIP, dla którego 
zbierałem dane o działaniach sieciujących, uświadomiłem sobie, że 
wiele z nich wsparł Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jak widać, 
pieniądze publiczne nie zostały zmarnowane, wykonano dobrą 
robotę. Wspieranie sieciowania kontynuuje Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, i to 
w znacznie poszerzonej i zasobniejszej w środki formule. Z uzna-
niem obserwuję pracę tej instytucji. W ciągu pięciu lat NIW -crso 
realnie wzmocnił sektor, przekazał pieniądze na pomijane wcześniej 
sfery działalności pozarządowej – na wzmocnienie instytucjonalne 
organizacji, nowe rozwiązania typu kapitał żelazny, regranting 
itp. Po raz pierwszy od rozpoczęcia mojej pracy w „pozarządówce” 
czuję, że agenda rządowa rozumie i czuje sektor. Pojmuje, że aby 
był on sprawczy, organizacje pozarządowe potrzebują znacznego 
wzmocnienia finansowego2. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu, 
podczas którejś z niezliczonych debat, stwierdziłem po raz kolejny, 
że aby wzmocnić organizacje, trzeba dać im pieniądze na rozwój. Po 
prostu. Odzew polityków był przewidywalny: musicie sobie radzić 
sami (w  domyśle tak o  nas myślał: „roszczeniowcy, tylko chcą 

 2 Słyszę, że powstające Centra Usług Społecznych rozpaczliwie poszukują organizacji, 
aby zlecić im usługi, a takich organizacji nie ma, a już na pewno nie ma ich w mniejszych 
miejscowościach. Ile to już lat minęło od 1989 r.?
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pieniędzy i pieniędzy!”). Dobre narzędzie zawsze kosztuje. Orga-
nizacje są narzędziem zmiany społecznej. Trzeba w nie po prostu 
inwestować. 

Arkadiusz Jachimowicz – Prezes Stowarzysze
nia eswip. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko

Mazurskiego. Od 1995 r. pracuje w sektorze 
obywatelskim. Ekspert w zakresie organizacji pozarzą
dowych, animator, trener, doradca. Redaktor naczelny 
pisma „Pozarządowiec”. Założyciel i wieloletni prezes 
Fundacji Elbląg. Wiceprzewodniczący Rady Orga
nizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko

Mazurskiego. Przewodniczący Rady Elbląskich 
Organizacji Pozarządowych. Były prezes Sieci  
Wspierania Organizacji Pozarządowych splot. 



JACEK KuRZĘPA

Społeczeństwo obywatelskim samo się nie 
stanie – inspirowanie versus dojrzewanie

Definicyjne ujęcie społeczeństwa obywatelskiego

Refleksje nad definicyjnym ujęciem społeczeństwa obywatelskiego 
stanowią stały motyw spotkań ludzi aktywnych w życiu społeczno-

-politycznym – są konieczną procedurą i punktem oparcia dalszych 
dyskusji na wspólnie uzgodnionych pojęciach (obszary definicyjne 
i narracyjne). Z drugiej strony nic tak nie pobudza uczestników 
wielu narad, konferencji, spotkań jak odgrzewany rytualnie spór: 
co jest, a co nie jest wyznacznikiem społeczeństwa obywatelskiego.

Rozumiejąc konieczność i istotność zadumy nad społeczeństwem 
obywatelskim w jego definicyjnym ujęciu, rozpoznajemy jej inte-
lektualną „gęstość”. Samo słowotwórstwo i ekspresja „złotoustych 
narratorów” stanowić może ważne, acz odtwórcze odbicie, gdyż 
jesteśmy in statu nascendi – stawania się społeczeństwa oBYWA-
TELsKIEGo. To właśnie proces realnego wchodzenia obywateli 
w rolę aktywnych uczestników życia społecznego, w różnych jego 
obszarach, jest warunkiem sine qua non stawania się społeczeństwa 
obywatelskiego. Czynnikiem pierwotnym, indywidualnym jest dryf 
(impuls) ku temu, żeby mieć poczucie (z czasem zaś przekonanie 
i pewność), że ode mnie, oBYWATELA, również zależą losy przestrzeni 
społecznej, w której funkcjonuję i która jest mi zadana. Wskazuję 
tu na procesualny charakter z jednej strony dojrzewania jednostki 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.289‑302
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do tego, by „bardziej być”, z drugiej: samego społeczeństwa, „by 
bardziej włączać” jednostki, grupy obywateli, środowiska społeczne 
do jego współtworzenia. Oczywiście owo Frommowskie „bardziej 
być” zawiera w sobie element wolicjonalny, będący także konse-
kwencją krystalizowania się koncepcji samego siebie (self condition) 
w każdym z nas. Koncepcja ta uwikłana jest w sposób bezpośredni 
i pośredni w konteksty cywilizacyjno -rozwojowe czasów, w których 
przyszło nam żyć. Jeśli przykładowo wywołamy dwie sekwencje 
rozwoju cywilizacji: współczesną (świata postpostnowoczesnego) 
i z nieodległej przeszłości epoki modernizacyjnej, to zarówno w jed-
nej, jak też drugiej obecność jednostki w społeczeństwie cechować 
będą inne oczekiwania, przywileje, rygory, ograniczenia. Jeszcze 
mocniej uzewnętrznia się to w perspektywie porównawczej: tego, 
co przyzwolone/zakazane/pożądane wobec kobiet vs mężczyzn.

Dlatego też, analizując dryf ku obywatelskości, dialogować 
trzeba z  kontekstami cywilizacyjno -kulturowymi oraz warun-
kami upodmiotowienia jednostki ludzkiej (w stawaniu się w pełni 
świadomym obywatelem). W tym miejscu warto przywołać jeden 
z istotnych czynników warunkujących wystąpienie owego impulsu 
do bycia aktywnym (w różnych sprawach), a mianowicie poczu-
cie deprywacji – braku, ubóstwa (w sferze materialnej, duchowej, 
społecznej bądź innych). Mówiąc inaczej: bywa, że podejmujemy 
działania dlatego, że odczuwamy jakiś „głód”. Być może wyda się to 
czytelnikowi zbyt daleko idącą naturalizacją ludzkiego działania, ale: 
bodziec (głód) wywołuje reakcję (zaspokojenie głodu). W każdym 
tego typu doświadczeniu (deprywacji względnej czy bezwzględnej) 
pojawia się uwarunkowanie kontekstowe:

1. świadomość źródła pochodzenia głodu;
2. świadomość sposobu jego zaspokojenia;
3. uwarunkowanie jego zaspokojenia;
4. gotowość do działania.
Odpowiedzi na ww. pytania stają w konfrontacji z określoną 

otwartością vs hermetycznością instytucji Państwa oraz ze skłon-
nością obywateli do dzielenia się odpowiedzialnością za nie. 
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Materialne nasycenie a rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego

W celu intelektualnego pobudzenia debaty można postawić kilka 
wartych zweryfikowania hipotez, które rzucą kontrastowe światło 
na proces stawania się/ugruntowania społeczeństwa obywatel-
skiego. Przykładowo: można założyć, że im bogatsze społeczeństwo, 
tym leniwsze w sensie obywatelskości. Można też postawić hipotezę 
przeciwną: „sytość” społeczeństwa jest czynnikiem wyraźnie mody-
fikującym postawę aktywności obywatelskiej, podobnie zresztą jak 
jego „ubóstwo”. Dla większej czytelności tej antynomii ograniczę ją 
do dwóch wymiarów, a mianowicie bogactwa materialnego oraz 
bogactwa instytucjonalnego (w sensie instytucji państwa i władz 
różnego szczebla). Uznać można, że zasobność materialna wypiera, 
zmniejsza, wyraźnie modyfikuje w działaniu osobistym postawy 
proobywatelskie – sprzyja powierzaniu ich (delegowaniu) sprofesjo-
nalizowanym podmiotom (agendom społeczeństwa obywatelskiego: 
NGo, najlepiej o statusie oPP). Pojawia się tu casus „im więcej mam, 
tym więcej dam, aby bardziej być…”. Z kolei na przeciwnym biegunie 
znajdują się ubożsi, którzy stają się radykalniejsi i bardziej ego-
istyczni, gdyż „głód staje się namacalnie odczuwalny” oraz zaczyna 
dominować postawa: „za mnie nikt inny się nie naje, muszę to zrobić 
sam”1. Charakter porywczości i radykalizmu owych „głodnych” jest 
w swej istocie przewidywalny i może być trywialnie, socjotechnicz-
nie ujarzmiony przez wzgląd na oczywistość jego przejawów.

W efekcie wspomnianej przewidywalności możemy mieć do 
czynienia ze strategiami reaktywnymi:

1. nasycenia ad hoc (najczęściej liderów, krzykaczy, pulsatorów 
zmian);

 1 Ufam, że czytelnik znajdzie w tych frazach inspirujące refleksje. Czuję w sobie 
intensywność myśli, idę za piórem, które „samo pisze”. Tematyka, którą poruszam, jest 
mi bowiem organicznie bliska, ponieważ uczestniczyłem w kreowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego (zarówno w codziennej pracy organicznej w organizacjach pozarządowych, 
jak i w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego czy też poprzez współpracę z Radą 
Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz z niw crso).
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2. tworzenia fasady i obywatelskości „fastfoodowej” (rozliczne 
byty formalne, w tym rady, rady, rady);

3. powierzenia niewykonalnego (brak kompetencji, doświad-
czenia, świadomości sprawy).

W przypadku pierwszym najczęściej dochodzi do nasycenia 
liderów grup roszczeniowych splendorem, zaszczytem, zauważe-
niem tudzież jakimiś innymi „gra(n)tyfikacjami”. Innymi słowy: 
zagospodarowania „krzykaczy” poprzez zmianę sceny – ze sceny 
nam przeciwnej wprowadzamy na naszą scenę. Mechanizmy dość 
proste, ale skuteczne i niestety potwierdzające ludową mądrość, że 

„każdy ma swoją cenę”2. 
W  przypadku drugim zabiegiem skutecznym jest mnożenie 

bytów konsultacyjno -doradczych, tzn. ciał i  gremiów wielogło-
sowych, owocem ich pracy są rozliczne memoranda i dezyderaty, 
okólniki i postulaty z widniejącymi pod nimi licznymi podpisami 
ku chwale sygnatariuszy i reprezentowanej rady. Dokumenty te są 
soczystą pożywką – swoistym fast foodem – dla niszczarek doku-
mentów, zachłannych segregatorów, ostrych zszywek, spinaczy 
i koszulek na dokumenty, które (personifikując ich byt) czują, że 
mają przydatność i sens.

W przypadku trzecim dokonuje się zgrabnego przerzucenia 
odpowiedzialności na aspirujących, ale nieprzygotowanych do jej 
udźwignięcia. Zaliczają oni zatem spektakularną „wpadkę” i najczę-
ściej poskramiają swoje apetyty na „bardziej być”. Z kolei ci, którzy 
ich na taką minę skierowali, mówią z przekąsem: „nie pchaj się na 
afisz, jak nie potrafisz”3. 

 2 Nie jestem tu cyniczny, po prostu opisuję ogólniejszą strategię – inną niż oparta 
na niezłomności i transparentności.
 3 Mam kłopot z tym, że przy każdym z ww. podpunktów swobodnie mogę przywołać 
przykłady zarówno z każdego poziomu organizacji Państwa (samorządu), jak też wprost 
z wewnątrz społeczeństwa obywatelskiego. Smutne jest to, że wskazane mechanizmy 
mają tendencję do samoreplikacji (szkodzą tym samym procesom zmian w różnych 
sferach życia, także w domenie stawania się społeczeństwem obywatelskim).
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Sferyczny charakter obywatelskiej podmiotowości

Uwzględniając Stantonowską4 myśl o tym, że społeczeństwo oby-
watelskie to zarówno idea, jak i ideał, moją refleksję powiodę ku 
procesualnym aspektom tego doświadczenia i stawania się. Czynię 
to z okazji 5-lecia istnienia NIW -crso, która to instytucja wydaje 
mi się realną emanacją myśli, idei, ale też i postulatów przedstawio-
nych przez Piotra Glińskiego, wcielonych w życie wraz z Zespołem 
Instytutu pod kierunkiem dyrektora Wojciecha Kaczmarczyka.

Dostrzegam sferyczny charakter społeczeństwa obywatelskiego, 
w którym poszczególne sfery orientują się wobec siebie w dynamicz-
nym rezonansie: współczulne, uważne, pomocowe, uzupełniające, 
współtworzące, a przez to współodpowiedzialne. Ta płynność relacji, 
rezonowanie, odbywa się zarówno w perspektywie horyzontalnej 
(od obywatela poprzez instytucje do społeczeństwa obywatelskiego), 
jak i w perspektywie wertykalnej (pomiędzy obywatelami, grupami 
obywateli, społecznościami, instytucjami i agendami władz różnego 
szczebla).

Rys. 1. Sferyczność 
społeczeństwa 
obywatelskiego

 4 K. Stanton, Promoting Civil Society: Reflections on Concepts and Practice, w: The 
Revival of Civil Society: Global and Comparative Perspectives, ed. M.G. Schechter, P. Mac
millan, London 1999, s. 243–245.
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W powyższym sferycznym układzie następuje rozejście w kla-
syczne wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, które Gliński5 
dzieli na aktywność werbalną, potencjalną, enklawową i  empi-
ryczną. Każda z nich jest czynna i w ugruntowanych demokracjach 
stanowi równorzędny czynnik rozwoju społecznego i współodpo-
wiedzialności za Naród i  Państwo (uwzględniając prymat pod-
miotowości obywateli). Oczywiście i naszą refleksję, i dokonania 
NIW -crso w okresie ostatnich 5 lat również zaprezentować trzeba 
w szczególnych kontekstach rozwojowych Polski oraz dziejowych 
Europy i świata. Byłoby niefrasobliwością ignorować ten aspekt 
w sytuacji, gdy – jak zakładam – wielu z czytelników to doświadczeni 
obywatele, świadomi tego, co dzieje się wokół nas: w Polsce jako 
naszej Ojczyźnie oraz we wspólnocie naszego Narodu.

Na początku tego tekstu wskazywałem, że stawanie się społe-
czeństwem obywatelskim musi uwzględniać po obu stronach pewną 
gotowość (sfera I – epicentrum i sfera II – pole dialogu i otwartości), 
by przez wzięcie współodpowiedzialności za dobro wspólne połą-
czyć się w sferę społeczeństwa obywatelskiego (sfera III). Obecnie 
mamy do czynienia z przejawami daleko spolaryzowanej percepcji 
zarówno wspólnoty Narodu, jak i definiowania Państwa. Nie doko-
nując egzegezy tego stanu rzeczy, obszary silnego zantagonizowania 
społecznego sytuują się na biegunach identyfikacji lub i jej braku – 
łączą się one z:

1. Wspólnotą Narodu, co przejawia się w  obecności neople-
mion w obszarze wspólnoty Polaków dzielonych na „bardziej 
Polaków” i „mniej Polaków” oraz „obcych polskiej racji stanu” 
lub też „Europejczyków” vs „ narodowo homogenicznych”. 
Stwierdzam tu, że w obecnym kontekście sporu polityczno-

-ideowego dokonuje się także pozycjonowanie środowisk, 
liderów społeczeństwa obywatelskiego.

 5 P. Gliński, O społeczeństwie obywatelskim w Polsce. Teoria i praktyka, w: Homo eli-
gens. Społeczeństwo świadomego wyboru. Księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego, 
red. D. Gawin, Wydawnictwo ifis pan, Warszawa 1997.
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2. Ze zrozumieniem oraz postawami wynikającymi z dwóch 
nakładających się kryzysów naszych czasów: pandemią 
wirusa (czasem zarazy) oraz wojną (rosyjsko -ukraińską).

W obu przypadkach mamy do czynienia z doskonałym egzami-
natorem tego, czy w Polsce możemy mówić o rozkwicie vs uwiądzie 
społeczeństwa obywatelskiego. Rzecz jasna postawa jednostki wobec 
sytuacji kryzysowych (zaraza/wojna) jest konglomeratem wielu 
różnych czynników: 

1. W przypadku wyzwań społecznych czasu zarazy aktywność 
obywatelska może być uwarunkowana np. własnym stanem 
zdrowia, poczuciem zagrożenia najbliższych, pustymi prze-
strzeniami do zagospodarowania (czyli znalezienia odpowie-
dzi na pytanie o to, gdzie pomoc Państwa i samorządu nie 
dociera i/lub jest ograniczona), formalno -prawnymi ograni-
czeniami rygorów sanitarnych (co mocno zawęża możliwość 
kontaktów międzyludzkich).

2. W  przypadku wojny są to chociażby przepisy dotyczące 
aktywności w pasie przygranicznym6. Ale jest to także realne 
poczucie zagrożenia vs odpowiedzialności za członków wła-
snych stowarzyszeń oraz angażowania ich w tak trudnym 
zadaniowo terenie i ryzykownym czasie. 

Z wielu stron pada uzasadnione stwierdzenie, że dzięki aktyw-
ności obywateli – ich spontanicznej samozaradności i pomocy wza-
jemnej – oraz aktywności NGo udało się ten trudny egzamin czasu 
próby zdać i wesprzeć maksymalnie wielu potrzebujących pomocy7. 

 6 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r.  
w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego 
oraz części województwa lubelskiego, Dz. U. 2021 poz. 1612.
 7 Często twierdzenia te są oparte na perspektywie oceny „z własnego okna”, tzn. per
spektywie sprywatyzowanej (subiektywnej) uczestników działań, którzy nie dojadali, nie 
dosypiali – byli stale na posterunku (w środowisku mówiło się o „amoku działaniowym”). 
Wówczas to z jednego kryzysu (zarazy), przechodziło się w kolejny (wojenny) i występował 
specyficzny typ zachowań: „hiperaktywizm/nadaktywizm”, który miewał nieraz toksyczne 
oblicze. Nie podważa to absolutnie wiarygodności ogólnej, trafnej oceny środowiskowej 
odnośnie do tego kto, jak i na ile skutecznie pomagał. Chciałoby się jednak twierdzenia 
takie oprzeć na przekrojowych, ugruntowanych badaniach zjawisk pomocowych, co jest 
oczywiste, acz niewystarczająco doceniane. Przykładem niech będzie tu przygotowany 
przeze mnie ad hoc przekrojowy projekt badawczy związany z pomocą uchodźcom: 
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Jest to także efekt ostatnich działań NIW -crso, gdyż projekty reali-
zowane dzięki dostępnym środkom oraz czynione ad hoc alokacje 
wpływają na działania związane z oboma kryzysami – działania te 
rzutują na drożność projektów. Poza tym były one wspierane roz-
licznymi webinariami i szkoleniami poświęconymi „tu i teraz” obu 
stanom kryzysowym.

Funkcjonujemy więc w czasach burzliwych, naznaczonych w Pol-
sce ostrym sporem politycznym, potężnymi wstrząsami na konty-
nencie europejskim, kryzysem zaufania do instytucji europejskich 
oraz wojną rosyjsko -ukraińską. Wszystko to przy jednoczesnych 
nowych falach zagrożenia pandemicznego. Rodzi to i wyznacza 
szczególne pola aktywności społecznej i obywatelskiej dla przed-
stawicielstw społeczeństwa obywatelskiego, którymi są organizacje, 
stowarzyszenia, społecznicy i wolontariusze.

Przejawy obywatelskiej aktywności na Ziemi Lubuskiej

Ziemia Lubuska, moja regionalna Ojczyzna, jest piękna. Jestem 
w pierwszym pokoleniu Lubuszaninem, gdyż rodzice moi przybyli 

Projekt badawczy na rok 2022–2023 Międzysektorowa analiza porównawcza czynników 
socjo -psycho -edukacyjno -ekonomicznych wzmacniających versus dezorganizujących procesy 
pomocowe w sytuacji kryzysu uchodźczego w doświadczeniu pomagających i odbierających 
pomoc. Ogólny cel badań: dokonanie porównawczej analizy systemu pomocowego na 
poziomie instytucji Państwa, Jednostek Samorządu Terytorialnego (jst), społeczeństwa 
obywatelskiego (ngo, Trzeci Sektor) w sytuacji nawarstwiającego się kryzysu uchodźczego 
w perspektywie dwóch stron procesu pomocowego: dawcy i biorcy pomocy. W bada
niu tym uwzględniono szczegółową analizę czynników wzmacniających, drożnych dla 
realizowanej pomocy, oraz tych przeciwstawnych, czyli czyniących ją nieskuteczną lub 
nietrafną. Elementy tego zróżnicowania definiowane są w środowisku tych, którzy niosą 
pomoc, oraz tych, do których pomoc jest adresowana. Chodzi więc o to, żeby in statu 
nascendi uzyskać wiedzę o tym: kto i komu pomaga, w jakich obszarach ta pomoc jest 
udzielana, jakie instytucje są w to zaangażowane, w jaki sposób; jak ma się do siebie 
komplementarność i trafność niesionej pomocy (rząd–samorząd–społeczeństwo oby
watelskie) oraz opis relacji dawca vs biorca pomocy; jaka jest motywacja pomagających, 
co o tym myślą biorcy pomocy; jakie są warunki efektywności (bariery), co wzmacnia 
skuteczność, wreszcie wyprowadzenie z badań stosownych rekomendacji. Mimo tego, 
że przedsięwzięcie ma głęboki sens, projekt w żadnym resorcie nie zyskał aprobaty, 
a przecież już wkrótce władza będzie z tego rozliczana.
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tu z różnych regionów Polski. Po mieczu jestem z Zamojszczyzny, po 
kądzieli z Wielkopolski – samego Poznania. Moi rodzice przybyli tu, 
jak wielu ich rówieśników, zewsząd, tworząc przebogatą mozaikę 
społeczno -kulturową tej ziemi. Problemem, którym należy się zająć, 
jest stała tendencja do wyłączania Ziemi Lubuskiej ze spójności 
kulturowej i historycznej z pozostałą częścią kraju. Zresztą dotyczy 
to w sensie uogólnionym całości Ziem Zachodnich i Odzyskanych, 
postrzeganych jako „niewystarczająco nasze”, jakby „doklejone” 
do obszaru rdzennej Polski. Nie uwzględnia się ich słowiańskiego 
rodowodu, być może przez wzgląd na wielowiekową dominację 
Niemiec na tych terenach. Także historia powojenna (po II wojnie 
światowej) łatwą nie jest. Stałe poczucie tymczasowości tych ziem 
w granicach Polski nie sprzyjało tworzeniu wspólnoty mieszkańców 
ani krystalizowaniu ich więzi z regionem, z tą ziemią i jej historią, 
gdyż „wszystko tu było nie nasze, i cmentarze, i Kościoły, i domy…”. 

Przy tego typu uwarunkowaniach łatwiej było socjotechnicznie 
modelować postawy sprzyjające ówczesnej (PrL -owskiej) władzy, 
tworzyć tożsamość „nowego socjalistycznego człowieka”. W pro-
cesie tym wymazywano, ignorowano, zwalczano naniesione tu 
przez napływającą ludność dziedzictwo kulturowe, a składała się 
ona zarówno z pozostających tu wracających z frontu żołnierzy 
2 Armii Wojska Polskiego, jak też z powracających z obozów, niewoli, 
zsyłki do pracy przymusowej w Niemczech, z łagrów czy też tych 

„przyniesionych” w konsekwencji akcji Wisła z Kresów Wschodnich 
i/lub innych regionów kraju. Charakterystyką tych ziem są długie 
lata milczącego znoszenia opresji nowej władzy i częste budowanie 
iluzorycznej wspólnoty – wymuszonej, wyreżyserowanej, „bo tak 
władzy było na rękę”, niźli spontanicznej, uwewnętrznionej. Sytu-
acja ta trwała wiele lat i zrodziła nowe pokolenie „reprodukujących 
się elit” oraz „trwale zmarginalizowanych”. W obu przypadkach 
dokonywała się reprodukcja: świadomości, kim się jest i do czego 
można aspirować. Przy czym ta pierwsza jest spójna ze światem 
władzy, drożniejsza w drodze kariery i awansu społecznego, druga 
zaś interpretowana coraz częściej jako niepragmatyczna, uciąż-
liwa, odosobniona, niepotrzebna „donkiszoteria”. Nastroje społeczne 
i sympatie polityczne z biegiem lat coraz bardziej się homogenizowały, 
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wypiętrzając przy tym środowiska i grupy polityczne ancien régime 
i/lub z czasem promując lewicowo -liberalne partie o wyraźnie pro-
niemieckich i prorosyjskich afiliacjach. 

Zarówno kiedyś, jak i teraz społeczeństwo obywatelskie Ziemi 
Lubuskiej z mozołem się upodmiotawia. Z ostatniego Raportu GUs8 
wynika, że wskaźnik obecności NGo na 10 tysięcy mieszkańców 
osiąga zaledwie 2,4 jednostek. Lubuskie znajduje się na końcu zesta-
wienia, choć nieodmiennie od lat towarzyszy mu także Opolszczy-
zna ze wskaźnikiem 2,5. I stan ten trwa od lat. 

Dlatego też praca organiczna, mozolna, trudna, czasochłonna 
związana z budzeniem obywatelskości na Ziemi Lubuskiej (także 
na Opolszczyźnie) jest bezdyskusyjnie potrzebna. Trud budowy 
społeczeństwa obywatelskiego dokonuje się we współpracy z róż-
nymi podmiotami i ludźmi uznającymi, że społeczeństwo obywatel-
skie samo z siebie się nie stanie (chyba że w procesie gwałtownych, 
rewolucyjnych zmian) i że potrzebuje zarówno liderów, jak i miejsc 
swojej identyfikacji, spotkań oraz wydarzeń kluczowych dla samo-
identyfikacji i samoorganizacji9.

 8 Raport: Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, funda
cji, społecznych podmiotów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządu 
gospodarczego i zawodowego w 2020 r. – wyniki wstępne [online] https://stat.gov.pl/
obszarytematyczne/gospodarkaspolecznawolontariat/gospodarkaspolecznatrzeci

sektor/dzialalnoscstowarzyszenipodobnychorganizacjispolecznychfundacjispo
lecznychpodmiotowwyznaniowychorazsamorzadugospodarczegoizawodoweg
ow2020rwynikiwstepne,3,9.html [dostęp: 09.08.2022 r.]. 
 9 Dziękuję zatem Panu Wojciechowi Jachimowiczowi (członkowi rdpp i rady pro
gramowej niw crso, społecznikowi, pasjonatowi regionalizmu) za wieloletnią „orkę na 
ugorze” i wspieranie ngo w moim regionie, Panu Kamilowi Sieratowskiemu (sekreta
rzowi Lokalnej Grupy Rybackiej Obra Warta) – człowiekowi instytucji, kreatorowi wielu 
podmiotów i działań; Pani Prezes Stowarzyszenia Matecznik Pomocniczości i Dobroci 
z Ciborza Beacie Zaliwskiej, pielęgniarce psychiatrycznej, wrażliwej na ludzki los i profe
sjonalnej we wspieraniu tych, co w „niedoli”; Panu Tadeuszowi Płóciennikowi (Prezesowi 
Towarzystwa Sportowego Sokół z Żar), wychowawcy wielu pokoleń młodych sportowców, 
reprezentantów kraju, regionu, miasta; Panu dr. Wojciechowi Weryszce z Białkowa koło 
Cybinki – niezłomnemu synowi Polesia, który tradycje swoich przodków z sukcesami 
ożywia na Ziemi Lubuskiej; Panom Piotrowi Kowalczykowi z Wymiarek, Krzysztofowi 
Warcholikowi ze Świebodzina; Pani Henryce Staroście, wieloletniej animatorce i twórczyni 
dziecięcego i młodzieżowego Zespołu Pieśni „Mała Tęcza” z Olbrachtowa, który wraz 
z Zespołem „Złoty Kłos” z Marszowa prowadzonym przez Panią Jadwigę Siri objąłem 
poselskim mecenatem kultury. 
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Osoby, które przywołałem w przypisie, postrzegają NIW -crso 
jako kreatora vs demotywatora aktywności obywatelskiej. Czasami 
bowiem poprzez biurokratyczne zapory wyhamowuje on oddolną 
kreatywność. Z drugiej strony sieć naszych współpracowników – 

„działających na pierwszej linii” – często cechuje się ubóstwem 
kompetencji zadaniowych, co skutkuje prymatem emocji nad 
pragmatyką (zwłaszcza w kontekście kontaktów z tak sprofesjo-
nalizowanymi instytucjami jak NIW -crso). W efekcie nadmiernie 
często w działaniach odpowiadamy na zew ducha przy uwiądzie 
idei. Wiąże się to z tym, że praca społeczna nie ma być „robotą jed-
nego za wszystkich”, tylko „robotą wszystkich w imię wspólnoty”. 
Rozumiem przez to proces, który musi się wydarzyć, czyli dojrze-
wanie do obywatelskości: instytucjonalne i personalne, dokonujące 
się z nadzieją na procesualność i trwałość zmiany. Musi się to reali-
zować w dialogu z instytucjami władzy na każdym szczeblu, czyli 
i „władza musi chcieć!”. 

Warto docenić każde wsparcie doradcze, formalne, finansowe, 
funkcjonalne, środowiskotwórcze ze strony NIW-crso i chwalę 
go na wszelkich forach, uwzględniając przy tym niebagatelną rolę 
zarówno liderów, jak i wieloosobowego zaciągu młodych pracowni-
ków Instytutu, którzy stworzyli go przed 5 laty i wciąż stanowią o jego 
prestiżu i dobrym odbiorze w środowisku beneficjentów. Konieczna 
jest jednak także refleksja krytyczna. Nawet porównując tak młodą 
instytucję do działających od wielu lat programów Młodzież, później 
Młodzież plus, potem Młodzież w działaniu, aż wreszcie Erasmus 
i Erasmus plus, z całą mocą trzeba stwierdzić, że NIW -crso nie 
ma się czego wstydzić. Stał się już dziś poważnym graczem na polu 
wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 

Podsumowanie

Z  pewnością pozostaje sporo raf, których wyeliminowanie jest 
konieczne, aby sprostać wyzwaniom niełatwych czasów. Zachęcam 
NIW -crso do procesu stałej autoewaluacji, zmian i kompatybilno-
ści z tętnem Polski powiatowo -gminnej. Ta Polska czuje niedosyt 
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zaopiekowania, cierpi na dużą fluktuację kadr, odpływ ludzi, zra-
żanie się, rezygnację, odczuwa strach i lęk, że „władza”(niestety 
NIW -crso czasami jest tak postrzegany) skarci organizacje poza-
rządowe drakońskimi karami, każe zwracać środki, a przecież „skąd 
my mamy to brać, skoro wydaliśmy na działania”10. 

Pragnę zwrócić tutaj szczególną uwagę na kluczowy element 
synergii pomiędzy oBYWATELEM a  władzą  – jest nim zaufa-
nie. Należy przyjąć, że wektor tego procesu jest dwukierunkowy – 
oporopowrotny, tzn. „jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. Zatem od NGo 
oczekuje się zwiększenia sprawności organizacyjnej, adekwatności 
funkcjonalnej, reprezentatywności dla spraw lokalności. Ale prze-
cież i wobec NIW -crso formułuje się wyraźne oczekiwania odej-
ścia od blokad funkcjonalnych, mechanizmów niweczących tlące 
się obustronne zaufanie. Kończąc – jako osoba mająca styczność 
z sektorem obywatelskim – pozwolę sobie wymienić pewne zarzuty 
formułowane pod adresem Instytutu: 

1. Długotrwałość procesów decyzyjnych, dotyczących ogłoszenia 
wyników konkursów grantowych – wszyscy na to narzekamy 
(szczególnie te podmioty, które nie posiadają wystarczającej 
własnej zasobności, by zadatkować na rzecz przygotowywa-
nych projektów). 

2. Długotrwałość i  hiperszczegółowość  – nadmiar biurokra-
cji (mimo że wiele już w tej materii się dokonało dobrego) 
w procesie rozliczania etapowego projektów wieloletnich, 
co w sposób dramatyczny opóźnia wypłaty kolejnych transz 
środków na ich realizację11. 

3. Pojawiające się tendencje do zarówno klientelizmu, jak i nie-
uprawnionego godzenia w niezależność instytucji i jej decyzji 
finansowo -programowych. 

 10 Nie zżymajcie się Państwo z niw crso, że tak interpretowana jest jego rola, ale 
w potocznym odczuciu ludziom trudno się pozbyć przyzwyczajenia do takich – często 
niesprawiedliwych – uogólnień. 
 11 Oczywiście złośliwości można mnożyć i kuriozalne przykłady przywoływać, jak 
chociażby będące w obiegu historie, że środki na projekt przyszły w grudniu – projekt 
zaś dotyczył działań całorocznych i… jasne, że stugębna, nieżyczliwa plotka robi swoje, 
ale jestem czasami odbiorcą faktografii, którą powierzają mi zagubieni beneficjenci, 
zatem pewne ziarenko prawdy w tym jest… 
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4. Niewystarczająca pamięć instytucjonalna, szczególnie 
w kontekście czasu zarazy, kiedy specyficzność form dzia-
łania i organizacja pracy wymagały większej reaktywności 
i modalności wobec zasad reżimu sanitarnego i fazowego 
wypiętrzania się zagrożenia pandemicznego. 

5. Niewystarczająca (acz wzrastająca) reaktywność na konteksty 
otoczenia społeczno -ekonomicznego, warunkującego działal-
ność NGo (inflacja, wojna, nowe wyzwania zadaniowe podej-
mowane ad hoc). 

6. Zmienność, chimeryczność obustronnego zaufania instytucji 
(NIW -crso) do beneficjenta (z nieskrywaną podejrzliwo-
ścią, że coś ma do ukrycia) i beneficjenta wobec Instytucji, 
że decyzje nie są transparentne ani oparte na rzeczowych, 
merytorycznych przesłankach. 

Warto, aby w szczególnym czasie jubileuszu 5-lecia NIW -crso 
wymienione wyżej oczekiwania wobec Instytutu uwzględnić w pro-
cesie zmian w instytucji. Warto usprawniać działania, otwierać 
szerzej programy oraz śmielej dialogować z organizacjami pozarzą-
dowymi, wsłuchując się w ich oczekiwania i potrzeby. 
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dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spoleczny-
ch-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-sa-
morzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2020-r-wyniki-w-
stepne,3,9.html [dostęp: 09.08.2022 r.].

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 
2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze 
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MIChAŁ ŁuCZEWSKI 

Trzeci mesjanizm.  
Janion jako totalne dzieło sztuki

Najpiękniejsza definicja wspólnoty – wspólnoty opartej na praw-
dziwej solidarności  – jaką znam, to społeczność tych, którzy 
razem przechodzą przez doświadczenia graniczne: cierpienie 
i  radość. Wspólnota to ludzie, którzy razem się śmieją i  razem 
płaczą. Jak jest u nas? U nas jedni się śmieją z tych, którzy płaczą, 
a inni płaczą wtedy, kiedy inni się śmieją. Nie może być głębszego 
podziału. Mur niezrozumienia, obojętności i  gniewu wychodzi 
z naszych głów, a na samym końcu – przechodzi przez Polskę. 

Przez ostatnie lata Polska doświadczyła szeregu szoków: katastro-
falnych zjawisk pogodowych (na zmianę susza, pożary i powodzie, 
i smog, cały czas smog), epidemii coVID-19 oraz wojny. Kiedyś każdy 
z nich równałby się wielkiemu kryzysowi, społecznej apokalipsie, 
a my musieliśmy przejść naraz przez nie wszystkie, przez ich eksplo-
zywne, nieprzewidywalne spiętrzenie: „powietrze, ogień i wojnę”. 
Pamiętam wzrok moich studentów, wymęczonych wizją klimatycz-
nego Armagedonu i niekończącymi się covidowymi kwarantannami, 
kiedy spotkaliśmy się po ataku Rosji na Ukrainę. Semestr rozpoczę-
liśmy od tego, że jedna z najzdolniejszych studentek zdefiniowała 
własne pokolenie jako pokolenie niepokoju. I teraz „pokolenie nie-
pokoju” kończyło semestr wojną. Jak przejść od brutalnego świata 
do uniwersyteckich zajęć? Jak mówić o metodach jakościowych, 
kiedy obok płonie państwo, a tysiące uchodźców szturmują nasze 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.303‑320
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granice? We wzroku studentów była jakaś niezgoda i niezrozumie-
nie, że oto na ich oczach „zaczęło się”. A co „zaczyna się” w tej części 
świata, próbującej wykroić tutaj trochę istnienia między Niemcami 
a Rosją, Zachodem a Wschodem, UsA a Chinami? Odpowiedź jest 
jedna: zaczyna się wojna. Wojna – do której nikt nie przygotował 
moich studentów i nas samych. Kiedy mówimy: „zaczęło się”, to 
wiemy, że zaczął się koniec. „To początek końca” – jak śpiewał Kazik 
w swojej profetycznej pieśni o „tej krainie”.

Prawo i rytuał

Każde społeczeństwo poddane tak potężnym przeciążeniom nara-
żone jest na apokalipsę. Kiedy rozpada się świat wokół nas, najczęściej 
rzucamy się sobie do gardeł. Jak pokazywał francusko -amerykański 
antropolog, René Girard, opowieści o końcu świata – o potopach, 
trzęsieniach ziemi, pożogach – w istocie zawsze są opowieściami 
o kryzysie społeczeństwa i rozpadzie relacji między nami. W takiej 
sytuacji dar wspólnoty i solidarności staje się najbardziej kruchym 
darem. Paradoks polega na tym, że jedynie wspólnota pozwala nam 
przejść apokalipsę – bo przecież możemy przejść koniec tylko razem, 

„jedni drugich” brzemiona nosząc – a właśnie wspólnota jest tym, co 
najszybciej tracimy. Tracimy, bo wyszarpujemy ją sobie. Chcemy ją 
zawłaszczyć. I wtedy powracamy do najbardziej archaicznych pro-
cesów społecznych. Żeby odzyskać utraconą jedność, podobnie jak 
antyczne społeczeństwa korzystamy z dwóch pierwotnych strategii: 
prawa i rytuału.

Strategia prawa polega na tym, że represjonujemy wszelkie 
nieuporządkowane pragnienia: seksualność i agresję, nakładamy 
na siebie tabu i restrykcje, wykorzeniamy wszelką przemoc mię-
dzy nami, wszelkie zadrażnienia, unikamy wchodzenia sobie na 
odcisk. W języku teorii Girarda prawo jest na najgłębszym poziomie 
oparte na zakazie naśladowania innych – zabrania nam pożądać 
wszystkich „rzeczy”, które bliźniego są, bo dzięki temu nie możemy 
wejść w spiralę agresji. To była droga, którą nieświadomie wybrały 
rządy większości państw w obliczu epidemii. Ustanawiane przez nie 
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prawo było niezwykle surowe – zabraniało nam nawet spotykać się 
w lesie! Nie mogliśmy grzebać swoich zmarłych! Kiedy nie możemy 
się widzieć, nawet podczas fundujących naszą cywilizację litur-
gii pochówku, jest jasne, że wszelkie przyczyny konfliktu zostały 
wyeliminowane. Ale jakim kosztem! Co więcej, brak konfliktu nie 
oznacza wcale pokoju i jedności. Porządek utrzymywany jest prze-
cież tylko dlatego, że państwo posiada monopol przemocy, który 
będzie mu w razie czego służył do egzekwowania prawa. W takim 
surowym świecie, świecie drakońskiego prawa nie da się żyć. Nie 
można w nim oddychać.

Dlatego archaiczne społeczeństwa obok strategii prawa wypra-
cowały konkurencyjną strategię, strategię rytuału czy też karna-
wału, który do chłodnego świata prawa wprowadza życie i żar. Ta 
strategia odzyskiwania jedności jest jednak paradoksalna. Otóż 
polega ona na… łamaniu prawa. To, co było przez prawo zakazane, 
rytuał nakazuje. Trzeba zburzyć wszelkie tabu. Rytuał opiera się 
na naśladowaniu innych bez żadnych granic, legitymizuje pra-
gnienie tego, co posiadają inni, wznieca ukrytą agresję i impulsy 
seksualne. Z drobnych przekroczeń powoli wyłania się przemoc, 
która wchłania wszystkich. No dobrze, ale jak to się ma do jedności 
społecznej, jeśli rytuał sprawia, że wszyscy walczą? Otóż w pew-
nym momencie dynamika „wszyscy przeciw wszystkim” zamie-
nia się w dynamikę „wszyscy przeciwko jednemu”. Społeczeństwo 
odnajduje kozła ofiarnego i na nim – poprzez jego wygnanie, prze-
śladowanie, mord – odbudowuje swoją jedność. Wszyscy łączą się 
w nienawiści przeciwko kozłowi ofiarnemu. Kolejny paradoks jest 
taki, że często staje się nim dotychczasowy król, prawodawca – ten, 
który wprowadzał i  egzekwował prawo. Dopiero wtedy można 
wreszcie oddychać.

