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SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ 1
Partnerska polityka publiczna, czyli kwadratura koła
Polska i jej społeczności lokalne stoją przed olbrzymim wyzwaniem, 
aby optymalnie uformować swoje instytucje i polityki publiczne. Po-
winny one przyczyniać się do zachowania pożądanej jakości życia 
w obliczu dzisiejszych zagrożeń wynikających między innymi z mobil-
ności biznesu i ludzi, czy wdrażania nowych technologii przekształca-
jących sposób, w jaki żyjemy. Kluczowa jest zdolność do realizowania 
w praktyce partnerskiego modelu współdziałania w tworzeniu i wyko-
nywaniu polityk publicznych.

ROZDZIAŁ 2
Partnerstwa tworzące rozwiązania publiczne
Lokalne partnerstwa rozumiane jako trwałe organizacje/struktury 
tworzone są oddolnie przez instytucje publiczne, w tym samorzą-
dy, władze lokalne, a także organizacje pozarządowe, organizacje 
związków zawodowych i pracodawców itp. Potencjalnie partnerstwa 
mogą wnieść znakomity wkład w tworzenie lokalnych programów 
społecznych. Administracja lokalna nie jest w stanie obecnie sama 
planować i wdrażać programów rozwoju, ponieważ mają one złożo-
ny charakter, a także wymagają wielostronnej współpracy z różnymi 
podmiotami. 

ROZDZIAŁ 3
Polityka partnerstwa publicznego w Polsce 
Polityki/programy publiczne powstają u nas wciąż raczej w tradycyjny 
sposób, czyli poprzez działania polityków z rządzącej w danym mo-
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mencie partii politycznej. Będąc przy władzy korzystają ona ze wspar-
cia administracji centralnej. Zdobywając władzę wprowadzają swoje 
pomysły na polityki publiczne uchwalając ustawy. Proces konsultacji 
i budowania partnerstw dla tworzenia optymalnych polityk jest dość 
ograniczony. Podobnie jest na poziomie lokalnym. 

ROZDZIAŁ 4
Globalne peregrynacje i lokalne zakorzenienie  
Stan lokalnych i regionalnych środowisk staje się swoistym refleksem
czyli odbiciem procesów dziejących się w wymiarze globalnym. Na 
sile zyskuje bowiem gospodarka globalna, czyli zjawiska dziejące się 
na głównych globalnych rynkach finansowych, czy rynkach produk-
tów, które oferowane są przez światowe korporacje. W efekcie zaczęła 
zmieniać się rola „lokalnych miejsc”. Mogą one być miejscem osiąga-
nia korzyści z dzisiejszego modelu gospodarki globalnej, albo miej-
scem, gdzie mobilny biznes pozbywa się kosztów, które wytwarza.

ROZDZIAŁ 5
Sen o Irlandii: partnerstwo w działaniu
Irlandia jest krajem, który odniósł spektakularny sukces ekonomiczny 
przy zachowaniu wielu swoich tradycyjnych cech społecznych. Zasada 
partnerstwa społecznego miała w tym sukcesie znaczny udział, a jej 
przykładem były i są pakty społeczne, w których partnerzy społecz-
ni uzgadniali najważniejsze czynniki służące rozwojowi, a dotyczyły 
one polityki makroekonomicznej, społecznej, edukacji itp. Z polskiego 
punktu widzenia, ważne jest również to, że w Irlandii mocno pod-
kreślano, że nie byłoby sukcesu ekonomicznego, bez inwestowania 
w rozwój społeczny, czyli w przedsięwzięcia, które przynosiły popra-
wę położenia najsłabszych ekonomicznie warstw społecznych.

Zakończenie  
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WSTĘP

Lokalne partnerstwa społeczne powstają i rozwijają się już w wielu 
krajach Europy. Tworzone są, ponieważ okazują się dobrym sposo-
bem rozwiązywania problemów społecznych, z którymi tradycyjnej 
administracji, mimo podejmowanych wysiłków, nie udaje się upo-
rać. Kiedyś, gdy pojawiał się problem, tworzono specjalne urzędy 
albo przynajmniej kierowano „na linię walki” urzędnicze zastępy. 
W ten sposób udawało się rozwiązywać zazwyczaj tę część proble-
mów społecznych, które miały charakter konwencjonalny i które da-
wały się jasno opisywać i definiować. Jednak trudności, które wymy-
kały się definicjom kumulowały się, dotykając całe grupy społeczne.
Mnożyło się publiczne zło, czego przejawem było to, że znaczna 
część społeczeństwa wpadała w tarapaty wypływające z niemożno-
ści dostosowania się do wymogów nowoczesnej gospodarki, czy też 
szerzej – rozwoju itp. 