Jeśli spojrzymy teraz na nasze społeczeństwa w ostatnich dwóch, 
trzech latach, to zobaczymy, że nastąpiła w nich oscylacja od reżimu 
prawa, który usiłował zatrzymać wrzenie społeczeństwa, do reżimu 
rytuału, w którym społeczeństwa wybuchały i skupiały swoją agresję 
na „królach” (premierach, prezydentach), którzy prawo reprezento-
wali. Tak należy, jak sądzę, rozumieć ruch Black Lives Matter w UsA 
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czy Ogólnopolski Strajk Kobiet w Polsce1. Po jałowym, dusznym cza-
sie covidowych obostrzeń przyszedł czas łamania wszystkich zasad, 
które wcześniej były bezdusznie egzekwowane. W obliczu osłabie-
nia przez falę kryzysów instytucji ekonomicznych i politycznych 
najważniejszy okazał się już nie postęp gospodarczy czy społeczny, 
ale moralny i religijny. Współczesne społeczeństwa zaczęły odcho-
dzić od tradycyjnych form mobilizacji społecznej na rzecz gorących, 
eksplozywnych performansów społecznych, które przypominają 
karnawały i religijne rytuały społeczeństw archaicznych. Choć 
można prawo przyporządkować domenie państwa i elit rządzących, 
a rytuał – domenie społeczeństwa i kontrelit, to widać, że samo 
społeczeństwo przechodziło między prawem i rytuałem. Często te 
same osoby, które domagały się radykalnych środków ostrożności, 
takich jak niewychodzenie z domu bez potrzeby i utrzymywanie 
dystansu społecznego, chwilę potem brały udział w Ogólnopolskim 
Strajku Kobiet, który gromadził na ulicach miliony. 

Jak w takiej sytuacji polaryzacji można odbudowywać wspólnotę 
Polaków? Czy w tej oscylacji między prawem i rytuałem możemy 
odnaleźć wspólnotę i solidarność? Jest to zadanie karkołomne, gdyż 
w naszej chrześcijańskiej kulturze – polscy ateiści są oczywiście 
chrześcijańskimi ateistami – wszystko robimy w imię wspólnoty 
i solidarności. W imię solidarności przestrzegano wszystkich, nawet 
najbardziej wątpliwych restrykcji i w imię solidarności te restryk-
cje łamano. Ale żadna ze stron nie potrafiła stworzyć wspólnoty, 
która obejmowałaby wszystkich. Co więcej, jedni budowali jedność 
społeczną na prawie, a drudzy – na rytuale, ale wszyscy coraz bar-
dziej się polaryzowali. Połączenie w jednym społeczeństwie tych 
dwóch mechanizmów prowadziło do jeszcze większych podzia-
łów i rozpadu społecznego. Mechanizm kozła ofiarnego nie mógł 
przynieść fałszywego i chwilowego pokoju, bo drugiej strony nie 
można było w żaden sposób wyeliminować. Próby „zniknięcia” jej, 
tylko ją wzmacniały. W konsekwencji to, co jedna strona polskiego 

 1 M. Łuczewski, Wirus społeczny. O konflikcie społecznym w pandemii [online] https://
wei.org.pl/2021/dokumenty/raporty/mluczewski/wirusspolecznyokonflikciespolecz
nymwpandemiimichalluczewski/ [dostęp: 29.07.2022 r.]. 
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społeczeństwa widziała jako wyraz solidarności, druga postrzegała 
jako wyraz nienawiści – i vice versa. 

Pewną wskazówką wyjścia z tego klinczu może być koncepcja 
mojego mentora, Charliego Palmgrena, który mówi, że odtworzenie 
zaufania zakłada przejście czterech kroków: (a) interakcja z innym, 
(b) uznanie innego, (c) zintegrowanie jego wglądów i dopiero potem 
możliwe jest wspólne działanie i (d) rozwój. Za swoim mistrzem, 
jednym z najwybitniejszych teologów amerykańskich XX w., Hen-
rym Nelsonem Wiemanem (Martin Luther King poświęcił mu swój 
doktorat), Charlie określa ten proces jako „twórczą wymianę”, cre‑
ative interchange2. Żeby zilustrować ten proces, posłużę się moim 
doświadczeniem z ostatnich lat i dekad polskich wojen kulturowych. 

Przeszłe doświadczenie nie jest tylko sprawą przeszłości. Wojna 
polsko -polska nie skończy się, a raczej – możemy być tego pewni – 
jeszcze się zaostrzy. Z dawnych wojen możemy wyciągać wnio-
ski dotyczące wojen przyszłych. Jest bowiem jasne, że nadchodzą 
kolejne, być może jeszcze bardziej katastrofalne szoki (ubóstwo 
energetyczne, zubożenie społeczeństw, inflacja, stagflacja, bankruc-
twa państw, radykalizacja mas, upadki rządów, zmiana porządku 
światowego, a nawet wizja wojny nuklearnej) i nasze społeczeństwo 
jeszcze raz sięgnie po to, po co sięgało zawsze: prawo i rytuał, z tym 
że będą one odpowiednio bardziej radykalne, gdyż rzeczywistość, 
z którą będą się mierzyć, będzie radykalna. I wszyscy jeszcze bar-
dziej panicznie poszukując wspólnoty, jeszcze raz o niej zapomną.

Interakcja: Zobaczyć rzeczywistość

W czasie najgorętszych protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego ws. „Ustawy o ochronie życia” nie mogłem ruszyć 
się z łóżka. Kiedy gorączka minęła i myślałem, że będę mógł powrócić 
do żywych, koronawirus uderzył mnie znienacka w kręgosłup. Sobie 

 2 S. Hagan, Ch. Palmgren, Chicken Conspiracy: Breaking the Cycle of Personal Stress 
& Organizational Mediocrity, Baltimore 1999; Ch. Palmgren, Ascent of the Eagle: Being and 
Becoming Your Best Paperback, Dayton 2008. 
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tylko znanym sposobem znalazł to najbardziej bolesne miejsce, które 
budzi się we mnie w momentach stresu i zamienia w skulone, cier-
piące ciało. Każda próba zmiany pozycji była torturą. Na wszystko 
patrzyłem przez covidową mgłę ze strachem przed kolejnym ata-
kiem bólu. I wtedy mój syn przyniósł mi nagranie spod warszaw-
skiego kościoła św. Aleksandra. Cały plac Trzech Krzyży z lasem 

„faków” i  „jebaćpisów” nad głowami skandował: „Wypierdalać, 
wypierdalać, wypierdalać”, „chuj wam w dupę, chuj wam w dupę, 
chuj wam w dupę”, „faszyści, faszyści, faszyści”. Wyglądało to na 
rytuały ofiarnicze wzięte z podręczników antroplogii, wszystkie 
tabu były niszczone, a na wierzch wychodziły represjonowane dotąd 
agresja, przemoc i seksualność.

Widziałem przed kościołem czarno ubranych mężczyzn, którzy 
chcieli go bronić przed napierającym tłumem. Między dwoma gru-
pami policja w pełnym bojowym rynsztunku, pałki, tarcze, kaski3. 
Pewna pani w pierwszym rzędzie, która najwyraźniej miała za nic 
to, że jest nagrywana, wrzeszczała do kamery: „Bąkiewicz, kurwo 
jebana, faszysto jeden, ssij pałę, cioto – dawaj!”. – Tato – Jeremi spoj-
rzał na mnie badawczo. – Czy jeślibyś mógł, broniłbyś kościoła? – 
Tak – usłyszałem, jak odpowiadam.

Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Manifestacje, protesty i kontr-
protesty to nie mój styl. Nie lubię tłumów. Poza tym: bałbym się sta-
nąć w strefie zgniotu, na przecięciu tych dwóch Polsk, które mogłyby 
mnie rozjechać, wśród skrajnych emocji i wyzwisk, a potem – kry-
tyki znajomych, którzy połączyliby mnie z „faszystami”. Nie umiał-
bym też w tym szale i uniesieniu zapomnieć o cichej śmierci, która 
z każdym wydechem podnieconych ciał wzlatywała w powietrze 
i z każdym wdechem w nie wnikała. Wszyscy krzyczeli, byli silni 
i zwarci, ale niewidzialny wirus już między nimi przepływał, żeby 
odnaleźć ich najbardziej czuły punkt. W imię czego miałbym ryzy-
kować swoim zdrowiem i życiem? Tamten zimny, wrzący plac był 
ostatnim miejscem, na którym powinienem się znaleźć, a mimo 
wszystko odpowiedziałem: „Tak” – i łzy napłynęły mi do oczu.

 3 Kościół pw. św. Aleksandra (26.10.2020) [online] https://www.youtube.com/
watch?v=dr0q4bQcXCU [dostęp: 29.07.2022 r.].
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Ta odpowiedź zaskoczyła mnie, bo wypływała spoza kalkulują-
cego i strachliwego mózgu, gdzieś z głębi serca, w którego krwawym 
zakamarku odłożyła się polska, arcypolska sentymentalność. Na 
moim łożu covidowych boleści czułem, że się prostuję, że stając 
naprzeciwko tłumu zrobiłbym właściwą rzecz. Tak jak wtedy, kiedy 
jechałem w nieznane na Kijowski Majdan, bo moja ciężarna żona 
wysłała mnie do Ukrainy, żebym walczył o „wolność waszą i naszą”. 
Ale przecież moi progresywni znajomi, przeszkoleni w podejrze-
niach i krytykach, nie widzieliby w scenie między cierpiącym ojcem 
a ciekawskim synem „upartego trwania polskości”, ale reprodukcję 
patriarchatu i nacjonalizmu.

Mur, który przeszedł najpierw przez stopnie kościoła św. Alek-
sandra, przechodził teraz przez moje myśli. Ja wzruszałem się, że 
broniłbym kościoła, a „oni” na pewno byli wzruszeni, że bronili 
kobiet, ja bałem się „ich” agresji, a „oni” – mojej, we mnie był gniew 
na „nich”, a w „nich” gniew na mnie. Ta apokaliptyczna konfrontacja 
między nami odbywała się jedynie w mojej skołatanej głowie, bo 
kolejne tygodnie przeleżałem w malignie, z trudem przerzucając 
się z boku na bok. Patrzyłem tylko, jak na awatarach znajomych 
pojawiały się czarne strajki, błyskawice i osiem gwiazdek, spod 
których nie można było dostrzec już naszych twarzy, jak kolejne 
uniwersyteckie wydziały wydawały coraz bardziej płomienne 
odezwy i jak daleko odeszliśmy od dawnego świata, bo nobliwy 
prof. Jerzy Bralczyk, którego zawsze posłusznie słuchaliśmy, stał 
się obiektem drwin, gdy polecił protestującym zastąpić wulgarne 
hasło „wypierd…” staropolskim „precz”.

Codziennie kiedy odwoziłem moje dzieci, mijałem kościół i czu-
łem się trochę tak, jak wtedy gdy jako kilkulatek przechodziłem 
obok potężnego Muru Berlińskiego. Po stronie zachodniej był 
upstrzony najdziwniejszymi graffiti i mógł wydawać się olbrzymią 
artystyczną instalacją, ale jego prawdziwe znaczenie ujawniało się 
po drugiej, wschodniej, „mojej” stronie: pustej, złowrogiej i krwa-
wej. I teraz po trzydziestu latach patrzyłem w Warszawie na podobne 
kolorowe napisy, za którymi czai się pustka i wrogość. Oto moja 
marszruta. Przystanek pierwszy: na Marymonckiej stały dwie fur-
gonetki z napisami „aborterzy w Szpitalu Bielańskim zabili 131 
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dzieci”. Potem napisy zostały zamalowane („Tak dla wyboru, nie 
dla terroru”), więc 1:0 dla postępu. Przystanek drugi. Ciąg czer-
wonych graffiti: „Przejmujemy środki reprodukcji”, „Jeśli zechcę 
aborcji, będę ją miała”, „Nie oddam swojej wolności”. Tu nikt nie 
próbował nawet konkurować, tylko kibice Legii dodali gdzieniegdzie 

„elkę” i cWKs. Przystanek trzeci: „Faszyści to zwykłe gnidy”, napis, 
który pojawił się na miejscu zamazanego „Geje to zwykłe pedały”. 
Wreszcie dojeżdżałem do domu. Żona i gromada dziatek witała mnie 
chlebem i solą.

Na mojej ulicy nikt nic nie napisał, bo nie było na czym. Nisz-
czymy mienie publiczne, a nie prywatne. Raz tylko sąsiad wystawił 
plakat wyborczy Andrzeja Dudy, ale ktoś po tygodniu go zdewa-
stował. Na tym zakończyła się nasza dyskusja o polityce i odtąd 
Duda patrzył na naszą ulicę swoją pustą, wyciętą twarzą. Mimo 
że nie rozmawiamy o swoich poglądach, to przecież między nami 
nadal przechodzi ten niewidzialny mur: przez nasze ulice, rodziny, 
sąsiedztwa. Choć nie mówimy głośno, co myślimy o Polsce, to bez 
trudu rozpoznajemy, kto jest kim, kto jest „od Tuska”, a kto „od 
Kaczyńskiego”.

Uznanie: Docenić przeciwnika

Barykada między nami jest potężna, dusimy się pod nią, ale ona 
jednocześnie chroni nas przed apokalipsą. Bez niej nastąpiłaby 
społeczna eksplozja, bo byśmy się naprawdę pozabijali. Na placu 
Trzech Krzyży w miejscu, gdzie spotykały się dwie Polski, musiała 
stać policja, żebyśmy się nie zagryźli. Gdy wydawało się, że zaraz 
ten mur pęknie i się pozabijamy, stała się rzecz, której nie umiałem 
wytłumaczyć. Naraz ten bluzgający, obcy mi tłum zaczął śpiewać 
hymn Polski. Wśród „jebań” i „wypierdalań” rozległ się nasz „Marsz, 
marsz Dąbrowski!”. Na początku myślałem, że to żart, kolejna trans-
gresja, ale nie – wszyscy stanęli na baczność i śpiewali w skupieniu, 
z powagą. Tłum uspokajał się i jednoczył. Ogarnęła go jakaś dziwna 
wzniosłość.
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Uśmiechnąłem się, bo mimo całego patosu protestujący śpie-
wali hymn Polski tak samo nieumiejętnie, jak ja na każdej szkolnej 
akademii. Odnajdywałem się w  tych wszystkich fałszach, nie-
równościach i kiksach, bo to były moje fałsze. Zawsze śpiewałem 
z wielkim przejęciem, aż na pierwszym przesłuchaniu do licealnego 
chóru maestro powiedział mi, żebym więcej się już nie wysilał. Ale 
ja nadal śpiewałem, nawet z większym zacięciem, żeby zagłuszyć 
jego krzywdzącą diagnozę. Prof. Antoni Sułek uważa, że nie należy 
wierzyć ludziom, którzy mówią zbyt ładnie i okrągło, a śp. Krzysztof 
Michalski powtarzał, że nie ufał ludziom, którzy nie klną (po straj-
kach mógłby uwierzyć znacznie większej liczbie osób; oczywiście, 
poza prof. Bralczykiem), a ja nie wierzę ludziom, którzy śpiewają 
bez fałszu. Za każdym razem, gdy ktoś śpiewa pełną piersią mimo 
wszystkich swoich słuchowych i artykulacyjnych niedoskonałości, 
widzę w nim bliźniego.

Mazurek Dąbrowskiego! Przed dwoma dekadami szedłem razem 
z  moim znajomym bulwarami nad rzeką Zayandeh Rud, która 
przepływała przez Isfahan, architektoniczną perłę Iranu i jedno-
cześnie „miasto polskich dzieci”, które znalazły tutaj schronienie 
podczas II wojny światowej. Zaczepiło nas kilku Irańczyków. Kiedy 
dowiedzieli się, że jesteśmy z  Polski, jeden z  nich powiedział: 
Mrożek. I powiedział to idealnie z pięknym, wyraźnym polskim 

„ż” w środku. Mrożek? – zapytałem, bo nie oczekiwałem tego słowa 
w tym miejscu. – Tak, jego sztuki wspaniale opisują absurd naszego 
życia w Iranie. – Roześmialiśmy się, a między nami zawiązała się jakaś 
ponadkulturowa, inteligencka nić. Usiedliśmy pod mostem, a oni 
zaczęli śpiewać swoje wielogłosowe pieśni, które odbijały się o przę-
sła i przenosiły mnie w jakieś odległe czasy Hafiza i Rumiego. Ale 
w końcu zrobili to, co musiało kiedyś nastąpić. Kiedy wreszcie 
skończyli, ich wzrok powędrował ku nam i powiedzieli, że teraz 
nasza kolej. Co? Zaraz! Jak to? Byliśmy przerażeni. W panice szuka-
liśmy jakichś pieśni, których słowa znaliśmy. Ale powoli odpadało 
wszystko. Jeśli ja coś znałem, Maciek rozkładał bezradnie ręce. Jeśli 
on coś proponował, ja byłem bezradny. Zostało nam kilka kolęd, ale 
jako liberałowie i ateiści byliśmy na nie zbyt dumni. Aż wreszcie 
została nam ostatnia deska ratunku: hymn. Fałszując, nierówno, 



312 michał łuczewski

nietrafiając w dźwięki, coraz bardziej zakłopotani i z coraz więk-
szym patosem melorecytowaliśmy ten nasz Mazurek Dąbrowskiego 
i z tego Mazurka rzeczywiście robił się Mrożek.

Po dwudziestu latach przed kościołem św. Aleksandra słyszałem 
ten sam hymn, który z takim wysiłkiem śpiewałem nad Zayandeh 
Rud. I gdyby nie pobyt w Iranie, dla mnie i dla Maćka początek zawi-
łej drogi, która zaprowadziła go do islamu, a mnie do chrześcijań-
stwa, pewnie śpiewałbym go teraz wśród tego czarnego tłumu. Naraz 
zdałem sobie sprawę, że każdy z nas na swój sposób próbuje śpiewać 
ten hymn, żebyśmy znów „byli Polakami”. Możemy go wypaczać, 
torturować, męczyć, ale jest w nas to ukryte pragnienie jedności, 
wspólnoty i solidarności, pragnienie bycia Polakami, pragnienie 
bycia po prostu. Tak, to o to chodzi. Chcemy, żeby Polska była Pol-
ską. Chcemy maszerować „do Polski”, żeby się z nią „połączyć”, bo 
wtedy dopiero „będziem Polakami”. Więc na placu Trzech Krzyży 
wszyscy maszerowaliśmy – ze swoich łóżek, znad ekranów, z bojo-
wych posterunków, stojąc na schodach. To byli obywatele, Polacy, 
bliźni moi.

Integracja: Zintegrować symbole

Chcemy pokoju, ale szykujemy się do wojny. Tak bardzo tęsknimy 
za solidarnością i wspólnotą, że jesteśmy w stanie się pozabijać. Kto 
na nas rzucił to przekleństwo? Wszyscy krzyczą „tu jest Polska”, 
a ja już nie wiem, gdzie i czym ona jest. Nasz mózg ma skłonność 
do rozumienia rzeczywistości przy pomocy zimnych zdań i logicz-
nych wnioskowań, ale ruchy społeczne poruszane są przez gorące 
symbole i archetypy. 

Chciałem zrozumieć te wyobrażenia drugiej strony, które 
wypchnęły moich znajomych na ulice. Joasia, która jest profesorką 
socjologii w  Krakowie, odpowiedziała mi, że dla niej gdzieś na 
samym dnie była to Wolność wiodąca lud na barykady, a Tomek, jeden 
z najwybitniejszych polskich naukowców społecznych, wyjaśnił mi, 
że jest to „ciało, ciało kobiety, ciało wolne i niezależne (»myślę, czuję, 
decyduję!«)”. Te same skojarzenia przyszły do głowy redaktorkom 
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portalu kobieta.pl, które zestawiły Wolność wiodącą lud na barykady 
z dwoma Polkami, które podczas protestów weszły na samochody 
i obnażyły się przed tłumem.

Patrząc na te sceny, Agata Szczęśniak, założycielka „Krytyki Poli-
tycznej” i dziennikarka oKo.Press, napisała: „Skoro rewolucje »się 
rodzą«, to chyba muszą mieć przynajmniej matki? Matki, kochanki, 
siostry, ciotki, ale i święte lub mniej święte patronki, wojowniczki, 
bojowniczki, amazonki. Słowem, pojawia się kobiecy symbol rewo-
lucji”4. Przywołała tutaj słowa prof. Marii Janion, nestorki polskiego 
feminizmu, jednej z najwybitniejszych polskich intelektualistek, 
patronki, matronki! osK. Szczęśniak mówiła za Janion, bo sama 
Janion zmarła kilka miesięcy przed wybuchem strajków. Ale na jej 
pogrzebie, jakby zapowiadając to, co się stanie, ubrane na czarno 
kobiety skryte za maseczkami stanęły w jednym szeregu – silne, 
zwarte, gotowe – z napisem „My z niej wszystkie”. Było to nawiązanie 
do słów, które wieszcz Krasiński odniósł do wieszcza Mickiewi-
cza. Oto następowała pośmiertna apoteoza Janion, która w naro-
dowym panteonie świętych zastępowała Mickiewicza i stawała się 
nową wieszczką, a jej uczennice – również nabywały wieszczego 
statusu. Janion lubiła powtarzać, że nadchodzące wydarzenia rzu-
cają na teraźniejszość cień. I tak właśnie było na jej pogrzebie. Czerń 
feministycznych płaczek była jeszcze czernią żałoby, a maseczki były 
jeszcze banalnymi dodatkami, które miały chronić przed koronawi-
rusem. Za kilka miesięcy w październikowe wieczory i noce ta sama 
czerń stanie się czernią rewolucji, a maseczki staną się maskami.

Przywołane przez Szczęśniak słowa otwierały Boginię Wolności 
Marii Janion. Dlaczego rewolucja jest kobietą? – pytała autorka – 
i odpowiadała: żeby kobieta nie stała się rewolucją.

Kobiece „fantazmaty, alegorie, symbole” rewolucji, ojczyzny czy 
republiki, które zdobyły olbrzymią popularność od czasu Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej, były swoistym wywyższeniem i sakraliza-
cją kobiet, które służyły do nadania abstrakcyjnym ideom i bytom 
wzniosłości, ale jednocześnie przesłaniały realne, konkretne, istnie-
jące kobiety. Kobiety dawały swoje ciało symbolom, ale jednocześnie 

 4 M. Janion, Kobiety i duch inności, sic!, Warszawa 2006, s. 5. 
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same traciły swoje ciało. Kobietę uwielbiano w alegoriach, ale zapo-
minano o niej w rzeczywistości. Bo to przecież mężczyźni tworzyli 
te symbole i projektowali na nie swe pragnienia, czyniąc z nich 
obiekt wzniosły (ojczyzna -matka), cielesny (ojczyzna -siostra) czy 
seksualny (ojczyzna -kochanka). W swojej genialnej książce, Naro‑
dziny narodowości, Nikodem Bończa Tomaszewski pokazywał, że 
nowoczesny naród tworzony jest przez mężczyzn, którzy porzucali 
miłość dla swoich żon, matek i kochanek, aby tym silniej ukochać 
ojczyznę. Polonia stawała się bardziej realna i bardziej godna miło-
ści niż konkretna kobieta, dobro kobiety -ojczyzny przeważało nad 
dobrem kobiety, która w ojczyźnie żyła. To ojczyzna stawała się 
obiektem erotycznym, z którym młody mężczyzna chce się „złączyć”.

Bogini Wolności otwierała głośną książkę Janion pt. Kobiety i duch 
inności, która została opublikowana w 1996 r. Jednak autorka nie 
napisała jej po to, żeby kobiety pozostały „symbolami, fantazmatami, 
alegoriami”, ale po to, żeby stały się rzeczywistością. Jeśli rewolu-
cja jest kobietą, to w końcu kobieta ma stać się rewolucją. I oto te 
wyobrażone niegdyś przez mężczyzn kobiety zostały wyobrażone 
powtórnie przez Janion i wyszły wprost z kart jej ksiąg, a Janion sta-
nęła na ich czele. W roku 2000, na przełomie tysiącleci, zainicjowała 
razem ze swoją ukochaną uczennicą z IBL, Kazimierą Szczuką, oraz 
Agnieszką Graff (która wywodziła się z Klubu Inteligencji Kato-
lickiej) pierwszą Manifę. W ten sposób Janion stała jako Wielka 
Matka, Wolność i Rewolucja i powiodła kobiety na barykady. Pierw-
szy zainicjowany przez nią marsz kobiet doprowadził po dwóch 
dekadach do Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, największej „manify” 
od czasów Solidarności. Dziś już wiemy: Janion była wielką matką 
tej rewolucji, matką, kochanką, siostrą, ciotką, ale i świętą lub mniej 
świętą patronką, wojowniczką, bojowniczką, amazonką. Wszystkie 
jej uczestniczki mogły powtórzyć: „My z niej wszystkie”. W myśli 
i dziele Janion, Wielkiej Matki, kryje się klucz do rozumienia samej 
rewolucji kobiet.
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Dwa mesjanizmy

Janion może nie być bohaterką romansu osób o konserwatywnej 
wrażliwości, ale może posłużyć do zrozumienia ruchu, który się 
z niej zrodził, a także do wyjścia poza ten ruch i podział.

Sama Janion przechodziła swoim pisarstwem przez rytuał i prawo, 
a jednocześnie poszukiwała wspólnoty. Została zapamiętana przede 
wszystkim, gdy pod koniec życia z wielką werwą atakowała polską 
prawicę, reprezentującą sprawiedliwość i prawo. W 2010 r. szcze-
gólną pogardą obdarzyła „popmesjanizm smoleński”. Ten powra-
cający polski mesjanizm stał się dla niej upiorem, w który chciała 
wbić osinowy kołek. W 2016 r. ze względów zdrowotnych nie była 
już w stanie przybyć na Kongres Kultury Polskiej w Warszawie, 
więc w jej zastępstwie wbijała kołek Kazimiera Szczuka, odczytując 
przygotowany przez Janion tekst:

Dziś obserwujemy oczywisty, centralnie planowany 
zwrot ku kulturze upadłego, epigońskiego romantyzmu – 
kanon stereotypów bogoojczyźnianych i Smoleńsk jako 
nowy mesjanistyczny mit mają scalać oraz koić skrzyw-
dzonych i poniżonych przez poprzednią władzę. Jakże 
niewydolny i szkodliwy jest dominujący w Polsce wzo-
rzec martyrologiczny! Powiem wprost  – mesjanizm, 
a już zwłaszcza państwowo -klerykalna jego wersja jest 
przekleństwem, zgubą dla Polski. Szczerze nienawidzę 
naszego mesjanizmu. […] Okrzyk »Tu jest Polska«, przy-
znam, szczerze mi obrzydł. Wierzę, że nie będzie dziś 
wznoszony5.

Jednocześnie grzebiąc i zabijając jeden mesjanizm, mesjanizm 
prawa, przywracała do życia mesjanizm rytuału. W momencie gdy 
prawą ręka kładła „bogoojczyźniany” romantyzm do grobu, lewą 

 5 M. Janion, List do uczestników Kongresu Kultury, 07.10.2016 r. [online] https://
www.kongreskultury2016.pl/wpcontent/uploads/2016/10/MariaJanion.pdf [dostęp: 
29.07.2022 r.].
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ręką ożywiała jego rewers: ciemny, transgresyjny romantyzm. Ona 
sama nie doczekała już momentu, kiedy ten romantyzm zamienił 
się w społeczną eksplozję i wcielił się w stworzony przez nią ruch 
kobiecy. 

Jeśliby doczekała października 2020, dałaby z pewnością jakąś 
porywającą interpretację osK. Nie zobaczyłaby oczywiście w nim 
znienawidzonego przez nią patriotyzmu bogoojczyźnianego, epi-
gońskiego romantyzmu „ku pokrzepieniu serc”, lecz ten ukryty 
nurt patriotyzmu ciemnego, który pociągał ją najbardziej. Patrioty-
zmu demonicznego, wampirycznego, dionizyjskiego, chaotycznego, 
gotyckiego, szalonego. Za odkrywanie tej prometejskiej, wybucho-
wej tradycji, którą najpełniej wyrazili polscy romantycy, Janion 
została wydalona z uniwersytetu w 1968 r. i stała się jedną z głów-
nych postaci opozycji intelektualnej wobec komunizmu, najlepszą 
interpretatorką polskiej kultury. Janion oddała wszystkie swoje siły 
na opis tej drugiej twarzy polskości i „pośmiertnego życia” roman-
tyzmu. Jaka szkoda, że nie może „po swojej śmierci” zobaczyć tego 
niekończącego się „pośmiertnego życia” romantyzmu. A może widzi, 
skoro jej odchodzeniu towarzyszył śpiew grekokatoliczek, który 
mógł zaprowadzić ją do tak nielubianego przez nią nieba.

Jest uderzające, że sceny i idee, które opisywała na kartach swo-
ich książek, zmaterializowały się w październiku 2020 r. W swoich 
tekstach o romantyzmie podkreślała rolę Północy, sarmatyzmu 
i średniewiecza (gotyku!). I te wszystkie motywy powracały. Polki 
chciały zrobić polskim mężczyzną „drugą Islandię”, odwoływały się 
do Szwecji jako raju kobiet6. Przywracały do życia średniowieczną 
teologię polityczną. W sformułowaniu Klementyny Suchanow: two-
rzyły „nowe średniowiecze”. Przywracały do życia sarmatyzm, ale 
nie ten jowialny i tępy, ale karnawałowy, szalony. Z ducha tego sar-
matyzmu brała się wiara w ojczyznę jako największą wartość, dla 
której możemy złożyć swe życie. Pro patria mori.

 6 M. Malinowska, Martyna Wojciechowska apeluje do Polek: „Pełna mobilizacja! 
Zróbmy Islandię w Polsce”. O co chodzi? [online] https://www.kobieta.pl/artykul/marty
nawojciechowskaapelujedopolekpelnamobilizacjazrobmyislandiewpolsceoco

chodzi201028101800 [dostęp: 29.07.2022 r.]. 
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Trudno znaleźć książkę Janion, która nie zmaterializowałaby się 
na osK. W Kobietach i duchu inności autorka podkreślała, że XIX w., 
wiek tworzenia się nowoczesnego narodu, oparty był na związkach 
homospołecznych, męskim braterstwie i przyjaźni. I tej homoero-
tycznej wspólnocie mężczyzn przeciwstawiała wspólnotę kobiet 
opartą na empatii. Podczas strajków te dwa wyobrażenia wspólnoty 
zderzyły się przed kościołem św. Aleksandra. To dlatego kobieta 
w imię empatii („myślę, czuję, decyduję”) mogła wołać do Bąkiewicza, 

„żeby ssał pałę”. Pobrzmiewała tutaj nienawiść do męskiego narodu, 
który powinien zostać stworzony przez naród siostrzany.

W Niesamowitej Słowiańszczyźnie Janion głosiła potrzebę powrotu 
do naszych przedchrześcijańskich, pogańskich, słowiańskich wła-
śnie korzeni. Czy osK nie był wielkim wybuchem archaicznych, 
pogańskich, słowiańskich rytuałów? Nawet dziady zagrano na ulicy 
Adama Mickiewicza! Fascynowały ją motywy kainiczne, satani-
styczne, sadystyczne, rewolucyjne, tyrtejskie i one także powró-
ciły na wielką skalę. Janion mogła zobaczyć „cień” strajku podczas 
pierwszych strajków kobiet w 2016 r. Pojawiły się wtedy motywy 
wampiryczne. Nie wierzycie? Ja też nie potrafiłem w to uwierzyć, 
ale wyobraźnia Janion okazała się potężniejsza, a rzeczywistość 
bardziej radykalna niż moja wiara. Obejrzyjcie tylko Wściekły szpaler.

Tuż przed pierwszym czarnym piątkiem punkowo -feministyczna 
grupa El Banda wrzuciła utwór, który stał się pierwszym hymnem 
protestów 2016 r. Na teledysku widzimy, jak na plan pierwszy 
wychodzą ubrane na czarno kobiety, zaciskają pięści, malują twa-
rze w wojenne barwy, oczy kryją za ciemnymi okularami (jeszcze 
nie maskami!), jedna wetknęła sobie we włosy pióra, inna zarzuciła 
czarny kaptur. W rytm ostrej, transowej muzyki skandują: „i w noc, 
i w dzień // wszystkie idą jak zły cień za cieniem // wszystkie szcze-
rzą kły // jedna obok drugiej, wściekły szpaler // jeszcze za cicho 
mówimy // jeszcze za cicho krzyczymy // jeszcze za mało umarło nas 
// by każdy z was pojął godność”. Czy to nie ukochany wampiryczny, 
wilkołakowy, upiorny motyw Marii Janion? Wampir nie jest już 
fantazmatem, ale wciela się w kobietę. Zespól El Banda pokazuje, 
że marsz kobiet to w istocie pochód wampirów, które żyją po swojej 
śmierci, idą jak „złe cienie” i „szczerzą kły”. W 2016 r. za daleko 
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ten marsz nie doszedł. Dopiero 2020 r. pokazał jego siłę. I znów 
El Banda śpiewała (Królowe życia): „Wywołali wywołali wilka z lasu 
a właściwie wilczyce // Królowe życia w obronie swoich praw hetery 
zołzy sekutnice […] // Gniewnych nasion buntu naręcza piekielnice 
w łonie krzyku // Łan za łanem wiatr sieje nas wydry żmije kłótnice 
matki córki bojownice”. Ten obraz przypominał mi jakoś marsz 
wilków z Akademii Pana Kleksa.

Janion opisywała teatralizację rewolucji, osK teatralizował 
rewolucję. Janion pisała o wojnie i formie, osK przybierał formę 
wojny. Janion odkrywała symbolikę „błyskawic” i „piorunów”, bły-
skawice i pioruny stały się głównym symbolem osK.

W  historii sztuki istnieje pojęcie „totalnego dzieła sztuki”, 
tj. dzieła sztuki, które przekształca całą rzeczywistość na swój obraz 
i podobieństwo. Marzył o stworzeniu takiego dzieła Wyspiański: 
w swoim teatrze i sztuce wyobrażał sobie wolną Polskę, aby Polska 
rzeczywiście była wolna. Wyspiańskiemu takiego dzieła sztuki nie 
udało się stworzyć. Ale po wieku stworzyła takie dzieło Janion. I to 
ona się nim stała. Jej dzika, szalona wyobraźnia przedarła się do 
takich głębin polskiej nieświadomości, że poruszyła lawę, która była 
skryta pod skorupą. osK przyszedł do nas prosto z kart jej ksiąg.

W roku 2020 Janion powoli umierała po swoim długim, poła-
manym i intensywnym życiu, ale rodziła się na powrót w swoich 
uczennicach i protestach. „Umarła śmiertelniczka, narodziła się 
Bogini…” – jej duch jest i zawsze będzie z nami – napisały na stronie 
jej poświęconej7. Oto, podobnie jak Konrad Wallenrod, któremu 
poświęciła książkę, rozpoczynała swoje „życie pośmiertne”. Zza 
grobu, niczym wieszcz, kształtowała polską kulturę i politykę. To 
jej trumna rządziła naszą wyobraźnią.

W stronę zaufania

Janion próbowała na mocy tekstualnych misteriów przejść od reżimu 
prawa do reżimu rytuału, ale tak upragniona przez nią wspólnota 

 7 http://janion.pl/ [dostęp: 29.07.2022 r.].
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nie nastąpiła. Polacy nie tylko nie połączyli się w jedną rodzinę, co 
byłoby Janion wstrętne, ale osK stał się dziś dawnym wspomnie-
niem – rytuały kończą się tak szybko, jak zaczynają. Ich eksplozywna 
energia od razu się wypala.

Ale w życiu i twórczości Janion zawarta jest pewna możliwość 
pojednania. Janion potrafiła wchodzić w interakcję, uznawać i inte-
grować inną wrażliwość. Co więcej, znienawidzonemu przez nią 
po 2010 r. epigońskiemu mesjanizmowi poświęciła swoją karierę 
naukową. O ile podczas Kongresu 2016 r. dała wyraz nienawiści do 
popmesjanizmu, o tyle podczas przerwanego przez stan wojenny 
Kongresu Kultury Polskiej w 1981 r. Janion ten popmesjanizm uwiel-
biła. Opisywała bowiem z zachwytem, jak romantyzm został wcielony 
przez stoczniowców w czasie karnawału Solidarności8. Zwracała ona 
uwagę na wszechobecność motywów romantycznych, np. wykorzy-
stanie Pieśni konfederatów z mistycznego dramatu Słowackiego Ksiądz 
Marek w tekstach strajkowych (W imię Boga przysięgamy…, My stocz‑
niowcy oraz Wolność naszą jest miłością). Zwracała także uwagę na co 
chwilę intonowany przez Wałęsę hymn Jeszcze Polska, którego słowa 
zawierają – według niej – „w sobie wieczystą osobliwą prawdę. […] 
Póki mamy w sercach ojczyznę, póty Polska nie zginęła” i cytowała 
wykłady Mickiewicza z Collège de France z 1842 r.: „Albowiem czło-
wiek gdziekolwiek się znajduje, skoro myśli, czuje, działa, może być 
pewny, że w tejże samej chwili tysiące jego współrodaków myślą, 
czują i działają podobnie jak on. Ta spójnia związuje narodowości”. 
Janion głęboko poruszały „robotnicze utożsamianie z konfederatami, 
rycerzami, żołnierzami i obrońcami wolności. […] Kiedy robotnicy 
piszą na murach swych fabryk, na transparentach podczas uroczy-
stości ku czci swych poległych słowa: »Bóg – Honor – Ojczyzna«” 
tworzą – według Janion – „całość kultury robotniczej i narodowej 
zarazem”, „spójną kulturę emocjonalną”. To był jej Mickiewiczow-
ski wykład z Collège de France i to był jej moment bogoojczyźniany 
i martyrologiczny. Kochała to, co potem miała znienawidzić.

 8 M. Janion, Wystąpienie podczas przerwanego stanem wojennym Kongresu Kultury 
Polskiej (fragmenty), Warszawa, 11–12 grudnia 1981 [online] http://www.artin.gda.pl/
text/106_pl.php [dostęp: 29.07.2022 r.].
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Nie trzeba jednak koniecznie przechodzić na drugą stronę, żeby 
odbudować zaufanie. Nie chcę zapisać pośmiertnie Marii Janion do 
obozu polsko -katolickiego. Chcę tylko pokazać, że w tak krytyko-
wanym przez nią epigońskim romantyzmie prawa odkryła kiedyś 
coś, co mogła pokochać. A jeśli tak, to każdy, który idzie jej ścieżką, 
może to odkryć. Sama Janion w latach dziewięćdziesiątych odcho-
dziła od swojego zachwytu robotnikami z „Solidarności” i grzebała 

„paradygmat romantyczny”, ale jednocześnie z romantyzmu czyniła 
pewien projekt egzystencjalny: projekt nawrócenia i duchowego roz-
woju, Bildung, jak mawiają Niemcy. Opisywała wtedy starcie wartości 
(w moim języku: prawa) z modernizacją (w moim języku: rytuałem). 
„Nie chodzi o to – pisała – by podniecać walkę między »tradycjonali-
stami« a postępowcami, lecz by tworzyć kulturę polską, w której jedni 
i drudzy czuliby się dobrze. To kultura właśnie winna stać się domeną 
kompromisu, zachowując przecież swój pluralizm i dążenie do 
odnowienia, które jest jej stałą właściwością. Ba, ale jak to uczynić”?
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ANDRZEJ  RYBuS ‑TOŁŁOCZKO 

Kierunki rozwoju Rad Pożytku 
Publicznego – jak będzie wyglądała 
współpraca trzeciego sektora z samorządem 
w przyszłości?

Rada Działalności Pożytku Publicznego 

W kwietniu 2003 r. Sejm rP uchwalił ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Ten akt prawny powołał do życia Radę 
Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo -doradczy 
wpierw ministra ds. zabezpieczenia społecznego, a później Przewod-
niczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Od samego początku 
do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach doty-
czących stosowania wspomnianej ustawy, projektów aktów praw-
nych oraz programów rządowych związanych z funkcjonowaniem 
organizacji pozarządowych. Rada zabiera również głos w sprawach 
zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji organizacjom 
pozarządowym oraz w kwestii rekomendowanych standardów ich 
realizacji. Ponadto udziela pomocy i wyraża opinie w przypadku 
sporów między organami administracji publicznej a organizacjami 
pozarządowymi, zbiera i dokonuje analizę informacji o prowadzo-
nych kontrolach oraz ich skutkach. Wyraża także opinie i organi-
zuje postępowania w celu wyłonienia przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do składu komitetu monitorującego programy ope-
racyjne, zwane w tej perspektywie funduszami europejskimi dla 
danego regionu.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.321‑336
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Kadencja Rady trwa 3 lata. Obecnie w jej skład, po raz pierwszy 
na podstawie przepisów prawa, obowiązkowo weszli przedstawi-
ciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego 
oraz organizacji pozarządowych, związków i porozumień organi-
zacji pozarządowych. Ważnym zastrzeżeniem stał się zapis, że dla 
sektora pozarządowego jest zarezerwowana co najmniej połowa 
miejsc w radzie. Co ważne, na mocy zapisów ustawy całą obsługę 
administracyjną Rady sprawuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Tak unikalnego ciała jak Rada Działalności Pożytku Publicznego 
dość szybko zaczęły zazdrościć samorządy i również zapragnęły 
powoływać swoje rady pożytku. Niektórzy nie czekali na rozwiąza-
nia ustawowe – już w 2005 r. powołana została pierwsza, pomorska 
wojewódzka rada działalności pożytku publicznego.

Skoro na Pomorzu udało się, to również organizacje pozarządowe 
z  innych regionów chciały powoływać swoje rady pożytku. Jed-
nakże nie wszędzie można było liczyć na otwartość urzędników 
(a przede wszystkim radców prawnych w urzędach) i w 2008 r. roz-
poczęto prace nad wprowadzeniem do ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie przepisów umożliwiających powoływa-
nie samorządowych rad pożytku. I udało się – w marcu 2010 r. prze-
pisy te weszły w życie.

Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 

W świetle przepisów to marszałek województwa – na wspólny wnio-
sek co najmniej 50 organizacji pozarządowych prowadzących dzia-
łalność na jego terenie – powołuje wojewódzką radę działalności 
pożytku publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. Obec-
nie we wszystkich województwach działają już takie rady. Ostatnia 
powstała w 2015 r. w województwie śląskim.

Do zadań rady wojewódzkiej należy: wyrażanie opinii w spra-
wach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, 
w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i o projekcie strategii rozwoju województwa, opiniowanie 
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projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 
zadań publicznych, a także zabieranie głosu w sprawach dotyczą-
cych zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji 
przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych 
standardów realizacji zadań publicznych. Ponadto wojewódzkie 
rady pożytku udzielają pomocy i wyrażają opinie w przypadku spo-
rów między organami administracji publicznej a organizacjami 
pozarządowymi oraz organizują postępowania w celu wyłonienia 
organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego 
regionalne programy unijne. 

Kadencja rady wojewódzkiej, tak jak i wszystkich pozostałych 
gremiów, trwa trzy lata. W  skład rady wojewódzkiej wchodzą: 
przedstawiciel wojewody, przedstawiciele marszałka województwa, 
przedstawiciele sejmiku województwa oraz przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych. Co oczywiste, istnieje to samo zastrzeżenie 
co w przypadku krajowej rady pożytku: przedstawiciele trzeciego 
sektora stanowią co najmniej połowę składu Rady Wojewódzkiej.

Mimo rozwoju rad wojewódzkich należy żałować, że przez te 
12 lat nie udało się wypracować takich rozwiązań, by owe woje-
wódzkie rady pożytku były faktycznie wojewódzkie, a nie tylko 
samorządowe. Zasiada w niej bowiem przedstawiciel wojewody, ale 
niestety nie jest on zobowiązany, by jakiekolwiek tematy wnosić pod 
obrady zgromadzenia. Oznacza to, że nawet program współpracy 
wojewody z organizacjami pozarządowymi nie musi być zaopinio-
wany przez wojewódzką radę.

Członków rady powołuje i odwołuje marszałek województwa, 
ale powołanie członków reprezentujących organizacje pozarzą-
dowe następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te orga-
nizacje. Zarząd województwa określa, w  drodze uchwały, tryb 
powoływania członków rady, uwzględniając potrzebę zapewnienia 
reprezentatywności organizacji w zakresie form prawnych i rodza-
jów działalności pożytku publicznego, a także terminy i sposób zgła-
szania kandydatów na członków rady wojewódzkiej oraz organizację 
i tryb jej działania. Bierze przy tym pod uwagę potrzebę zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania tego gremium. 
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Rady pożytku obradują na posiedzeniach, choć mocno zmieniła 
to pandemia Covid-19. Okazało się wówczas, że obrady nie muszą 
być wyłącznie stacjonarne, ale mogą odbywać się także z wykorzy-
staniem środków komunikacji elektronicznej. Dzięki temu wiele 
rad pożytku zintensyfikowało swoje prace, a po tym, jak zakończyły 
się obostrzenia pandemiczne, pozostało w trybie hybrydowym (do 
czego pozwolę sobie jeszcze wrócić w dalszej części tekstu). 

Na kolejnych szczeblach samorządu terytorialnego funkcjonują 
powiatowe i gminne rady pożytku. Powołuje je odpowiednio zarząd 
powiatu lub wójt, burmistrz, prezydent miasta. Czyni się to na wnio-
sek pięciu organizacji pozarządowych, w ciągu dwóch miesięcy.

Rada powiatowa i  gminna składa się z  przedstawicieli miej-
scowego włodarza, przedstawicieli rady powiatu lub gminy oraz 
przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Co ważne: co 
najmniej połowa miejsc musi być obsadzona przez przedstawicieli 
trzeciego sektora. Zasady działania oraz sposób wyborów rady okre-
ślają organy stanowiące gminy/miasta lub powiatu. Zadania powia-
towej oraz gminnej rady są nieco inne niż zadania wojewódzkiej rady 
pożytku. Wskazać tu należy opiniowanie projektów strategii roz-
woju samorządu lokalnego, projektów uchwał i aktów prawa miej-
scowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Gminne i powiatowe 
rady pożytku wyrażają także opinie w sprawach dotyczących zadań 
publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji organizacjom 
pozarządowym oraz w sprawach rekomendowanych standardów 
realizacji zadań publicznych, a także w kwestiach dotyczących funk-
cjonowania organizacji pozarządowych. Poza tym rady zajmują się 
również udzielaniem pomocy i wyrażaniem opinii w przypadku 
sporów między organami administracji publicznej a organizacjami 
pozarządowymi.

Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami rady wojewódzka, 
powiatowa oraz gminna powinny współpracować ze sobą na zasa-
dach partnerstwa i suwerenności wszystkich stron, w szczególności 
przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań. Niestety 
wydaje się, że ten przepis jest martwy. W rzeczywistości trudno zna-
leźć w kraju modelowe rozwiązanie zawiązania takiej współpracy, 
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choć były i są podejmowane różne próby jej zainicjowania. Przy-
kładowo ostatnio w moim regionie – województwie mazowieckim – 
udało się zorganizować pierwsze spotkanie rad pożytku działających 
na terenie Mazowsza. Stawili się przedstawiciele ośmiu rad. Tak: 
ośmiu! Wypadałoby zapytać, ile jest samorządów w  wojewódz-
twie mazowieckim? Otóż blisko 370. Odzew na zaproszenie nie 
był jednak słaby. W moim regionie działa bowiem zaledwie 11 rad 
pożytku. Uczestnicy wspomnianego spotkania podjęli decyzję, że 
będą ze sobą współdziałać i spotykać się w miarę regularnie, by oma-
wiać różne bieżące tematy, takie jak programy współpracy samo-
rządów z organizacjami pozarządowymi czy procedury otwartych 
konkursów ofert.

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności 
Pożytku Publicznego

Pierwszą i od razu udaną próbą zintegrowania rad pożytku szczebla 
wojewódzkiego było powołanie Konwentu, który jest dobrowolnym 
porozumieniem 16 wojewódzkich rad działalności pożytku publicz-
nego i nie posiada osobowości prawnej.

Inicjatywa utworzenia Konwentu pojawiła się w  roku 2014, 
kiedy w całej Polsce były realizowane projekty wspierające rady 
działalności pożytku publicznego, realizowane przez organizacje 
członkowskie Sieci sPLoT. Oficjalne powołanie Konwentu odbyło się 
podczas obchodów Ogólnopolskiego święta Rad Działalności Pożytku 
Publicznego 27 listopada 2016 r. Celem Konwentu jest tworzenie 
płaszczyzny współpracy i wymiany informacji dla członków woje-
wódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, a także dla wyra-
żania wspólnych opinii w sprawach istotnych dla funkcjonowania 
Rad, jak również w zakresie współpracy administracji publicznej 
i organizacji pozarządowych1.

 1 Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego [online] https://www.
facebook.com/KonwentWRDPP/about/?ref=page_internal [dostęp: 25.10.2022]. 
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Z całą mocą mogę potwierdzić, że inicjatywa powołania Kon-
wentu przyniosła pozytywny skutek. W posiedzeniach, które odby-
wają się raz w miesiącu, bierze udział od 12 do 14 przedstawicieli 
województw. Powoduje to, że mimo upływu lat Konwent dalej ma siłę 
przyciągania. Czemu tak się dzieje? Ponieważ w trakcie obrad poru-
szane są kwestie ważne – i to w skali całego kraju – dla współpracy 
administracji samorządowej i organizacji pozarządowych. Dyskutu-
jemy i wymieniamy się informacjami o tym, jak skutecznie tworzyć 
programy współpracy, jak wdrażać różne ustawy (m.in. o dostępno-
ści), jak skutecznie zadbać o interesy trzeciego sektora przy nowych 
programach operacyjnych dla województw. Podejmujemy też wiele,  
wiele innych tematów.

Z pewnością dobrze stałoby się, gdyby tego rodzaju rozwiązania 
zostały wprowadzone na niższych szczeblach samorządu, ale nikt 
nie wie, ile tak naprawdę działa dziś rad pożytku. Szacuje się, że na 
2900 samorządów jest ich około 300. Ale czy w rzeczywistości tak 
jest? Nikt tego dotąd nie policzył.

Problemy Rad Działalności Pożytku Publicznego

Pewną prawidłowością jest, że póki staramy się (my jako sek-
tor obywatelski), by coś się zmieniło, jesteśmy w  swym staraniu 
zdeterminowani, zjednoczeni i  chętni do działania. Pamiętajmy, 
że w  ten sam sposób kiedyś Solidarność wywalczyła demokrację 
i spowodowała, że każda dorosła Polka i Polak mogą dziś pójść i zde-
cydować, kto będzie rządził w naszym lokalnym samorządzie czy 
kraju. Dziś wspomniana sytuacja to już „chleb powszedni” i mało 
kto ją głośno docenia, a eksperci cieszą się, gdy frekwencja wyborcza  
przekracza 50%.

Podobnie jest z radami pożytku. Gdy trzeba takową powołać, to 
organizacje pozarządowe „walczą o to” na terenie swojego samo-
rządu. Konsolidują się, zbierają podpisy. Później jednak, gdy przy-
chodzi czas wyborów, to rzadko zdarza się, by na jedno miejsce 
kandydowało dwóch chętnych. Dobrze, jeżeli w ogóle jest tylu chęt-
nych, co miejsc. Są takie rady pożytku (np. w powiecie żuromińskim, 
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województwo mazowieckie), gdzie do wyborów na kolejną kadencję 
nie zgłosił się nikt! Rady tam nie powołano, a inicjatywa umarła 
śmiercią naturalną. Innym przykładem może być miejska rada 
pożytku w Prudniku (województwo opolskie), gdzie po rezygnacji 
jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych nie ma nikogo 
chętnego na zwolnione miejsce. A pozostałe osoby reprezentujące 
sektor obywatelski to osoby, które działają w organizacjach senio-
ralnych.

Na zasygnalizowany wyżej problem zwraca uwagę „Badanie 
aktywności obywatelskiej w  odniesieniu do Rad Działalności 
Pożytku Publicznego w Województwie Pomorskim”2:

Obserwuje się […], że mamy sporo takich liderów 
w wieku 50 plus albo i dalej. To są osoby, które funk-
cjonują bardzo aktywnie od wielu, wielu lat, ale nie-
stety nie mają swoich następców, czyli osób młodych, 
które mogłyby się zaangażować i które byłyby wpro-
wadzane. Ja sama po sobie widzę, że teraz gdy udzielam 
się w różnych gremiach – wszędzie jestem po prostu 
najmłodszą osobą. To mnie bardzo zastanawia. Gdzie są 
wszyscy pozostali? I co wpływa na to, że te rady zupeł-
nie się nie odmładzają tylko się starzeją. Brakuje tych 
osób, które byłyby następcami. Osobami, które będą się 
wdrażały. Myślę, że jest to bardzo trudne zadanie dla 
Rad Działalności Pożytku Publicznego. Co zrobić, aby 
zaangażować osoby młode. Wydaje mi się też, że tutaj, 
być może problem wynika z tego, że te działania mimo 
wszystko są społeczne. Nie ma tutaj żadnej odpłatności 
za bycie członkiem rady, gdy jest się przedstawicielem 
organizacji.

 2 Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do Rad Działalności Pożytku Publicz-
nego w województwie pomorskim. Raport z badań, oprac. M. Witecka Wiese, Pomorska 
Pracownia Badań Obywatelskich, Gdańsk 2021, s. 27. 
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Przytoczoną opinię sformułował jeden z respondentów bada-
nia – bardzo dobrze pokazuje ona, jak bardzo brakuje młodych osób 
chętnych nie tylko do działania w sektorze pozarządowym, ale także 
w takich ciałach doradczych, jak rady pożytku publicznego.

Kolejnym obszarem, który postrzegam jako mocno problema-
tyczny, jest przygotowanie oraz kompetencje członków rad (szcze-
gólnie reprezentujących sektor pozarządowy). Choć nie tylko ich, 
ponieważ odnoszę wrażenie, że często również radni – pomimo że 
powinni mieć spore doświadczenie – nie wiedzą, nad jakimi spra-
wami pracuje się w ramach pożytku publicznego. Przywołać mogę 
tu przykład jednej z takich organizacji w województwie kujawsko-

-pomorskim. Udało się tam powołać rady zaraz po wejściu w życie 
przepisów (w roku 2010–2011). Można więc powiedzieć, że działają 
nieprzerwanie już od przeszło 10 lat. Niemniej na moich szkoleniach 
pojawili się radni gminni (z bagażem doświadczeń wielu kadencji), 
którzy – jak się okazało – nie wiedzieli, do czego służą programy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi czy programy doty-
czące zwalczania uzależnień, choć od lat biorą udział w głosowaniu 
tych uchwał. To oczywiście świadczy nie tylko o poziomie pracy 
w radzie pożytku, ale także w radzie gminy.

Również wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych ma 
problem z merytorycznym podejściem do prezentowanych tema-
tów. I tu pozwolę sobie zacytować wyżej już wspomniane badania, 
a konkretnie przywołać dwie opisowe uwagi respondentów odnośnie 
do potrzebnych kompetencji w radzie pożytku:

Być może być może jakby też rozszerzenie kompeten-
cji albo zawężenie tych kompetencji, bo jeśli chodzi na 
przykład o poruszanych różnych kwestii na tych gre-
miach, o czym już wcześniej mówiłam – ta skala jest 
bardzo szeroka. Być może wszystkie rzeczy dotyczące 
kwestii branżowych jak ochrona środowiska. Być może 
są to rzeczy, które powinny być wyłączone z obrad. Czas 
moglibyśmy się skupić, jako gremium, na tym, żeby 
wydawać opinie. I konsultować projekty strategii tylko 
i wyłącznie dotyczące Spraw Społecznych. W zakresie 
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jakiegoś systemowego wsparcia albo współpracy z trze-
cim sektorem3.

I druga idąca w kierunku rozwiązania problemów:

Pomyślałam sobie, że może jest to taka kwestia, że warto 
byłoby stworzyć jakieś mniejsze eksperckie gremia. I po 
prostu dobierać tak tych członków rad działalności 
pożytku publicznego Żeby byli specjalistami w danych 
obszarach. Żeby taki członek miał na przykład wiedzę 
z  danych trzech obszarów. Pewnie byłoby to bardzo 
trudne, ale obecny szeroki zakres spraw do omówienia 
sprawia, że nie każdy czuje się kompetentny. A jeste-
śmy ciałem opiniodawczym marszałka. Co jednak zobo-
wiązuje. Jeśli ktoś dopiero zaczyna i zobaczysz, że nie 
ma odpowiednich kompetencji i nie wie, czego dotyczą 
omawiane przez nas sprawy, to może się trochę prze-
razić. Może stwierdzić, że po prostu nie nadaje się do 
tego. Więc budowanie świadomości, po co w ogóle są te 
rady. Według mnie jest bardzo ważne. Żeby wiedzieć, co 
one dają i nie martwić się, że nie jesteśmy ekspertami 
od wszystkiego4.

Wskazany wyżej pomysł muszę uznać za bardzo ciekawy. Fak-
tycznie i mnie zdarzało się nie wiedzieć, czego dotyczy treść projektu 
uchwały. Na przykład, gdy dostałem projekt uchwały o programie 
dotyczącym czystego powietrza, czyli likwidującego „kopciuchy”. 
Specjalistyczna treść pisma sprawiała, że właściwie nic z projektu 
nie zrozumiałem i gdyby nie zaprzyjaźnione organizacje zajmujące 
się tym tematem, to miałbym duży problem z  merytorycznym 
odniesieniem się do zapisów projektu.

Innym obszarem, który uważam za problemowy, jest aktywność 
członków rady. I to reprezentujących każdą ze stron. Choć miałem 

 3 Ibidem, s. 32.
 4 Ibidem, s. 33.
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przyjemność brać udział w posiedzeniach takich rad, podczas któ-
rych wszyscy obecni na sali członkowie chętnie wypowiadali się, 
włączali się w dyskusję, zajmowali stanowisko i zgłaszali wnioski, 
to jednak bardzo często jest tak, że tylko dwie -trzy osoby aktywne 
podejmują dyskusję, proponują jakieś rozwiązania, podczas gdy inni 
milczą. Pamiętam swoją pierwszą kadencję w Mazowieckiej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego. Wówczas wielu przedstawicieli 
organizacji pozarządowych startowało w wyborach do rady tylko 
dlatego, ponieważ wydawało im się, że „będą tam dzielić kasę”. Gdy 
okazywało się to nieprawdą, to niestety przestawali brać udział 
w posiedzeniach.

Jeszcze innym problemem jest frekwencja w  trakcie posie-
dzeń rady. Nieraz brakuje chętnych do spotykania się. Odnoszę 
jednak wrażenie, że od czasów pandemii nastąpiła tu pewna 
zmiana. Okazało się, że można równie skutecznie prowadzić posie-
dzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 
a teraz – hybrydowo. W mojej radzie ustaliliśmy, że do końca tej 
kadencji będziemy się w ten sposób spotykać. Jest to zrozumiałe, 
ponieważ jeżeli ktoś miałby jechać tylko na dwugodzinne posiedze-
nie rady do Warszawy np. z odległego od niej o 130 kilometrów Szy-
dłowca, to dzięki tym rozwiązaniom internetowym zaoszczędzi czas 
i bez żadnego uszczerbku dla pracy merytorycznej weźmie udział 
w posiedzeniu. Co trzeba podkreślić, od kiedy wprowadziliśmy takie 
rozwiązanie, nie było już posiedzenia, na którym mielibyśmy pro-
blem z uzyskaniem kworum. Wcześniej tak się niestety zdarzało.

Kończąc tę część rozważań, chciałbym jeszcze raz zajrzeć do 
wyników badania w województwie pomorskim. I choć jest to bada-
nie tylko jednego z regionów, to jak w soczewce pokazuje problemy 
całego kraju. Dlatego pozwolę sobie zacytować obszerny fragment 
z podsumowania tego raportu – i spróbować znaleźć receptę na 
wskazane wyżej problemy5:

1. Motywacje: badania jakościowe pokazują, że motywacje do 
działania w radach, nawet jeśli są formułowane jako doświad-
czanie wpływu, są podyktowane chęcią zmiany przede 

 5 Ibidem, s. 36–37.
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wszystkim postrzegania trzeciego sektora. Osoby funk-
cjonujące w Radach zdają sobie sprawę z braku stabilizacji 
w NGosach i upatrują w działalności Rady możliwość zadbania 
o zmiany w tym obszarze.

2. Brak wiedzy/poziom kompetencji: badania pokazały, że 
w społeczeństwie brakuje wiedzy na temat tego, czym Rady 
są i jakie mają kompetencje. Więcej – ujawniły także, że defi-
cyt wiedzy dotyczy nawet członków Rad, którzy nie są multi-
fachowcami, a muszą mierzyć się z wieloma zagadnieniami 
z różnych dziedzin.

3. Brak młodych ludzi: młodzi ludzie są w radach z jednej strony 
pożądani, a z drugiej, funkcjonując w nich, nie otrzymują 
wsparcia i sami muszą sobie radzić z przypisanymi im rolami.

4. Stosunek do lokalnych władz i polityki: analiza badań wska-
zuje na to, że stosunek do lokalnych władz może mieć zupełnie 
różne przełożenie na funkcjonowanie Rad i motywacje ich 
członków.

5. Brak środków finansowych: prawdopodobnie brak gra-
tyfikacji finansowej za działanie w Radach jest przyczyną 
niskiego zainteresowania społeczeństwa tym rodzajem dzia-
łania. Badania wskazują także, że w społeczeństwie nadal są 
obecne postawy prospołeczne i osoby, które są gotowe działać 
pro bono, jeśli interpretują dany zespół czynności, jako spraw-
czy dla lokalnego środowiska i stanowiący rodzaj kontroli 
społecznej. 

6. Relacje: badanie obszaru relacji ponownie ujawnia problemy 
komunikacyjne Rad. Wnioski z analizy zebranych materiałów 
pokazują potrzebę wprowadzania mechanizmu, dzięki któ-
remu nowi członkowie nabywają niezbędną wiedzę, umiejęt-
ności i zachowania, aby stać się skutecznymi działaczami”.

A może będzie lepiej…

Pomimo wskazanych wyżej problemów uważam, że rady pożytku to 
doskonałe narzędzie do rozwijania dialogu społecznego. Nie może 
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jednak być ono traktowane tak jak w obecnej kadencji Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. Zdarzało się, że osoby z największą 
liczbą głosów nie wchodziły do składu rady, ponieważ potrzebne 
były miejsca dla ludzi, którzy są bliżej „politycznie”.

W samorządach województw nie jest mi znana sytuacja, by po 
przeprowadzonych wyborach którykolwiek marszałek (niezależnie 
od opcji politycznej) nie powołał tych kandydatów, którzy mieli 
najwięcej głosów. Przeszkodą nie było nawet to, że później mogli 
oni stać się „niewygodni” dla władz regionalnych. Im jest więcej 
różnych głosów, tym lepiej – tym lepsze dokumenty można w takim 
gremium wspólnie wypracować.

Przez dwanaście lat mojego działania w Mazowieckiej Radzie 
Pożytku zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Udało się nam między 
innymi dojść do tego, że otrzymujemy projekty uchwał o ogłosze-
niu otwartego konkursu ofert. I bez naszej opinii nie zostanie on 
przekazany do zarządu województwa, aby ten taki konkurs ogło-
sił. Warto tu wspomnieć, że dekadę temu, gdy organizacje składały 
oferty w konkursach, to niemalże taczkami musiały wozić załączniki 
(odpisy Krs, statuty, zaświadczania, oświadczenia itp.). Dziś organi-
zacja składa taką ofertę przez generator wniosków jednym kliknię-
ciem w swoim komputerze. A pierwszy kontakt z wydrukowanymi 
dokumentami ma dopiero, gdy otrzyma dotację i musi kompleto-
wać dokumentację do umowy. Progres jest tu oczywisty. Ostatnie 
kilkanaście miesięcy pokazuje również, że jest to czas, gdy część 
wojewódzkich rad pożytku odegrała znaczącą rolę w negocjacjach 
środków dla organizacji pozarządowych z tzw. 0,25 z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz liczby miejsc w komitetach monitoru-
jących nowych programów regionalnych. 

Sukcesów nam zatem nie brakuje. Czasem cierpimy jednak na 
niedobór kompetencji. W wielu samorządach rady pożytku nie są 
traktowane serio, głównie z tego powodu, że niezbyt usilnie walczą 
o to, by samorząd wykonywał swoje obowiązki wobec nich – obo-
wiązki wynikające z przepisów prawa. Działają też rady pożytku, 
które otrzymują do konsultacji jedynie program współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi. I nic więcej. Nie wynika to tylko z nie-
chęci urzędników, ale także z tego, że rada nie upomina się o inne 
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dokumenty. Jednakże kompetentny i zaangażowany skład zarządu 
to tylko jedna strona medalu. Trzeba również zadbać o to, by ist-
niały sprawne narzędzia, które spowodują, że rada będzie mogła 
być bardziej skuteczna. I tu z zazdrością patrzę na młodzieżowe 
rady (np. gminy), które otrzymały kompetencje inicjatywy uchwa-
łodawczej6:

Młodzieżowa rada gminy ma charakter konsultacyjny, 
doradczy i inicjatywny. Młodzieżowa rada gminy może 
zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie 
inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku 
o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej określa statut 
gminy lub odrębna uchwała rady gminy. W sprawach 
dotyczących gminy młodzieżowa rada gminy może kie-
rować zapytania lub wnioski w formie uchwały. Uchwała 
powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycz-
nego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej 
pytania. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona są obo-
wiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów okazuje się, że mło-
dzieżowa rada może znacznie więcej niż rada pożytku publicz-
nego. Co więcej, organ administracji ma określony termin, w którym 
musi udzielić odpowiedzi na dany temat. W radach pożytku możemy 
o takim zobligowaniu organu władzy tylko pomarzyć. Mam jednak 
nadzieję, że zrobiono właśnie pierwszy krok, aby w przyszłości rady 
pożytku otrzymały takie właśnie proobywatelskie uprawnienie.

Pozwolę sobie w  tym miejscu wyrazić żal, że moja ciężka 
praca, jak również kilkunastu innych przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, urzędników rządowych, posła na Sejm rP oraz 
samorządowców wszystkich szczebli, wylądowała w  koszu na 
śmieci. Opracowaliśmy – jako zespół powołany przez Przewodni-
czącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego – bardzo dobry projekt 

 6 Art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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ustawy o Radzie Dialogu Obywatelskiego, który zbliżyłby status 
organizacji pozarządowych do statusu związków zawodowych. Co 
więcej, dałby nam inicjatywę ustawodawczą na wzór tej z ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego. Niestety z nieznanych publicznie 
przyczyn projekt ten po zakończeniu naszych prac przestał być 
procedowany.

Z optymizmem w przyszłość

Rady Pożytku to doskonałe narzędzie współpracy i jedyne ustawowe 
rozwiązanie, dzięki któremu przedstawiciele wszystkich trzech 
stron siadają przy jednym stole – liderzy organizacji pozarządo-
wych (będący głosem społeczeństwa obywatelskiego), urzędnicy 
(na co dzień wykonujący zadania publiczne) oraz radni (podejmu-
jący wszystkie decyzje, bo to przecież oni ostatecznie przyjmują 
budżet czy program współpracy). Trzeba więc to narzędzie rozwijać 
i sprawić, by miało coraz więcej kompetencji, ale też by cieszyło 
się większym zrozumieniem na temat tego, na czym polega jego 
istota. Warto, aby wszystkie strony zasiadające w składzie rady 
działalności pożytku publicznego, miały świadomość znaczenia 
zadań oraz odpowiedzialności, jakie przed nimi stoją.
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KATARZYNA KORDZIAK ‑KACPRZAK

Alternatywne metody finansowania 
organizacji pozarządowych w przyszłości

Organizacje pozarządowe w Polsce

W Polsce zarejestrowanych jest około 138 tys. stowarzyszeń i funda-
cji, z czego aktywnie działa ponad 70 tys. Największą grupę stanowią 
stowarzyszenia – 107 tys., z kolei fundacje to 31 tys. placówek. Sektor 
społeczny uzupełnia grupa podmiotów mniejsza liczebnie, ale roz-
budowana pod względem form działania, w tym: ochotnicze straże 
pożarne, koła gospodyń wiejskich, związki rolników i kółka rolni-
cze, federacje i konfederacje pracodawców, spółdzielnie socjalne 
i inne1. Według danych GUs w 2020 r. grupa aktywnie działających 
organizacji pozarządowych wynosiła ogółem 95,2 tys. Na koniec 
2021 r. status organizacji pożytku publicznego posiadało ponad 
9,1 tys. organizacji2.

Warto zauważyć, że w latach 2010–2020 liczba aktywnie działa-
jących organizacji pozarządowych w naszym kraju wzrosła o prawie 
19% – z 80,1 tys. do wspomnianych wyżej 95,2 tys. Każdego roku 

 1 B. Charycka, M. Gumkowska, J. Bednarek, Kondycja organizacji pozarządowych 2021, 
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2022. 
 2 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych 
podmiotów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządu gospodarczego i zawo-
dowego w 2020 r. – wyniki wstępne, red. P. Łysoń, Główny Urząd Statystyczny 2021.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.337‑348
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przybywa kilka tysięcy nowych organizacji, a w 2021 r. powstało 
ich około 5 tys. 

Stabilne działanie sektora społecznego zaangażowania zapew-
niają przychody organizacji, które w 2020 r. wyniosły 34,4 mld zł, 
z  czego stowarzyszenia i  fundacje osiągnęły łącznie przychód 
w wysokości 28,4 mld zł, co stanowiło 82,4% całości pozyskanych 
przez organizacje pozarządowe przychodów. Razem ze wzrostem 
wolumenu organizacji w Polsce zwiększa się też portfel, jakim one 
dysponują, realizując swoje działania. Dla porównania w 2010 r. przy-
chody organizacji pozarządowych wyniosły 23 mld zł. Nominalny 
wzrost wyniósł więc prawie 50%. Przyglądając się jednak bliżej temu 
zagadnieniu, stwierdzić trzeba, że nadal przeciętny budżet organi-
zacji pozarządowej to tylko 26 tys. zł. Czy to kwota wystarczająca do 
zapewnienia efektywnych i wartościowych dla odbiorców działań? 
Czy organizacje pozarządowe w Polsce dążą do stałego rozwoju 
i poszukują nowych źródeł finansowania?

Mając na uwadze powyższe dane i pytania, w niniejszym arty-
kule przeanalizujemy, czy bieżące źródła finansowania dają orga-
nizacjom bezpieczną pozycję do realizacji i rozwoju swoich działań 
statutowych oraz czy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu 
istnieją, alternatywne dla obecnych, źródła finansowania sektora 
obywatelskiego. 

Wpływ sytuacji zewnętrznej na organizacje pozarządowe

Nie należy zapominać o czynnikach zewnętrznych, silnie w ostatnim 
czasie wpływających na sytuację organizacji pozarządowych. Dra-
matycznie bowiem zmienia się sytuacja ekonomiczno -polityczna 
w Polsce i na świecie. 

Pierwszym uderzeniem w trzeci sektor była ponad dwa lata temu 
pandemia coVID-19, z powodu której połowa organizacji w naszym 
kraju zawiesiła istotną część działań na co najmniej pół roku. Było 
to głównie związane z koniecznością ograniczenia bezpośredniego 
kontaktu z odbiorcami realizowanych działań. Około 66% organizacji 
ocenia, że w wyniku pandemii ich sytuacja pogorszyła się. Z drugiej 
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strony aż 38% organizacji wprowadziło nowe działania, których 
nie podejmowały wcześniej, a dla 8% organizacji pandemia była 
impulsem do rozwoju3. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem wpływającym na sytuację 
sektora publicznego w Polsce (ale nie tylko) był wybuch wojny 
w Ukrainie w lutym 2022 r. Po raz kolejny wiele organizacji zostało 
zmuszonych do ograniczenia swoich dotychczasowych działań, 
jednakże dla innych podmiotów pomoc ofiarom tego konfliktu 
(zwłaszcza napływającym do Polski uchodźcom) stanowiła wyjąt-
kową okazję do rozwoju, również dzięki dodatkowym funduszom 
napływającym zza granicy oraz z instytucji publicznych. 

W chwili tworzenia tego artykułu narastają w Polsce obawy 
związane ze spowolnieniem gospodarczym, czy wręcz światowym 
kryzysem gospodarczym spowodowanym opisanymi powyżej 
czynnikami. O tym, w jaki sposób spodziewany kryzys wpłynie 
na kondycję organizacji w Polsce oraz które z nich będą w stanie 
efektywnie kontynuować realizację swojej misji, a które nie poradzą 
sobie w obliczu trudnej sytuacji (i dlaczego), dowiemy się być może 
już na początku 2023 r. 

Sektor obywatelski, niezależnie od zmieniającego się otoczenia, 
nabiera coraz większego znaczenia we współczesnej gospodarce – 
obok instytucji państwowych oraz biznesu tworzy struktury nowo-
czesnego państwa. Równolegle do działania instytucji państwowych 
i samorządowych trzeci sektor ukierunkowany jest na realizację 
zadań publicznych, bardzo często właśnie na ich zlecenie. Sektor 
obywatelski podejmuje się roli podwykonawcy usług publicznych 
i nierzadko specjalizuje się w realizacji takich działań. 

Finansowanie organizacji pozarządowych – 
zagrożenia i szanse

Organizacje pozarządowe nie mają w swoich założeniach chęci osią-
gania zysku, jednak dla ich efektywnego działania, dobrej jakości 

 3 B. Charycka, op. cit.
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realizowanych usług i stałego rozwoju potrzebne są zasoby finan-
sowe uzyskiwane w odpowiedniej wysokości, ze sprawdzonych 
i dostosowanych do ich formy prawnej źródeł. Dopuszczalne jest 
więc generowanie przez organizacje zysku, przy założeniu, że 
w całości jest on przekazywany na cele statutowe. 

Wracając do przytaczanych wcześniej danych GUs i obserwu-
jąc strukturę finansowania trzeciego sektora, stwierdzić trzeba, 
że pod koniec 2020 r. znacznie ponad połowę przychodów orga-
nizacji, na poziomie 63,0%, stanowiły źródła nierynkowe, w tym 
środki publiczne w wysokości 45,2%. Źródła rynkowe plasowały 
się na poziomie 28,5% przychodów, w których dominowały wpływy 
z odpłatnej działalności statutowej (14,8%) oraz działalności gospo-
darczej (11,6%). Inne źródła finansowanie organizacji pozarządo-
wych to jedynie 8,6% całego portfela4. 

Obecnie bardzo często sposób finansowania organizacji determi-
nuje sposób ich działania. Pod tym względem organizacje pozarzą-
dowe najczęściej dzielą się na następujące typy podmiotów:

1. działające w oparciu o składki członkowskie;
2. prowadzące sprzedaż usług i towarów w ramach działalności 

odpłatnej lub gospodarczej;
3. pozyskujące przychody z darowizn i zbiórek środków finan-

sowych od darczyńców indywidualnych i przedsiębiorstw;
4. pozyskujące przychody z dotacji i grantów, czyli od instytucji 

publicznych. 
Różnorodność form prawnych organizacji pozarządowych 

w Polsce sprzyja dywersyfikacji metod finansowania. Pozwalają na 
to także uregulowania prawne obowiązujące dla całego trzeciego 
sektora. Niestety organizacje bardzo często sztucznie dostosowują 
swoje działania do źródła pozyskiwanych środków finansowych, 
ograniczając tym samym własny potencjał oraz możliwości roz-
woju. Może to wynikać z braku kapitału własnego i rezerw, które 
można poświęcić na testowanie i  wdrażanie nowych mechani-
zmów finansowania. Tutaj oczekiwać należy wzmocnienia funkcji 
rządu i instytucji publicznych oraz organizacji dbających o rozwój 

 4 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych…
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społeczeństwa obywatelskiego – powinny one zapewnić organiza-
cjom pozarządowym dostęp do wiedzy i środków pozwalających na 
wskazane wyżej działania. 

Zgodnie z przedstawionymi wcześniej danymi większość organi-
zacji – korzystając przede wszystkim z finansowania nierynkowego, 
czyli dotacji i grantów przydzielanych przez instytucje publiczne, 
w tym samorządy – wchodzi w bardzo wąską specjalizację i zamyka 
się na potencjalny rozwój w innych obszarach. To rodzi zagrożenie, 
że w przypadku nagłej zmiany sytuacji – kryzysu lub zbyt szybkiego 
rozwoju – organizacje te nie będą w stanie odpowiedzieć na potrzeby 
rynku i będą zmuszone do ograniczenia lub nawet zamknięcia dzia-
łalności. 

Tymczasem zdywersyfikowanie opisanych powyżej sposobów 
finansowania może przynieść bardzo pozytywne skutki dla rozwoju 
poszczególnych organizacji, a nawet całego sektora. Stowarzysze-
nia zainteresowane własnym rozwojem i dbające o niezależność 
powinny poświęcić czas na zbadanie swojego potencjału oraz 
wdrożenie metod finansowania, które będą dla nich najwygod-
niejsze. Dzięki takiemu podejściu będą w stanie zwiększyć bezpie-
czeństwo i efektywność działania przez odpowiedni podział źródeł 
przychodu i rozpocząć realizację zadań, które są zgodne z ich misją, 
a nie jedynie tych wspieranych przez administrację publiczną. 

Przy tworzeniu planu działań na kolejny rok, na kolejne lata, 
warto przyjrzeć się nowym możliwościom, jakie oferuje rynek trze-
ciego sektora. Korzystając z dotacji rządowych, czy też realizując 
działania zlecone przez samorząd, organizacja powinna spraw-
dzić, jakie nowe narzędzia proponują grantodawcy, aby rozwinąć 
współpracę lub wzmocnić bezpośrednio rozwój organizacji zapra-
szanych do współpracy. Warto zainteresować się możliwościami 
stwarzanymi przez instytucje i organizacje działające na rzecz roz-
woju obywatelskiego, takie jak Narodowy Instytut Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w zakresie dotacji 
bądź szkoleń skierowanych na rozwój instytucjonalny organizacji, 
wzmocnienie ich samofinansowania lub tworzenie kapitału wła-
snego pozwalającego na długofalowy rozwój. 
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Okazji do usprawnienia działań organizacji i uniezależnienia 
ich finansowo można upatrywać również we współpracy z lokal-
nym samorządem. Organizacje zajmujące się rozwojem lokalnym 
częściej bowiem mają możliwość nawiązania regularnej współ-
pracy z lokalnymi partnerami – samorządem czy też społecznością 
lokalną – a ich wspólne przedsięwzięcia cechuje większa efektyw-
ność i lepsze rezultaty dla odbiorców. Taka współpraca może też 
być okazją do wymiany doświadczeń dotyczących mechanizmów 
finansowania stosowanych przez organizacje w najbliższej okolicy. 

Jednym z najważniejszych partnerów dla organizacji pozarzą-
dowych są inne podmioty pozarządowe działające w tym samym 
obszarze. Współpraca oraz korzystanie z  doświadczeń innych 
organizacji to ogromny potencjał rozwoju własnego. Szczególną 
wartość i możliwość rozszerzenia źródeł finansowania dostrzega 
się we współpracy opartej na mechanizmie regrantingu. To stosun-
kowo rzadko spotykany w Polsce sposób finansowania organizacji, 
który może jednak stanowić potencjał rozwojowy trzeciego sektora 
w przyszłości. 

Regranting jako mechanizm dystrybucji 
środków finansowych

Regranting polega na zastosowaniu formuły podzlecania zadań 
publicznych, a jego celem jest przekazanie przez organizację, która 
otrzymała grant, części środków z tego grantu innymi organiza-
cjom na wykonanie określonej części zadania publicznego. Projekty 
związane z  podzlecaniem zadań mogą być realizowane w  dro-
dze otwartych konkursów ofert lub w  procedurze tzw. małego 
grantu. Formuła regrantingu odnosi się także do realizacji grantów 
finansowanych przez fundacje biznesowe i firmy lub organizacje 
zagraniczne, które do realizacji zlecanych zadań (dalszego prze-
kazywania grantów) wybierają przede wszystkim duże i spraw-
dzone organizacje. W takim przypadku regranting może okazać 
się szansą dla mniejszych organizacji na rozwój działań i zyskanie 
know ‑how ze strony większego podmiotu działającego w danym 
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obszarze. Pewną wadą realizacji projektów regrantingowych jest 
przeniesienie ryzyka rozliczenia przyznanego grantu na organizację 
(na ogół małą, często niedysponującą rozbudowanym zapleczem 
prawno -księgowym), która otrzymała grant.