Obecnie liczba i skala skomplikowania problemów społecznych 
jest tak duża, że do ich rozwiązywania potrzebne są nowatorskie 
podejście i wyobraźnia przekraczająca urzędnicze horyzonty. Wy-
magają one szczególnej zdolności wypracowywania metod pozwa-
lających na łączenie różnego typu oddolnej aktywności społecznej, 
wiedzy i zaangażowania, a także spajania różnych typów wrażli-
wości. Trzeba przede wszystkim instytucjonalnej wyobraźni i stałej 
analizy warunków, w których żyjemy. A jak wiadomo, żyjemy w świe-
cie, w którym jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Otoczenie i warunki 
zmieniają się i pewnie ta reguła stale będzie warunkowała życie 
społeczeństw. Oznacza to, że musimy umieć dostrzegać zmiany, 
reagować na nie i szukać sposobów, aby odnajdywać się we wciąż 
nowych warunkach. Oznacza to zatem wymóg znajdowania wciąż 
nowych i efektywnych pomysłów na podtrzymanie pożądanej jako-
ści naszego życia.

W
ST

ĘP



Można wymienić wiele źródeł zmian w warunkach naszego ży-
cia. Najczęściej słyszymy, że to skutek globalizacji wielu jego wy-
miarów (głównie ekonomicznego, ale nie tylko), oraz wciąż trwa-
jącej rewolucji technologicznej. Rzeczywiście, są to zjawiska, które 
zmieniają sytuację życiową większości ludzi, nawet tych, którym 
wydaje się, że żyją poza wpływem światowych trendów. Określa-
ją one ich szanse rozwoju, sposób życia, a przede wszystkim jego 
jakość. Gdyby ktoś miał wątpliwości, niech pomyśli choćby, jakie 
czynniki wpływają na ceny produktów, które kupuje, nawet w osie-
dlowych sklepach spożywczych. Warto zastanowić się, które z tych 
czynników mają swoje źródło w kraju, które w Europie czy w uwa-
runkowaniach globalnych. Ostatnio dostrzegliśmy np. sporo wyższe 
ceny wielu produktów spożywczych, jak masło, chleb itp. Okazuje 
się, że może nam nie wystarczyć wiedzy albo wyobraźni, aby po-
jąć wszystkie przyczyny. To nie polski rolnik zaczął nagle drożej wy-
twarzać żywność. Koszty jego produkcji wcale nie wzrosły, a jednak 
ceny poszły w górę. Nastąpiły bowiem przetasowania na rynkach 
światowych. W związku z coraz droższą ropą naftową, opłacalne 
stały się uprawy roślin, które można wykorzystać jako paliwo. Ale 
to sprawia, że mniej ziemi pozostaje na uprawy na cele żywieniowe. 
To wystarczający powód do podwyższania cen. Musimy wziąć pod 
uwagę także czynnik chiński, czyli olbrzymi popyt z najludniejszego 
państwa na świecie. To także wywraca ceny do góry nogami. Tego 
typu czynników jeszcze oczywiście dużo więcej. 

Wszyscy jesteśmy jeśli nie aktywnymi uczestnikami, to przy-
najmniej obserwatorami dyskusji, jak powinien być budowy ład 
społeczny w świecie, w którym występuje tak wiele współzależności 
i głębokich powiązań. Dotyczy ona między innymi tego, jak zacho-
wać jego stabilność, zwłaszcza w sytuacji, gdy pewne negatywne 
zjawiska mogą przenosić się z jednego kraju czy nawet kontynen-
tu na inne. W drugiej połowie lat 90. byliśmy świadkami poważ-
nych kryzysów ekonomicznych, np. w Azji Południowo-Wschodniej. 
W ciągu paru miesięcy dotknął on wielu państw i setek milionów 
ludzi. Jego konsekwencje spadły na ludzi żyjących w małych spo-
łecznościach lokalnych, które, jak mogłoby się wydawać, nie mają 
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nic wspólnego ze wspomnianymi perturbacjami. W ostatnim czasie 
jesteśmy świadkami chwiania się pozycji największych narodowych 
gospodarek (głównie USA) i także powstają pytania, jak przełoży się 
to na sytuację ekonomiczną w innych krajach, czy wpłynie na stabil-
ność ich rozwoju. Ameryka przeżywa kryzys w sektorze finansowym
związany z tym, że część udzielonych pożyczek bankowych wydaje 
się być nie do odzyskania. Wywołuje to także niepokoje w innych 
krajach1. Wiadomo bowiem, że duże banki mają ogromny wpływ 
na gospodarkę globalną. Upadek jednego z nich może być groźny 
i pociągać za sobą dalsze krachy. Na przykład w Wielkiej Brytanii 
powstała ostatnio niemal panika po olbrzymich stratach w jednym 
z banków oferujących kredyty hipoteczne. Sytuacja była na tyle 
groźna, że rząd postanowił upaństwowić bank. 

Takich globalnych problemów, które mają potencjał do radykal-
nego i gwałtownego zmieniania sytuacji życiowej ludzi pod niemal 
każdą szerokością geograficzną jest sporo i będzie coraz więcej.
Oto Chiny wchodzą do globalnego obiegu gospodarczego. Wkra-
cza olbrzym. Jakie są tego konsekwencje? Drożeje energia i surow-
ce, produkty z etykietą „made in China” wypierają inne, potęgują 
się problemy klimatyczne, itp. Osobnym zagadnieniem są właśnie 
zmiany klimatyczne, których następstw jest i będzie coraz więcej. 

Te wielkie globalne zjawiska przekładają się na życie tak zwa-
nych przeciętnych ludzi żyjących w środowiskach lokalnych. Niejed-
nokrotnie bowiem okazuje się, że one zmuszają nas do reagowa-
nia, do przekształcania naszego lokalnego środowiska, czy przede 
wszystkim wymagają od nas indywidualnych działań dostosowu-
jących do zmieniającego się otoczenia. W tym kontekście najczę-
ściej pojawiają się słowa „przystosowanie” i „adaptacja”, które 
od kilkunastu lat robią zawrotną karierę. Gdy czytamy dokumenty 
opracowane w unijnych instytucjach, znajdujemy je niemal w każ-
dym z nich. Otóż bieg wydarzeń na świecie w różnych sferach – od 
ekonomii po technologie i kulturę – jest tu zmienną niezależną. Na-
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tomiast zmienną zależną są nasze postawy, co oznacza, że to my 
musimy dostosować się do realiów. Bardzo istotna jest też kwestia 
metody oraz to, co chcemy i co możemy osiągnąć dostosowaniem. 
Należy rozważyć, jak ono ma przebiegać i gdzie są granice, których 
nie można przekroczyć. Są to pytania, na które będę chciał poniżej 
znaleźć odpowiedzi, a przynajmniej pewien zakres, w którym mogą 
się one znajdować. 

Drugim pojęciem łączącym się z powyższym wątkiem, które 
także wyróżnia się popularnością, jest słowo ‘elastyczność’. Dzieje 
się tak nie bez przyczyny. Otóż, skoro chcemy się dostosować do 
pewnych niezależnych od nas realiów, musimy mieć wewnętrzną 
dyspozycję do przekształcenia się i adoptowania, czyli musimy być 
elastyczni. Dotyczy to zarówno nas jako jednostek, jak i jako spo-
łeczności lokalnych czy też narodowych. Jako jednostki musimy być 
elastyczni. Gdy widzimy, że nasze kwalifikacje nie wystarczają już
do wykonywania dotychczasowej pracy, idziemy na szkolenia, kupu-
jemy książki, rozmawiamy z lepszymi od siebie. Gdy dostrzegamy, 
że kończy się zapotrzebowanie na naszą pracę, szukamy nowego 
zawodu czy kwalifikacji. W ostatnich latach niejednokrotnie byli-
śmy świadkami tego, jak niektóre branże upadały albo kurczyły się. 
Przesądzały o tym często zjawiska związane albo z globalizacją (np. 
konkurencja zagraniczna), albo z rewolucją technologiczną (lepsze 
maszyny, roboty przemysłowe itp). Samotnym jednostkom trudno 
przeciwstawiać się tym trendom. Ale czy mogą to robić społeczno-
ści? W związku z tym, ze tych procesów nie da się ani powstrzymać 
ani im zapobiec, musimy się dostosować. Wprawdzie wymaga to 
wysiłku, ponieważ musimy nabyć nową wiedzę, umiejętności, ale 
trzeba pamiętać, że często wypływa z tego wiele korzyści. Czujemy 
też własną wewnętrzną siłę wynikającą z przekonania, że potrafimy
sprostać ważnym wymaganiom. Często zdobywamy bardziej intere-
sujące i rozwojowe zajęcie.

Elastyczność dotyczy jednak nie tylko jednostki. Odnosi się 
również w znacznej mierze do grup społecznych czy zbiorowości, 
zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i narodowym. 
Społeczności lokalne też muszą być elastyczne. Pewne trudności 
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dotykające jednostki (np. utrata pracy), stają się problemem tak-
że dla zbiorowości. Na przykład jako pracownika danej branży 
może dotknąć nas jej upadek albo znaczne przekształcenie (re-
strukturyzacja). Z kolei jako mieszkańca powiatu może dotknąć 
nas lokalny kryzys wynikający ze spadku lokalnej aktywności go-
spodarczej, ponieważ jakaś duża firma upadła albo przeniosła
się gdzieś indziej. A zatem na niektóre zjawiska możemy zare-
agować tylko jako społeczność (działania zbiorowe). Gdy w danej 
gminie upada duża fabryka, jednostki działające w pojedynkę nic 
nie zrobią. Trudności dotykają bowiem już tysiące ludzi. Część 
zwolnionych znajdzie sobie pracę, ale zawsze pozostanie grupa, 
której trudniej przychodzi zaadaptowanie się w nowych warun-
kach wynikających z ekonomicznego załamania. Część mieszkań-
ców pewnie stwierdzi, że sprawa kończy się wtedy, gdy oni sami 
znajdują nowe zatrudnienie. Ale miejmy nadzieję, że znajdzie się 
również grupa, która w wyniku analizy uzna, że trudnej sytuacji 
można skutecznie zaradzić, działając wspólnie, poprzez łączenie 
wiedzy i energii tkwiącej w istniejących organizacjach społecz-
nych, zawodowych, branżowych, samorządowych i chętnych po-
jedynczych osobach itp. 