Być może zasygnalizowane powyżej ryzyko udałoby się wyelimi-
nować poprzez lepsze uregulowanie mechanizmu regrantingowego 
zlecania i finansowania zadań sektora publicznego. Z pewnością 
wymaga to szerszej debaty oraz podjęcia działań legislacyjnych. Nie-
wątpliwie jednak współpraca między organizacjami prowadzona 
na zasadach regrantingu może służyć rozszerzeniu prowadzonej 
przez mniejsze organizacje działalności w zakresie realizacji zadań 
publicznych. Co więcej: może przysłużyć się zdobyciu doświadczenia 
i wiedzy większych, a więc na ogół również bardziej sprofesjonali-
zowanych organizacji również w zakresie różnych mechanizmów 
finansowania działań statutowych. Może mieć to miejsce na przy-
kład wtedy, kiedy jednym z elementów realizowanego dzięki regran-
tingowi zadania będzie zainicjowanie lub usprawnienie sposobów 
samofinansowania organizacji -podwykonawców.

Należy w tym miejscu podkreślić, że dla organizacji podejmującej 
się koordynowania regrantingu realizacja tego typu działań stanowi 
czynnik uwiarygadniający jej obecność na rynku, jako podmiotu 
sprawdzonego, rzetelnego (godnego powierzenia znaczących środ-
ków finansowych). Biorąc na siebie koordynację i finalne rozliczenie 
grantu, pokazuje, że ma do tego odpowiednie zaplecze merytoryczne 
i administracyjne, a także wiedzę w danym obszarze i możliwość jej 
przekazania organizacjom potrzebującym szkolenia i wzmocnienia 
kompetencji. 

Działalność gospodarcza i odpłatna

Kolejnym elementem finansowania organizacji jest zapewnienie 
sprawnie działających mechanizmów samofinansowania w postaci 
działalności gospodarczej lub odpłatnej. Warto tu przemyśleć wyjście 
poza utarty schemat działania i zaproponowanie swoim odbiorcom 
usług realizowanych w ramach działalności gospodarczej. I chociaż 
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podporządkowanie zasadom rynkowym wymaga odpowiedniej 
analizy rynku, rozeznania sytuacji lokalnej oraz przygotowania 
atrakcyjnej oferty, która spotka się z zainteresowaniem odbiorców-

-klientów (oferty elastycznej i reagującej na zapotrzebowanie), to 
niezaprzeczalnie daje organizacji możliwość rozwoju wychodzą-
cego poza przyjęte standardy. Pozyskanie dodatkowego przychodu, 
np. ze sprzedaży produktów czy usług, pozwoli organizacji poza-
rządowej na samofinansowanie części działań, co będzie wiązać 
się z ich wzmocnieniem. Planując taką formę dodatkowego finan-
sowania, należy przygotować się na zmiany porządkowe. Organi-
zacje trzeciego sektora, podejmujące działalność gospodarczą, stają 
się w świetle prawa przedsiębiorcami w tym określonym zakresie 
działania, co m.in. obliguje je do prowadzenia odpowiedniej dla 
rodzaju działalności księgowości. Co więcej, muszą sprostać również 
wyzwaniom stawianym przez konkurencję. 

Wsparcie ze strony osób indywidualnych i biznesu

Jednym z najważniejszych dziś mechanizmów finansowania orga-
nizacji na rynkach światowych jest pozyskiwanie środków finan-
sowych od darczyńców indywidualnych oraz prywatnych firm 
i instytucji. Współpraca z darczyńcami wymaga jednak wyjścia 
z pewnej strefy komfortu, którą najczęściej daje regularna współ-
praca z instytucjami publicznymi i samorządami, czy też odbiorcami 
działań organizacji. Warto jednak pamiętać, że takie szerokie otwar-
cie pozwala dotrzeć do społeczeństwa, a co za tym idzie – edukować 
o misji organizacji i pozyskiwać grono jej sojuszników. Pozwala 
również na społeczną legitymizację działań i ugruntowanie orga-
nizacji w świadomości darczyńców. A przede wszystkim – pozwala 
na jeszcze szerszy i intensywny rozwój działań kierowanych do 
swoich odbiorców. 

Niezaprzeczalnie uruchomienie mechanizmów związanych 
z pozyskaniem darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw 
wzmacnia cały trzeci sektor. Pozwala bowiem na mobilizację spo-
łeczną osób indywidualnych i popularyzację tematów społecznych, 
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poza tym wzmacnia ich świadomość i poczucie realnego wpływu na 
działania organizacji pozarządowych poprzez przekazanie darowizn 
finansowych. 

Istnieje ogromny wachlarz narzędzi komunikacji i marketingu, 
które można wykorzystywać, zapraszając osoby indywidualne i sek-
tor biznesu do wspierania działań organizacji. Pandemia zmusiła 
podmioty pozarządowe tego typu zajmujące się fundraisingiem do 
przejścia w strefę komunikacji elektronicznej – wykorzystania 
mechanizmów online i mobilnych, co tylko rozszerzyło zakres ich 
działalności. Coraz większą popularnością cieszy się crowdfunding, 
czyli finansowanie społecznościowe, w którym darczyńcy indywi-
dualni finansują realizacje konkretnego projektu organizacji. Coraz 
częściej crowdfundingiem zajmują się wyspecjalizowane portale 
internetowe, ale taką możliwość posiadają również same organi-
zacje, w odpowiedni sposób budując własne portfolio mechanizmów 
angażowania darczyńców indywidualnych. 

Innym, zyskującym na popularności, źródłem finansowania 
organizacji pozarządowych przez osoby indywidualne jest stałe 
wsparcie ich działań statutowych, które opiera się na poleceniu 
zapłaty bądź comiesięcznym obciążeniu karty kredytowej. Mniej 
popularny na polskim rynku jest z kolei mechanizm zapisów testa-
mentowych, w ramach którego osoba indywidualna może przekazać 
organizacji pozarządowej wskazaną kwotę finansową, nierucho-
mość (lub jej część) albo rzeczy ruchome. Pomału rozwija się także 
mechanizm zaangażowania tak zwanych major donors (kluczowych 
darczyńców), czyli osób zamożnych, które włączają się w finanso-
wanie wybranych przez siebie działań organizacji pozarządowych. 

Nie mniej atrakcyjna forma współpracy adresowana jest do 
przedsiębiorstw, które chcą się zaangażować we wsparcie dzia-
łań organizacji pozarządowych. Obok przekazania standardowej 
darowizny finansowej lub rzeczowej mają one bowiem możliwość 
wdrożenia wspólnych działań komunikacyjnych i marketingowych 
z organizacją, którą wspierają. Firmy mogą zaangażować w pro-
gram wsparcia dla organizacji pozarządowej swoich pracowników, 
klientów i partnerów biznesowych. W przypadku dużych przedsię-
biorstw atutem nawiązania współpracy z podmiotem obywatelskim 
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jest strategia win ‑win, pozwalająca na osiągnięcie korzyści po obu 
stronach, ze szczególnych uwzględnieniem celu publicznego realizo-
wanego przez organizację pozarządową. Nie można też zapominać, 
że gros przedsiębiorstw na polskim rynku to małe i średnie firmy, 
którym zależy na budowie swego wizerunku jako odpowiedzialnych 
społecznie – w tym celu i w miarę swoich możliwości finansowych 
wspierają organizacje pozarządowe darowiznami, bądź ofiarują 
realizowane przez siebie usługi. 

Jeszcze jednym elementem zaangażowania osób indywidualnych 
i biznesu w działania organizacji pozarządowych, o którym trzeba 
wspomnieć, jest mechanizm przekazania 1% podatku na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego. W tym przypadku pula zaangażowa-
nych organizacji pozostaje niewielka, bo jedynie około 10% tych 
aktywnie działających posiada status oPP. Należy jednak pamiętać, 
że wskazany mechanizm nie jest stricte darowizną przekazaną przez 
darczyńcę, a kwotą składową odprowadzanego podatku, o której 
podatnik może jedynie zdecydować, że zostanie przekazana na rzecz 
działań publicznych konkretnie wybranej organizacji. 

Największą barierą w angażowaniu darczyńców indywidualnych 
i przedsiębiorstw do wsparcia organizacji pozarządowych może być 
koszt tych działań. Mechanizmy służące zachęceniu darczyńców do 
wspierania organizacji pozarządowych są zazwyczaj drogie, dlatego, 
planując tego rodzaju działania (np. kampanie), organizacja musi 
przygotować się zarówno budżetowo, jak i projektować zatrudnienie 
wykwalifikowanych osób, które zajmą się fundraisingiem. Nadal jed-
nak konkurencja w tym segmencie finansowania trzeciego sektora 
jest niewielka i opisane wyżej sposoby pozyskiwania środków mogą 
stanowić źródło dynamicznego rozwoju organizacji. 

Podsumowanie

Poszukując alternatywnych metod finansowania organizacji 
pozarządowych w  przyszłości, należy przeanalizować sytuację 
bieżącą. Jakie mamy standardy finansowania trzeciego sektora 
w Polsce? Które metody pozyskiwania środków na działalność są 
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dziś najczęściej stosowane, a które dopiero raczkują? Które nowe 
praktyki stanowią alternatywne rozwiązanie kłopotów związanych 
z brakiem środków finansowanych na działalność? 

Warto spojrzeć na przykłady rozwoju trzeciego sektora w innych 
krajach, na modele działania organizacji pozarządowych i długofa-
lowe korzyści, jakie z nich płyną. Czy bliżej nam do modelu funk-
cjonującego w Wielkiej Brytanii, gdzie stawia się na zaangażowanie 
sektora prywatnego? Czy też chcielibyśmy wzorować się na modelu 
przyjętym w UsA, gdzie rozwinęła się bardzo komercjalizacja dzia-
łań organizacji pozarządowych? A może wreszcie skupimy się na 
działającym po sąsiedzku modelu niemieckim z najbardziej rozwi-
niętą współpracą organizacji pozarządowych i rządu oraz instytucji 
samorządowych?

Rolą państwa jest zapewnienie organizacjom działającym w trze-
cim sektorze dogodnych warunków rozwoju zgodnie z zapotrzebo-
waniem ich samych, ale także swoim oraz obywateli. Innymi słowy: 
wprowadzenie mechanizmów finansowania uwzględniających 
zróżnicowanie sektora i stawiających wymagania dopasowane do 
wielkości i sposobu działania poszczególnych typów organizacji. Nie 
czas w tej chwili na decyzje legislacyjne czy zmianę systemu, ale być 
może warto już dziś podjąć refleksję na temat tego, jak instytucje 
i organizacje pozarządowe – i wreszcie – darczyńcy – w Polsce chcą 
postrzegać trzeci sektor i jakiej przyszłości dla niego się spodzie-
wają. Warto poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany oraz 
udogodnienia są szczególnie potrzebne dla osiągnięcia wskazanych 
sektorowi obywatelskiemu celów. 

Wracając na koniec do samych organizacji pozarządowych: 
myślę, że największym zagrożeniem dla ich rozwoju oraz poszuki-
wania nowych, alternatywnych metod finansowania działań mogą 
być same organizacje. Elastyczność i chęć poszukiwania nowych 
mechanizmów finansowania może stanowić najlepszą miarę jako-
ści i skuteczności w budowaniu efektywnego trzeciego sektora 
w Polsce. Umiejętność wyboru odpowiednich w danym momencie 
narzędzi zaspokajania potrzeb finansowych wiąże się niewątpli-
wie z otwartością liderów na zmianę. Brak elastyczności i obawa 
przed podjęciem ryzyka może być poważną blokadą w poszukiwaniu 
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alternatywnych metod pozyskiwania pieniędzy na działalność spo-
łeczną. Blokadę tę warto i trzeba odważnie przełamywać.
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Katarzyna Kordziak ‑Kacprzak – pasjonat i praktyk fun-
draisingu. Od października 2021 r. koordynatorka zespołu 
fundraisingu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wcześniej 
przez ponad 20 lat zawodowo związana z unicef Polska 
w obszarze fundraisingu, administracji i kontaktów 
zewnętrznych. Posiada doświadczenie w planowaniu 
strategicznym i skutecznej realizacji projektów fundra-
isingowych adresowanych do darczyńców indywidual
nych. Wspiera polskie organizacje w ich rozwoju. 



hENRYK SKOROWSKI

Być u siebie i działać u siebie.  
W kierunku wspólnoty obywatelskiej

We współczesnej historii Polski 1989 r. zapisał się jako czas prze-
łomu. Po czerwcowych wyborach do Sejmu i  Senatu nastąpiły 
w kraju gwałtowne przemiany obejmujące swoim zasięgiem wiele 
dziedzin życia publicznego. Miały one spowodować upodmiotowie-
nie społeczeństwa, czyniąc z niego wspólnotę obywatelską. Czy tak 
rzeczywiście się stało? Artykuł niniejszy jest próbą spojrzenia na 
polskie doświadczenia w perspektywie tworzenia się społeczeń-
stwa obywatelskiego, a tym samym – obrony wspólnoty Polaków 
w obecnych niełatwych czasach.

Polskie spory jako ważny zaczątek 
wspólnoty obywatelskiej

Uruchomiony w 1989 r. w Polsce proces transformacji rozpoczął 
wiele naszych sporów. Można na nie spojrzeć jako na zaczątek 
naszej polskiej wspólnoty obywatelskiej. Transformacja dokonała 
się przede wszystkim w płaszczyźnie politycznej. Najogólniej rzecz 
ujmując, było to przejście od państwa typu totalitarnego do państwa 
demokratycznego. Inaczej mówiąc, chodziło tu o nowy kształt kraju, 
odmienny od dotychczasowego, oraz o sposób sprawowania władzy.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.349‑364
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Generalnie rzecz ujmując społeczeństwo zajęło pozytywne 
stanowisko wobec przemian politycznych. Można bowiem mówić 
o faktycznym upodmiotowieniu go w ramach nowych struktur funk-
cjonowania państwa. Zajęcie pozytywnego stanowiska nie oznaczało 
jednak postawy bezkrytycznej. W wielu kwestiach społeczeństwo, 
ustosunkowując się pozytywnie do istoty zmian w sferze politycz-
nej, zajmuje jednak różnorodne stanowisko. Celem egzemplifikacji 
można zwrócić uwagę na niektóre z nich.

Pierwszą kwestią w płaszczyźnie politycznej, którą należy uznać 
za pozytywną, choć budzącą różne spory, jest sam charakter pań-
stwa. W tym sporze chodzi o wiele kwestii. Jedna z nich wydaje 
się jednak mieć szczególne znaczenie. Dotyczy ona podstawowej 
funkcji państwa. Nie chodzi zatem o samą istotę bytu społecznego 
jakim jest państwo, chociaż jego funkcja bezsprzecznie wiąże się 
z tą kwestią. Chodzi tu o zadanie, jakie ma spełniać państwo wobec 
obywatela i innych społeczności żyjących w jego przestrzeni. W tej 
materii ujawniają się w Polsce różne stanowiska. Biorąc pod uwagę 
skrajne postawy, odnotować należy, że z  jednej strony podkreśla 
się, iż państwo jako instytucja powinno rozwiązywać wszystkie 
podstawowe problemy swoich obywateli (tzw. państwo opiekuńcze), 
z drugiej zaś, że powinno ono stwarzać jak największą przestrzeń 
autonomii obywatela idącej tak daleko, że to właśnie on sam będzie 
rozstrzygał swoje własne problemy (tzw. państwo liberalne). W tym 
sporze część społeczeństwa podkreśla jednak służebną funkcję 
państwa wobec obywatela jako podmiotu życia społecznego, jak 
i mniejszych społeczności stanowiących integralną część wspólnoty 
państwowej. 

Kolejnym ważnym osiągnięciem polskich przemian w płaszczyź-
nie politycznej jest uznanie demokracji jako właściwego ustroju 
państwa. W  tej dziedzinie istnieje zgodność. Kwestią sporną 
pozostaje jednak samo rozumienia demokracji jako ustroju pań-
stwa. Dla jednych dziś w Polsce oznacza on zwykłe rządy większości.  
Dla innych pojęcie demokracji wiąże się wyłącznie z  wolno-
ścią. Idea jest bowiem wtedy demokratyczna, gdy daje ludziom 
możliwie największe pole indywidualnej wolności uszczegółowio-
nej w  tak zwanych naturalnych, niezbywalnych, podstawowych 
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prawach. W  toczącym się sporze podkreśla się jednak, że jeśli 
przyjąć ideę wolności jako najgłębszą i jedyną podstawę demokracji, 
to może to być niebezpieczne. Należy powiedzieć w ten sposób: tam, 
gdzie brak jest wolności, tam człowiek nie jest sobą; tam jednak, 
gdzie wolność jest źle pojęta, przewartościowana, tam człowiek 
także nie jest sobą. Stąd niepokój o wolność jako jedyną i najgłębszą 
podstawę demokracji. Doświadczenia historyczne niejednokrotnie 
potwierdziły bowiem, że wolność może być przywilejem wyłącznie 
niektórych, zniewoleniem innych, samowolą anarchizującą życie 
społeczne. Zasadniczym zatem jest pytanie – w polskiej dyskusji 
nad demokracją  – co jest i  co powinno być rzeczywiście funda-
mentem demokracji, która uszanowałaby jednak ludzką wolność?

Kolejnym istotnym osiągnięciem naszych polskich przemian 
w płaszczyźnie politycznej jest możliwość realizacji przez człowieka 
jego naturalnych niezbywalnych praw. Przez lata w polskiej rze-
czywistości walczyliśmy o nie. Można powiedzieć, że cała ta nasza 
potyczka była walką o prawa człowieka. Także i w tej dziedzinie 
toczy się w polskiej rzeczywistości dyskusja, która jednak nie prze-
kreśla tego osiągnięcia. Istotą jest w niej przede wszystkim ważność 
poszczególnych praw, a mianowicie: czy ważniejsze są prawa wol-
nościowe, czy społeczne. Dyskusja współczesna wydaje się skupiać 
na tym właśnie fakcie. 

Celem egzemplifikacji pokazano tylko kilka kwestii z zakresu 
spraw politycznych, które stały się w polskiej rzeczywistości przed-
miotem naszych sporów okresu transformacji. I to – owa dyskusja 
i spory – jest istotnym zaczątkiem obywatelskiej kondycji naszego 
społeczeństwa. Świadczy bowiem o  aktywności społeczeństwa 
w rozstrzyganiu ważnych spraw. 

Drugą płaszczyzną polskich przemian jest płaszczyzna spo-
łeczna. Prowadzi ona przede wszystkim do wzbogacenia życia 
społecznego o nowy wymiar, stworzenia poszczególnym osobom 
i wspólnotom rzeczywistej sfery ich aktywności i realizacji własnej 
podmiotowości. Tego zaś brakowało w poprzednim okresie – okresie 
totalitaryzmu. Na zmiany dokonujące się w tej dziedzinie zasadniczo 
patrzy się pozytywnie. Powszechna przychylność do tych prze-
mian społecznych nie oznacza jednak braku stanowisk krytycznych 
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wyrażanych nie tylko poprzez różne partie i ugrupowania polityczne, 
ale także szerokie grono naszych obywateli. 

Pierwszą i najpoważniejszą kwestią wywołującą polskie spory 
jest problem aksjologii w życiu społecznym. Dylematy te można 
także ująć w formie określonych aksjologicznych sporów charak-
teryzujących aktualną naszą kondycję. 

Jednym z podstawowych dylematów jest bez wątpienia spór 
o samo miejsce aksjologii w polskiej rzeczywistości. Przy czym nie 
jest to tylko spór teoretyczny (akademicki), ale praktyczny – doty-
czący istotnych wymiarów funkcjonowania życia społecznego. 

Bez wątpienia istnieje dziś w polskim życiu społecznym silny 
trend oderwania życia jednostkowego człowieka, jak i  życia 
społecznego, od norm etycznych. W tym ujęciu samą aksjologię trak-
tuje się jako specyficzne ograniczenie wolności zarówno w wymiarze 
jednostkowym, jak i społecznym. Ważne zatem w życiu społecznym 
są jedynie normy pozytywne określane drogą ich stanowienia. 

Z drugiej strony we współczesnej polskiej rzeczywistości daje się 
zauważyć silną tendencję do podkreślania, że aksjologia ma istotne 
znaczenie zarówno dla jakości życia jednostkowego człowieka, jak 
i jakości życia społecznego. W kontekście tej polemiki ważne jest 
także pytanie nie tylko o miejsce wartości we współczesnej rzeczy-
wistości, ale o jakość tych wartości. W polskiej rzeczywistości spór 
ten często dotyczy relacji pomiędzy wartościami chrześcijańskimi 
a liberalnymi. 

Dzisiejszy polska polemika aksjologiczna oprócz podejmowania 
kwestii miejsca wartości ma także charakter sporu o wartość podsta-
wową. Można go ująć w fundamentalne pytanie o to, co jest wartością 
podstawową. Nie ulega wątpliwości, że we współczesnych systemach 
aksjologicznych centralne miejsce zajmują dwie wartości: godność 
jednostki ludzkiej i wolność. Spór dotyczy tego, która z tych wartości 
jest konstytutywną i ostatecznie rozstrzygającą w ocenie współczes-
nej wielorako złożonej rzeczywistości. Spór aksjologiczny dotyczy 
także w polskiej rzeczywistości rozumienia wolności. Wspomniano 
powyżej, że w wielu aksjologiach wolność uznaje się za wartość 
ważną. W aksjologii np. personalistycznej jest ona konsekwencją 
ludzkiej godności, w aksjologii zaś np. liberalnej – wyznacza jakość 
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bytu człowieka i tym samym jego godności. Takie ujęcie problemu 
nie oznacza jednak, że nie ma sporu w tej materii. 

Ważnym osiągnięciem polskich przemian w płaszczyźnie spo-
łecznej jest także problem środków masowego przekazu. Znalazły 
one swoje trwałe miejsce we współczesnym społeczeństwie demo-
kratycznym, a tym samym w życiu dzisiejszego człowieka. W Polsce 
środki masowego przekazu zostały niejako na nowo „odzyskane” dla 
społeczeństwa po okresie totalitaryzmu. Można zatem powiedzieć, 
że wolność stworzyła właściwą przestrzeń działania tego typu 
mediów i korzystania z nich przez współczesnego człowieka. 

Problem funkcjonowania tych nośników informacji w nowej pol-
skiej rzeczywistości przyjęty z dużym entuzjazmem przez różne 
środowiska i instytucje wywołuje jednak, podobnie jak inne kwestie, 
liczne dyskusje, które niejednokrotnie przeradzają się po prostu 
w zacięte spory. Dotyczą one wielu spraw związanych z funkcjonowa-
niem mediów. Jedną z najważniejszych jest ta dotycząca granic wol-
ności w środkach masowego przekazu. Można ją ująć w pytaniach: jak 
daleko sięga wolność w zakresie przekazywanych faktów i tworzenia 
programów? Czy istnieją jakieś granice wolności w tej płaszczyź-
nie? Jak daleko sięga wolność człowieka w korzystaniu z programów 
proponowanych w środkach społecznego przekazu? Polskie spory 
podejmują zatem problem relacji pomiędzy wolnością a środkami 
społecznego przekazu w społeczeństwie demokratycznym. 

I tym razem zaakcentowano tylko niektóre faktu z polskiego 
życia społecznego, które stały się elementem naszych sporów. Spory 
w tej płaszczyźnie polskich przemian stanowią także wyraz naszej 
polskiej obywatelskości.

Również w odniesieniu do przemian w płaszczyźnie kulturowej 
społeczeństwo wypowiedziało się pozytywnie. Jest to także w pełni 
zrozumiałe. Nowa rzeczywistość kulturowa miała stać się przestrze-
nią właściwego funkcjonowania człowieka i grup społecznych. Poja-
wiło się w tym zakresie wiele zjawisk pozytywnych, jak na przykład: 
zniesienie cenzury, powszechny dostęp do całości narodowej i świa-
towej kultury, upowszechnienie środków społecznego przekazu 
itp. Pozytywne stanowisko i tym razem nie oznacza jednak stano-
wiska bezkrytycznego. Także bowiem w tej płaszczyźnie polskie 
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przemiany spowodowały liczne dyskusje, a nawet spory. Szczególnie 
dwie kwestie stały się dyskusyjne. 

W pierwszej kolejności punktem spornym stało się zagadnienie 
jedności i integracji Europy. Dyskusyjna była też sprawa tożsamości 
narodowej w jednoczącej się Europie. Można zatem powiedzieć, że 
temat integracji europejskiej wpisał się na stałe w pejzaż polskiego 
życia społecznego, wywołując liczne dyskusje, a nawet spory w tym 
zakresie. O jedności Europy można oczywiście mówić w różnych 
aspektach: ekonomicznym, politycznym, społecznym, instytu-
cjonalnym itp. Jednym z nich, jak się wydaje – bardzo istotnym, 
jest aspekt kulturowy. Pytając wszakże o Europę, należy mieć na 
uwadze nie tylko jednostkę geograficzną czy polityczną, ale przede 
wszystkim pewną wspólnotę wartości i kultury. Stąd w rzeczowej 
dyskusji nad jednością Europy w jej perspektywie historycznej 
i przyszłościowej, oraz miejsca Polski w odnowionej wizji naszego 
kontynentu, nie może zabraknąć aspektu kulturowego. Jest to próba 
poszukiwania fundamentu aksjologicznego dla jedności Europy. Ten 
właśnie aspekt podnoszony jest w Polsce w dyskusji nad spójnią tej 
części świata.

Przemiany dokonujące się w Polsce od 1989 r. zrodziły także 
problem zachowania tożsamości narodowej w procesie jednoczenia 
się Europy. Problem ten, przybierający często charakter dyskusji, 
a nawet sporu, ujawnił się w kontekście zagrożeń wynikających z glo-
balizacji. Chodzi o fundamentalne pytanie: czy globalizacja – w naszej 
rzeczywistości owa jedność Europy – nie stoi w sprzeczności ze świa-
tem narodowego dziedzictwa? Czy jest jeszcze miejsce na narodowe 
dziedzictwo, czy też odeszło ono do lamusa historii? Czy Europa może 
być Europą narodów? Te pytania określają istotę polskiego sporu 
o tożsamość narodową w jednoczącej się Europie. Stanowiska w tej 
materii są zróżnicowane: od pełnego entuzjazmu dotyczącego inte-
gracji, a tym samym braku zaniepokojenia co do utraty narodowej 
tożsamości, aż do skrajnego pesymizmu widzącego w procesach 
integracji poważne zagrożenia narodowego dziedzictwa. 

I  tym razem przedstawiono tylko kilka kwestii w płaszczyź-
nie kulturowej, które wywołują polskie spory. Także kolizje w tej 
płaszczyźnie świadczą o obywatelskości Polaków. W podsumowaniu 
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podkreślić należy, że polskie przemiany przyniosły wiele pozytyw-
nych zjawisk w różnych aspektach naszej rzeczywistości. Nadarzyły 
także wiele polemik. One bez wątpienia stanowią istotny zaczątek 
aktualnej kondycji społeczeństwa polskiego jako społeczeństwa oby-
watelskiego. Świadczą bowiem o aktywności ludzi, a to jest istotny 
element społeczeństwa obywatelskiego. Czy jednak same spory 
mogą zbudować pełną wspólnotę obywatelską?

Poczucie tożsamości fundamentem 
wspólnoty obywatelskiej

Jak wspomniano powyżej, żyjemy w polskiej rzeczywistości w świe-
cie wielkich sporów. Z samej swojej istoty są to procesy pozytywne 
pozwalające w dialogu rozstrzygać wiele naszych trudnych proble-
mów. I w tym sensie stanowią one istotny zaczyn społeczeństwa 
obywatelskiego. Abyśmy jednak nie zagubili się i nie pozostali tylko 
na płaszczyźnie konfliktów, ale umieli budować autentyczną wspól-
notę z zachowaniem różnorodności (różnorodność jest bogactwem 
i dynamizmem wspólnoty), musimy mieć silne poczucie swojej naro-
dowej tożsamości. Jej odczuwanie jest bowiem fundamentem wspól-
noty obywatelskiej. Temu nie przeszkadza różnorodność poglądów 
ani dyskusje i spory. W tym miejscu trzeba postawić zasadnicze 
pytanie: czy jako Polacy w okresie naszych przemian potrafimy 
jednocześnie budować tożsamość naszej wspólnoty? 

Człowiek charakteryzuje się wieloma cechami. Podstawową z nich 
jest to, że jest on istotą społeczną. Ta właściwość jest o tyle ważna, 
iż w jej kontekście będzie ujawniało się ważne dla naszych analiz 
poczucie tożsamości. Społeczność człowieka niesie za sobą dwie 
konsekwencje. Po pierwsze: oznacza, że ludziom w każdym wymia-
rze ich rozwoju, życia i stawania się potrzebni są inni ludzie jako 
jednostki i wspólnoty osób. Z drugiej strony społeczność powoduje, 
że człowiek stanowi o jakości i bogactwie życia społecznego. Każda 
wspólnota jest bowiem taką, jaką czynią ją ludzie. Człowiek zatem 
z samej swojej natury jest „obywatelem” wielu społeczności. Wszyst-
kie one kształtują poczucie jego tożsamości, co z kolei wpływa także 
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na kształtowanie się tych wspólnot. Ważne znaczenie w tej dziedzi-
nie wydaje się mieć społeczność narodowo -państwowa.

Najczęściej ujmujemy ją jako wspólnotę ludzi solidarną pocho-
dzeniem i kulturą oraz mającą poczucie własnej tożsamości. Tak 
rozumiany naród musi z kolei posiadać własne struktury państwowe 
(państwo narodowe) albo funkcjonować w strukturach innego pań-
stwa (państwo wielonarodowe). W tak postrzeganej społeczności 
narodowo -państwowej istotne są następujące elementy, które będą 
miały fundamentalne znaczenie dla kształtowania poczucia własnej 
identyczności. Pierwszym z nich jest społeczność solidarna pocho-
dzeniem, czyli wyrastająca na jednym pniu etnicznym. Drugim 
elementem jest kultura narodowa będąca owocem życia tej społecz-
ności. Oba detale są kategoriami aksjologicznymi, czyli nośnikami 
wielorakich wartości. To dzięki wspólnocie i kulturze człowiek: 
uczy się, wychowuje i zakorzenia. Wszystkie te funkcje pozwalają 
ukształtować poczucie tożsamości.

Czym zatem jest poczucie tożsamości wyrastające na bazie wspól-
noty i kultury narodowo -państwowej? W jej wydobywaniu trzeba 
wyjść przede wszystkim od zasadniczej tezy, że poczucie tożsamości 
należy do kategorii przeżyć psychicznych, co oznacza, że dotyczy ona 
jakiejś wewnętrznej rzeczywistości. Takie stwierdzenie nie oznacza 
jednak, że jest ono oderwane od rzeczywistości zewnętrznej. To 
psychologiczne przeżycie ma bowiem charakter intencjonalny. Jest 
zatem zawsze zwrócone do czegoś, do jakiegoś konkretnego przed-
miotu, i w nim znajduje właściwe sobie treściowe określenie. Doty-
kamy tu sprawy istotnej. Ową bowiem konkretną rzeczywistością 
i konkretnym przedmiotem, w którym wspomniane przeżycie 
psychiczne znajduje właściwą sobie treść, stanowią obiektywne 
elementy, tzn. wspólnota i kultura narodowa. Jest to konkretne 

„uniwersum”, które otrzymaliśmy w spadku jako już dane niejako 
poza naszą wolą i wiedzą. Stanowi ono w postaci wspólnoty i kul-
tury obiektywny substrat społecznego życia wspólnoty narodowo-

-państwowej i jako takie niejako „dociera” do świadomości człowieka 
i „karmi” ją swoją treścią. W wyniku dokonujących się w ten sposób 
procesów wyłania się i kształtuje samoświadomość. Jest ona pierw-
szym istotnym elementem treściowym poczucia tożsamości. 
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Biorąc pod uwagę przedmiot wspomnianej powyżej samoświado-
mości, mówić należy o dwóch jej płaszczyznach i wymiarach. Pierw-
szą z nich jest samoświadomość przynależności. Zawsze chodzi 
w tym przypadku o przynależność do wspólnoty i kultury. Drugą 
płaszczyzną jest świadomość odrębności od innej wspólnoty 
i  kultury. Oba omówione powyżej wymiary samoświadomości, 
tzn. samoświadomość własnej przynależności narodowej, jak 
i samoświadomość narodowej odrębności, stanowią cały jej wymiar. 

W wydobywaniu jednak pełnej treści poczucia tożsamości należy 
pójść jeszcze dalej. Samoświadomość bowiem, o której była mowa 
powyżej, stanowi jedynie pierwszy element treściowy poczucia toż-
samości. Drugim zaś jest identyfikacja. Jest ona zawsze wewnętrz-
nym, aktywnym odzewem, centralną dynamiczną postawą wobec 
tego właśnie „uniwersum”, którym jest wspólnota i kultura. Oznacza 
to, że owo „uniwersum” jawi się jako zespół wartości, które otrzy-
maliśmy w spadku, jako już dane, niejako poza naszą wolą i wiedzą, 
ale które uznajemy i przyjmujemy jako swój świat wartości świa-
domym aktem woli. Właśnie ten świadomy akt woli jest w gruncie 
rzeczy identyfikacją. Nie jest on tylko przeżyciem psychicznym, 
ale aktywnym stosunkiem, tzn. zajęciem postawy wobec warto-
ści narodowego „uniwersum”. Ostatecznie utożsamianie się będzie 
oznaczało uznanie go, tzn. wspólnoty i kultury narodowej w ich 
aksjologicznym wymiarze za swoje, a tym samym będzie ona formą 
partycypowania w nim.

W takim ujęciu poczucie tożsamości ostatecznie możemy okreś-
lić jako samoświadomość przynależności i odrębności narodowej 
oraz jako kształtującą się na jej podłożu identyfikację. Można zatem 
powiedzieć, że na bazie wspólnoty i kultury narodowo -państwowej 
rodzi się poczucie własnej tożsamości jako ważny atrybut człowieka 
żyjącego we współczesnym świecie, w  różnych przestrzeniach 
społeczno -kulturowych. 

Powyżej ukazaliśmy, w  jaki sposób wspólnota i  kultura 
narodowo -państwowa kształtuje poczucie tożsamości osoby. W tej 
materii istnieje jednak także relacja odwrotna, a mianowicie to 
właśnie silne poczucie identyczności poszczególnych jednostek 
kształtuje jedność społeczności narodowo -państwowej. Mówiąc 



358 henryk skorowski

bardziej precyzyjnie – formuje poczucie tożsamości, które przy-
należy społeczności tego typu w  postaci tzw. „my”. Ma zatem 
charakter społeczny. Można powiedzieć, że jest to świadomość 
społeczna. Stwierdzenie takie nie oznacza jednak, że istnieje ono 
jako coś niezależnego od człowieka. Wręcz przeciwnie, tworzywem 
tożsamości są przeżycia i akty jednostki. Tworzą one świadomość 
społeczną wtedy, gdy identyczne w swej treści, są właściwością 
wielu ludzi, i gdy pewne treści indywidualnych przeżyć i aktów 
podziela konkretna jednostka z innymi jednostkami. Dokonuje się 
w ten sposób poczucie tożsamości narodowej i państwowej, rozu-
miane jako obywatelska świadomość przynależności i odrębności 
oraz kształtująca się na tej bazie społeczna identyfikacja.

Wspólnota obywatelska wymaga, by tworzący ją ludzie mieli 
poczucie własnej tożsamości. Chodzi zarówno o równoważność jed-
nostkową, jak i wspólnotową. Nasze polskie przemiany muszą zatem 
iść w kierunku kształtowania tożsamości narodowo -państwowej, 
by, mimo sporów (niech dalej trwają), kształtować autentyczną 
wspólnotę obywatelską. Poczucie zgodności tego typu jest bowiem 
fundamentem autentycznej wspólnoty obywatelskiej.

Zaangażowanie w życie społeczne 
wyrazem wspólnoty obywatelskiej

Polskie spory to bez wątpienia wyraz wspólnoty obywatel-
skiej. Świadczą bowiem o zaangażowaniu w kształtowanie naszej 
współczesnej rzeczywistości. Troska o  formowanie tożsamości 
narodowo -państwowej to z kolei szansa na zachowanie wspólnoty 
obywatelskiej, a zaangażowanie w życie społeczne w różnych jego 
wymiarach jest realizacją tejże wspólnoty.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że człowiek nie może pasywnie 
wegetować w otaczającej go rzeczywistości. Z pewnością istotną 
racją przemawiającą za jego aktywnością w świecie jest dynamizm 
jego natury. Oznacza to, iż chce on niejako z natury uczestniczyć 
w bliskiej mu rzeczywistości, manifestując swój dynamizm w dzia-
łaniu. Ta aktywność w praktyce przejawiać się winna w wielorakich 
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postawach, które nazwać można ogólnie postawami społecznymi 
lub prospołecznymi. 

Sprawą fundamentalną jest uświadomienie sobie, co oznacza 
zaangażowanie w życie społeczne jako wyraz naszej obywatelsko-
ści. Najogólniej można stwierdzić, że aktywna obecność w  ota-
czającej rzeczywistości (ona bowiem jest głównym elementem 
zaangażowania) zakłada, żeby być jednostką wartościową. Zaan-
gażowanie społeczne oznacza wartościowość osoby dla środowiska, 
w którym żyjemy. Użyte tu pojęcie „wartościowości” osoby może 
budzić zastrzeżenia i wątpliwości. Wydają się one w pełni uzasad-
nione. Osoba ludzka w najgłębszej swej istocie jest wartością, co 
oznacza, że każdy człowiek w społeczności jest wartością przez 
sam fakt człowieczeństwa. Po prostu – nie istnieje jednostka „bez-
wartościowa”. 

Jeśli używamy pojęcia „wartościowości”, to chcemy podkreślić 
rzeczywiste uczestnictwo człowieka w otaczającej go rzeczywisto-
ści. Może się bowiem zdarzyć, co faktycznie w wielu wypadkach 
ma miejsce, że jednostka jest wyłącznie biernym członkiem życia 
społecznego. Przejawiać się to może między innymi w tak zwanym 
pogłosie indywidualizmu w postaci jednostronnego akcentowania 
własnych praw, domagania się świadczeń i zabezpieczeń społecz-
nych, bez równoczesnego zaangażowania się w określone uwarun-
kowania polityczno -społeczno -gospodarcze. Użyte przez nas pojęcie 
oznacza zatem świadomą odpowiedzialność osoby za współtworze-
nie własnego środowiska, odpowiedzialność za kulturę narodową, 
za jakość życia, w tym także – za jakość stosunków międzyludzkich 
w życiu codziennym, za jakość pracy w produkcji i usługach. Pełna 
rozwaga jednostki w zakresie troski o własne środowisko oznacza 
więc jej aktywność na rzecz dobra wspólnego, którą to aktywność 
niektórzy definiują jako katalog obowiązków obywatelskich wobec 
rzeczywistości, w której żyje i funkcjonuje człowiek. 

W  tym miejscu podkreślić jednak należy, że tak rozumiane 
uczestnictwo w formie odpowiedzialności i aktywnego zaangażo-
wania na rzecz własnego środowiska jest jak gdyby finalnym wymia-
rem „wartościowości” osoby w społeczeństwie, a więc wymiarem, 
który jest postrzegany i możliwy do oceny. Rzeczywiste bowiem 
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uczestnictwo człowieka we własnym środowisku gruntuje się na 
podłożu jego faktycznego „zakorzenienia” w  strukturach tegoż 
środowiska. Inaczej mówiąc: aby jednostka ludzka była naprawdę 
odpowiedzialna i aktywnie zaangażowana na rzecz środowiska, 
musi czuć się do niego namacalnie przynależna w formie tak zwa-
nego „zakorzenienia”. Niektórzy nazywają to faktycznym poczu-
ciem i świadomością „bycia u siebie”. Chodzi tu po prostu o realną 
integrację osoby we własnym otoczeniu. Integracja z konkretną 
rzeczywistością daje bowiem poczucie owego „bycia”, a tym samym 
pozwala na zrozumienie swoich obowiązków i zadań, a także na 
faktyczne włączenie się w nurt życia tego środowiska. W związku 
z tym pojęcie „wartościowości” ludzi należy rozumieć także jako jej 
rzeczywistą integrację, to znaczy jej prawdziwe członkostwo w kon-
kretnym środowisku. Mówiąc inaczej, dla społeczności wartościową 
jest jednostka „zakorzeniona”, zintegrowana i mająca poczucie swej 
przynależności.