A zatem pojawia się kwestia dotycząca osiągnięcia pewnego 
poziomu elastyczności danej społeczności. Kiedy dana społeczność 
(np. gmina, powiat) jest elastyczna? Wtedy, gdy w praktyce potrafi
w miarę szybko dostosować się do nowej trudnej sytuacji. Ale co 
to znaczy ‘dostosować się’? Krótko mówiąc, to może być zdolność 
do szybkiego powrotu do wyjściowej sytuacji, kiedy to większość 
obywateli pracowała i miała przed sobą perspektywy rozwoju indy-
widualnego i rozwoju społecznego. W praktyce zatem elastyczność 
oznacza naszą zdolność do wypracowania stanu, w którym obywa-
tele cieszą się dostępnością do miejsc pracy, gdy nie dręczą ich ba-
riery we wchodzeniu na rynek pracy, a także gdy radzą sobie z pro-
blemami socjalnymi, jak na przykład dostęp do usług społecznych 
(czyli do szkół, służby zdrowia, urzędów pracy, pomocy społecznej 
itp.) oraz gdy dana społeczność panuje nad problemami związany-
mi z tak zwaną marginalizacją społeczną. 
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Elastyczność społeczności wyrazi się zatem szybkim znalezie-
niem sposobu na poradzenie sobie ze skutkami załamania gospo-
darczego i doprowadzi do odtworzenia wigoru dawnego życia spo-
łecznego. Wiele oczywiście zależy od tego, jakiego typu załamanie 
nastąpiło. Trudniej okazać elastyczność, gdy na przykład w danym 
powiecie działała fabryka taśm magnetofonowych zatrudniająca 
60 procent mieszkańców. Oznacza to bowiem, że istniała mono-
kultura przemysłowa i powstał obszar olbrzymiej koncentracji ludzi 
i kwalifikacji zawodowych w branży, która nie ma perspektyw roz-
wojowych. Ale w tym powiecie od dawna powinni wiedzieć o tym, 
że obywateli może wcześniej czy później czekać konieczność prze-
prowadzenia radykalnej przemiany. Przewidywalne trendy rynkowe 
wskazywały od dawna, że taśmy zostaną zastąpione płytami CD, 
DVD czy kośćmi pamięci itp. W każdym razie zdolność przystoso-
wania się tego powiatu i jego elastyczność wyrazi się tym, że oso-
by, które pracowały do niedawna w upadłej fabryce taśm, znajdą 
pracę w innych branżach. Można założyć, że połowa znajdzie sobie 
sama zatrudnienie w okolicznych firmach, część wyjedzie do innych
powiatów czy nawet województw, ale połowa będzie wymagała 
pomocy, która powinna przyjść nie tylko od sąsiadów, ale przede 
wszystkim od lokalnych instytucji i zorganizowanych środowisk. 
Elastyczność i zdolność do przystosowania tego powiatu będzie 
zależała zatem od zdolności mieszkańców do zaplanowania, zorga-
nizowania i wykonania zbiorowych działań. Tu rodzi się zasadnicze 
pytanie: kto konkretnie miałby to zrobić? No właśnie, to jest kwestia 
fundamentalna. Tradycyjnie rozumując, powiedzielibyśmy, że są 
władze danego powiatu oraz gminy i to one powinny wykazać się in-
wencją i skutecznością. Owszem, tu jest racja, ale niepełna. Władze 
lokalne to niezbędny składnik wszelkich działań zbiorowych, ale one 
same już nie wystarczą. Dzisiejsze problemy i wymagania związane 
z przeprowadzaniem lokalnych przekształceń są zbyt skomplikowa-
ne. Oczywiście, powiat ma podstawowe zasoby: autorytet, demo-
kratyczną legitymację do działania, zasoby ludzkie i materialne. To 
dużo, ale wciąż za mało, aby być skutecznym. Trzeba sobie postawić 
pytania: czy w przeciętnym urzędzie powiatowym są specjaliści od 
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zagadnień lokalnego rozwoju (powiedzmy teoretycy); czy są ludzie 
dysponujący kapitałem, aby tworzyć miejsca pracy; czy są osoby, 
które oszacują strategię rozwoju kwalifikacji zawodowych miesz-
kańców, profil ekonomiczny powiatu; czy są ludzie, którzy dostosują
charakter szkolnictwa do potrzeb lokalnej gospodarki.