Wspomnieć wreszcie także należy, że pełna, ale jednocześnie 
właściwa integracja osoby ze środowiskiem, możliwa jest wyłącznie 
w oparciu o silne poczucie własnej osobowej tożsamości i podmioto-
wości, jakie posiada jednostka. Tylko w ten sposób osoba świadomie 
i w pełni „zakorzenia” się w strukturach określonej rzeczywisto-
ści. Można to ująć w ten sposób, że tylko w oparciu o poczucie „bycia 
sobą” człowiek integruje się z konkretnym środowiskiem i kształtuje 
świadomość „bycia u siebie”. Jeżeli bowiem nie doświadczamy i nie 
przeżywamy siebie jako osoby i swej podmiotowości, jesteśmy albo 
społecznie wyalienowani, tzn. chronimy się wprawdzie w ramach 
społeczności, ale faktycznie jesteśmy obcy naturze, drugiemu czło-
wiekowi, społeczności, albo stajemy się przedmiotem zasymilowa-
nia. Człowiek, który nie ma poczucia własnej osobowej tożsamości, 
nigdy nie integruje się ze środowiskiem, nie znajduje w nim swego 

„zakorzenienia”. Wartościowość jednostki musi także zatem ujmo-
wać jej faktyczną świadomość własnej osobowej tożsamości i pod-
miotowości.

Ostatecznie należy stwierdzić, że „wartościową” dla życia spo-
łecznego jest jednostka świadoma swej tożsamości, zintegrowana 
ze społecznością i rzeczywiście uczestnicząca w jej życiu w formie 
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odpowiedzialności i aktywnego zaangażowania na rzecz własnego 
środowiska. Wszystkie elementy stanowią tu o rzeczywistej wartości. 

Tak rozumiane zaangażowanie społeczne oznacza aktywizację 
wszystkich sił, we wszystkich zakresach, do maksymalnie możli-
wego unowocześnienia życia w najbliższym środowisku w wielu 
płaszczyznach. 

Zaangażowanie społeczne człowieka ujawniać się może i powinno 
na przykład w kwestii politycznej. Ta płaszczyzna aktywności w pol-
skiej rzeczywistości do niedawna budziła szereg kontrowersji. Wyni-
kało to z istniejącego ustroju, który niejako „z natury” izolował wielu 
od działalności politycznej. Tymczasem jest to istotna podstawa 
społecznego zaangażowania, która nie może być obojętna żadnemu 
człowiekowi. W takim ujęciu oddanie w płaszczyźnie politycznej 
jest obowiązkiem służby człowiekowi. 

Taki społeczny angaż w sferze politycznej w praktyce oznacza 
udział osoby w rozstrzyganiu spraw społeczności państwowej, naro-
dowej, jak również lokalnej dla dobra jej członków i całych wspólnot, 
przez udział w sprawowaniu władzy na wszystkich jej szczeblach, 
w jej wyborze i kreowaniu, kontroli nad nią, w określaniu treści jej 
zadań. Oprócz działalności w zakresie tzw. wielkiej polityki należy 
także mieć na uwadze „małą politykę” związaną z lokalnym środo-
wiskiem. Działalność polityczna w tym przypadku będzie miała 
charakter zaangażowania na rzecz autonomii własnego środowi-
ska, demokratycznego sposobu jego zarządzania, a więc aktywność 
na rzecz zachowania wartości zagrożonych przez centralistyczną 
egalitaryzację.

Zaangażowanie człowieka w  życiu społecznym ujawniać 
się także winno w płaszczyźnie społeczno -gospodarczej, która 
w szczególny sposób uświadamia, że jest on celem życia gospodar-
czego i społecznego, i że jako podmiotowi tego życia przysługuje 
mu szeroka aktywność. Chodzi tu zatem o wielorakie działania na 
rzecz wspólnoty państwowej, narodowej i lokalnej w formie umac-
niana ich rzeczywistej tożsamości, jedności i dynamizmu. Istotne 
są także formy działalności, mające na celu różnorodną pomoc dla 
członków tych społeczności, zabezpieczenie ich bytu, rozwiązy-
wanie istniejących problemów. Ważka jest tu także aktywizacja 
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w sferze gospodarczej. W dobie dzisiejszej coraz częściej podkreśla 
się konieczność i potrzebę zaangażowania w tej dziedzinie. Chodzi 
o odpowiedzialność za zagospodarowanie własnego środowiska, lep-
szego wykorzystania miejscowych zasobów naturalnych, inicjatyw 
i działań, których celem jest niedopuszczenie do marnowania ziemi 
pod nieodpowiednie uprawy, do marnowania ziemi w formie pozo-
stawiania jej odłogiem. W tej sferze ujawniać się także powinna coraz 
większa aktywność w formie wielorakich inicjatyw i działań mają-
cych na celu obronę własnego środowiska naturalnego poprzez chro-
nienie go przed inwestycjami przynoszącymi nieodwracalne szkody 
i zwiększające stopień degradacji, a także poprzez szeroką działal-
ność mającą na celu utrzymanie piękna i czystości tegoż środowiska. 

Zaangażowanie człowieka w życie społeczne może i powinno 
ujawniać się także w płaszczyźnie kulturowej. Kultura jest tu rozu-
miana bardzo szeroko. Należą do niej te przedsięwzięcia, które pro-
wadzą do umacniania autonomii osoby, do jej rozwoju duchowego, 
intelektualnego i moralnego. W takim ujęciu aktywność społeczna 
człowieka oznaczać będzie jego aktywizację w sferze działalno-
ści kulturowej bardzo szeroko ujętej. Przede wszystkim można tu 
mówić o dużej jego aktywizacji w sferze działalności kulturowej 
związanej zarówno z narodem, jak i własnym regionem. Chodzi 
zatem o budzenie wielorakich inicjatyw zmierzających do zacho-
wania i kultywowania własnej narodowej i regionalnej kultury, do 
ciągłego ich ożywiania i wprowadzania w życie, do pobudzania 
najbliższej społeczności, ale także społeczności większej. Chodzi 
także o podkreślenie inicjatyw na rzecz kultury, w tym także do wie-
lorakich działań artystycznych, literackich i naukowych. Jest to więc 
aktywizacja w płaszczyźnie troski o zachowanie kultury narodowej 
i regionalnej, ale także dbałości o jej aktywny i dynamiczny rozwój.

Podsumowanie

Konkludując, podkreślić należy, iż zaangażowanie człowieka 
w życiu społecznym ujawniać się może i manifestować w wielu 
płaszczyznach. Najważniejsze z nich to płaszczyzna: polityczna, 
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społeczno -gospodarcza, kulturowa. W nich zdradzać się winna war-
tościowość jednostki w życiu społecznym. 

Tak rozumiane zaangażowanie społeczne, które realizowane 
może być w różnych dziedzinach, manifestować się powinno w for-
mie określonych postaw. Chodzi o całą paletę postaw, z których naj-
ważniejsze to: patriotyzm, patriotyzm lokalny, solidarność, miłość 
społeczna, sprawiedliwość społeczna, zaangażowanie w  dobro 
wspólne, zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego, zaan-
gażowanie na rzecz pokoju itp. Jest to zespół postaw zasadniczych 
i podstawowych, w których wyraża się i demonstruje aktywna obec-
ność w świecie. 

Aktywność człowieka w  szeroko rozumianym życiu społecz-
nym wpisanym w życie społeczności jest z kolei wyrazem wspól-
noty obywatelskiej. Jej istotą jest bowiem wieloraka mobilizacja 
ludzi. Prawdziwy proces budowania społeczności obywatelskiej 
zmierzać winien od społeczności sporów, poprzez społeczność 
kształtującą własną tożsamość, aż do społeczności działania. Stwo-
rzymy wtedy jedność dającą poczucie „bycia u siebie” i „działania 
u  siebie”. A  to jest istota wspólnoty obywatelskiej dającej szanse 
obrony wspólnoty Polaków w trudnych czasach.
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TOMASZ SMORGOWICZ 

Efekty synergiczne we współpracy NGO 
z biznesem – jak je osiągać

Wprowadzenie

Sytuacja gospodarcza, w jakiej funkcjonują obecnie firmy, przedsię-
biorstwa i różnego rodzaju instytucje, istotnie się zmienia w ostat-
nich latach. Relacje biznesowe, w których dominowały powiązania 
biznes ‑biznes ulegają zatarciu. Oczywistym stał się fakt, że każdy 
przedsiębiorca w realizacji swoich usług posiłkuje się wsparciem 
dodatkowych podmiotów, dostarczających mu zasobów lub usług 
odpowiednich do gałęzi gospodarki, w której funkcjonuje. Jest to zja-
wisko tak powszechne, że przedstawiciele biznesu stale poszukują 
możliwości wyróżnienia się, udoskonalenia, a także wprowadzenia 
innowacji do swojego działania. Sprawia to, że coraz więcej firm 
zwraca swój wzrok ku podmiotom związanym z sektorem publicz-
nym i społecznym. Współpraca międzysektorowa staje się coraz 
bardziej powszechna, wręcz naturalna. Daje ona również możliwość 
(poza wspomnianą wcześniej kwestią innowacyjności) budowania 
struktur opartych o inkluzywne społecznie modele działania. To, 
co warto również podkreślić, to fakt, że płaszczyzny, na których 
funkcjonowały do tej pory sektory prywatny, publiczny i społeczny, 
zaczęły się wzajemnie mocno przenikać, natomiast dotychczasowa 
separacja tych sektorów ulega zatarciu. Jest to sytuacja o tyle cie-
kawa, że tworzy ona nowe szanse dla wszystkich uczestników rynku.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.349‑364
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Oczywiście nie można mówić, że współpraca międzysektorowa 
jest zjawiskiem całkowicie nowym. Od lat firmy poszukiwały insty-
tucji społecznych czy publicznych lub współdziałały z nimi. W wielu 
przypadkach jednak relacje te opierały się głównie na działaniach 
jednokierunkowych, gdzie podmioty biznesowe były „dawcami” 
a NGo „biorcami” świadczeń lub usług. Można się pokusić nawet 
o stwierdzenie, że działania te miały charakter stricte wizerunkowy, 
nie do końca ukierunkowany na wzajemne prowadzenie biznesu. 

Obserwowane dziś zwiększenie otwarcia się sektora prywatnego 
na współpracę z podmiotami społecznymi uwarunkowane jest rów-
nież innymi czynnikami. Wymienić można tutaj rozwój społeczny, 
rozwój nauk o zarządzaniu, w tym rozwój idei csr (od lat 70. XX w.), 
która ma znaczący wpływ na kształtowanie się współpracy między-
sektorowej. Warto odnotować ponadto zmianę w podejściu konsu-
menta (klienta końcowego) do kwestii społecznych. Wynika ona 
z tego, że obecni konsumenci są coraz bardziej świadomi i uwrażli-
wieni na tematykę m.in. społeczną i środowiskową. Wymagają tym 
samym uwzględniania tych czynników w codziennym funkcjono-
waniu firmy (procesie produkcyjnym), której produkty nabywają.

Mówiąc o współpracy międzysektorowej, nie można się jednak 
ograniczać tylko do biznesu i formułowania oczekiwań względem 
niego. Istotne jest również odpowiednie podejście podmiotów spo-
łecznych i publicznych, które coraz wyraźniej dostrzegają koniecz-
ność współpracy z partnerami biznesowymi oraz dzielenia się z nimi 
swoim potencjałem. One również zauważają dynamiczne zmiany na 
rynku i starają się do nich dostosować. Przejawia się to dostarcza-
niem na rynek rozwiązań i usług, które mogą zainteresować pod-
mioty sektora prywatnego. W przypadku sektora publicznego jako 
przykład wskazać można uczelnie wyższe, oferujące swój potencjał 
intelektualny czy też narzędzia i zasoby badawcze. W przypadku 
NGo ilustracją tego typu działań może być dostarczanie biznesowi 
produktów i usług potrzebnych w normalnym funkcjonowaniu 
organizacyjnym (np. usługi cateringowe czy porządkowe). Istotna 
jest również otwartość trzeciego sektora na poszukiwanie inno-
wacyjności w świadczonych usługach, a także zwiększanie swoich 
kompetencji, wiedzy i doświadczenia. Zwłaszcza, że coraz częściej 
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obserwuje się wśród przedstawicieli trzeciego sektora chęć usamo-
dzielniania się, tzn. budowania struktur niezależnych od dotacji czy 
finansowania projektowego.

Oczekiwania względem partnerów

Często pojawiają się pytania o to, jakie warunki muszą zostać speł-
nione, aby współpraca międzysektorowa zaczęła nieść korzyści dla 
wszystkich stron. Poza oczywistymi chęciami i wzajemnym „czuciu” 
celu kluczowa dla owocnej współpracy jest unifikacja podmiotów 
na wielu poziomach, m.in. poprzez wdrożenie wspólnych systemów 
wartości, ocen czy sposobów komunikacji. Ważne jest również trak-
towanie organizacji społecznych jako równoprawnych podmiotów 
o innym celu statutowym niż biznes, ale komplementarnych z biz-
nesem w pozostałych standardach. Takie podejście jest kluczowe 
dla budowania struktur łącznych.

Jako kolejny wymóg owocnej współpracy można wskazać zaan-
gażowanie własnych zasobów, m.in. osobowych (wytypowanie 
osób o pożądanych kompetencjach i predyspozycjach) oraz czaso-
wych. Ważne jest również wytworzenie spójnej strategii działań, 
obejmującej zbiorowe i indywidualne cele każdej ze stron. Jeżeli 
warunki te nie zostaną do końca spełnione, może się okazać, że reali-
zowane zadania nie przynoszą oczekiwanych korzyści, a wszystkie 
siły zaangażowane w działanie zostały nieefektywnie wykorzystane. 

Znaczenie zaangażowania obu stron

Aby można było mówić o efektywnej, przynoszącej korzyść współ-
pracy, wszystkie zaangażowane strony muszą spełnić określone 
warunki. Nie inaczej jest w przypadku współpracy międzysektoro-
wej. W tym przypadku bardzo często dochodzi do spotkania zupełnie 
innych ze sobą podmiotów, zarówno pod względem organizacyjnym, 
społecznym i kulturowym, jak i pod kątem oczekiwań wynikających 
z nawiązanej współpracy. O ile strona biznesowa wydaje się lepiej 
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przygotowana do realizacji nowych wyzwań, o tyle podmioty trze-
ciego sektora muszą się do takiej pracy przygotować. 

Pierwszym i chyba kluczowym elementem, który wpływa na 
efektywność współpracy międzysektorowej, jest konieczność 
ujednolicenia myślenia o nawiązywanej kooperacji, o metodach 
jej realizowania oraz stawianych sobie celach. Jest to wyzwanie dla 
wszystkich uczestników, ponieważ w początkowej fazie współpracy 
dochodzi do zderzenia dwóch różnych światów – dobrze zorgani-
zowanego biznesu z podmiotami NGo, które często muszą odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości i szybko do niej dostosować. 

W tej sytuacji współpraca międzysektorowa wymagać będzie 
znalezienia i dookreślenia wspólnego zakresu działań, który umoż-
liwi realizację zadań w sposób najmniej uciążliwy dla każdej ze 
stron. Duża część pracy spoczywa w tym momencie na przedsta-
wicielach biznesowych, w początkowej fazie stanowiących motor 
napędowy przedsięwzięcia. Z racji swojego doświadczenia, wiedzy 
i posiadanych możliwości biznes pełni na ogół rolę swego rodzaju 
mentora, wskazującego możliwości i kierunki, za pośrednictwem 
których można realizować założone cele. Z powodu mniejszej dojrza-
łości biznesowej podmioty NGo potrzebują wsparcia zewnętrznych 
liderów, którzy będą inspirować, doradzać i wskazywać odpowied-
nie kierunki działań (przynajmniej w początkowych etapach współ-
pracy). 

Kolejnym istotnym elementem jest jasne określenie roli partner-
stwa, ponieważ będzie stanowić ono podstawę dla każdej kolejnej 
formy współpracy, która ma przynosić wymierne efekty. W dzi-
siejszych czasach przedstawiciele biznesowi poszukują podmio-
tów zdolnych zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Nie szukają 
organizacji pozarządowych, którymi trzeba będzie sterować od 
początku do końca. Dlatego patrząc pod kątem uczestnictwa NGo 
we współpracy międzysektorowej, bardzo ważne jest ich szybkie 
dostosowanie się do nowej rzeczywistości. 
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Błędne stereotypy

Mówiąc o organizacjach i instytucjach trzeciego sektora, pierw-
szym, co nasuwa się na myśl, jest stwierdzenie, że podmioty te nie 
są gotowe na wchodzenie w różnego rodzaju współprace z bizne-
sem. Patrzy się na nie przez pryzmat słabej organizacji, a także 
dysponowania kadrą o niskich kwalifikacjach. To myślenie błędne, 
ponieważ organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) od 
dłuższego czasu ewoluują w kierunku profesjonalizacji i dostoso-
wują się do nowych realiów. Można odnieść wrażenie, że one same 
dostrzegły konieczność zmian, które muszą wprowadzić, jeżeli chcą 
realizować nowe projekty, często wykraczające poza ich dotychcza-
sowe formy działania.

W działaniach NGo od pewnego czasu dostrzec można zmiany 
związane z profesjonalizacją. Osoby funkcjonujące w tych struk-
turach coraz częściej mogą się poszczycić dużym doświadczeniem, 
potrafią ponadto odnaleźć się w warunkach dyktowanych sytu-
acją rynkową. Coraz częściej też zauważa się, że podmioty trze-
ciego sektora działają w oparciu o strategiczne planowanie swoich 
aktywności, a nie inicjatywy podejmowane ad hoc. Dzięki takiemu 
podejściu łatwiej jest określić nowe płaszczyzny współpracy i wkom-
ponować je w codzienną działalność wszystkich zaangażowanych 
stron. Zauważalny jest również fakt, iż osoby o dużym doświad-
czeniu biznesowym poszukują dla siebie nowej ścieżki rozwoju 
zawodowego właśnie w strukturach NGo. Jest to dowód na zmiany 
społeczne – ludzie zaczynają łączyć aktywność zawodową ze spo-
łecznikowską pasją (zanika sztywny podział na sektor biznesowy 
i obywatelski).

Przykłady synergii biznesu z NGO

We wcześniejszej części tekstu poruszyłem zagadnienie współpracy 
biznesu z NGo czysto teoretycznie. Chciałbym teraz przedstawić 
przykłady kilku przedsięwzięć świadczących o rozwijającej się 
współpracy międzysektorowej. Obecnie można zauważyć na rynku 
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wiele modeli tworzenia takich partnerstw. Powstają one bezpo-
średnio lub moderowane są i wspierane przez podmioty zewnętrze, 
projektowane w ramach różnych struktur celowych. 

Moją uwagę zwrócił projekt Synergia – Biznes + NGO, który w spo-
sób innowacyjny podszedł do zagadnienia współpracy między-
sektorowej i stworzył swego rodzaju płaszczyznę umożliwiającą 
i usprawniającą kontakt między zainteresowanymi podmiotami, 
jak również ułatwiającą im rozpoczęcie współdziałania. Głównym 
celem tego projektu było stworzenie możliwości podjęcia dialogu, 
przełamania istniejących barier oraz nawiązania współpracy pomię-
dzy sektorem biznesowym i pozarządowym. Realizacja tych zadań 
była niezbędna do udanej koegzystencji przynoszącej obopólne 
korzyści. W ramach projektu, w toku pracy z zainteresowanymi 
podmiotami, kształtowano modele współdziałania, podejmowano 
kwestie strategiczne, a także realizowano przedsięwzięcia eduka-
cyjne, niezbędne wszystkim uczestnikom pracujących w nowych 
dla nich realiach.

Podmioty, do których skierowany był projekt, ująć można 
w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to przedstawiciele biznesu 
(zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw), którzy:

1. posiadają przekonanie do otwarcia się na podmioty społeczne;
2. szukają niestandardowych partnerów i  innowacyjnych 

rozwiązań;
3. wyrażają zainteresowanie do wykorzystywania doświadcze-

nia i kompetencji struktur poza biznesowych;
4. posiadają lub chcą budować strategię odpowiedzialności biz-

nesu (csr);
5. są świadomi własnych wartości, a także potencjalnych dzia-

łań, które chciałyby wdrożyć z oparciem realnych partnerów 
społecznych;

6. wyrażają gotowość do rozwoju wolontariatu pracowniczego 
w ramach własnych struktur. 

Drugą grupę stanowią organizacje pozarządowe. W projekcie 
Synergia – Biznes + NGO nie określono wprost profilu działalności 
danego NGo, ale postawiono konkretne warunki, których spełnienie 
jest wymagane. Zalicza się do nich:
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1. autentyczna chęć i gotowość do rozwoju;
2. posiadanie klarownego pomysłu na współpracę z partnerem 

biznesowym;
3. posiadanie doświadczenie i kompetencji w danej dziedzinie;
4. gotowość do ponoszenia odpowiedzialności związanej z udzia-

łem w projekcie, rozumianej jako uczestnictwo w procesie od 
początku do końca;

5. posiadanie niezbędnych zasobów ludzkich i czasowych;
6. chęci i nastawienie na długotrwałą współpracę.
Dopiero spełnienie wskazanych wyżej kryteriów przez wszyst-

kich zainteresowanych uczestników pozwalało na rozpoczęcie 
działań. Wówczas przechodzono do następnego kroku tj. doboru 
partnerstw, które jak najlepiej odpowiadać będą obustronnym 
oczekiwaniom. Odpowiedzialni za dobór są praktycy i eksperci 
z różnych dziedzin. Po dokonaniu wstępnej selekcji i wyłonieniu 
najlepiej rokujących partnerstw realizowane są zadania, które mają 
pomóc w jak najskuteczniejszym realizowaniu wspólnych projektów, 
doprecyzowywane są cele i możliwości każdej ze stron, budowana 
jest strategia wraz z zaleceniami dla wszystkich uczestników. 

PRZYKŁAD I. WSPóŁPRACA BuDIMEx S.A. ORAZ CENTRuM 
INTENSYWNEJ REhABIlITACJI KONICZYNKA Z GDYNI

W rozważanym przypadku z jednej strony mamy ogólnopolską, 
rozpoznawalną markę biznesową, z drugiej zaś organizację poza-
rządową działającą lokalnie. Zarówno wielkość podmiotów, ich 
znaczenie i rozpoznawalność nie były tu barierą dla skutecznego 
przeprowadzenia działań i osiągnięcia obopólnych korzyści (reali-
zacji celów). W ramach współpracy firma Budimex odpowiadała za 
wyremontowanie infrastruktury koniecznej do prowadzenia inicja-
tyw organizacji, która była podmiotem ekonomii społecznej. Działa-
nia te zostały wykonane bez przekazywania funduszy finansowych, 
ale przy wykorzystaniu wyłącznie własnych zasobów i zaangażowa-
niu w wolontariat pracowniczy pracowników Budimex S.A. Druga 
strona odpowiedziała zapewnieniem świadczeń rehabilitacyjnych 
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(w ściśle określonej ilości i wariantach) dla pracowników Budimex 
S.A. Świadczenia te wcześniej były wykupowane i zapewniane pra-
cownikom w ramach ogólnofirmowych świadczeń. W przypadku 
opisywanej współpracy trzeba odnotować fakt, że podmiot spo-
łeczny przed rozpoczęciem projektu samodzielnie zrealizował około 
80%prac. Dopiero na końcowym etapie zgłosił się z propozycją wej-
ścia w partnerstwo. Takie postępowanie uwiarygodniło go jako part-
nera samodzielnego i zarazem ukierunkowanego na cel.

PRZYKŁAD II. FIRMA MIKROSTYK – CENTRuM KulTuRY W GNIEWIE

Współpraca powyższych organizacji to kolejny przykład współ-
pracy międzysektorowej, podjętej bez konieczności uruchamiania 
świadczeń finansowych, a  ukierunkowanej na kwestie spo-
łeczne. W ramach przeprowadzonego z obiema stronami partner-
stwa warsztatu zidentyfikowano potrzeby, które powinny zostać 
zaspokojone. Ze strony biznesu za takowe uznano wzmocnienie 
pozytywnego odbioru codziennej (niekiedy uciążliwej) działalności 
firmy wśród mieszkańców Gniewa, natomiast ze strony pozabizne-
sowej była to powierzchnia do prowadzenia działań kulturalnych, 
eventów oraz spotkań z mieszkańcami. Firma Mikrostyk udostęp-
niła na swoim terenie miejsce, w którym powstała Stacja Mikro-
styk – przestrzeń wydarzeń kulturalnych organizowanych przez 
Centrum Kultury. Dzięki takiemu zabiegowi mieszkańcy Gniewa 
zyskali nie tylko nowe miejsce edukacyjno -rozrywkowe na mapie 
swego miasta, ale mogli również dokładniej poznać zasady funkcjo-
nowania zlokalizowanej w sąsiedztwie firmy. Dla firmy Mikrostyk 
działanie to zaowocowało pozytywnym postrzeganiem jej działal-
ności, a także znacząco przyczyniło się do zmniejszenia fluktuacji 
pracowników. Stacja Mikrostyk stała się także miejscem poszukiwa-
nia innowacji społecznych i budowania relacji – miejscem, w którym 
przenikają i poznają się obie sfery kultury organizacyjnej, tworząc 
przy tym przestrzeń wspólną.
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Stabilność w funkcjonowaniu partnerstw

Jak można zauważyć w przywołanych wyżej przykładach, współ-
praca dotyczyła podmiotów, które na pierwszy rzut oka ciężko do sie-
bie dopasować. Jednakże, odpowiednio zaplanowane, przemyślane 
działania spowodowały, że obie strony odniosły korzyści ze współ-
pracy. Warta podkreślenia jest również pewna stabilność w działa-
niu. Oba opisywane przedsięwzięcia realizowane są bowiem w sposób 
ciągły, a nawet się je rozwija, np. poprzez pozyskiwanie nowych 
partnerów, tworzenie nowych pomysłów na funkcjonowanie i stałe 
dopasowywanie się do zmienności rynku oraz jego potrzeb. W tym 
miejscu warto zaznaczyć, że wszystkie działania prowadzone obec-
nie przez podmioty opierają się na wypracowanym początkowo 
modelu i pierwotnych założeniach biznesowych. Pokazuje to, że 
podjęte w początkowej fazie prac nad partnerstwem biznesu z NGo 
decyzje były w opisywanych przypadkach prawidłowe. Nie udałyby 
się – oczywiście – bez zaangażowania się wszystkich uczestników, 
wzajemnej edukacji i wymiany doświadczeń. Widać wyraźnie, że 
instytucje, które są pewne swoich działań i wykazują takie samo 
zaangażowanie prędzej czy później osiągną zakładane cele. 

Przyszłość ekonomii społecznej

Mówiąc o jakiejkolwiek formie współpracy, należy brać pod uwagę 
nie tylko jej rozwój, ale też szanse i zagrożenia. Istotne jest by spoj-
rzeć na każdy współpracujący podmiot oddzielnie i podjąć próbę 
odpowiedzi na pytanie: jaka czeka go przyszłość? O  ile w  przy-
padku przedstawicieli biznesu pozytywna wizja jest stosunkowo 
łatwa do określenia, to w przypadku organizacji trzeciego sektora 
przyszłość funkcjonowania nie zawsze uznać można za niezagro-
żoną. Wpływa na to wiele czynników. Jako jeden z kluczowych wska-
zać można przekonanie (cały czas obecne, przynajmniej w Polsce), 
że NGo zajmują się wyłącznie sprawami społecznymi, socjalnymi 
i wspieraniem osób wykluczonych społecznie. Nie jest to do końca 
prawda, ponieważ organizacje pozarządowe mają duży potencjał 
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do podejmowania aktywności na innych polach. Zaobserwować 
można to w różnych częściach świata, gdzie przedsiębiorstwa spo-
łeczne mają duży wpływ na kształtowanie się różnorodnych gałęzi 
gospodarki, np. w obszarze ekologii.

Przewidując przyszłość przedstawicieli ekonomii społecznej, 
istotna wydaje się rola instytucji prawodawczych oraz sposób 
postrzegania przez nie NGo. Jeżeli w wydawanych aktach praw-
nych rola NGo zostanie ograniczona tylko do wspomnianych kwe-
stii socjalnych, to ich rozwój będzie utrudniony. Potrzebne są więc 
takie rozwiązania, które będą mogły stanowić motor napędowy do 
rozwoju sektora obywatelskiego, tzn. umożliwią wykorzystywa-
nie przez organizacje pozarządowe innowacyjnych rozwiązań oraz 
zaoferują dostęp do nowych technologii, dziś kluczowych w rozwoju 
gospodarczym i ułatwiających podejmowanie nowych wyzwań. Nie 
bez znaczenia pozostaje w tym kontekście również rola państwa, 
które poprzez stworzenie odpowiedniego systemu podatkowego 
powinno wspierać tego typu partnerstwa. Pozwoliłby on odejść 
od konieczności tworzenia funduszy grantowych czy promocyj-
nych. Możliwość uzyskania ulg podatkowych mogłaby się stać realną 
zachętą dla biznesu do inicjowania wspólnych działań z podmiotami 
ekonomii społecznej, a organizacje pozarządowe zyskałyby możli-
wość usamodzielnienia się i uniezależnienia od państwa. Konieczne 
jest również, by trzeci sektor udowodnił, że staje się podmiotem 
samowystarczalnym, dążącym do rozwoju i przeobrażającym się 
w równoważnego partnera dla biznesu. 

CSR i ESG szansą dla ekonomii społecznej? 

W dzisiejszych czasach społeczna odpowiedzialność biznesu staje 
się coraz bardziej popularnym trendem wśród przedsiębiorców. Od 
lat 90. XX w. zaobserwować można wzmożone zainteresowanie firm 
tą tematyką oraz aktywne włączanie jej w strategię prowadzonej 
działalności biznesowej. Stwarza to sytuację, w której przedstawi-
ciele ekonomii społecznej stali się widoczni i brani pod uwagę jako 
partnerzy różnorakich przedsięwzięć. 
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Kolejne okazje do rozwijania współpracy międzysektorowej 
stworzyć może planowany od 2025 r. obowiązek raportowania dzia-
łań EsG (z ang. environment, social responsibility, governance) przez 
polskich przedsiębiorców. Pojawi się tym samym nowa szansa dla 
ekonomii społecznej, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobień-
stwo, że sektor biznesowy zacznie poszukiwać jeszcze intensywniej 
partnerów w przestrzeni trzeciego sektora. Profesjonalne przygo-
towanie organizacji pozarządowych, umiejętne zaprezentowanie 
prowadzonych działań, wdrażanych rozwiązań i usług społecznych, 
które mogą stanowić odpowiedź na potrzeby biznesu, jak również 
wskazanie swoich mocnych stron i zasygnalizowanie gotowości do 
współpracy, bez wątpienia stworzą szanse na nawiązanie ciekawych 
i efektywnych form współdziałania.

Podsumowanie

W  czasach tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości sta-
jemy wobec konieczności stałego dostosowywania się do zacho-
dzących przeobrażeń oraz nowego rodzaju wyzwań. Wymagają 
one nieustannego poszukiwania wyróżniających nasze instytucje 
elementów, a przy tym spełniania coraz to nowych oczekiwań rynku 
i konsumentów. Sytuacja ta tworzy warunki do kreowania nowych 
partnerstw i relacji, w tym właśnie współpracy międzysektorowej, 
której potencjał zarysowano w niniejszym tekście. Wzmacnianie 
relacji na linii biznes – podmioty trzeciego sektorowa stanowi odpo-
wiedź na niektóre z tych oczekiwań. Trzeba jednak pamiętać, że 
gwarantem sukcesu będą one w momencie spełnienia szeregu jasno 
określonych warunków i  obustronnego, jednakowego zaangażo-
wania wszystkich uczestników partnerstw. Współpraca między-
sektorowa nie powinna być traktowana jako pieśń przyszłości – bo 
jak pokazują realia  – już dziś ma duże znaczenie. Jej umiejętne 
wykorzystanie zapewni stabilność w działaniu organizacji, a także 
solidne przygotowanie się do dalszych zmian stojących przed biz-
nesem i sektorem obywatelskim. Śmiało więc możemy stwierdzić, 
że przyszłość jest już teraz.
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MARCIN ZARZECKI

Jak badać trzeci sektor?  
Nowe pola eksploracji empirycznych

Wraz z rozwojem trzeciego sektora w Polsce zagadnienia zwią-
zane z badaniem jego funkcjonowania i efektywności wywołują 
publicystyczne polemiki, jak również generują problemy metodolo-
giczne ze względu na trudności opracowania metod waloryzacji róż-
norodnych działań będących bezpośrednim lub pośrednim skutkiem 
podmiotów zaliczanych do organizacji pozarządowych. Pytaniem 
otwartym pozostaje zagadnienie empirycznej walidacji kilkudzie-
sięcioletniego bilansu funkcjonowania fundacji, stowarzyszeń 
i organizacji, szczególnie próba oszacowania efektów stymulujących, 
np. kapitały lokalne kształtujące demokrację obywatelską w Polsce1. 
Powyższe sugeruje odpowiedź na pytania fundamentalne:

1. Czy możemy mówić w Polsce o tzw. „szarej strefie empirycz-
nej” w przypadku zjawisk związanych z trzecim sektorem?

2. Czy rozwiązaniem problemu liczbowego ujęcia działań 
osób zatrudnionych w trzecim sektorze jest zastosowanie 
tzw. metody „kosztu zastąpienia”, tj. traktowanie jako punktu 
referencyjnego średniej wynagrodzenia pracowników socjal-
nych lub referencji do tzw. kosztu alternatywnego, a więc 

 1 B. Lewenstein, Społeczeństwo rodzin czy obywateli – kapitał społeczny Polaków 
okresu transformacji, „Societas/Communitas” 2006, nr 1, s. 172–190.

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.377‑390
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dochodu wolontariusza zatrudnionego w ramach umowy 
cywilno -prawnej?

3. Czy problem pomiaru efektów działań podmiotów trzeciego 
sektora na terenie samorządów terytorialnych zwielokrotnia 
się w przypadku prób oszacowań indywidualnych i społecz-
nych konsekwencji tychże działań?

4. Czy dynamiczne i wieloaspektowe działania związane z trze-
cim sektorem można precyzyjnie „uchwycić” przy pomocy 
klasycznego instrumentarium badawczego?

5. Czy dylemat metody ilościowe vs. metody jakościowe jest 
faktycznie obecny w badaniach trzeciego sektora w Polsce?

Problem ekwiwalentności

Idea społeczeństwa obywatelskiego w  Polsce, szczególnie skła-
dowych tego społeczeństwa w postaci trzeciego sektora, zawiera 
w sobie uwarunkowania historyczne nadające jej w pełni auten-
tyczne i pozbawione imitacji doświadczenia, które należy poddać 
reżimowi badań empirycznych. Aktywizacja podmiotów NGo’s 
w Polsce była aktem, bez którego personalizm zarządczy instytucji 
państwa, podmiotowość obywatelska i kultura partycypacyjna nie 
mogłyby zaistnieć. Deskrypcja i interpretacja podmiotów społe-
czeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim wyzwań przed nimi 
stojących, w tym identyfikacji form działania NGo’s w kierunku 
rozwoju i prognozy sieci kooperacji (na przykład według dyskuto-
wanego wzorca consolidated governments), stanowi nadal węzłowe 
zagadnienie analiz poświęconych współpracy trzeciego sektora 
z samorządami w celu redukcji społecznych kosztów transakcyj-
nych. Wielość orientacji i instytucji, które postawiły sobie za cel 
opracowanie kryteriów monetaryzacji, w ramach tzw. narodowego 
rachunku satelitarnego działań trzeciego sektora, świadczy o wciąż 
niegasnącym zainteresowaniu tym zagadnieniem.

Co znamienne, dla danych statystyki publicznej zajmującej się 
trzecim sektorem, w saldzie rachunków narodowych, identyfiku-
jemy braki wskaźnikowe obejmujące wartości charakterystyczne 
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dla podmiotów NGo’s oraz obserwujemy realne trudności z walo-
ryzacją działań podejmowanych przez wolontariuszy. Owa swoista 

„szara strefa empiryczna” obejmuje przede wszystkim parametry-
zację danych dotyczących oszacowania składowych finansowych 
administracji publicznej (third ‑party payments), wartości transferów 
finansowych do sektora trzeciego z sektora gospodarstw domowych, 
wyznaczenia wartości produkcji nierynkowej NGo’s czy kalkulacji 
działań woluntarystycznych. Na podstawie standardowych wskaź-
ników opisowych nader trudno zdefiniować zakresowo efekty 
działań będących konsekwencją współpracy jednostek trzeciego 
sektora z jednostkami samorządu terytorialnego. Dymensje globalne 
w postaci odsetkowej struktury trzeciego sektora według rodzajów 
podejmowanej działalności, wartości związane z zatrudnieniem 
opomiarowanym przez wskaźnik Full Time Equivalents oraz odsetki 
zaangażowanych w działalność woluntarystyczną, pozwalają na 
identyfikację samego faktu kooperacji, ale pomijają jego monetaryza-
cję i waloryzację także w kategoriach korzyści systemowych. Staty-
styka publiczna dostarcza jednak danych pozwalających na diagnozę 
zakresową działań należących do polityk publicznych, a realizowa-
nych przez jednostki trzeciego sektora, ujętą w formie ilorazu wydat-
ków samorządów ogółem na realizację celów organizacji trzeciego 
sektora w danym obszarze do kwoty wydatków ogółem w tym obsza-
rze. Pewnym rozwiązaniem problemu liczbowego ujęcia działań osób 
zatrudnionych w trzecim sektorze jest zastosowanie tzw. metody 

„kosztu zastąpienia”, tj. traktowanie jako punktu referencyjnego 
średniej wynagrodzenia pracowników socjalnych lub referencji do 
tzw. kosztu alternatywnego, a więc dochodu wolontariusza zatrud-
nionego w ramach umowy cywilno -prawnej. Wśród innych wskaź-
ników efektywności działań organizacji trzeciego sektora wymienić 
należy przedstawioną w postaci rozkładów statystycznych strukturę 
beneficjentów owych działań, intensywność zaangażowania bene-
ficjentów, członków organizacji oraz wolontariuszy w działalność 
organizacji i poziom satysfakcji beneficjentów. Wspomniane propo-
zycje waloryzacji efektów działań NGo’s zaproponowano w projek-
cie Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project realizowanym 
przez Departament Statystyczny oNZ. 
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Dodatkowo problem pomiaru działań NGo’s zwielokrotnia się 
w przypadku prób oszacowań indywidualnych i społecznych konse-
kwencji działań. Oczywiście możliwa jest interpretacja owej koope-
racji jako płaszczyzny transakcyjnej, w ramach której następuje 
mniej lub bardziej symetryczna wymiana zakładająca następujące 
elementy: obszar terytorialny jako przedmiot transakcji, funk-
cjonowanie według praw podaży i popytu, cykliczność (działania 
w horyzontach czasu), zaangażowanie instytucji publicznych oraz 
zakorzenienie działań transakcyjnych w obowiązujących normach 
prawnych i regułach gry społecznej. Należy także podkreślić, że 
działalność NGo’s rozpatrywana być może ze względu na funkcje 
lub dysfunkcje, jakie pełni w systemie społecznym. Podstawowymi 
wartościami działań systemu są integracja społeczna i dążenie do 
efektywności w realizacji celów. Podmiotowość obywatelska, ważna 
z perspektywy organizacji trzeciego sektora, determinowana jest 
intencjonalnymi aktami społecznych działań, które, aktywizując 
obywateli, konstruują i podtrzymują świadomość wspólnoty inte-
resów i wartości. Demokracja i obywatelskość (w sensie aktywizacji 
lokalnej i partycypacji społecznej) są wartościami, które pojawiły się 
na firmamencie życia publicznego i jednostkowego wskutek między 
innymi rozwoju trzeciego sektora. 

Co istotne, z perspektywy empirycznych badań trzeciego sektora, 
niezmiernie kłopotliwa jest analiza właśnie społecznych efektów 
działań fundacji, stowarzyszeń i organizacji. Problemem zasadni-
czym jest uznanie za aksjomat racjonalności działania podmiotów 
trzeciego sektora jako instytucji jedynie częściowo ekonomicz-
nych, bowiem racjonalność inwestycyjna (gospodarcza) determi-
nowana jest w przypadku fundacji, stowarzyszeń czy organizacji 
czynnikami społecznymi, a przez to ekwiwalentność interpreto-
wana jest przez fakt uzyskiwania efektów społecznych jako kon-
sekwencji realizowanych celów statutowych, a nie ekonomicznej 
stopy zwrotu inwestycji. Stanowi to antypodę ujęcia rynkowych 
rezultatów działań podmiotów gospodarczych, które z założenia są 
racjonalne w sensie ekonomicznym, ponieważ bazują na decyzjach 
stanowiących wynik wyborów kalkulujących decydentów w obsza-
rze gry rynkowej. Dobrym przykładem jest analiza działań NGo’s 
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w okresie globalnej pandemii wywołanej wirusem sArs -coV-2, 
która warunkowana jest przez dwie kluczowe idee obecne w eko-
nomii społecznej – właśnie redukcję monetarystycznej waloryzacji 
podejmowanych działań na rzecz solidarności społecznej. Przy tej 
okazji należy dostrzec, że dokonując opisu i analizy projektów reali-
zowanych w obszarze trzeciego sektora, oczywistym jest badanie 
inicjatyw, których realne konsekwencje charakteryzują się krótko- 
i długoterminowymi rezultatami realizowanych działań, co deter-
minuje wybór podejścia badawczego.

Problem instrumentarium

Społeczne i indywidualne efekty działalności NGo’s, w porówna-
niu do badań organizacji innego rodzaju, stanowią, przynajmniej 
częściowo, rodzaj „empirycznej szarej strefy”. W przypadku domi-
nujących orientacji metodologicznych jest to konsekwencja zaak-
ceptowania tradycyjnych modeli interpretacji procesów i zjawisk 
społecznych związanych z  podmiotami NGo’s przez odwołania 
do procedur konstrukcji hipotez wraz z implikacjami testowymi, 
które podlegają następnie weryfikacji empirycznej. Idealne badania 
naukowe obejmują cztery etapy: od opisu faktów, przez ich klasyfika-
cję, generalizację wniosków i powtórne włączenie w cykl testowania2. 
Paradoksy akceptowanych podejść teoretycznych i metodologicz-
nych orientacji ujawniają się w podmiotowym traktowaniu trzeciego 
sektora jako modelu partycypacji społecznej. Wydaje się, że owe 
przeciwstawne ujęcia zbieżne są w wymiarze badań realizowanych 
poza statystyką publiczną, przy akceptacji ograniczonej możliwo-
ści statystycznego zbadania konsekwencji kooperacji organizacji 
trzeciego sektora z jednostkami samorządu terytorialnego. Próbą 
obejścia problemów badań statystycznych NGo’s jest „nasycenie” 
pomiarów zakresowych danymi narracyjnymi. Z tego względu, i dla 
osiągnięcia spójności w interpretacji trudnej problematyki, bazuje 

 2 Por. C.G. Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych, przeł. B. Stanosz, Aletheia, War
szawa 2001, s. 27 i n.
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się na wynikach badań ilościowych i jakościowych. Nie jest to trian-
gulacja metod w sensie klasycznym, ale raczej konsekwencja zaak-
ceptowania ograniczoności poszczególnych metod i technik badań 
w identyfikacji efektów działań. 

Tradycyjne metody oraz właściwe im techniki badań społecz-
nych reprezentują klasyczne instrumentarium pozwalające nam 
poznać postawy, opinie i oceny względem działań NGo’s. Ponie-
waż znaczna część aktywności stowarzyszeń, organizacji i fundacji 
przenosi się do Internetu, koniecznym uzupełnieniem badań trady-
cyjnych jest zastosowanie Analizy Sieci Społecznych (sNA – Social 
Network Analysis). Analiza sieci społecznych jest metodologią służącą 
badaniu relacji wewnątrzpodmiotowych. Odzwierciedla przejście 
od indywidualizmu w naukach społecznych w kierunku analizy 
strukturalnej. Jak twierdzą L.G. Miller i N.A. Christakis, nauka o sie-
ciach charakteryzuje się stałym progresem3. Kontakty społeczne 
umożliwiają bowiem transfer wiedzy, a analiza sieci społecznych 
pozwala kontrolować jej przepływ z dużą precyzją, także dzięki 
przeznaczonym do tego rozwiązaniom informatycznym. Metoda ta 
sugeruje redefinicję podstawowych jednostek analizy oraz rozwój 
nowych metod analitycznych. Każdy rodzaj społecznej agregacji 
może być reprezentowany w terminach jednostek tworzących tę 
agregację i związki między jednostkami. Analiza sieci społecznych 
jest metodą badania struktury społecznej i relacji międzypodmio-
towych, pozwala również na badanie społecznych konsekwencji 
struktur w postaci alokacji zasobów, przepływów informacji, zmiany 
poglądów itd. Analitycy sieci społecznych wykraczają poza specy-
ficzne atrybuty podmiotów, aby rozważyć związki oraz wymianę 
informacji pomiędzy podmiotami społecznymi. Obszarem badania 
pozostaje życie społeczne, ale przy radykalnej zmianie perspektywy 
badawczej, z atrybutywnej analizy cech i własności podmiotów, do 
analizy specyfik sieci relacji. Obserwując fakt znaczącej aktywności 
społecznej Polaków w cyberprzestrzeni, także w aspekcie powstania 
rezerwuaru informacyjnego w sieci, należy założyć wykorzystanie 

 3 Zob. Wykorzystanie potencjału sieci społecznych, „Harvard Business Review Polska” 
2012, nr 111. 
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sNA do badania na przykład mediów społecznościowych. Analiza 
sieci społecznych w kontekście oceny dystrybucji informacji o dzia-
łaniach NGo’s umożliwi: 

 – odnajdywanie podmiotów w sieci, które dostarczają, poszu-
kują, integrują informacje;

 – odnajdywanie podmiotów istotnych z punktu widzenia dzie-
lenia się informacjami i wiedzą (eksperci wiedzy), liderów 
opinii publicznej;

 – uzyskanie obrazu połączeń (kanałów), przepływu informacji 
lub wiedzy między podmiotami.

Kolejnym intrygującym polem eksploatacji badań empirycznych 
w obszarze refleksji nad działaniami trzeciego sektora jest zasto-
sowanie metod data mining. Wielowymiarowość celów i wielość 
zagadnień związanych z NGo’s, dzięki dostępowi do zbiorów typu big 
data, umożliwia zastosowanie analityki obejmującej zaawansowaną 
analizę statystyczną, modelowanie, symulację i predykcję. Istota 
podejmowanego zagadnienia jedynie pozornie bazuje na legitymi-
zacji zaawansowanych technik obliczeniowych w analizie trzeciego 
sektora, koncentruje się przede wszystkim na roli przetwarzania 
repozytoriów danych gromadzonych w ramach relacyjnych sieci 
o potężnej wielkości wolumenów nazywanych big data dla możli-
wości zbadania złożoności działań ekonomii społecznej. Szczególnie 
w zakresie pól problemowych związanych z innowacyjnością spo-
łeczną wymagane jest przekroczenie granicy opisu statystycznego 
w kierunku stosowania prognoz statystyczno -ekonometrycznych, 
dynamicznego przejścia z predefiniowanego modelu analizy danych 
do modelu a posteriorycznego. Należy zaznaczyć, że 

różnorodność danych poddawanych analizie nie ogra-
nicza się jedynie do podłączenia wielu systemów trans-
akcyjnych. Przechowywane zbiory mogą zasilać dane 
ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane, wewnętrzne 
i  zewnętrzne, historyczne i  aktualne, zarówno dane 
wtórne, przetworzone, pochodzące z różnego rodzaju 
dokumentów, jak i dane w formie filmów wideo, zdjęć, 
plików dźwiękowych, dane geolokacyjne, logowania 
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sieciowe, linki tekstowe itd. W big data chodzi o połą-
czenie wielu typów danych, dlatego też ich gromadze-
nie i analizy wymagają środowiska, które pozwala na 
sprawne przetwarzanie olbrzymich ilości danych4. 

Według badań International Data Corporation (IDc) z  2020  r., 
globalna gospodarka „jest skoncentrowana na cyfrowej trans-
formacji. W  ciągu najbliższych 3 lat wydatki na IT wyniosą 
6,8 bln UsD. Wpływ pandemii Covid-19 jest wszechobecny i napędza 
zmiany, do jakich biznes nie był dotychczas wystarczająco zmoty-
wowany”5. Z raportu Global Data Market Size z 2020 r. 

dowiadujemy się, że mimo iż kryzysy zdrowotny i eko-
nomiczny wciąż trwają, to nadwiślański rynek danych 
zanotuje rekordową wartość wyceny. Polskie wydatki 
na cyfrowe informacje wyniosą w 2020 aż 32,1 mln UsD, 
co oznacza wzrost o 17,5% rdr. W porównaniu z innymi 
europejskimi państwami to wynik plasujący nas w poło-
wie stawki, pomiędzy skrajnie wstrzemięźliwym gospo-
darkami, jak Rumunia (4,0 mln UsD), Bułgaria (0,2 mln 
UsD), czy Węgry (0,9 mln UsD), a informacyjnymi pio-
nierami, do których należą między innymi nasi zachodni 
sąsiedzi, Niemcy (826,3 mln UsD), Wielka Brytania 
(3 064,2 mln UsD) czy Francja (912,5 mln UsD)6. 

Ekspansja rynkowych serwisów internetowych, radykalna 
zmiana typów interakcji społecznych i międzypodmiotowych w kie-
runku dynamicznego wykorzystania wirtualnych zasobów sieci, 
zrewolucjonizowały badania systemów społecznych. Społeczeństwo 

 4 M. Kalińska Kula, Wykorzystanie big data w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, 
„Marketing i Zarządzanie” 2017, nr 2(48), s. 145.
 5 M. Laurisz, Rekordowe wydatki na Big Data, w tym roku mimo trwającej pandemii 
firmy na całym świecie na Big Data przeznaczą rekordową kwotę ponad 41 mld USD, wynika 
z analizy Cloud Technologies [online] https://itreseller.com.pl/rynek karmiony pandemia

rekordowe wydatki na big data/ [dostęp: 07.08.2022].
 6 Ibidem.
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informacyjne to społeczeństwo generujące i użytkujące repozy-
toria danych w ramach interakcyjnych sieci teleinformatycznych 
o wielkości wolumenów przekraczających standardowe możliwości 
analityczne, bazujące na tradycyjnych metodach analitycznych. Na 
przykład funkcjonujący już model NGo’s w Internecie umożliwia 
dotarcie do darczyńców i beneficjentów z przekazem społecznym 
przez brak ograniczeń w zakresie limitowanych przestrzeni publi-
kowania informacji; dywersyfikację zamieszczanych treści i stoso-
wanych środków przekazu: np. tekst, utwory MP3, wav., video, foto, 
odnośniki do YouTube i dodatkowych materiałów kampanijnych; 
włączenie bloga do działań marketingowych jako podstawowego 
medium kontaktów społecznych; upowszechnianie się Internetu 
za pośrednictwem urządzeń mobilnych (iPody, Palm topy, tele-
fony komórkowe, netbooki itd.), możliwość stworzenia vortalu 
tematycznego (vertical portal), czyli portalu wyspecjalizowanego, 
publikującego informacje z zakresu działań realizowanych przez sto-
warzyszenia, organizacje i fundacje; mikroblogowanie wirtualnych 
spotkań, komentarzy, a przede wszystkim konstrukcję realnego 
podmiotu trzeciego sektora w cyberprzestrzeni. W konsekwencji 
zbiorów big data otrzymujemy macierze do analiz data mining. Wolu-
meny big data pozwalają na przeprowadzenie sekwencyjnych eta-
pów procesu przetwarzania i analizy danych, które dają możliwość 
układania w ciągi logiczne poszczególnych etapów składających się 
na proces analizy danych (przy pomocy tzw. węzłów), poczynając 
od wstępnego przetworzenia danych wejściowych, poprzez odpo-
wiednie przekształcenia i transformacje, prowadzące do uzyskania 
właściwej postaci danych analitycznych, odpowiednich dla technik 
data mining, aż do utworzenia wyjściowych danych możliwych do 
zapisania w zewnętrznych systemach bazodanowych.

Ze względu na systematyczność procesu gromadzenia danych, 
pozyskane informacje pozwalają na konstrukcję szeregów czasowych 
i zbudowanie formalnych związanych z deskrypcją oraz predykcją 
danych pochodzących z nieustrukturyzowanych źródeł. Oczywiście 
techniki przeliczeniowe w zakresie crIsP -DM wymagają dedykowa-
nego oprogramowania analitycznego, ze wskazaniem na produkty 
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ALoHA, pakiety Ps Clementine Pro, IBM Ps Imago, wraz z rodziną 
programów sAs, GNU r lub sTATA. 

Podstawowym problemem przetwarzania danych związanych 
z trzecim sektorem jest stosowanie wielu źródeł danych w celu stwo-
rzenia jednolitej kartoteki danych. Wysoka jakość analiz data mining 
może być osiągnięta przez eksploracyjną analizę danych (exploratory 
data analysis), graficzne metody eksploracji danych oraz wyszukiwa-
nia wzorców i trendów. W przypadku estymacji analiza statystyczna 
dostarcza kilku narzędzi. Zawierają one szacowanie wartości punktu 
i przedziału ufności, prostą regresję liniową i korelację oraz regresję 
wielokrotną. Z kolei wszystkie metody i techniki wykorzystywane 
do estymacji mogą być użyte do predykcji. Obejmują one tradycyjne 
metody szacowania wartości punktu i przedziału ufności, prostą 
regresję liniową i korelację oraz regresję wielokrotną, metody eks-
ploracji danych i odkrywania wiedzy, np. sieci neuronowe, drzewa 
decyzyjne i metodę k -najbliższych sąsiadów. Klasyfikacje zapewnia 
algorytm k -najbliższych sąsiadów, drzewa decyzyjne lub sieci neuro-
nowe. Grupowanie oznacza grupowanie rekordów, a nawet obserwa-
cji lub przypadków w klasy podobnych obiektów. Grupa jest zbiorem 
rekordów, które są podobne do siebie nawzajem i niepodobne do 
rekordów z innych grup. Grupowanie różni się od klasyfikacji tym, 
że w przypadku grupowania nie ma zmiennej celu. Do identyfikacji 
naturalnych (niepredefiniowanych) segmentów możemy stosować 
dwustopniową analizę skupień. Jest ona używana wówczas, gdy 
występuje konieczność wyróżnienia grupy obiektów podobnych 
w przypadku, gdy obiekty te są opisane przez więcej niż jedną cechę7. 

Jednocześnie wzrost ilości dostępnych danych cyfrowych 
sprawia, że konwencjonalne techniki ich przetwarzania 
i przechowywania okazują się być niewystarczające, co 
powoduje konieczność poszukiwania nowych metod 
zarządzania ogromnymi zasobami danych8.

 7 Por. D.T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, 
przeł. A. Wilbik, pwn, Warszawa 2006, s. 10–24.
 8 M. Kalińska Kula, Wykorzystanie big data w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, 

„Marketing i Zarządzanie” 2017, nr 2(48), s. 142.
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Wykorzystanie analityki data mining stwarza szansę na zgroma-
dzenie cennych informacji o trzecim sektorze. Analizy na wolume-
nach big data 

[…] łączą operacje na wielkich zbiorach danych z zaawan-
sowanymi narzędziami analitycznymi, tworzącymi 
modele nie tylko o  charakterze deskrypcyjnym, ale 
przede wszystkim o charakterze predykcyjnym, tym 
samym umożliwiając znajdowanie nieznanych dotych-
czas trendów i faktów9. 

Problem metod predykcji

W obrębie współczesnej socjologii instrumenty statystyczne sta-
nowią istotne wsparcie analityczne wielowymiarowych procesów 
i zjawisk z obszaru trzeciego sektora. Szczególnie w zakresie pól 
problemowych związanych z  efektami działań NGo’s przekro-
czenie granicy opisu statystycznego w kierunku stosowania pro-
gnoz statystyczno -ekonometrycznych wydaje się innowacyjne 
i konieczne. W literaturze przedmiotu powszechnie proponuje się 
metody kwantyfikowalne wykorzystujące na szeroką skalę modele 
wielosektorowe do sporządzenia kompleksowego przeglądu wpływu 
działań stowarzyszeń, organizacji i fundacji na zmiany społeczne10. 
W prognozowaniu dedykowanym dla nauk społecznych stosuje 
się triangulację metod i technik badawczych, w tym metody for-
malne (statystyczne) i pozaformalne (jakościowe). W przypadku 
skwantyfikowanych technik gromadzenia danych w budowaniu 
modeli prognostycznych wyróżniamy techniki oparte na ekstra-
polacji, modele ekonometryczne i behawioralne itp. Do technik 

 9 Ibidem.
 10 R. Wilson, Forecasting skill requirements at national and company levels, w: Train-
ing in Europe, ed. P. Descy, M. Tessaring, Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxemburg 2001, s. 561–592.
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pozaformalnych zaliczamy technikę delficką, case study itp.11 Sto-
sowane mechanizmy pozwalają na tworzenie modeli wyjaśniających 
i predykacyjnych na różnych poziomach zestawień przestrzennych, 
sektorowych i jakichkolwiek innych odpowiadających zapotrzebo-
waniu. Typologia systemów prognostycznych, obejmująca modele, 
które możemy budować w NGo’s, pozwala na wyróżnienie trzech 
orientacji teoretycznych: podejścia top ‑down, podejścia bottom ‑up 
oraz tzw. systemu hybrydowego. Prognozowanie w ramach podej-
ścia top ‑down opiera się na wykorzystaniu modelu całościowego, 
np. modelu równowagi ogólnej, a następnie zstępnym budowaniu 
prognoz. Z kolei orientacja bottom ‑up jest stosowana w przypadku 
zmiennej wyznaczonej na poziomie zagregowanym, np. terytorial-
nie (krajowym), i dodatkowo charakteryzuje się dużym zróżnico-
waniem wobec regionalnych/lokalnych zmiennych stanowiących jej 
składowe. W podejściu bottom ‑up do prognozowania wykorzystuje 
się modele cząstkowe. Prognoza zarówno bottom ‑up, jak i top ‑down, 
nazywana jest „systemem hybrydowym”12. 

Według klasyfikacji A. Zeliaśa, B. Pawełka i S. Wanata metody 
prognozowania dzielimy na statystyczno -matematyczne oraz nie-
matematyczne13. Metody matematyczne obejmują modele determi-
nistyczne oraz modele ekonometryczne. Te ostatnie umożliwiają 
tworzenie prognoz opartych na jednorównaniowych oraz wielorów-
naniowych modelach ekonometrycznych. Metody prognozowania 
na bazie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych obejmują: 
klasyczne modele trendu, adaptacyjne modele trendu, modele 
przyczynowo -opisowe i modele autoregresyjne. Wielorównaniowe 
modele prognostyczne zawierają: modele proste, modele rekuren-
cyjne oraz modele o równaniach łącznie współzależnych. Do metod 
niematematycznych zaliczamy metody prognozowania bazujące na 

 11 Zob. Towards European skill needs forecasting, cedefop Panorama series 137, 
ed. A. Zukersteinova, O. StrietskaIlina, Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxemburg 2007.
 12 F. Cörvers, J. Meriküll, Classifications, data and models for European skill needs 
forecasting, w: Towards European skill needs forecasting, cedefop Panorama series 137, 
s. 27–40. 
 13 A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, 
zadania, pwn, Warszawa 2003.
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wiedzy eksperckiej, wykorzystujące analogie i jakościowe techniki 
ankietowe, analizy intuicyjne, kolejnych przybliżeń, metodę delficką 
albo refleksji14. Do autorskich klasyfikacji metod gromadzenia danych 
służących do prognozowania należy projekt Sucheckiego, który 
wyróżnił następujące grupy metod: badania ankietowe, techniki eks-
perckie, metody ekstrapolacyjne, modele ekonometryczne i metody 
bootstrapowe (nieparametrycznego szacowania rozkładów)15. 

Pomijając złożoność procesów badawczych w obszarze NGo’s – 
niezależnie od ich wielozmiennowości  – jednym z  większych 
wyzwań jest jakość danych wejściowych w  przypadku działań 
trzeciego sektora. Tworzenie logiki badań bazować musi na wielu 
źródłach danych. Buduje to standardowe problemy spójności i rze-
telności informacji stanowiących podstawę analiz. Na zasadzie 
garbage in – garbage out należy się spodziewać, że brak staranności 
w gromadzeniu danych empirycznych oraz nieumiejętne łączenie 
ich z danymi administracyjnymi (np. GUs soF) mogą być źródłami 
kontaminacji w procesach badawczych. Niemniej, wzrost efektyw-
ności stowarzyszeń, organizacji i fundacji wymaga realnej diagnozy 
i predykcji, która determinowana jest między innymi dostępem do 
innowacyjnych technik gromadzenia i przetwarzania danych.
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PRZEMYSŁAW JAśKIEWICZ

Społeczeństwo obywatelskie – dwie wizje

W  sferze publicznej ścierają się dwie wizje „społeczeństwa 
obywatelskiego”. Nazwałbym je „zawężającą” i „rozszerzającą”. Żeby 
zilustrować to zjawisko, posłużę się przykładem trendów społecz-
nych, które obserwować mogliśmy w ostatnich latach. 

Wizja zawężająca i jej paradoksy

Jesienią 2020 r., po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przez Pol-
skę przetoczyła się fala demonstracji zorganizowanych przez femi - 
nistyczne organizacje z  Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet na 
czele. Organizacje te twierdzą, że reprezentują wszystkie kobiety 
i walczą o ich prawa. Te prawa definiują jednak według swojej wizji 
społeczeństwa. W opinii wspomnianych organizacji feministycz-
nych mają one monopol na reprezentowanie wszystkich kobiet oraz 
obronę ich praw.

Jednym z haseł demonstracji spod znaku „czerwonego zygzaka” 
było skandowane przez uczestniczki (i uczestników) hasło „jebać 
Godek”. Chodzi oczywiście o Kaję Godek, liderkę Fundacji Życie 
i Rodzina. Interesujące jest to, że organizacje walczące o godność 
kobiet uczyniły jednym ze swoich sztandarowych dewiz wezwa-
nie do nienawiści i przemocy fizycznej (a może nawet seksualnej) 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.391‑404
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wobec kobiety, liderki ugrupowania, które stawia przed sobą te same, 
szczytne cele. Zasadniczy problem polega jednak na tym, że Kaja 
Godek prawa kobiet i ich godność wywodzi z innych niż feministki 
podstaw aksjologicznych oraz z odmiennej względem nich antro-
pologii. Jak się okazało, fakt ten jest dla pewnej grupy aktywistek 
nie do zaakceptowania.

Organizacje międzynarodowe, Unia Europejska i jej instytucje 
nie mają wątpliwości, że Ogólnopolski Strajk Kobiet to przedstawi-
ciel „społeczeństwa obywatelskiego”. Takie postrzeganie organizacji 
pozarządowych sprawia, że mają one w praktyce zagwarantowane 
dotacje zarówno z instytucji Unii Europejskiej, jak i np. w ramach 
tzw. funduszy norweskich. Można w tym miejscu zadać pytanie, 
czy te same gremia uważają wspomnianą Kaję Godek również za 
przedstawicielkę „społeczeństwa obywatelskiego”. I idąc dalej za tą 
myślą, czy ludzie broniący kościołów, osoby odmawiające publicznie 
różaniec w czasie tych samych demonstracji, mają szansę zostać 
uznanymi za pełnoprawnych przedstawicieli „społeczeństwa oby-
watelskiego”, podobnie jak demonstranci skandujący agresywne 
hasła i malujący na ścianach kościołów czerwone zygzaki. 

Wizja rozszerzająca – jej geneza i konsekwencje

Zarysowane wyżej, „zawężające” definiowanie społeczeństwa oby-
watelskiego, było powszechne w Polsce do 2015 r. Organizacje podej-
mujące tematykę inną niż ta zarezerwowana dla „prawdziwych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego” lub te, które reprezento-
wały światopogląd inny niż wyznawany przez postępowe i liberalne 
gremia na Zachodzie, mogły funkcjonować jedynie na margine-
sie życia publicznego. Mogły wprawdzie otrzymywać niewielkie 
granty, np. ze źródeł samorządowych (zwykle taki grant nie pokry-
wał wszystkich kosztów i  organizacja po realizacji projektu nie 
wychodziła z niego wzmocniona), jednak ich szanse na otrzymanie 
dużego, prorozwojowego dofinansowania były niewielkie. Przedsta-
wiciele tego typu organizacji raczej nie byli zapraszani do gremiów 
kształtujących politykę państwa, dyskutujących nad problemami 
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organizacji pozarządowych (np. Mapa Drogowa III Sektora). Dlatego 
też wiele małych podmiotów obywatelskich skoncentrowanych 
było wyłącznie na bieżącej działalności, na przetrwaniu, nie mając 
czasu na strategiczną refleksję, nie posiadając też środków i wiedzy 
niezbędnych, by stworzyć większe, parasolowe struktury. Powsta-
wało więc swoiste błędne koło: wiele organizacji nie mogło, z racji 
słabości instytucjonalnej, stać się partnerem dla samorządu czy 
organów administracji państwowej, a  to z  kolei powodowało, że 
zarówno samorząd, jak i administracja państwowa nie zapraszała 
tych organizacji do współpracy. Pogłębiała się słabość tych organi-
zacji oraz apatia i niedowartościowanie ich liderów. 

Po 2015 r. państwo przyjęło wizję społeczeństwa obywatelskiego, 
którą określić można mianem wizji „rozszerzającej” – rozpoczęto 
sukcesywne wpisywanie w nią nowych grup organizacji, także tych, 
które dotychczas były marginalizowane. Owo otwarcie dotyczyło 
np. organizacji zajmujących się kultywowaniem oraz ochroną dzie-
dzictwa narodowego i to nie tylko w kraju, ale również poza jego 
granicami. Dostrzeżono potencjał organizacji proobronnych, któ-
rych członkowie zaczęli później zasilać – jako ochotnicy – szeregi 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Wsparto specjalnie dedykowanymi 
programami liczne i silnie osadzone w polskiej tradycji społecznego 
zaangażowania Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże 
Pożarne. 

Został powołany Komitet ds. Pożytku Publicznego, a Rada Działal-
ności Pożytku Publicznego (dotychczas będąca resortowym ciałem 
afiliowanym przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) 
stała się organem doradczym przy Przewodniczącym Komitetu 
ds. Pożytku Publicznego. W 2017 r. powołano Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, któ-
remu postawiono zadanie administrowania dwoma horyzontalnymi 
programami wsparcia społeczeństwa obywatelskiego. Zauważa-
jąc bogactwo i różnorodność aktywności obywatelskiej, powstało 
kilka tzw. programów tematycznych, adresowanych do konkret-
nych rodzajów organizacji o nieraz specyficznych formach działania 
i potrzebach (np. harcerze). Dostrzeżono wreszcie, że działalność 
mieszczącą się w pojęciu „społeczeństwa obywatelskiego” podejmują 
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organizacje, które dotychczas nie były kojarzone z tym fenome-
nem. Otwarto możliwość ubiegania się o środki na instytucjonalny 
rozwój dla podmiotów małych, działających lokalnie. Dostrzeżono 
ważną rolę w tworzeniu i działaniu „społeczeństwa obywatelskiego”, 
szczególnie w  małych społecznościach poza dużymi aglomera-
cjami, jaką pełnią obok szkół i osP również organizacje i struk-
tury kościelne (parafie, domy zakonne, organizacje przyparafialne), 
gdzie koncentruje się spora część niesformalizowanej działalno-
ści obywatelskiej, nastawionej np. na ochronę dobra wspólnego 
i rozwiązywanie problemów społecznych, a przy tym angażujące 
często osoby starsze, mniej mobilne, wykluczone. Myślę, że dzięki 
wsparciu ich inicjatyw przynajmniej część osób traktujących dotąd 
kółka różańcowe czy Koła Radia Maryja (jakże często wyśmiewane 
w mainstreamowych mediach) jako te, które nie wpisują się w „spo-
łeczeństwo obywatelskie”, zmieni zdanie.

Dwie wizje społeczeństwa obywatelskiego 
a stosunek do państwa

Różnice między dwiema wizjami „społeczeństwa obywatelskiego” 
objawiły się z całą mocą przy okazji kryzysu na wschodniej granicy 
Rzeczypospolitej. Uwydatnił się w nich stosunek organizacji pozarzą-
dowych i ich członków do naszego kraju, do wspólnego dobra, jakim 
jest niepodległe i demokratyczne państwo polskie. W 2021 r. na gra-
nicy z Białorusią doszło do hybrydowego ataku na stabilność naszej 
granicy. Użyto do niego jako broń ludzi przetransportowanych na 
tę granicę przez władze Białorusi. Część organizacji wykorzystała 
pomoc dla imigrantów jako pretekst do konfliktu z polskim pań-
stwem i do ataku (przeprowadzonego również na forum międzyna-
rodowym) na demokratycznie wybrane władze. Ofiarami hejtu stali 
się funkcjonariusze Straży Granicznej oraz żołnierze WoT, którzy są 
ochotnikami, a przez to mogą być uznani za integralną część społe-
czeństwa obywatelskiego (o czym pisałem wyżej). Większość organi-
zacji starała się jednak nieść pomoc potrzebującym w porozumieniu 
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z polskimi władzami, stawiając względy humanitarne na równi 
z troską o bezpieczeństwo współobywateli. 

Z kolei po 24 lutego 2022 r. i agresji rosyjskiej na Ukrainę napły-
nęła do Polski kilkumilionowa fala uchodźców. Natychmiast ujawnił 
się żywiołowy i spontaniczny odruch pomocy potrzebującym. Na 
przejściach granicznych, na dworcach PKP i w innych miejscach 
pojawili się wolontariusze wspierający uciekających przed wojną 
Ukraińców. Z dnia na dzień setki tysięcy domów otworzyło się, przyj-
mując do siebie kobiety z dziećmi. Po pewnym czasie pojawiła się 
narracja, że wsparcia udzieliły wyłącznie organizacje pozarządowe, 
a państwo polskie nie zrobiło nic. Po raz kolejny uprzywilejowana 
przed 2015 r. część organizacji pozarządowych wykorzystała trudną 
sytuację jako pretekst do ataku na rząd, robiąc to w imieniu całego 
trzeciego sektora. Tymczasem większość organizacji prowadziła 
akcje pomocowe we współpracy zarówno z samorządami lokalnymi, 
jak i administracją rządową oraz służbami jej podległymi. Można 
stwierdzić, że podmioty wpisane w „rozszerzającą” wizję społeczeń-
stwa obywatelskiego mają na względzie dobro wspólne, jakim jest 
bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. 

Działania takie spotkały się z zarzutem, że „PiS tworzy odgórnie 
nowe społeczeństwo obywatelskie”. Problem w tym, że podmioty 
uznawane za należące do „nowego” społeczeństwa obywatelskiego 
istniały i działały już wcześniej. Niemniej do 2015 r. nie były w żaden 
sposób reprezentowane – za głos środowiska uchodziły podmioty 
reprezentujące stosunkowo niewielką grupę organizacji, mające 
de facto wieloletni monopol na kontakty z władzą i organizacjami 
międzynarodowymi. Monopol ten objawiał się w szerokim dostępie 
do dużych grantów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, gwa-
rantujących stabilność funkcjonowania i możliwość rozwoju. Co 
więcej, organizacje typowe dla „wizji zawężającej” określały tema-
tykę, która według nich była godna miana obywatelskiej. 

Zmiany wprowadzone po 2015 r. z pewnością miały wpływ na 
sytuację finansową wielu organizacji (większa konkurencja w dostę-
pie do publicznych środków finansowych), jak i na fakt, że oczywisty 
dotąd monopol na reprezentowanie całego sektora pozarządowego, 
wobec instytucji władzy, został podważony. Rada Działalności 
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Pożytku Publicznego stała się bardziej pluralistyczna, pojawili się 
w niej nowi działacze wywodzący się z organizacji dotychczas mar-
ginalizowanych. Wiele małych i niedawno powstałych organizacji 
poprzez możliwość aplikowania do nowych programów wsparcia 
uzyskało szansę wzmocnienia się i rozwinięcia działalności. Poja-
wiły się też kolejne struktury sieciujące: ogólnopolskie, regionalne 
i branżowe. 

Dla zmiany sytuacji i wdrożenia „rozszerzającej wizji” społe-
czeństwa obywatelskiego kluczowe było dostrzeżenie pełnego spek-
trum obywatelskich aktywności Polaków. O kilku przejawach tej 
różnorodności celów, metod i obszarów działania była już mowa 
wyżej. Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o gwałtownym 
i spektakularnym rozwoju inicjatyw spójnych z interesem pań-
stwa w sferze tożsamościowej, tj. pielęgnujących polską historię 
oraz dziedzictwo kulturowe. Przykładem jest np. aktywność grup 
rekonstrukcyjnych czy pojawienie się wielu inicjatyw odkrywają-
cych tzw. „białe plamy” w polskiej historii (tu tematyka związana 
z Żołnierzami Wyklętymi jest najjaskrawszym przykładem). Takie 
tendencje są jak najbardziej korzystne zarówno dla wzmocnienia 
potencjału organizacji pozarządowych, jak również dla zwiększe-
nia sprawności państwa, które w spluralizowanym sektorze oby-
watelskim łatwiej odnaleźć może partnerów do działania na rzecz 
np. poprawy i wzmocnienia swego wizerunku. W dobie kryzysu 
globalizacji takie działania są szczególnie cenne i potrzebne. Zro-
zumiałe jest więc wsparcie dla nowych inicjatyw i organizacji ze 
strony państwa. 

Narodowy Instytut Wolności a wsparcie dla 
rozszerzającej wizji społeczeństwa obywatelskiego

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że 
2015 r. był przełomowym w zakresie budowy społeczeństwa obywa-
telskiego w Polsce. Po raz pierwszy w historii III rP stworzono bowiem 
warunki rozwoju instytucjonalnego dla całego sektora pozarządo-
wego – każdego podmiotu działającego w domenie obywatelskiej, 
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wcielającego w życie konstytucyjne prawo do wolności zrzesza-
nia się i prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, fundacje 
i inne określone prawem podmioty. Wdrożono pionierskie programy 
wspierające rozwój wszystkich sfer pożytku publicznego. Powstanie 
w 2017 r. wyspecjalizowanej agencji rządowej, jaką jest Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego, było kolejnym ważnym wydarzeniem dla tego przełomu. To 
działalność NIW -crso umożliwiła wdrażanie programów o pionier-
skim nieraz charakterze, dostosowanych do szybko zmieniających 
się realiów życia społecznego w Polsce. Będące obecnie standardem 

„wydatki na rozwój instytucjonalny” zostały wprowadzone najpierw 
w Programie FIo, a potem w Programie Rozwoju Organizacji Obywa-
telskich, który był pomysłem NIW -u. Nowe programy tematyczne 
otwarto na organizacje i pola aktywności dotychczas pozostające 
poza sferą zainteresowania rządu i samorządu. Trzeba wskazać tu 
uniwersytety ludowe, organizacje poradnicze oraz prężne i ważne 
dla przyszłości Polski organizacje młodzieżowe. Dzięki rozwinięciu 
form wsparcia w postaci małych grantów pojawiła się także realna 
możliwość pomocy dla małych grup nieformalnych i lokalnych dzia-
łań doraźnych. 

W perspektywie kilku lat NIW -crso powinien stać się też miej-
scem „refleksji nad sektorem obywatelskim” jako centrum spotkań, 
debaty i wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządo-
wymi oraz jako instytucja inspirująca i koordynująca pogłębione 
badania nad całym sektorem, nad obu opisywanymi tu wizjami 
społeczeństwa obywatelskiego. Takiej instytucji – sądząc po nace-
chowanych emocjonalnie dyskusjach o kondycji sektora obywa-
telskiego oraz wciąż niepodjętych (a kluczowych dla przyszłości 
sektora) tematach badawczych – wyraźnie brakuje. 
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Przemysław Jaśkiewicz – absolwent historii na Kato
lickim Uniwersytecie Lubelskim. Zaangażowany w dzia
łalność wielu organizacji pozarządowych (m.in. nz s, 
Fundacja Niepodległości, bk s Lublin, Stowarzyszenie 

„Trzy Kropki”). W 2016 r. odznaczony medalem „Pro 
Patria”. W lutym 2017 r. został prezesem Związku Stowa
rzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzecz
pospolitej (k ipr). Członek Rady Działalności Pożytku 
Publicznego V i V i  kadencji. W latach 2017–2020 członek 
Komitetu Sterująco Monitorującego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020. Od roku 2021 
zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.



Fotografia 32. Michał Rulski – zastępca Dyrektora niwcrso od 2021 r.

Fotografia 31. Przemysław Jaśkiewicz – zastępca Dyrektora niwcrso od 2021 r.



Fotografia 34. Pracownicy niwcrso oraz przedstawiciele regionalnych operatorów 
nowefio w trakcie wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii (13 września 2022 r.)

Fotografia 33. Poseł na Sejm rp Jacek Kurzępa, Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego 
i Andrzej RybusTołłoczko – Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności 
Pożytku Publicznego, uczestniczący w seminarium „Bezpieczeństwo finansowe organiza
cji obywatelskich poprzez budowę kapitałów żelaznych” (13 października 2021 r.)



Fotografia 36. Redaktor Marcin Wikło – Ambasador Korpusu Solidarności

Fotografia 35. Pracownicy niwcrso w trakcie Ogólnopolskich Targów Organizacji Poza
rządowych ngoeXpo w Kielcach (28 października 2022 r.)



Fotografia 38. Wojciech Kaczmarczyk (Dyrektor niwcrso) uczestniczący w konferencji 
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 15 lat doświadczenia, perspektywa do roku 2030” 
(12 października 2021 r.)

Fotografia 37. Beneficjenci Priorytetu 2 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich (proo 2a) uczestniczący w seminarium nt. kapitałów żelaznych (14 lipca 
2022 r.)
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PIOTR MAZuREK,  BOhDAN ROżNOWSKI ,  MACIEJ  KuNYSZ,  
KAROl hANDZEl ,  ŁuKASZ SAMBORSKI ,  MARCIN WIKŁO

Sektor obywatelski po kryzysie –  
szanse i zagrożenia 
Warszawa, dn. 25 listopada 2021 r.

Red. Marcin Wikło: Szanowni państwo, rozpoczynamy dzisiejszą 
debatę główną – Sektor obywatelski po kryzysie – czyli pandemii (bo 
tak nazywamy ten kryzys) – szanse i zagrożenia. Zagrożenia wydają 
się nam oczywiste, o szansach być może za chwilę trochę się dowiemy 
od moich i państwa gości. 

A zatem goście: pan doktor habilitowany Bohdan Rożnowski, Kato‑
licki Uniwersytet Lubelski, pan minister Piotr Mazurek, Sekretarz 
Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, wice‑
przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, pan doktor Maciej 
Kunysz, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie EKO‑
SKOP, pan Karol Handzel, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych 
Rzeczypospolitej, pan Łukasz Samborski, Rada Działalności Pożytku 
Publicznego. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w takim 
miejscu i najpierw chciałbym, żebyśmy trochę rozwinęli tytuł naszej 
debaty – mówimy o szansach i o zagrożeniach.

Panie doktorze, od pana może zaczniemy. W pandemii więcej jest 
szans czy zagrożeń? To pytanie nie jest takie oczywiste, tak mi się 
wydaje, bo o zagrożeniach wiemy, a czy już po tych niespełna dwóch 
latach wiemy coś o szansach, które ta sytuacja może przynieść? 

Dr hab. Bohdan Rożnowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Proszę 
państwa, każda sytuacja kryzysowa, każda sytuacja trudna z jednej 

https://doi.org/10.54253/w
e.9788396380128.pp.405‑437
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strony powoduje konieczność podjęcia jakichś działań adaptacyj-
nych, trudnych, męczących, które są pewnym kosztem dla człowieka, 
ale z drugiej strony zawsze jest też element adaptacji, czyli dopaso-
wywania się do nowych warunków, poprawy sposobu funkcjono-
wania, tak żeby sprostać temu nowemu wyzwaniu. Wydaje się, że 
czytelne kierunki adaptacji, które zostały przyjęte, to praca zdalna, 
praca hybrydowa, wykorzystywanie różnych technik informacyj-
nych w kontakcie i w realizacji zadań. Jest to wyraźnie element 
rozwoju organizacji pozarządowych i przejaw wchodzenia tych 
organizacji w XXI wiek. 

Red. Marcin Wikło: Bardzo dziękuję. Panie ministrze, szanse czy 
zagrożenia? Co wiemy o szansach i co wiemy o zagrożeniach po tych 
niespełna dwóch latach pandemii na całym świecie, choć przede 
wszystkim myślimy tutaj o Polsce? 