Odpowiedzi na te i podobne pytania pokazują, że to przerasta 
możliwości lokalnej władzy. Przecież do rad powiatowych i gmin-
nych są wybierani często ludzie „przeciętni”, którzy sami wymagają 
dokształcenia w wielu ważnych kwestiach. Z wójtami, burmistrzami 
czy prezydentami miast jest podobnie. Zresztą to nie jest kwestia 
indywidualnych braków czy słabości naszych przedstawicieli, któ-
rych wybieramy. Dzisiejsze problemy są tak złożone, że zazwyczaj 
przekraczają możliwości poznawcze pojedynczych osób, niezależ-
nie, jak dużo wiedzy i doświadczenia one posiadają. Aby otrzymać 
obraz danego problemu (np. jakie są czynniki decydujące o rozwo-
ju na szczeblu lokalnym), trzeba naprawdę wielu zasobów, wiedzy, 
perspektyw patrzenia, zarówno teoretyków, praktyków, jak i tak 
zwanych zwykłych mieszkańców, konsumentów, pracowników, pra-
codawców itp. W rzeczywistości najgroźniejsi są ci przedstawiciele 
władzy lokalnej, którzy są skłonni twierdzić, że mandat demokra-
tyczny upoważnia ich do wyrokowania o wszystkich lokalnych spra-
wach (autorytarne nastawienie władz samorządów rzeczywiści jest 
problemem w Polsce, co pokazują badania). To jest porażka part-
nerstwa, a więc i skuteczności w lokalnym działaniu. 

W naszym powiecie potrzeba zatem koncentracji wszystkich 
środowisk, aby jak najszybciej poradzić sobie z sytuacją powstałą 
na skutek upadku fabryki. Niezbędne są wszechstronne działania. 
Nie sposób wyobrazić sobie, jak można rozwiązać trudności bez 
współdziałania władz lokalnych z biznesem. To on przecież two-
rzy miejsca pracy. Czasami lokalni przedsiębiorcy mogą znacznie 
zwiększyć liczbę miejsc pracy w swoich firmach, jeśli stworzy im się
lepsze możliwości rozwoju (na przykład poprzez lepszy dostęp do 
nieruchomości). Nierzadko mogą też mieć wpływ na przyciągnię-
cie zewnętrznych inwestorów. Trudno również wyobrazić sobie sku-
teczne działanie bez udziału strony pracowniczej. Tu też może znaj-
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dować się swoisty generator pomysłów; to przecież ci ludzie mają 
wypełnić nowe miejsca pracy. To ich trzeba motywować i kształcić, 
aby sprostali wymaganiom pracodawców i rynku pracy. A skoro 
trzeba kształcić, to znaczy, że trzeba mieć po swojej stronie lokal-
ne placówki szkolne, szkoleniowe, instytucje rynku pracy itp. Poza 
tym, w warunkach lokalnego załamania możemy spodziewać się, 
że część ludzi sięgnie po pomoc społeczną. To zaś oznacza, że musi-
my mieć po swojej stronie ośrodki pomocy społecznej i organizacje 
pozarządowe, które zajmują się tą sferą. Chodzi o to, aby pomoc 
trafiała pod najwłaściwsze adresy, a nie do tych, którzy są skłonni
nadużywać „publicznej sakiewki”. 

W gruncie rzeczy, w sytuacjach kryzysowych sprawą kluczową 
jest szybkie odbudowanie lokalnych miejsc pracy, czyli de facto re-
animacja biznesu, który je tworzy. Jednakże w trakcie dostosowy-
wania się do nowej sytuacji władze powiatu powinny mieć także 
sprawne służby pomocy społecznej. Będziemy mieli do czynienia 
z ludźmi, którzy po stracie pracy zostają bez dochodu, nierzadko 
bez środków do życia, z ludźmi, których nie będzie stać na aktywny 
udział w życiu powiatu, a także na aktywność w roli konsumentów. 
Nie będzie ich stać na dotychczasowe zakupy, na przykład książek 
dla dzieci, czy na sfinansowanie im wyjazdu na wycieczkę szkolną.
Nie będą mogli pozwolić sobie na wyjście do teatru, remont, na 
dojazd do lekarza, może do szpitala. Nie powinno się dopuszczać 
do skrajnych sytuacji przerwania dostępu ludzi do pewnych ele-
mentarnych dóbr i usług publicznych. Prowadzi to bowiem do wy-
kluczenia społecznego, a także do załamania osobowości, co może 
negatywnie skutkować przez wiele lat. Czasami pomoc wybranym 
mieszkańcom może być kapitałem na przyszłość. Zrodzi on wzajem-
ne zaufanie i zdolność do zbiorowego działania.

Warto pamiętać, jak bardzo współzależnym systemem jest 
lokalna społeczność. Otóż materialne trudności obywateli natych-
miast wpłyną na lokalny biznes, który straci klientów. Mniejsze ob-
roty, oznaczają niższe zyski. W efekcie do kasy powiatu może trafiać
mniej podatków. Na dalszym etapie może okazać się, że konieczne 
będą zwolnienia części pracowników z urzędów. Skromniejszy lokal-
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ny budżet to mniejsza szansa na rozwój lokalnych usług i ogólny 
spadek poziomu życia. 