Minister Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu kprm, Pełnomocnik Rządu 
ds. Polityki Młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku 
Publicznego: Myślę, że jest to przede wszystkim pytanie do przed-
stawicieli organizacji pozarządowych. Natomiast my bazujemy na 
badaniach i na dialogu, który prowadzimy ze stroną społeczną. Rzecz 
jasna, że sprawa nie jest oczywista, bo choć pandemia miała bar-
dzo wiele negatywnych konsekwencji, o czym wiele mówią nam 
chociażby wyniki badań Stowarzyszenia Klon/Jawor – jeżeli cho-
dzi o ograniczenie działalności, ograniczenie liczby pracowników, 
współpracowników, wolontariuszy w  organizacjach pozarządo-
wych – to jednak myślę, że widzimy także bardzo konkretne przy-
kłady pozytywnych elementów, które ta tragiczna, dramatyczna 
sytuacja, z jaką świat się mierzy, również posiada. Chodzi na przy-
kład o kwestie zdecydowanego podniesienia kompetencji cyfrowych 
organizacji pozarządowych, co oczywiście wynikało z konieczno-
ści, ale jednak w tej chwili już sobie raczej nie wyobrażamy, żeby 
organizacje pozarządowe – nawet te, które były prowadzone przez 
osoby ze starszych pokoleń – nie korzystały z nowych technologii, 
na przykład możliwości zdalnego przeprowadzania różnego rodzaju 
projektów, zdalnego załatwiania spraw, zdalnego porozumiewania 
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się między organizacjami. Ja w tej chwili prowadzę zdalne kon-
sultacje, w których bierze udział już ponad 20 tys. osób. I muszę 
powiedzieć, iż jestem przekonany, że forma zdalna ma bardzo 
wiele zalet, bo jeżeli chodzi na przykład o możliwość docierania 
do dużych grup osób, z którymi chcemy prowadzić dialog, to jest 
ona zdecydowanie lepsza pod względem zasięgów. Gdyby nie było 
pandemii, z pewnością organizowalibyśmy spotkania stacjonarne, 
a więc w konsekwencji mielibyśmy mniejszą reprezentatywność 
tej próby, z którą rozmawiamy. Na pewno mniej osób zdecydowa-
łoby się przyjechać, poświęcić czas, poświęcić prawdopodobnie 
jakieś pieniądze na dojechanie do innej miejscowości po to, żeby 
wziąć udział o konkretnej godzinie w spotkaniu w konkretnym 
miejscu. Sądzę, że to jest element, który naprawdę warto brać pod 
uwagę. Zachęcam do tego, żeby z nowych technologii korzystać, bo 
naprawdę forma zdalna ma bardzo wiele zalet. Zresztą dzisiaj także 
z niej korzystamy, co prawda hybrydowej, ale bardzo wiele osób 
jest z nami za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu możemy się 
spotkać. Nie wszyscy muszą się tutaj kisić w ciasnej sali w piwnicy, 
ale mogą wygodnie przed swoimi komputerami być z nami i również 
uczestniczyć w tym spotkaniu. 

Red. Marcin Wikło: Mam wrażenie, że pandemia od nas kiedyś odej‑
dzie, a ta forma hybrydowa, czy też online, po prostu zostanie i dużo 
konferencji, dużo spotkań będzie się już tak odbywało. Pan doktor 
Maciej Kunysz. Panie doktorze, to wszystko zło, zło i samo zło ta 
pandemia czy też coś dobrego z niej wynika – poza oczywiście takim 
złem jak zagrożenie dla życia i zdrowia, bo to jest jakby jasne? Ale 
poszukajmy głębiej.

Dr Maciej Kunysz, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzy
szenie ekoskop: Zgodzę się z panem profesorem, że każda sytu-
acja kryzysowa pokazuje nowe wartości, pokazuje, jakie formy są 
bardziej elastyczne i jakie podmioty są bardziej elastyczne w swo-
ich działaniach. Na początku pandemii, kiedy państwo z pewnym 
opóźnieniem zaczęło działać, to organizacje były znacznie szyb-
sze w swoim działaniu, czy to z dostarczaniem żywności osobom 
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zakażonym, czy to z pomocą osobom starszym. Tutaj nie do końca 
się zgodzę z panem ministrem, bo widzę szansę, widzę dobro, które 
jest w formie cyfrowej, ale w Polsce mamy jeszcze wiele miejsc, gdzie 
Internet nie jest w tak dobrym stanie, nie jest tak dostępny, żeby 
osoby w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim, na Podkarpaciu – skąd 
pochodzę – mogły na przykład bezpośrednio skorzystać z dzisiejszej 
konferencji. Jest jeszcze wiele wyzwań dla samorządu, wyzwań dla 
rządu, wyzwań w rozdysponowaniu środków także z Unii Euro-
pejskiej czy budżetu państwa. Pan profesor zajmuje się dobrosta-
nem wśród pracowników i ten dobrostan – niestety – znacznie się 
pogorszył, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. Niestabilność 
w finansowaniu spowodowała, że wiele osób, które muszą utrzymać 
swoje rodziny, zmieniło miejsce zatrudnienia z organizacji pozarzą-
dowych na administrację publiczną, a przede wszystkim na biznes, 
gdzie znacznie więcej zarabiają. Dziękuję. 

Red. Marcin Wikło: Bardzo dziękuję. Pan Karol Handzel. Panie Karolu, 
samo zło czy też coś dobrego wynika z tej pandemii? Jaka jest tutaj 
szansa dla nas? 

Karol Handzel, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej: 
O szansach trudno mi mówić w tej chwili, bardziej bym się skupił 
jednak na zagrożeniach, a jako podstawowe wymieniłbym to, że my 
się do tego covidu możemy za bardzo przyzwyczaić i za bardzo ulec 
tej pokusie, żeby już zawsze robić wszystko cyfrowo, robić wszystko 
hybrydowo. Możemy tym samym zaniedbać – według mnie – jedną 
z najważniejszych rzeczy, jakie robimy w organizacjach społecznych, 
czyli zaniedbać po prostu relacje. Łatwo jest wziąć udział w wyda-
rzeniu online, łatwo jest je zorganizować – to wymaga od nas chwili 
działania, podłączenia się, podłączenia kamerki, uruchomienia apli-
kacji – ale powiedzmy sobie szczerze, nie nawiążemy w ten sposób 
żadnej relacji. Przed wejściem na tę salę udało mi się porozmawiać 
z dziewięcioma, dziesięcioma osobami. Gdybym się łączył online, nie 
porozmawiałbym z nikim, nie poznałbym pana doktora, z którym do 
tej pory widziałem się jakieś dwadzieścia razy, ale za każdym razem 
w formule online. A więc tu leży podstawowe zagrożenie wynikające 
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z tego, że my się coraz bardziej cyfryzujemy. Będziemy jakoś się 
znali, ale tylko jako twarze na kamerkach, nie będziemy się znali 
jako konkretni ludzie i to może zabijać powoli sektor obywatelski. 

Red. Marcin Wikło: To prawda, że formuła hybrydowa, formuła online, 
jest mniejszym złem czy też może mniejszym dobrem, ale jakimś rze‑
czywiście jest, bo mamy w ogóle możliwość dotarcia z taką treścią do 
odbiorców. Panie Łukaszu, jak to jest z tymi zagrożeniami i szansami, 
jak pan to ocenia?

Łukasz Samborski, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja rc:  
Przypadła mi trochę niewdzięczna rola mówienia na końcu, gdy 
już dużo rzeczy zostało powiedzianych, z którymi się zgadzam. Na 
początek odniósłbym się do tytułu, bo pojawia się tam sektor obywa-
telski po kryzysie, po pandemii. My w tym kryzysie jesteśmy w tej 
chwili i w nim tkwimy, być może lepiej przygotowani, zaadapto-
wani w jakiś sposób, co również Karol wcześniej powiedział. Trochę 
się przyzwyczajamy do tego trybu hybrydowego, do trybu online 
niektórych spotkań i tak naprawdę ciągle się adaptujemy i dosto-
sowujemy do sytuacji. Wciąż mamy duże zagrożenie pod kątem 
stabilności i trudno jest wielu organizacjom planować przyszły rok, 
bo tak naprawdę nie wiadomo, jak długo potrwa taki stan, jaki jest 
dziś. Wciąż mamy bardzo duży współczynnik zakażeń, co prawda 
w  tej chwili głównie osób niezaszczepionych, ale jest to zagro-
żenie dla stabilności wielu organizacji, szczególnie tych małych, 
które – tak jak powiedział Maciej – nieraz nie potrafią docierać do 
mniejszych grup społecznych w mniejszych miejscowościach i też 
nie mają sprzętu. To znaczy wciąż – nawet według badań, które 
przeprowadzał Klon/Jawor – większość sprzętu używanego przez 
organizacje pozarządowe jest prywatna. Oczywiście takie pro-
gramy, jakie na przykład prowadzi Narodowy Instytut Wolności, 
pozwalają „dosprzętowić” organizacje, czyli zwiększyć ich potencjał 
do pracy zdalnej, ale wciąż wiele organizacji nie posiada spraw-
nego sprzętu. Ponadto przez długi okres współdzielono ten sprzęt 
z dziećmi, które były na nauce zdalnej. Teraz ponownie wiele osób 
spośród młodzieży jest na kwarantannie. Ja też pracuję na uczelni, 
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ostatnio prowadziłem zajęcia hybrydowo, bo na stacjonarnych 
zajęciach chyba 12 osób (z 25-osobowej grupy) jest na kwarantan-
nie. Więc szanse czy zagrożenia? Widzę na pewno sporo zagrożeń, 
ale może więcej powiem o szansach. Myślę, że dużym wyzwaniem 
dla całego sektora, a od zawsze to był problem, jest zarządzanie. To 
znaczy umiejętności zarządcze, które w organizacjach są zawsze 
dużym problemem, bo wielu społeczników awansuje w pewnym 
momencie na prezesa, dyrektora, bez tego backgroundu nauko-
wego. Nie uczy się tego zarządzania nigdzie indziej. Teraz tym bar-
dziej wyzwaniem było zarządzanie zespołem rozproszonym, czyli 
pracującym zdalnie. I również to jest szansa na rozwinięcie umie-
jętności zarządczych, bo według badań oceniane pozytywnie pod 
kątem dostosowania organizacji do tych zmieniających się warun-
ków są zarząd czy liderzy organizacji. I myślę, że forma hybrydowa 
pozwala – na przykład jeśli mamy duże zarządy – na łatwiejsze 
podejmowanie decyzji, choćby w stowarzyszeniach. Jeśli mamy 
pięcio-, sześcioosobowy zarząd, to zdecydowanie łatwiej jest się 
spotkać zdalnie. 

Red. Marcin Wikło: Tutaj zdecydowanie zgadzam się z panem dokto‑
rem Kunyszem, że ta Polska cyfrowa to jeszcze nie jest Polska naszych 
marzeń, ale z drugiej strony też może nie wiemy, jak by ta Polska 
cyfrowa wyglądała, gdyby nie konieczność podniesienia poziomu 
cyfryzacji. Sytuacja na nas po prostu pewne ruchy, całkowicie kon‑
kretne, wymusiła. Ale też prawdą jest, że działalność organizacji poza‑
rządowej bierze się przede wszystkim z samozaparcia wielu osób. To są 
ludzie z bardzo silnym dążeniem do tego, co sobie wymyślili, co chcą 
organizować. Zapytam pana profesora Rożnowskiego, jak jest z tym 
kręgosłupem wśród stowarzyszeń i organizacji obywatelskich? Czy 
przegrywamy z pewną fizycznością tej sytuacji, z przemocą korona‑
wirusa, z przyziemnością niemożliwości planowania, zapłacenia za to 
czy tamto, czy też rozpisania swojego budżetu? Czy jednak charakter 
ludzi działających w trzecim sektorze okazuje się tutaj ważny i daje 
znać o sobie, daje jakieś szanse na wyjście z tej sytuacji? 
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Dr hab. Bohdan Rożnowski: Mówienie w kategoriach dawania szans 
jest bardzo trudne, ale rzeczywiście to jest problem. Już w latach 
60. XX w. zauważono, że to, jak się czujemy, jak działamy, na ile 
jesteśmy zdrowi, zależy od tego, jak wiele spotykamy sytuacji, 
które nazywają się sytuacjami stresowymi czy sytuacjami kryzy-
sowymi. Jeżeli sytuacji kryzysowych jest dużo w naszym życiu, grozi 
nam choroba, grozi nam zawał, ludzie dokonują pewnej oceny kosz-
tów i korzyści, gdy mają podjąć jakąś działalność. Jeżeli sobie myślę 
o jakiejś przeciętnej osobie, która chce, którą chcemy zaprosić do 
bycia wolontariuszem, to ona zadaje sobie pytanie, „co ja z tego będę 
miał, co ja będę musiał, czyli jakie koszty musiał będę ponieść”? 
Pandemia strasznie wysoko podniosła koszty i to „wejście w kontakt” 
zawsze wiąże się z poczuciem pewnego ryzyka: a czy ja się nie zarażę, 
a czy ja nie zarażę moich najbliższych, a czy ja, idąc do kogoś, kto jest 
klientem mojej organizacji, kto ma 80 lat i komu od lat pomagam, czy 
ja go nie zarażę? Ten rachunek, który się robi, myśląc, jakie mogą być 
koszty związane z aktywnością, która dodajmy, nie jest konieczną, 
bo jest to aktywność dodatkowa – on jakby utrudnia podjęcie dzia-
łania i zaangażowanie się. I niestety, jest tak, że na decyzję o wolon-
tariacie wpływa też cały klimat, jaki tworzą wszystkie wiadomości 
na temat pandemii. Podnoszą one poziom stresu, co czyni jeszcze 
trudniejszą tę decyzję o zaangażowaniu społecznym. Jeszcze przed 
pandemią było widać, w badaniach między innymi Klona/Jaworu, 
że spada liczba wolontariuszy w organizacjach pozarządowych, że 
coraz mniej ludzi jest gotowych na takie zaangażowanie. Kiedy robi-
łem badania młodzieżowego wolontariatu, to widać było wyraźnie, 
że dominuje w nim motywacja związana z jakimiś korzyściami dla 
przyszłej kariery. Nie robię tego, żeby służyć, tylko robię po to, żeby 
zebrać doświadczenie, rozbudować moje cV, które później pozwoli 
mi lepiej ulokować się w życiu. To są młodzi ludzie i potrafię zrozu-
mieć, że jest to dla nich ważne. Zapewne u wolontariuszy w starszym 
wieku element służby jest ważniejszy, ale i tak po drugiej stronie 
kosztów będzie wspomniane ryzyko, które mogę sprowadzić na 
rodzinę i na moich najbliższych, co w efekcie będzie wstrzymywało 
mnie od aktywności. 
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Red. Marcin Wikło: Sądząc z tego, co pan powiedział – nie wiem, czy 
dobrze zrozumiałem – parafrazuje pan klasyka: „co nas nie zabije, to 
nas wzmocni”. Po pierwsze więc, jakieś trudne sytuacje stawiają nam 
wymagania, a po drugie – to trochę przygnębiające, co pan mówi – 
tutaj jest coraz mniej idei, a coraz więcej takich korzyści, które mają 
przełożyć się na finanse. Czy finanse ciągle dominują w tym myśleniu? 

Dr hab. Bohdan Rożnowski: Niekoniecznie na finanse, niekoniecznie 
na finanse. Na prestiż, na znaczenie społeczne. 

Red. Marcin Wikło: No tak, ale z prestiżu i ze znaczenia społecznego 
pewnie mogą się wziąć finanse. Stąd moje pytanie, na ile jest to myśle‑
nie tylko o pieniądzach, o takich korzyściach przyziemnych, a na ile 
jednak może trochę idei?

Dr hab. Bohdan Rożnowski: Tak jak mówiłem, myślę, że u młodzieży 
będzie silnie zaznaczony element przyszłości i inwestycji w swoją 
karierę i kapitał. U ludzi starszych będzie dużo więcej służby, dużo 
więcej idei, ponieważ oni już są na tyle dojrzali i na tyle doświadczyli 
życia, że będą mieli bardziej skrystalizowaną ocenę tego, co jest 
w życiu ważne i wtedy ta służba będzie ważniejsza. 

Red. Marcin Wikło: Panie ministrze, pan premier Gliński mówił tutaj 
o pana pracy z panią minister Maląg, o tym, że w momentach kryzy‑
sowych załatwialiście – krótko mówiąc – pieniądze dla sektora oby‑
watelskiego, aby on przetrwał. Ale chyba zbyt proste jest powiedzenie, 
że dosypiemy pieniędzy, to wszystko się utrzyma i wszystko będzie 
w porządku i wyjdziemy z tego suchą nogą?

Minister Piotr Mazurek: Oczywiście, mamy tutaj bardzo wielowymia-
rowy problem. Po pierwsze, myślę że Solidarnościowy Korpus Wspar-
cia Seniorów i bardzo wiele innych działań pokazały, że dla młodych 
ludzi – pomimo tych wszystkich zagrożeń – potrzeba zaangażowania 
była jednak ogromna i to też pokazuje, jak duża energia, jak duży 
kapitał w młodych Polakach drzemie. Oczywiście sztuką jest w odpo-
wiedni sposób je stymulować – tak, aby zachęcać do zaangażowania 
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przedstawicieli młodego pokolenia. Ale oczywiście w Polsce obser-
wowaliśmy również bardzo duże zaangażowanie pomocowe innych 
pokoleń. Jeżeli chodzi o kwestie wsparcia, oczywiście jest ono nie-
zbędne, jest konieczne i dlatego bardzo wiele pracy zostało wykonane, 
ażeby trzeciemu sektorowi pomóc w okresie pandemii. I to zarówno 
jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, jak też różnego rodzaju ułatwienia, 
chociażby przesunięcia terminów sprawozdawczych, przesunięcia 
całego szeregu różnych terminów związanych nie tylko ze spra-
wozdaniami, ale także z kwestiami podatkowymi – mam na myśli 
oczywiście sprawy związane z uwzględnieniem organizacji poza-
rządowych w kolejnych tarczach antykryzysowych. I tutaj, dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu pana premiera Glińskiego, właściwie 
w każdej kolejnej tarczy dochodziły nowe ułatwienia dla organizacji 
pozarządowych. Oczywiście głównie były to takie sprawy, o które 
prosiły same organizacje, z którymi się zwracały, bo niewątpliwie 
sektor najlepiej wie, jakie konkretne rozwiązania powinny zostać 
wprowadzone. I ogromna część tych postulatów była następnie wcie-
lana w życie, również dzięki współpracy z Ministerstwem Finansów 
i z szeregiem instytucji, które decydowały o poszczególnych ele-
mentach. Został uruchomiony dodatkowy program, tzw. covidowy, 
10 mln zł dla organizacji pozarządowych. Trzeba także powiedzieć 
o tym, że dzięki reformie, która została wprowadzona w 2017 r. z ini-
cjatywy profesora Glińskiego, dzięki powołaniu Komitetu Pożytku 
Publicznego i NIW -u oraz dzięki uruchomieniu nowych programów, 
to sektor pozarządowy jednak był w dużo lepszej sytuacji. Proszę 
sobie wyobrazić, że tych pieniędzy by nie było, że nie byłoby Proo, 
nie byłoby całego szeregu innych programów, które zostały wcześniej 
wprowadzone. One zostały uruchomione akurat w idealnym momen-
cie, ażeby troszeczkę zamortyzować to uderzenie pandemiczne orga-
nizacjom pozarządowym, a równocześnie w ubiegłym roku został 
zwiększony budżet programu FIo. Poprzedni wieloletni program 
się skończył, więc przy okazji tworzenia nowego FIo jego budżet 
został zwiększony z 60 do 80 mln zł rocznie. Oczywiście, były trudne 
rozmowy z Ministerstwem Finansów, w których zresztą uczestni-
czyłem, ale tam także – jak pan premier Gliński słusznie zauważył – 
mamy sojuszników, chociażby pana ministra Patkowskiego, również 
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wywodzącego się z sektora obywatelskiego, który doskonale rozumie, 
jakie potrzeby mają organizacje pozarządowe. Zostały także urucho-
mione nowe programy, w tym roku chociażby Polski Inkubator Rze-
miosła, Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów 
Spotkań przygotowany razem z programem dla organizacji porad-
niczych. Cały szereg działań jest wykonywanych przez rząd w tym 
obszarze, ale także i w innych obszarach. Chociażby w Minister-
stwie Kultury został uruchomiony program Fundusz Patriotyczny, 
dedykowany oczywiście organizacjom prowadzącym pewien typ 
działalności w obszarze pamięci narodowej, tradycji, upamiętniania 
bohaterów, działalności niepodległościowej. Jest to nowy program, 
uruchomiony w roku pandemicznym, który również – przynajmniej 
dla części sektora – stanowi ogromne wsparcie finansowe. Dzięki 
tym działaniom, które były planowane i wdrażane wcześniej oraz 
są wdrażane równolegle, ale także dzięki specjalnym działaniom 
w sytuacji covidowej państwo – jak sądzę – pomogło organizacjom 
pozarządowym przejść w zdecydowanie lepszej kondycji przez ten 
okres pandemiczny. Z drugiej strony jak najbardziej zgadzamy się, 
że to nie wszystko i cały czas istnieje jeszcze wiele potrzeb, którym 
musimy starać się sprostać. Sprostać wspólnie prowadząc dialog 
i rozmawiając o tym, w jaki sposób powinniśmy działać, aby te roz-
wiązania były optymalne. 

Red. Marcin Wikło: Widzę, że pan doktor Kunysz chciałby odpowie‑
dzieć. Czy pan dostał to, czego pan oczekiwał, czy wie pan o organiza‑
cjach, które dostały to, czego oczekiwały? Bo zawsze można powiedzieć, 
że coś jest za późno, czegoś jest za mało itd. Pandemia – umówmy 
się – jest sytuacją, która zaskoczyła cały świat i dużo potężniejsze 
kraje niż Polska nie były na nią przygotowane. Odnieśmy się może do 
terenu pana działalności i powiedzmy, jak to wygląda na Podkarpaciu?

Dr Maciej Kunysz: To nie tylko Podkarpacie, bo od wielu lat dzia-
łam także w Radzie Działalności Pożytku Publicznego – i tej kra-
jowej, i  podkarpackiej  – jak również w  Europejskim Komitecie 
Ekonomiczno -Społecznym. Wejdę więc na meta poziom, mówiąc, że 
nie ufam i nie wierzę politykom od Facebooka. Nie ufam i nie wierzę 
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politykom, którzy mówią: „nie da się” i „nie ma na to pieniędzy, jeste-
śmy bezradni”. Nie ufam i nie wierzę politykom i urzędnikom, którzy 
przekazując pieniądze publiczne, mówią: „to nasze pieniądze”. Aż 
się boję, gdybym sobie wyobraził – a mam bujną wyobraźnię – brak 
pana premiera Glińskiego i brak Wojtka Kaczmarczyka, dyrektora 
NIW -u, i brak funduszy na wsparcie organizacji pozarządowej, to 
nie wiem, jak wówczas wyglądałaby pandemia. Byłoby na pewno 
znacznie gorzej. Pamiętam, kiedy była tworzona pierwsza, druga, 
trzecia tarcza – o której nie raz mówił pan minister – bo Rada Dzia-
łalności Pożytku Publicznego jest autorem niektórych zapisów w tej 
ustawie. Ten słynny artykuł 15ZZZZE i jeszcze jedno Z, z którego 
pewnie wszyscy państwo w organizacjach skorzystaliście, pozysku-
jąc środki. I to jest odpowiedź na pana pytanie. Tak, pewnie każda 
organizacja, która pozyskała fundusze w 2020 r., z tego artykułu 
skorzystała. Chociaż w Polsce mamy taką tradycję, że nie wszystkie 
przepisy wszędzie się przyjmują i nie wszystkie przepisy wchodzą 
w życie w samorządach czy w jednostkach centralnych w regio-
nie. Przytoczę taki przykład: dzisiaj dzwoni do mnie jedna z pań 
urzędniczek, która prosi o pomoc, bo radcowie prawni w urzędzie 
twierdzą, że organizacja, która złożyła w terminie sprawozdanie 
z działania na kilkanaście tysięcy złotych, spóźniła się z wyjaśnie-
niem – ponieważ nie było kogoś, kto był chory czy wyjechał – na 
30 zł. Wyjaśnienie na 30 zł. I prawnicy wpadli na pomysł, że orga-
nizacja musi zwrócić całą dotację. Takich anomalii jest w Polsce, 
niestety, bardzo dużo. I tutaj moja prośba do pana ministra, do pana 
premiera, aby prawo w pożytku publicznym, w organizacjach poza-
rządowych było jasne – interwencje Komitetu Pożytku Publicznego, 
interwencje Rady Działalności Pożytku Publicznego powinny być 
częstsze – żebyśmy jednakowo to prawo stosowali. Bo prawo w więk-
szości jest dobre, tylko praktyka stosowania lub brak praktyki sto-
sowania powoduje, że jest nam ciężko. 

Red. Marcin Wikło: Ja tylko apeluję o jedno: miejmy świadomość, że 
jesteśmy na wojnie z koronawirusem i sytuacja jest naprawdę nad‑
zwyczajna, a nieraz prawo musi być tworzone, że tak powiem, na 
bieżąco i usunięcie pewnych niedoskonałości po prostu trzeba wymóc. 
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Dr Maciej Kunysz: Ono jest dobre, tylko się nie przyjmuje.

Red. Marcin Wikło: Przyjmujmy je zatem i naprawiajmy. Panowie, ja 
was poproszę – jako praktyków – o wyjaśnienie. Latem tego roku 
pojawiła się informacja, że we Włoszech brakuje kelnerów. Otworzyły 
się wszystkie restauracje, a kelnerów nie ma, no bo oni się po prostu 
przebranżowili. Jak tę sytuację można by przykładowo przenieść na 
sektor wolontariatu. No bo są instytucje, które musiały zawiesić swoją 
działalność. Czy one wróciły do tego, co było wcześniej, czy też to było 
po prostu zawieszenie chwilowe, a jednak okazało się śmiertelne? Jak 
to wygląda w tym sektorze? 

Łukasz Samborski: Tutaj należałoby rozróżnić wolontariuszy i pra-
cowników. Według badań, o ile osoby zatrudnione na umowę o pracę 
w większości zostały w tych organizacjach, to już baza współpracow-
ników bardzo często się zmniejszyła ze względu na redukcję działań 
albo na ich przekształcenie. W którą stronę poszło – szczególnie 
w pierwszym rzucie – to przekształcenie działań w organizacji? 
Głównie na rzecz seniorów, o których tutaj była też mowa. Według 
wspomnianego raportu rok po pandemii 60 proc. przekształceń, to 
znaczy tych reorganizacji, dokonano na rzecz seniorów, bo taka zaist-
niała potrzeba. Szczególnie w tym pierwszym uderzeniu, powiedzmy 
do połowy tego roku. Myślę, że jeśli chodzi o wolontariuszy, to wielu 
z nich przez długi czas nie mogło znaleźć miejsca w organizacjach, 
bo de facto – mówiąc wprost – nie było co robić. Szczególnie organi-
zacje, które działały w kulturze, w sporcie, organizowały wydarze-
nia. Pamiętam, kiedy w Gdańsku ogłosiliśmy, że potrzebujemy do 
czegoś wolontariuszy, gdzie nie było praktycznie ofert wolontariac-
kich jeszcze w zeszłym roku. Wówczas mieliśmy bardzo dużo osób 
chętnych i właśnie z rozmów wynikało, że chcą coś robić, ale nie ma 
dla nich konkretnej oferty. I tutaj dużo działań też przeniosło się do 
wolontariatu online. Oczywiście nie wszystkie można było prze-
nieść. I ta baza – wydaje mi się – pod kątem stowarzyszeń, w ogóle 
członków, ona się kurczy i przez pandemię to kurczenie się bazy 
członków stowarzyszeń przyspiesza. Również wolontariusze: ist-
niało zagrożenie, że ich zaangażowanie może pociągnąć za sobą duże 
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koszty, na przykład przy pomocy bezpośredniej, szczególnie w tej 
pierwszej fazie koronawirusa. I tutaj widać brak stabilności w orga-
nizacjach, bo wiele z nich nie ma na przykład długoletnich zadań, 
które realizuje i dzięki temu też siły finansowej. Albo nie posiada też 
jakiejś stałej bazy, nawet lokalu. To doprowadza do obniżenia współ-
czynnika zatrudnienia, no bo wiele organizacji w tych mniejszych 
miejscowościach nie wróciło do pełnienia swych zadań. Zwłaszcza 
w zeszłym roku mieliśmy takie sytuacje, że na przykład konkursy 
już rozstrzygnięte w różnych samorządach, małych samorządach, 
były wycofywane. To znaczy samorządy jednak stwierdziły, że same 
potrzebują tych środków, a nie będą realizować zadań m.in. poprzez 
działania organizacji. Dlatego też wiele organizacji po prostu nie 
dostało zastrzyku środków finansowych na realizację swoich zadań, 
nawet tych, które realizują co roku. Więc myślę, że tutaj może być 
pewne zagrożenie ograniczenia stałego napływu nowych wolonta-
riuszy czy też nowych pracowników do sektora ze względu na brak 
stabilności. Ponieważ – jak było tutaj powiedziane – ludzie zaczęli 
uciekać do urzędów, do biznesu, może teraz do restauracji. To, co 
pan powiedział o kelnerach, może część z nich odpłynęła właśnie 
do sektora gastronomicznego, który bardzo zaczął się rozwijać po 
tym ponownym otwarciu. Myślę, że dopóki organizacje nie będą 
miały pewnego stabilnego finansowania dzięki takim programom, 
o których tutaj też mówiliśmy – czy to Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich, czy też jakieś zewnętrzne środki – trudno będzie im 
utrzymać, przy trwającej pandemii, choćby stałych współpracow-
ników, choćby stałych wolontariuszy. I tutaj próbujemy się adapto-
wać, ale wciąż jest ten problem, że wiele zadań, które organizacje 
realizowały wcześniej, tak jak wspomniana kultura czy choćby 
działania bezpośredniego kontaktu, czyli działania środowiskowe 
w społecznościach lokalnych, wciąż napotyka pewne bariery zwią-
zane z trwającą pandemią. 

Red. Marcin Wikło: Panie Karolu, a inicjatywy pozarządowe, jaką mają 
siłę, żeby się bronić w tej trudnej sytuacji? 
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Karol Handzel: Powiem, trochę jeszcze nawiązując do wypowiedzi 
Łukasza, że faktycznie łatwiej było przebranżowić wolontariusza, 
aby wykorzystać go do działań online. Bardzo łatwo jest go wtedy 
pozyskać, bardzo trudno jest go za to utrzymać. Z pewnego powodu: 
otóż z nim nie porozmawiamy, on się z nami nie spotka, z człon-
kami organizacji, nie złapie więc tego bakcyla. Może wykonywać 
różne działania, może wykonywać grafiki, może publikować posty 
na Facebooku, na stronie www, ale to dla niego też nie będzie to 
samo, co właśnie uczestnictwo w Korpusie Wsparcia Seniora, gdzie 
pójdzie do starszej osoby, dostarczy zakupy i wtedy czuje, że wypeł-
nia jakąś misję. W działaniach online trochę trudniej o tę misje 
zawalczyć. Wracając do pytania, myślę, że sektor w dużej mierze 
zdał egzamin, bo pojawiały się w trakcie covidu cały czas nowe 
inicjatywy. Mimo że byliśmy ograniczeni, mimo że to był okres 
bardzo stresujący  – okres, w  którym liczyła się bardzo mocno 
kreatywność i to, czy będziemy w stanie dopasować się do zmie-
niającej się sytuacji…

Red. Marcin Wikło: Czyli mówi pan o sytuacjach wymuszonych przez 
covid?

Karol Handzel: Tak, tak. Wiele organizacji bardzo szybko na to zare-
agowało. Liderzy wiedzieli, co mają robić. Na przykład koła gospodyń 
wiejskich, które bardzo szybko zaczęły szyć maseczki i odpowiadały 
tym samym na ich niedobory w społeczności lokalnej. Toż to były 
ogromne akcje. Były też organizacje, które szły o krok dalej i wręcz 
produkowały przyłbice. Bardzo szybko – bo już właściwie w marcu, 
kwietniu – byliśmy świadkami takiej eksplozji działania organi-
zacji. Myślę, że sektor zdecydowanie zdał egzamin z tej pandemii. 

Red. Marcin Wikło: Bardzo proszę, panie Łukaszu. 

Łukasz Samborski: Króciutkie ad vocem do tego tematu, bo tutaj 
mówiliśmy o  pracownikach wolontariuszach. Coraz częstszym 
problemem – ze względu na trwający stres w sytuacji kryzyso-
wej – są ciągłe zmiany warunków pracy. No bo pracujemy chwilę 
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stacjonarnie, potem znowu  – na przykład w  miejscu naszej 
pracy – jest kwarantanna i znowu zespół rozproszony, znowu wra-
camy. Doświadczamy braku kontaktu z bezpośrednim odbiorcą, 
ewentualnie tylko przez kamerkę albo wcale, bo ta osoba nie może 
spotkać się z nami online. Wszystko to prowadzi do wielu zaburzeń 
pod kątem wypalenia zawodowego działaczy czy też pod kątem zdro-
wia psychicznego. Bo też sam fakt, że pracownicy odpływają, często 
jest amortyzowany przez to, że ci, którzy zostają, podejmują więcej 
działań i więcej inicjatyw. Biorą je w pewnym stopniu na siebie, żeby 
utrzymać działanie i te nowe inicjatywy, o których mówił Karol. Ja 
też to obserwuję i widzę, że pojawia się coraz więcej inicjatyw ze 
strony innych organizacji na rzecz dobrostanu, o którym tutaj była 
mowa – dobrostanu pracowników organizacji, ale również wolon-
tariuszy. Bo ten stres, to obciążenie pracą – ale też ciągłe dostoso-
wywanie się do zmieniających się warunków – powoduje, że jest to 
duże wyzwanie w organizacjach. Szczególnie tych, które zatrudniają 
wiele osób, jak również tych, które pracują z osobami z niepełno-
sprawnościami, które pracują z osobami szczególnie zagrożonymi 
pandemią. To jest pewne wyzwanie na dalszy czas pandemii: jak 
sobie z tym poradzić, w jaki sposób można to amortyzować, w jaki 
sposób na to reagować. Myślę więc, że z punktu widzenia pracowni-
ków, wolontariuszy, to jest temat, który będzie ważny w przyszłym 
roku i w kolejnych latach również. 

Red. Marcin Wikło: Pojawiło się hasło „wypalenie zawodowe”, więc 
pan profesor wywołany do tablicy. 

Dr hab. Bohdan Rożnowski: Wypalenie zawodowe to syndrom, który 
wymaga tak naprawdę długotrwałego przeciążenia pracą i poja-
wienia się jeszcze kilku innych istotnych cech. Ja chciałem tylko 
przywołać takie wyniki, które pokazują, że w 54 proc. organizacji 
pracownicy skarżą się na wzrost ilości obowiązków – o tym tutaj 
kolega mówił – i przejmowanie spraw za tych, którzy się wyco-
fali. Jednocześnie mamy 63 proc. respondentów, którzy mówią, że 
mają znacznie wyższy poziom stresu związany z pracą w organiza-
cji. Zamiast samego tylko organizowania sobie pracy dochodzi jeszcze 
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problem: czy tu się nie zarażę, czy nie pojawią się jakieś dodatkowe 
komplikacje. To znacznie – po prostu lawinowo – zwiększa poziom 
stresu w pracy. I badania też pokazują, że w 43 proc. organizacji 
nastąpił spadek satysfakcji. Jeżeli mówimy o tym, że jest mniejsza 
satysfakcja, wyższy stres, więcej pracy, to jakby naturalną konse-
kwencją jest pojawienie się wypalenia zawodowego, które wyraża się 
poczuciem braku sił, braku energii do wykonywania pracy. Ale są też 
inne symptomy, polegające na tym, że bardziej cynicznie, bardziej 
rzeczowo, nie zaś osobowo, traktuje się klienta. Człowiek ma poczu-
cie coraz mniejszej własnej wartości i uważa, że to, co robi, jest bez 
sensu. To jest bardzo niedobry mechanizm, który się sam napędza 
i który powoduje, że będzie ludziom coraz gorzej. Dlatego wypalenie 
jest czymś, przed czym należy chronić swoich pracowników, do 
czego zachęcam wszystkich liderów organizacji pozarządowych. 

Red. Marcin Wikło: Pan doktor Kunysz, bardzo proszę. 

Dr Maciej Kunysz: Tu zgadzam się z panem profesorem. W Polsce 
mamy jeszcze – niestety – syndrom „bieda organizacji”. Gdy uczest-
niczę w wielu komisjach konkursowych na poziomie regionalnym 
i lokalnym, często słyszę od urzędnika – ale też, niestety, od orga-
nizacji – że „członek organizacji nie powinien zarabiać”. Teraz ja 
się tak zastanawiam, za co – jeżeli ten członek, ten aktywny czło-
nek w organizacji ma rodzinę – za co ma tę rodzinę utrzymać, za 
co zapłacić rachunki? Mieliśmy ostatnio w EKEs -ie taką debatę 
na temat właśnie stanu zatrudnienia, jakości zatrudnienia, także 
w organizacjach pozarządowych. Z przerażeniem zobaczyłem, że 
najgorsze zarobki w Europie w organizacjach pozarządowych są 
właśnie w Polsce, Rumunii i Bułgarii. I to jest pewne wyjaśnienie, 
dlaczego osoby, które przychodzą do organizacji, zdobywają niesa-
mowite doświadczenie – bo jak powiedział pan profesor, jak powie-
dział Łukasz, my musimy działać w bardzo różnych dziedzinach, 
od mediów po rozliczenia, po pisanie projektów – bardzo szybko 
znajdują kilku-, kilkunastokrotnie lepsze zarobkowo zatrudnienie 
w biznesie czy administracji. To jest pierwsza rzecz. Sprawozdaw-
czość. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale różne organizacje mogą się 
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spotkać z 85 miejscami, gdzie muszą złożyć sprawozdanie. Osiem-
dziesiąt pięć miejsc! Nie daj Boże, gdyby ta organizacja miała jakieś 
związki ze zdrowiem i miała jeszcze swój lokal, to w 62 miejscach 
musi złożyć sprawozdanie. Nam w Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego poprzedniej kadencji udało się rozpocząć proces kre-
owania ustawy o sprawozdawczości, żeby to odium z nas ściągnąć, 
bo my chcemy działać, nie pisać sprawozdania. Przykład z Dolnego 
Śląska. Organizacje sportowe lubią mieć wieloosobowe zarządy, takie 
największe zarządy to jest 50 osób. Sprawozdanie finansowe, gdy 
musi być podpisane przez 50 osób, często starszych, jest niemożliwe 
do wykonania. W tym roku – dzięki Alicji Gabinek, Justynie Ochę-
dzan, Wojciechowi Jachimowiczowi, Wojciechowi Kaczmarczykowi – 
udało się nawiązać kontakt z Ministerstwem Finansów. Tutaj gorące 
podziękowania dla pani Bułhakow, która była takim dobrym duchem 
w Ministerstwie Finansów. I od przyszłego roku pod sprawozdaniem 
finansowym wystarczy jeden podpis. Teraz, panie ministrze, cze-
kamy na odpowiedź co do ustawy o sprawozdawczości, bo ona jest 
nam naprawdę niezbędna, żebyśmy się sprawozdawali w jednym 
miejscu i nie ze wszystkiego. Dziękuję. 

Minister Piotr Mazurek: Też czekam, panie doktorze. Sprawa ma 
charakter bardzo złożony i skomplikowany. W procesie uzgodnie-
niowym i konsultacyjnym występuje bardzo wielu interesariuszy 
mających rozbieżne punkty widzenia i pogodzenie tych wszystkich 
argumentów i propozycji nie jest łatwe. Dziękuję p. Wojciechowi 
Kaczmarczykowi za podjęcie się niezwykle trudnej roli koordynacji 
tego procesu i ogromne zaangażowanie w wypracowanie najbardziej 
optymalnych rozwiązań. 

Red. Marcin Wikło: Szanowni państwo, ja mam najmniejszą wiedzę 
o trzecim sektorze, oczywiście z nas wszystkich tutaj siedzących, więc 
proszę mi wybaczyć pewną naiwność pytań, ale moje myślenie jest 
takie, że na pewną działalność wolontaryjną czy też taką nieoczy‑
wistą, nieprodukcyjną, niewytwórczą musi być człowieka po prostu 
stać. A jeżeli ma się zaangażować w pełni, to musi dostać za to rzeczy‑
wiście godziwe wynagrodzenie. Panie ministrze – wobec tych danych, 
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że rzeczywiście przeciętne stowarzyszenie zmniejszyło się liczebnie 
o ponad 15 proc. między rokiem 2010 a 2018, a od 2015 r. o ponad 
30 proc. zmniejszyła się liczba członków aktywnie uczestniczących 
w stowarzyszeniach – czego tak naprawdę brakuje w tym sektorze? 
Nie wierzę, że tylko pieniędzy. Czego jeszcze brakuje, jakich zachęt 
brakuje, jakich możliwości, jakich warunków pracy brakuje w tym 
sektorze, aby ludzie do niego szli, a nie od niego odchodzili? A może 
to jest w ogóle jakaś zapaść cywilizacyjna? Trochę mówi się o dzieciach, 
o młodzieży ukradzionych przez komórki, przez Internet, że gdzieś 
tam się ta aktywność przenosi. Co zaproponować, żeby przychodzili 
do, a nie szli od? 

Minister Piotr Mazurek: W tym pytaniu postawił pan kilka wątków, 
mam nadzieję, że wszystkie zapamiętałem. Pierwsza rzecz, abso-
lutnie się nie zgadzam z tym, co pan powiedział, ale także niektórzy 
nasi prelegenci, którzy deprecjonują rolę nowych mediów. Dzięki 
nowym mediom bardzo wiele środowisk obywatelskich w ogóle jest 
w stanie prowadzić działalność. Dzięki nowym mediom organizacje 
pozarządowe zdobywały od lat i zdobywają cały czas pieniądze na 
działalność, dzięki nowym mediom docierają do swoich odbiorców, 
często przez wieleset czy wiele tysięcy kilometrów, dzięki nowym 
mediom organizacje pozarządowe mogą w wymiarze międzynaro-
dowym funkcjonować. Właśnie mówię o tych mniejszych, o tych 
biedniejszych organizacjach, które nie zawsze stać było – a szcze-
gólnie kiedy jeszcze tych programów, z których można sobie dofi-
nansować różne rzeczy, nie było aż tyle co teraz – żeby na przykład 
latać po świecie i nawiązywać relacje, interakcje pomiędzy różnego 
rodzaju partnerskimi organizacjami w różnych krajach. Przypomi-
nam, że w tej chwili oczywiście mamy czasami krytykę niektórych 
mediów, ale przed 2016 r. absolutna większość mediów miała abso-
lutnie ten sam, jeden, tylko i wyłącznie ideologiczny kurs w ponad 
90 proc. I ogromna część organizacji pozarządowych, które prowa-
dziły jakąś działalność i miały ten ideowy aspekty aksjologiczny – na 
przykład w zakresie polityki historycznej czy w zakresie spraw 
prorodzinnych – nie miała możliwości dostępu właściwie do żad-
nych mediów, które miałyby jakikolwiek sensowny zasięg. Myślę, że 
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pan redaktor doskonale wie, o czym mówię. A dzięki Internetowi, 
dzięki nowym mediom bardzo wiele takich środowisk – na przykład 
prorodzinnych, niepodległościowych, patriotycznych, cała pamięć 
o żołnierzach wyklętych – w dużej mierze właśnie dzięki Interne-
towi do młodych ludzi dotarła. Dzięki Internetowi udało się potem 
fizycznie na marszach gromadzić ludzi. Bo oni nie dowiadywali 
się o tym z telewizji, nie dowiadywali z gazety, tylko dowiadywali 
się przede wszystkim z Facebooka. Oczywiście widzę zagrożenia 
i widzę problemy – to nie jest też czarno -białe – ale jest bardzo wiele 
zalet tego, że młodzi ludzie i nie tylko młodzi ludzie korzystają z tych 
nowych technologii. To jest także wielka szansa dla organizacji poza-
rządowych, a szczególnie dla tych mniejszych podmiotów, bo nie 
wszyscy mają – jak Fundacja TVN -u czy Fundacja Polsatu – dowolną 
ilość darmowego czasu antenowego na promocję swoich działań, 
prawda? No widać tę dysproporcję. Dzięki Facebookowi chociażby, 
oczywiście to jest cały czas ogromna dysproporcja, mniejsze orga-
nizacje uzyskały pewne kanały komunikacji na skalę do tej pory 
niespotykaną. Ja się tutaj zgadzam z panem doktorem Kunyszem, 
jeżeli chodzi o kwestie takiej powiedzmy mentalności urzędniczej – 
zrozumiałem, że ten problem pan zdiagnozował – i absolutnie to jest 
rzecz bardzo poważna i to jest problem, z którym musimy walczyć, 
staramy się z tym walczyć. Ale oczywiście jest to problem dużo 
trudniejszy do rozwiązania niż zmiana ustawy czy rozporządze-
nia. Bo to jest często kwestia pewnych wieloletnich praktyk, które 
niektórzy urzędnicy w różnych miejscach, na różnych poziomach 
i funkcjonujący pod różnymi partiami politycznymi nabyli. Myślę, 
że dzięki działaniom, które są prowadzone przez te wszystkie 
instytucje pod przewodnictwem pana premiera Glińskiego, to się 
zmienia. Cały czas oczywiście zgadzam się w pełni z panem dokto-
rem – bardzo wiele osób, które mają bezpośredni kontakt z organi-
zacjami pozarządowymi w bardzo różnych instytucjach, niestety, 
ale utrzymuje taki styl i to oczywiście wymaga być może zmian 
pokoleniowych, wymaga wieloletniej pracy, wymaga cały czas 
mówienia o tym, przebijania się do debaty publicznej z tymi postu-
latami. My będziemy walczyć i walczymy o to, żeby kwestie zwią-
zane z wolontariatem, kwestie związane z aktywnością społeczną, 
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przede wszystkim wśród młodych ludzi – bo tutaj mamy możliwość 
różnego rodzaju gratyfikacji – były mocniej premiowane. Bo często 
jest tak, że osoba, która zamiast na przykład uczyć się, zdobywać 
koleje dyplomy w olimpiadach czy jakieś kolejne certyfikaty, działa 
społecznie, angażuje się w sprawy pożytku publicznego, potem jest 
dyskryminowana w różny sposób. Już w tej chwili to zmieniamy, 
chociażby w ramach reformy stypendium pana premiera, która jest 
w toku. Będą dodatkowe punkty za wolontariat, będą dodatkowe 
punkty za zaangażowanie społeczne. Będziemy starali się przeła-
mywać taki mur biurokratyczny, jeżeli chodzi o kwestie rekrutacji, 
bo często, niestety, choć pewne sukcesy już odnosimy w tym zakre-
sie, jest to bardzo trudna walka. Ja stoję na stanowisku, podobnie 
jak premier Gliński i wiele osób, z którymi o tym rozmawiamy, że 
osoby, które pełnią funkcje na przykład koordynacyjne, zarządcze 
w organizacjach pozarządowych, nie tylko nie powinny być dys-
kryminowane, jeżeli nie mają umowy o pracę, w stosunku do osób, 
które mają umowę o pracę, ale nie pełnią tego typu kierowniczych 
funkcji, a wręcz powinny być dodatkowo premiowane, prawda? 
W procesach rekrutacyjnych, chociażby w administracji publicznej, 
często jest to kompletnie na głowie postawione, ale powoli staramy 
się to odwracać. Bo to wymaga z jednej strony zmian formalnych, 
ale z drugiej przede wszystkim zmian mentalnych. I myślę, że cały 
czas ten proces będzie postępował. Jeszcze raz podkreślam, że dzięki 
chociażby takim dyskusjom, jak tutaj w tej chwili prowadzimy, nam 
udaje się w przestrzeni publicznej, w debacie publicznej, walczyć 
o większą przestrzeń dla trzeciego sektora, walczyć o większą dla 
niego przychylność. I myślę – tak jak już wcześniej mówiłem – i jest 
to absolutnie uzasadnione, że wspólnymi siłami, w różnych miej-
scach i  tam, gdzie możemy, tę rzeczywistość staramy się zmie-
niać. Z jednej strony potrzeba pieniędzy i tych pieniędzy jest coraz 
więcej – oczywiście chcielibyśmy, żeby było ich jeszcze więcej i o to 
walczymy – znacznie więcej niż było jeszcze kilka lat temu. Myślę 
też, że dużo zostało zrobione, jeżeli chodzi o uproszczenia, chociażby 
cały ten dorobek w kwestii składania wniosków, rozliczania pro-
jektów w Narodowym Instytucie Wolności, na czele z rozliczaniem 
przez rezultaty. To są również takie rozwiązania, które pomagają 
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organizacjom pozarządowym. W Narodowym Instytucie Wolno-
ści – dzięki zaangażowaniu strony społecznej, dzięki przychylności 
dyrekcji NIW -u, ale także dzięki politycznej presji pana premiera 
Glińskiego – udało się naprawdę sprowadzić to do poziomu sensow-
nego i przyzwoitego. I tak powinno być we wszystkich instytucjach, 
w instytucjach rządowych i samorządowych. Niestety, wciąż nie 
jest. Ale to jest cały czas wyzwanie, które wspólnie, myślę, że uda 
nam się doprowadzić do szczęśliwego końca, szczęśliwego dla nas 
wszystkich. Bo także w interesie urzędników i polityków jest to, 
żeby silne organizacje pozarządowe pomagały. Organizacje pozarzą-
dowe często jako pierwsze zaangażowały się w kwestie chociażby 
pomocy w trakcie pandemii. Tak właśnie być powinno, ponieważ 
organizacje pozarządowe – często z oczywistych przyczyn – są 
w stanie skuteczniej docierać do różnych miejsc, gdzie ta pomoc jest 
potrzebna, albo równolegle uzupełniać działania państwa. I dlatego 
w interesie państwa i interesie władz publicznych jest wspieranie 
sektora obywatelskiego. 

Red. Marcin Wikło: Panie profesorze, pan chciał odpowiedzieć? 

Dr hab. Bohdan Rożnowski: Mam taką małą uwagę, jeżeli słyszę 
o różnych mechanizmach, o pomysłach na to, jakie stworzyć mecha-
nizmy promowania i nagradzania liderów. Trzeba pamiętać, żeby to 
nie były mechanizmy, które będą powodowały odpływ liderów, bo: 
o, mam dodatkowe punkty w rekrutacji na pracownika urzędu, no 
to ja sobie pójdę tam, będę miał pewniejszą pracę, lepszą. Ale ten 
mechanizm spowoduje odpływ ludzi z sektora, tych doświadczonych, 
tych, którzy mogą najwięcej tam zrobić. I to warto wziąć pod uwagę. 

Red. Marcin Wikło: Panie profesorze, wróćmy do najprostszego pyta‑
nia: co zrobić, żeby ludzie szli do, a nie odchodzili od? Możemy sobie 
tutaj nawet koncert życzeń przeprowadzić, co należy robić, od czego 
zacząć, od jakiej idei, myśli to powinno się zacząć? 

Dr hab. Bohdan Rożnowski: Proszę państwa, w idealnym modelu 
działalności organizacje pozarządowe są to miejsca, gdzie ludzie 
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angażują się dla idei. Czyli dla mnie – jako psychologa – jest to moty-
wacja wewnętrzna, a nie motywacja zewnętrzna, finansowa, bo 
robię coś, co widzę, że jest ważne. Z drugiej strony mam świadomość, 
że można. Maslow – słynny psycholog – powiedział, że nie urucha-
miają się potrzeby wyższego poziomu, dopóki potrzeby niższego 
poziomu nie są zaspokojone. Czyli ludzie muszą mieć gdzie spać, 
gdzie mieszkać, co zjeść, w co się ubrać, żeby mogli myśleć o tym, 
że chcą działać też społecznie itd. Jak już są w grupach społecznych, 
to wtedy mogą myśleć o tym, że chcą się rozwijać, uczyć, i doszka-
lać. Dla mnie w takim razie najważniejsze byłoby to, jak wzbudzić 
w ludziach potrzebę dostrzegania potrzeb innych ludzi i idei dobra 
wspólnego. To nie jest tak, że tylko „ja”, i „dla mnie”, ale robiąc coś 
dla kogoś, podnoszę jednocześnie swój poziom bezpieczeństwa. 

Red. Marcin Wikło: A nie jest tak, że czas pandemii właśnie naświe‑
tla bardziej te potrzeby. Wręcz wskazuje, że tych wolontariuszy, na 
przykład, czy pracowników instytucji pozarządowych jest mniej. Więc 
taką czynność elitarną wykonujemy – jest nas niewielu, więc robimy 
coś szczególnego? 

Dr hab. Bohdan Rożnowski: No tak, robimy coś szczególnego, ale 
koszty tego są takie duże i ja po prostu robię to i ciągle się boję, że 
to będzie niedobre. 

Red. Marcin Wikło: No to koszty przerzucamy na państwo, a my robimy… 

Dr hab. Bohdan Rożnowski: Mówię o kosztach psychologicznych: 
o lęku, o przemęczeniu, o trudności pogodzenia tego, co robię. Bo 
jak dzieci nie pójdą do szkoły, to muszę się dziećmi zaopiekować 
i już nie mam tyle czasu co poprzednio. To są te koszty, o których 
tutaj chciałbym mówić. 

Red. Marcin Wikło: Pan doktor Kunysz, bardzo proszę. 

Dr Maciej Kunysz: Tak, zgadzam się z panem profesorem. Ja spara - 
frazuję Maslowa, podam przykład, będzie łatwiej nam to zrozumieć.  
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Pewien prawnik działał w organizacjach pozarządowych bardzo 
intensywnie, właśnie ideowo. No ale pojawiły się problemy, o któ-
rych mówi Maslow, problemy dnia codziennego, które wyraziła 
żona kolegi – żona jasno postawiła granice: „musisz zadbać o rodzinę, 
a nie organizację”. I często my stajemy przed takim wyborem. Takim 
wyborem jest rodzina, jest też zdrowie i jest czas. Bo kiedy zespół się 
kurczy, to czas mimo einsteinowskich idei takiej zdolności dla nas 
tutaj w Warszawie, w Polsce, nie ma. I kiedy ja zaczynam pracować 
po osiemnaście, dwadzieścia godzin dziennie, to bardzo szybko może 
się nie wypalam, ale tracę zdrowie i nie mogę już tego robić. 

Dr hab. Bohdan Rożnowski: Wypala się pan. Wypala się pan, nawet 
jeśli pan nie wie, to pan się wypala i to bardzo szybko. 

Karol Handzel: Ja pozwolę sobie odnieść się do tego pytania, od 
którego zaczęliśmy pierwszą część dyskusji, czyli że ludzie mniej 
działają w  stowarzyszeniach, mniej się angażują, że są nowe 
media. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na fakt, że stowarzyszenie 
nie jest jedyną formą stowarzyszania się. Ono jest formą formalną, 
ale nowe media spowodowały, że ludzie działają bardziej nieformal-
nie. Grupy na Facebooku – jeden z przykładów – grupy lokalne albo 
ogólnopolskie, zrzeszające osoby o jakichś konkretnych poglądach, 
zainteresowaniach. 

Red. Marcin Wikło: To jest o wiele łatwiejsze. 

Karol Handzel: Nie wymaga żadnego kontaktu z urzędem, żadnych 
sprawozdań. 

Red. Marcin Wikło: Klik i jestem stowarzyszony. 

Karol Handzel: Kilka kliknięć, mamy jakąś władzę w formie admini-
stratora, co prawda dyktatorską, ale jakąś. I ci ludzie tam przychodzą, 
czasem się spotykają, rozmawiają. Przykładowo ja jestem na grupie 
fanów Tolkiena, ta grupa w przyszłym tygodniu robi jakieś wyjście 
w Krakowie na piwo. Czyli mamy już nawiązywanie pewnych relacji 
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pomiędzy tymi ludźmi, mamy jakąś promocję literatury na tej gru-
pie. Wszystko się dzieje, ludzie są aktywni. Więc my po prostu nie 
zwracamy często uwagi na to, że stowarzyszanie się odformalizo-
wuje, po prostu. 

Red. Marcin Wikło: A czym zachęcać do tych stowarzyszeń, do stowa‑
rzyszania się takiego czy innego? 

Dr Maciej Kunysz: Byciem ze sobą. To jest chyba najważniejsze, bo 
w pracy zarabiamy, w polityce w pełni się spełniamy – spełniamy 
swoje jakieś pasje i to do czego chcemy dążyć – a w organizacjach 
się spotykamy. Chyba ten dialog między nami, jak mówił Buber, jest 
najważniejszy. 

Red. Marcin Wikło: Panie Łukaszu, przepraszam, że pan znów ostatni, 
ale jaki jest pomysł na to, żeby zachęcić do tego stowarzyszania się? 

Łukasz Samborski: Myślę, że nie tylko do stowarzyszania się, ale 
w ogóle do pracy w organizacjach i do zaangażowania. Już jakiś 
czas temu stwierdzono, a teraz w praktyce realizuje się to w wielu 
organizacjach, że koordynator wolontariatu musi być opłacany. Bo 
jak koordynator wolontariatu jest wolontariuszem, to zazwyczaj 
pojawia się problem, bo to jest bardzo odpowiedzialna funkcja 
i wymagająca podziwu. Bo taka osoba musi posiadać bardzo dużo 
różnych umiejętności i to, co może pomóc nie tylko w stowarzy-
szeniach, ale również w  fundacjach, to po prostu stabilizacja 
organizacji. Tak jak powiedziałem, teraz pandemia to zagrożenie 
wzmacnia – brak stabilności, trudności w określeniu, co będzie za 
rok, czy ja te zadania będę mógł realizować. Choćby pod kątem zadań 
wieloletnich, bo wciąż, szczególnie samorządy, bardzo się bronią 
nogami i rękami przed zlecaniem zadań wieloletnich organiza-
cjom pozarządowym. Na szczęście w 2010 r., w ustawie o pożytku, 
pojawił się zapis o programach współpracy wieloletniej. Ale wciąż 
wiele samorządów nie robi tego. Myślę, że większa jest otwartość ze 
strony sektora publicznego na kupowanie usług od organizacji. To 
znaczy, że wiele zadań może być realizowanych, tak jak robią to 
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przedsiębiorstwa. Czyli nawet usługi społeczne mogą być kupowane 
od organizacji, co zwiększa ich stabilność, bo pozwala coś zachować 
i nie rozliczać się z każdego grosza. A to pomaga wzmocnić stabil-
ność tej organizacji – wystarczy choćby kupić przez organizację 
sprzęt, który jest też niezbędny. Teraz, gdy mówimy bardzo dużo 
o formie hybrydowej, o pracy zdalnej, ten sprzęt ma dużo większe 
znaczenie – nie tylko laptop, ale również może mikrofon czy też 
oprogramowanie, które jest pomocne. I zwiększanie stabilności 
poprzez nie tylko finanse, ale też pewne zmiany mentalne. Bo widzę – 
szczególnie w tym podejściu – że wiele samorządów poprzez zmianę 
mentalną mogłoby wspomóc organizacje przez otworzenie się na 
współpracę z nimi. Na przykład u nas, czyli w gdańskiej Fundacji rc, 
spotykała się przez długi czas grupa terapeutyczna Akademii Walki 
z Rakiem. Funkcjonowali wcześniej przy jednostkach medycznych 
a teraz nie można, bo tam jest zakaz i jest wszystko przekształcone 
pod kątem covidu. Organizacje dzięki naszej otwartości, mając jakąś 
stabilność, mogą też wspierać grupy nieformalne czy też inne orga-
nizacje, bo te są najbardziej elastyczne zazwyczaj i mają niesamowitą 
zdolność do przystosowania się do sytuacji. Na przykład w tej chwili 
już w wielu urzędach nie można się spotykać, a przecież wiele orga-
nizacji wynajmowało sale na jakieś spotkania od urzędu, a dziś tracą 
miejsce do działania. Dopóki więc nie ma na przykład organizacji 
parasolowych, które mogą w jakiś sposób wesprzeć inne organizacje, 
albo w ogóle organizacje nie posiadają żadnego stabilnego miejsca 
(ale też możliwości finansowania), to nie będą one zbyt atrakcyjnym 
miejscem dla wolontariatu. Wolontariusz może okaże się zbędny 
w przyszłym roku, bo nic nie robimy, bo musieliśmy zawiesić dzia-
łalność. Myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie – poza dobrostanem 
sektora pod kątem zdrowia psychicznego w tym narastającym stre-
sie i zmieniających się warunkach – ale też stabilizacja organizacji, 
to jest punkt wyjścia do budowania nie tylko bazy członkowskiej 
wolontariatu, ale również bazy pracowników. To jest największa 
wartość we wszystkich organizacjach pozarządowych – pracow-
nicy, którzy nabywają doświadczenie, którzy są multidyscyplinarni, 
którzy znają się często na pięciu, sześciu dziedzinach działań: od 
mediów poprzez właśnie księgowość po rozliczenia. I nie możemy 
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sobie pozwolić jako sektor, żeby te osoby, które zdobyły tak ogromne 
doświadczenie – świetnie realizują różne zadania – odpływały z sek-
tora, albo musimy to jak najbardziej zamortyzować. 

Red. Marcin Wikło: Panie doktorze? 

Dr Maciej Kunysz: Pandemia to nie tylko kryzys – bo skupiliśmy się 
na kryzysie – ale to też szanse i to niewykorzystane szanse. Jestem 
pewien, że na scenie wszyscy są zaszczepieni, na sali – mam nadzieję – 
że wszyscy są zaszczepieni. Ale w Polsce to, niestety, sześćdziesiąt 
kilka procent. To tragedia dla Polaków, wielu osób, które codziennie 
umierają. I teraz zapominamy, że organizacje pozarządowe, parafie, 
ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich właśnie w tych 
miejscach, gdzie te szczepienia jeszcze nie dotarły, mają bardzo dużą 
bazę zaufania. Tutaj współpraca rządu, samorządu i tych organi-
zacji może się przyczynić do tego, że wiele istnień ludzkich będzie 
uratowanych. I to jest szansa, panie ministrze, panie profesorze, 
koledzy, szanowni państwo. Musimy dążyć do tego, żeby te szanse 
wynikające z tego kryzysu, z przyszłych kryzysów, wykorzystać.

Red. Marcin Wikło: Panie ministrze, pytaniem do pana rozpocznę 
ostatni temat, który będziemy dzisiaj podczas debaty poruszać. Czy 
czas pandemii nie spowodował tego, że macie, jako KPRM, naryso‑
waną trochę lepszą mapę organizacji pozarządowych? To znaczy, że 
organizacje są niejako przymuszone do tego, żeby się kontaktować 
z jednostkami samorządowymi i rządowymi. Może gdzieś do tej pory – 
proszę mnie wyprowadzić z błędu – było tak, że raz do roku składano 
jakiś wniosek, otrzymywano grant i taka organizacja mogła zniknąć 
z radaru administracji i po prostu sobie gdzieś tam w cichości dzia‑
łać. Teraz jednak – proszę mnie poprawić albo potwierdzić – czy jest 
tak, że te związki między administracją a organizacjami są ściślejsze? 

Minister Piotr Mazurek: Na pewno okres pandemii i tych wszystkich 
akcji, o których tutaj mówimy, spowodował zacieśnienie współ-
pracy między sektorem publicznym a trzecim sektorem. To bardzo 
dobrze, bo ja jestem zwolennikiem właśnie takiego współdziałania 
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tych sektorów. Oczywiście także sektora prywatnego, szczególnie 
w  takich momentach, kiedy mamy sytuację kryzysową. Wtedy 
wszystkie ręce na pokład, wtedy zaangażowanie poszczególnych 
elementów różnych sektorów powoduje, że jesteśmy w stanie zapew-
nić pomoc odpowiednio szybko i na odpowiednią skalę wszystkim 
potrzebującym. Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów jest 
tutaj świetnym przykładem, bo tam faktycznie – z tego, co wiem – 
mimo pierwotnych obaw okazało się, że dla wszystkich potrzebu-
jących ta pomoc była zapewniona w odpowiednich miejscach. A to 
przecież działo się w całej Polsce, bo były osoby częściowo z wielkich 
miast, ale częściowo z bardzo małych miejscowości, gdzie trudno 
było dotrzeć. Ale dzięki współpracy między instytucjami publicz-
nymi a wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi, różnego 
typu podmiotami sektora obywatelskiego, udało się osiągnąć sukces 
i cele tej akcji zostały w pełni osiągnięte. Oczywiście tych akcji było 
bardzo wiele i były organizowane przez najróżniejsze środowiska, 
także na skalę lokalną czy regionalną – o tym wszystkim pamię-
tamy. Pamiętamy o zaangażowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej, har-
cerzy, wielu różnych środowisk i mam nadzieję, że pozytywną lekcją 
z pandemii będzie właśnie takie przekonanie – choć być może nie 
wszyscy byli do tego przekonani, nawet na pewno, w różnych miej-
scach – że współdziałanie jest czymś jak najbardziej racjonalnym, 
optymalnym, sensownym, logicznym i należy dążyć do tego, żeby 
jak najmocniej angażować środowisko obywatelskie. Absolutnie 
w pełni zgadzam się z tym, co powiedział pan doktor o wspieraniu 
programu szczepień – co zresztą w pewnej mierze się dzieje i na 
pewno powinno być jeszcze pogłębiane – jeżeli chodzi o tę współ-
pracę. I w różnych tematach – wtedy, kiedy są sytuacje kryzysowe, 
ale nie tylko, bo także i w takiej bieżącej działalności – w bardzo 
wielu obszarach organizacje pozarządowe są w stanie działać lepiej, 
skuteczniej i efektywniej od chociażby urzędników. Dzięki temu 
zaś, że są rozproszone w całej Polsce, że częściowo są także zrze-
szone, wtedy realizując swe cele, mają także możliwość częstego 
kontaktu między sobą. Stanowi to bardzo cenny zasób potrzebny 
do realizacji różnego rodzaju polityk publicznych. I jestem przeko-
nany, że doświadczenie pandemii przybliży decydentów w różnych 
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miejscach, bo oni także decydują na różnych poziomach, w różnych 
obszarach – jest tutaj bardzo duża grupa tych osób, które podejmują 
decyzje w tym zakresie – do tego, aby taką współpracę stałą, syste-
mową, regularną z sektorem trzecim prowadzić już na stałe. 

Red. Marcin Wikło: Do pozostałych panów też kieruję pytanie o tę 
współpracę między sektorem trzecim a sektorem rządowym, samo‑
rządowym. Nie mogę pozwolić, żeby pan Łukasz był ostatni, więc 
teraz pana, jako pierwszego, poproszę o odpowiedź. Jak ta współ‑
praca wygląda i czy rzeczywiście poza takimi oczywistymi rzeczami 
jak promocja szczepień są jeszcze jakieś pola, na których można by 
ją zacieśniać?

Łukasz Samborski: Myślę, że zawsze są pola do zacieśniania współ-
pracy, nie tylko na szczeblu centralnym, ale też lokalnym. 

Red. Marcin Wikło: To się realnie dzieje, czy tylko są takie pola?

Łukasz Samborski: Tak, dzieje się. Oczywiście nieraz zależy to od 
samorządu i od danego szczebla. U nas na przykład w wojewódz-
twie pomorskim – jeśli mówimy o szczeblu wojewódzkim – to ta 
współpraca dobrze się układa, pod kątem choćby roku covidowego, 
roku 2020, kiedy udało się poprzez konkurs wesprzeć społeczny – 
200 tys. zł poszło na wsparcie covidowe organizacji. Coś à la program, 
który był desygnowany z NIW -u, to była tarcza antycovidowa, tak? 
Tam chyba było 10 mln zł. Również ze strony marszałka wojewódz-
twa pomorskiego taki pakiet się pojawił, rzędu 200 tys. zł. Jako 
Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych o to zabiegali-
śmy i też się udało. Kryzysowa sytuacja pozwoliła być może zacieśnić 
współpracę i częściej rozmawiać o pewnych problemach, które mają 
miejsce w sektorze. My na Pomorzu prowadziliśmy też takie bada-
nia, jako Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich, pod kątem 
pozytywnych case studies organizacji, które reagowały w trakcie 
pandemii. W większości tych sytuacji pojawiała się gdzieś współ-
praca z samorządem. Zazwyczaj to były lokalne inicjatywy, czy to 
właśnie z udziałem samorządów gminnych, czy powiatowych. Myślę, 
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że na bazie tego badania i tych doświadczeń jedną z rekomendacji 
mogłoby być powoływanie członków z tych organizacji – nieważne 
w tej chwili, w jakim trybie – do zespołów zarządzania kryzysowego, 
czy to lokalnych, czy to właśnie centralnych, gdzie te osoby mogłyby 
w jakiś sposób reagować, dzielić się tą swoją diagnozą. No bo – tak 
jak powiedzieliśmy – organizacje są najbliżej obywatela. Obywatele 
je tworzą – szczególnie stowarzyszenia – i to mogłoby, moim zda-
niem, pomóc administracji i być kolejnym polem do współpracy 
w zespołach kryzysowych. Szczególnie nakreśliła te możliwości 
pandemia, ale nie tylko, bo to mogą być inne sytuacje kryzysowe. Być 
może wymaga to jakichś zmian prawnych, co pozwoliłoby zacieśnić 
tę współpracę, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. I myślę też, 
że dużo jest rzeczy do zrobienia właśnie na tym najniższym pozio-
mie. Teraz mówię z poziomu centralnego – jestem też w Radzie 
Centralnej Krajowej – ale nawet w województwie pomorskim jest 
bardzo mało Rad Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu 
najniższym. A to jest platforma do inicjowania współpracy z admini-
stracją publiczną. Na Pomorzu jest ich chyba dziesięć – na poziomie 
lokalnym, powiatowym i gminnym – więc to jest pole i najłatwiejsza 
platforma do rozwoju tej współpracy. Część rady to strona właśnie 
samorządowa, a część pozarządowa, więc w radzie często można 
wymieniać się poglądami na tematy lokalne czy też strategiczne, 
choćby przeprowadzić konsultacje dokumentów strategicznych 
gminy czy powiatu. Myślę, że na tym poziomie też jest wiele do 
zrobienia w obszarze rozwoju świadomości organizacji pod kątem 
większego zaangażowania się. Być może też takiego oddolnego naci-
sku, żeby te platformy współpracy powstawały, i żeby było więcej 
miejsc do rozmów między samorządami a organizacjami pozarzą-
dowymi czy też po prostu obywatelami. 

Red. Marcin Wikło: Panie Karolu, jak to jest, czy ta współpraca teraz 
jest zacieśniona, wymuszona, konieczna, czy to jest oczywistość?

Karol Handzel: Myślę, że ona jest oczywistością, że musi zawsze 
zaistnieć, a najłatwiej funkcjonuje wtedy, kiedy po drugiej stro-
nie – po stronie urzędników państwowych – jest osoba posiadająca 
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doświadczenie w działalności w organizacji pozarządowej. Wtedy 
jest absolutnie najłatwiej zbudować porozumienie. 

Łukasz Samborski: Potwierdzam, na podwórku pomorskim też jest 
to duża wartość.

Red. Marcin Wikło: Bardzo dziękuję. 

Karol Handzel: Często po prostu widać taki urzędniczy „niedasizm”, 
takie niezrozumienie organizacji, niezrozumienie tego, że – no 
właśnie – mamy pandemię, musimy wprowadzić zmiany w jakimś 
projekcie, który realizujemy. Jest jakaś siła wyższa, która nam coś 
uniemożliwia, a ze strony urzędnika natrafiamy na opór, który jest 
często absurdalny i którego – co gorsza – nie da się przezwycię-
żyć. Moim marzeniem jest to, żeby urzędnicy rozpoczynający pracę, 
w której będą mieli do czynienia z organizacjami pozarządowymi, 
na początek byli kierowani na jakiś staż w organizacjach, żeby mogli 
zrozumieć specyfikę ich działania, ponieważ ona jest całkowicie 
odmienna od urzędniczej. Na koniec chciałbym wygłosić laurkę 
pod adresem dzisiejszego solenizanta, czyli Narodowego Instytutu 
Wolności, bo tutaj współpraca w trakcie covidu przebiegała absolut-
nie bez zarzutu. Potrafiłem do jednego wniosku wysyłać naprawdę 
masę aneksów, występować o jakieś zmiany i zawsze natrafiałem na 
pełne zrozumienie, na pomoc w przyspieszeniu procedury, żebyśmy 
mogli nasze działania jak najlepiej zrealizować. I tutaj naprawdę 
chapeau bas dla Instytutu się należy.

Red. Marcin Wikło: Panie ministrze, bardzo proszę. 

Minister Piotr Mazurek: Ja chciałem powiedzieć to, co kolega już 
powiedział. To jest właśnie dowód, że za mało jest osób z doświad-
czeniem NGos -owym w administracji publicznej i musimy walczyć 
o to, żeby jednak ten procent zwiększać. 

Red. Marcin Wikło: Panie doktorze? 
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Dr Maciej Kunysz: Ponieważ koledzy zauważyli już wiele aspektów 
tej sprawy, ja skupię się na tych związanych z nową perspektywą 
unijną, ponieważ ona dotyka i samorządu, i rządu, i Komisji Europej-
skiej czy Parlamentu Europejskiego. Tutaj wychodzi tak naprawdę 
na wierzch, ujawnia się, jak naprawdę wygląda ten dialog i że się 
go cały czas uczymy. Odnośnie do tego, co powiedział Karol: tak, 
dialog powinien być, współpraca powinna być oczywistością, ale 
my się cały czas jej uczymy. Niektórzy urzędnicy – także politycy 
na poziomie rządowym, samorządowym czy Komisji Europejskiej – 
często wychodzą z takiego założenia: my wiemy lepiej, czego wam 
potrzeba, my wam problemy rozwiążemy i my weźmiemy za to 
pieniądze. I tutaj z ministrem Budą, z minister Jarosińską ten dia-
log się układa coraz lepiej. Ale są także pewne potknięcia. Dzięki 
rządowi wynegocjowaliśmy minimum 0,25 proc. na budowę poten-
cjału organizacji pozarządowych w Polsce. Liczymy, że rząd tro-
chę zmieni nastawienie i że to wsparcie będzie możliwe także na 
poziomie regionalnym. Cały czas jesteśmy w dialogu, jeżeli chodzi 
o środki na wsparcie zatrudnienia. Tu pewnie pan profesor przyzna 
mi rację, że gdy za wsparcie zatrudnienia biorą się urzędnicy, to 
efektywność tego działania jest bardzo niska. Nie wiem, dlaczego 
rząd w tej chwili – i Komisja Europejska również – upiera się, żeby 
przeznaczyć środki na urzędy pracy. Oczywiście są potrzebne, ale 
najbardziej efektywne, jeżeli chodzi o zatrudnienie, o walkę z bezro-
bociem są właśnie organizacje pozarządowe i tutaj należy skierować 
wsparcie. Uczmy się także tego dialogu po stronie pozarządowej, bo 
często grzechem organizacji pozarządowej jest to, że podobnie jak 
urzędnicy uważa: ja wiem lepiej i jestem głuchy na to, co mówi druga 
strona. Tymczasem trzeba mieć otwarte usta i otwarte uszy, żeby 
mówić i słuchać, i nigdy w jednym i tym samym momencie. Dziękuję.

Red. Marcin Wikło: Panie profesorze, poproszę o puentę do naszej 
dyskusji. Ale też – tak patrząc na tytuł całej konferencji Wyzwania 
sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości – o tę zmie‑
niającą się rzeczywistość zapytam. Czy my się mamy na nią godzić, 
czy mamy się z nią jakoś boksować, czy się przed nią bronić, czy ją 
wręcz atakować, jakich tu narzędzi używać? 
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Dr hab. Bohdan Rożnowski: Szkoda, że takie dostałem pytanie, bo 
chciałem od innej strony… 

Red. Marcin Wikło: To od innej strony, ale dojdźmy do tej puenty.

Dr hab. Bohdan Rożnowski: Proszę państwa, stolik. Stolik rzecz pro-
sta, prawda? Fizyka mówi, że najstabilniejszy jest wtedy, kiedy ma, 
jak państwo myślicie, ile nóg? Trzy nogi. I mamy ideę trzech sekto-
rów, trzech segmentów: jest NGo, jest sektor władzy i sektor biznesu 
nastawiony na robienie pieniędzy. Boję się, że ciągle pokutuje wśród 
ludzi brak świadomości tej konieczności trzech nóg. Często urzęd-
nicy myślą: My damy radę. Damy radę sami. Po co nam ktoś inny, 
po co nam jakieś NGo? Może coś kupimy, może komuś tam damy 
pieniądze, ale damy radę. To jakby wykłada całą ideę. Jeżeli nie mamy 
świadomości, że muszą być trzy nogi, żeby to było stabilne, to zawsze 
będziemy mówili: może dwie wystarczą. Będziemy próbowali na 
dwóch nogach, nie? Dopóki nie będziemy traktowali NGo -sów 
jako normalnej, prawdziwej nogi, na której stoi społeczeństwo, to 
będziemy ciągle przechodzili w taką relację kliencką: o, coś kupimy, 
damy wam w tym roku, ale nie powiemy wam, czy damy w przy-
szłym, bo może nie damy. Budzi to duży niepokój. A więc wyzwa-
niem dla sektora pozarządowego jest to, żeby udowodnić, pokazać 
swoją kluczową – w moim odczuciu – rolę w trzymaniu stabilności 
całego sytemu. Sytuacja się zmienia, zmienia się cała rzeczywi-
stość i to zmienia się tak szybko, jak nigdy dotychczas w historii 
ludzkości. Mamy zmiany technologiczne, mamy zmiany polityczne, 
mamy zmiany ideologiczne. Po prostu wszystko się zmienia i ludzie – 
moim zdaniem – powoli już tracą oddech, nie nadążają za tymi zmia-
nami. Oni zaczynają się coraz częściej gubić, stąd wzrasta problem 
chorób psychicznych i zaburzeń – które pojawiają się szczególnie 
w tym naszym kręgu cywilizacyjnym, czyli cywilizacji wysokoro-
zwiniętych – bo nie nadążamy z procesami adaptacji. Proszę pań-
stwa, to nie jest tak, że jeżeli dotychczas udało nam się adaptować, to 
znaczy, że w przyszłości też damy radę. Nie. Być może dochodzimy 
już powoli do kresu naszych możliwości adaptacyjnych i trzeba sta-
rać się spowolnić zmiany, tak żeby zwiększyć poziom nadążania. To 
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są moje jakby dwie idee: pokażmy, udowodnijmy i przekonajmy, że 
trzeci sektor jest koniecznym elementem stabilności całego sytemu, 
no i spróbujmy coś robić, żeby ułatwić ludziom adaptację do zmian.

Red. Marcin Wikło: Bardzo dziękuję. W takich dyskusjach zawsze 
martwi niejedno, to znaczy czas i to, że nie wyczerpiemy choćby tezy 
postawionej w tytule, czyli Sektor obywatelski po kryzysie pandemii – 
po kryzysie, co też zaznaczam, że rzeczywiście to nie do końca odpo‑
wiada rzeczywistości – szanse i zagrożenia. Bardzo panom dziękuję za 
dyskusję. Pan doktor habilitowany Bohdan Rożnowski, pan minister 
Piotr Mazurek, pan doktor Maciej Kunysz, pan Karol Handzel i pan 
Łukasz Samborski. Marcin Wikło. Pięknie państwu dziękujemy. 
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realizowanych przez NIW‑CRSO
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Od 2018 roku niwcrso udzielił organizacjom pozarządowym 
5 003 dotacje na łączną kwotę 850 374 855 zł
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Źródło: System Obsługi Dotacji niwcrso
Stan na dzień: 21.10.2022 r.

Od 2018 roku niwcrso udzielił w ramach Rządowego  
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 1 776 dotacji  
na łączną kwotę 265 035 566 zł
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Od 2021 roku niwcrso udzielił w ramach Rządowego  
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich nowefio  
1 000 dotacji na łączną kwotę 240 597 904 zł
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Od 2018 roku niwcrso udzielił w ramach Rządowego  
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1 106 dotacji  
na łączną kwotę 172 538 715 zł
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W roku 2020 niwcrso udzielił 404 dotacje w ramach  
Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych 
w zakresie przeciwdziałania skutkom coVid19,  
na łączną kwotę 9 845 739 zł
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Od 2020 roku niwcrso udzielił w ramach Rządowego Programu 
Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 59 dotacji  
na łączną kwotę 29 850 822 zł
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W 2021 roku niwcrso udzielił w pierwszej edycji konkursu 
w ramach  Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku  
Publicznego 77 dotacji na łączną kwotę 689 290 zł
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