Mamy zatem cały łańcuch negatywnych konsekwencji. Niemal 
każdy może zostać nimi dotknięty. Każdy zatem powinien być zain-
teresowany jak najszybszym powrotem do stanu wyjściowego. Po-
tencjalnie część mieszkańców w danej gminie czy powiecie zawsze 
jest wrażliwa na sprawy odnoszące się do ogółu. Pojawia się jednak 
pytanie, jak to wykorzystać, jak zorganizować partnerskie działanie, 
które powinno owocować programami publicznymi oraz ich wykony-
waniem. O tym postaram się napisać poniżej. Najważniejszą kwe-
stią będzie to, jak lokalne partnerstwa mogą współtworzyć lokalną 
politykę publiczną, czyli kreować lokalne programy społeczne. 

***

Poniższa publikacja ma pewien związek z książką Siła partner-
stwa, którą napisałem w drugiej połowie 2007 roku. Ukazała się 
ona, podobnie jak ta, w ramach projektu unijnego realizowanego 
w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Projekt nosi nazwę 
„Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizu-
jących rynki pracy”. Uzyskał finansowanie z SPO „Rozwój Zasobów
Ludzkich” 2004 – 2006”. 

Obecna książka nie jest w żaden sposób prostą kontynuacją 
poprzedniej. Nie trzeba koniecznie przeczytać wcześniejszej, aby 
zrozumieć tę. Natomiast obie publikacje wzajemnie się uzupełnia-
ją. W pierwszej przedstawiłem nieco ekstensywny zarys problema-
tyki lokalnego partnerstwa społecznego. Pokazane zostały najcie-
kawsze przykłady współdziałania w Polsce i za granicą. Opisałem 
w niej wpływ inspiracji Unii Europejskiej i OECD LEED na rozwój 
partnerstwa. Natomiast poniższa książka jest kontynuacją „Siły 
partnerstwa” w tym sensie, że tu również punktem odniesienia 
do rozważań są partnerstwa, głównie lokalne. Mniej koncentruję 
się w niej na partnerstwach jako terytorialnej organizacji tworzonej 
do realizowania konkretnych zadań publicznych (głównie z zakresu 
polityki społecznej i polityki rynku pracy), większą uwagę zwracam 



natomiast na partnerstwo rozumiane bardziej dynamicznie, jako 
sposób tworzenia polityki czy programów publicznych, zarówno 
na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Wychodzę z założenia, że 
zasada współdziałania powinna być wbudowana w strukturę pro-
cesu tworzenia i wykonywania polityki i programów publicznych. 
Podkreślam to również z tego powodu, że jak dowodzą polskie do-
świadczenia, przeżywamy poważne problemy w budowaniu typowo 
terytorialnych form partnerstwa działających jako stałych instytucji 
funkcjonujących na wzór irlandzki, z dużym zakresem odpowiedzial-
ności za wykonywanie zadań publicznych. 

Niniejsza książka zawiera również rozdział prezentujący przy-
kład partnerstwa społecznego, który realizowany jest w Irlandii. Od 
wielu miesięcy w Polsce przywoływany jest często przykład Irlandii 
jako kraju, który odniósł spektakularny sukces ekonomiczny przy 
zachowaniu wielu swoich tradycyjnych cech społecznych. W tym 
sukcesie znaczny udział miała zasada partnerstwa społecznego. 
Pakty społeczne, będące jej przykładem, odegrały tam znaczną rolę 
w przeprowadzaniu kraju przez okres zmian, które zaowocowały 
znacznym przyspieszeniem wzrostu gospodarczego. Z naszego, pol-
skiego punktu widzenia, ważne jest również to, że w Irlandii mocno 
podkreślano, że nie byłoby sukcesu ekonomicznego bez inwestowa-
nia w rozwój społeczny, czyli w przedsięwzięcia, które przynosiły 
poprawę położenia wszystkich warstw społecznych, łącznie z tymi, 
które miały trudności w funkcjonowaniu na rynku pracy. Chodzi tu 
o ludzi, którzy z trudnością zdobywali środki do życia. 

Summa summarum, to podejście okazało się bardzo efektywne. 
Kraj świetnie prosperuje, osiągając znakomite wyniki gospodarcze, 
a jednocześnie udało się tam poprawić położenie osób najbardziej 
zagrożonych marginalizacją. W odczuciu większości Irlandczyków 
ich kraj z powodzeniem przeszedł transformację, wychodząc z pu-
łapu społeczeństwa w znacznym stopniu agrarnego, co widoczne 
było jeszcze w latach 60 i 70. 
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***

Chciałbym podziękować grupie osób za wsparcie w trakcie 
pisania i redagowania książki. Obejmuje to współpracowników 
z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz z grono osób 
realizujących projekt europejski, w ramach którego powstała po-
niższa publikacja. Szczególny dług wdzięczności mam wobec dyrek-
tora Centrum, dra Wojciecha Misztala, który zapewniał właściwą 
atmosferę do pracy twórczej, a także wobec Bogdana Kowalskiego 
i Joanny Lizut, który przeczyli książkę w fazie ostatecznej redakcji.
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PARTNERSKA POLITYKA PUBLICZNA, 
CZYLI KWADRATURA KOŁA 

Poniżej chciałbym pokazać zalety, jakie niesie ze sobą to, że progra-
my/polityki publiczne powstają nie tylko w ciasnych pokojach poli-
tyków czy urzędników, ale także w szerszej przestrzeni publicznej. 
W zasadzie przekonywać aż tak bardzo nie trzeba, bo większość 
z nas zgadza się pewnie w sposób domyślny, że to dobrze, gdy 
przedstawiciele władzy postępują partnersko czy choćby konsultują 
swoje decyzje. Ale z drugiej strony mamy też tendencję do wygod-
nego poglądu, że za większość spraw publicznych odpowiada rząd, 
parlament, administracja. Pozwala nam to na zajęcie bezpiecznej 
pozycji obserwatora poczynań władzy i jej krytyka. 

Sprawa jest jednak poważna, ponieważ nie dotyczy tylko este-
tyki, zgodnie z którą uznajemy za właściwe, gdy ktoś chce z nami 
coś konsultować. Otóż mówimy o tym, co jest efektywne w zarzą-
dzaniu sprawami dotyczącymi wszystkich ludzi, czyli o czymś, od 
czego w znacznym stopniu zależy jakość naszego życia. Mówimy 
zatem o piekle życia, które możemy sobie wzajemnie zafundo-
wać, gdy będziemy tworzyć marne rozwiązania publiczne, albo 
o przestrzeni, w której możemy realizować różne ciekawe pomysły 
na życie. Warto do tego dodać, że w obecnych czasach skuteczne 
rządzenie państwami staje się coraz trudniejsze. Z jednej strony 
rośnie skala trudności wynikających z samej materii zarządzania. 
Obejmuje ona bowiem coraz bardziej skomplikowane zagadnienia 
regulacyjne w gospodarce, prawie pracy, funkcjonowaniu infra-
struktury, edukacji, itp. Z drugiej strony bycie skutecznym w zarzą-
dzaniu wymaga coraz głębszej wiedzy i umiejętności. W związku 
z tym rządy (także samorządy, a więc administracja publiczna) 
przestają już być jedynym podmiotem zarządzania w państwach. 
Wchodzą one w formę partnerstwa z organizacjami obywatelski-
mi, naukowymi, zawodowymi w trakcie projektowania wielu poli-
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tyk/programów publicznych, ale również na etapie ich realizowa-
nia i oceniania. 

Żyjemy w epoce, w której – jak głoszą eksperci – następuje prze-
chodzenie od rządu do zarządzania. Oznacza to, że dobrze funk-
cjonujące państwa potrzebują nie tylko rządu, ale potrzebują także 
sprawnie działających sieci różnych organizacji, w obrębie których 
będzie on tworzył dobre programy i polityki publiczne. Warto sobie 
uzmysłowić, że rządy i administracja znalazły się w sytuacji, gdy 
posiadają już mniej istotnych zasobów w różnych dziedzinach życia 
zbiorowego w porównaniu z innymi podmiotami, w tym podmiotami 
społecznymi, a nawet prywatnymi. Na przykład rząd ma demokra-
tyczny mandat do formowania, wraz z popierającą go większością 
w parlamencie, polityki określającej przepisy prawa pracy (np. for-
my zatrudniania). Ale przestał już mieć tak komfortową sytuację, 
aby móc na własną rękę tworzyć kodeks pracy. Prawo pracy stało 
się bowiem niesłychanie rozbudowane, choćby na skutek pojawienia 
się bardzo różnorodnych form zatrudniania. Aby dopracować się 
optymalnych norm prawa pracy, potrzebna jest wiedza pracowni-
ków i pracodawców. Tylko oni w uczciwym dialogu mogą uzgodnić 
rozwiązania, które mają szansę być optymalne w określonej sytuacji. 
W wielu krajach to partnerzy społeczni uzgadniają przepisy dotyczą-
ce prawnych form zatrudniania, a rządy podejmują się przeprowa-
dzania ich przez parlament, aby stały się obowiązującym prawem.

Warto też zaznaczyć, że polityka publiczna jest czymś, co za-
pełnia niemal całe życie społeczne. Prawie w każdej dziedzinie, 
z którą stykamy się jako jednostki i członkowie społeczeństwa, jest 
określona polityka, w tym znaczeniu, że jest pewien program czy 
pomysł, jak ta dziedzina ma funkcjonować. W skali całego państwa 
możemy mówić o polityce edukacyjnej, polityce transportowej, po-
lityce ochrony środowiska, polityce zdrowia, polityce społecznej, 
polityce zatrudnienia, polityce ekonomicznej. W każdej polityce są 
podprogramy. Gdy spojrzymy na politykę społeczną, to znajdziemy 
tam politykę rodzinną, politykę pomocy społecznej, ubezpiecze-
nia społeczne, politykę w stosunku do osób niepełnosprawnych. 
itp. Mamy zatem bogate i różnorodne pola życia społecznego, 



które muszą być kształtowane przez przemyślaną politykę publicz-
ną. To ona decyduje w istocie, jak wygląda nasze życie zbiorowe, 
a w konsekwencji także, jak wygląda istotna część naszego życia 
indywidualnego. To wzajemne oddziaływanie między programami 
publicznymi a jakością życia indywidualnego wydaje się zupełnie 
jasne. Gdy źle funkcjonuje polityka edukacyjna, to trudno, abyśmy 
byli zadowoleni jako rodzice, bo boimy się, że nasze dzieci będą źle 
wykształcone – w sensie płytko, albo w nieodpowiednim kierunku 
(bo na przykład znikają zawody, w których kształciła dana szkoła). 
Wszystko to w następstwie sprawia, że będziemy żyć z obawami, że 
dzieci w przyszłości nie znajdą dla siebie odpowiedniej pracy. 

PRYWATNE ŻYCIE I PUBLICZNE POLITYKI

W obecnych czasach polityki publiczne uległy niezwykłemu rozbu-
dowaniu. Na przykład aktualna polityka społeczna nie polega już 
tylko na tworzeniu programów i działań pozwalających uzupełniać 
dochody ludzi starszych czy wyrównywać szanse ludzi niespraw-
nych fizycznie albo umysłowo itp. Gdyby ktoś, kto pożegnał się ze
światem choćby w latach 50., wstał z grobu, to pewnie umarłby 
z wrażenia, widząc, jakim programom społecznym poddany jest 
człowiek. Współczesna rzeczywistość zmusza do tego, by powsta-
wały np. programy dotyczące walki z otyłością, zwłaszcza wśród 
dzieci. Przecież ktoś, kto zapamiętał świat z lat 50., nawet w kra-
jach rozwiniętych, patrzyłby na dzisiejsze społeczeństwa oczyma 
osoby zatroskanej o zmniejszenie liczby osób niedożywionych. Nie 
pomyślałby, że problemem może być nadmierna waga. Tymczasem 
w większości krajów tworzone są programy, aby radzić sobie z tego 
rodzaju trudnościami. W szkołach tworzone są programy, aby dzie-
ciom zapewnić takie warunki życiowe, w których mają odpowied-
nio dużo ruchu fizycznego. Rodzice są zachęcani, aby w podobnym
duchu wpływać na swoje pociechy. Jednocześnie problemy niedo-
żywienia, niewłaściwego żywienia, a nawet głodu wciąż pozostają 
aktualne i mogą występować jednocześnie z problemami wynikają-
cymi z nadmiernej konsumpcji.
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Problem otyłości nie jest tylko kwestią nadmiernego jedzenia, 
zwłaszcza produktów o niewłaściwym składzie, ale jest to także 
szerszy problem; stylu życia, który też najczęściej nie jest wyni-
kiem indywidualnego wyboru danej jednostki. Tryb dzisiejsze-
go życia jest taki, że znaczna część społeczeństwa przez dużą 
część dnia ma niewystarczająco wiele okazji do ruchu fizycznego.
Przekłada się to na problemy zdrowotne, a to poza zagrożeniem 
indywidualnej jakość życia zagraża także finansom publicznym,
ponieważ w większości krajów służba zdrowia finansowana jest,
albo przynajmniej współfinansowana, ze środków publicznych czy
systemów ubezpieczeń społecznych. Tego typu realia i zależno-
ści powodują, że muszą powstawać programy publiczne, które 
zmniejszają zagrożenia dla stabilności życia społeczeństwa jako 
całości i zagrożenia w wymiarze indywidualnym. Co więcej, ro-
śnie liczba zbiorowych problemów, z którymi muszą sobie radzić 
społeczeństwa, państwa, różnego typu organizacje społeczne. 
Gdy nie uda nam się ograniczyć na przykład problemu masowej 
otyłości, to możemy być pewni, że jego skutki będą widoczne w in-
nych sferach, co będzie miało także istotne znaczenie dla finan-
sów publicznych. Otyłość skutkuje – jak wspomnieliśmy – m.in. 
gorszym zdrowiem osoby nią dotkniętej. A zatem ten problem 
wpływa na powstanie problemów w obrębie polityki zdrowotnej. 
Szpitale i przychodnie są bardziej zapełnione, niż mogłyby być, 
gdyby udawało się zmniejszyć skalę otyłości. W konsekwencji ra-
chunki za indywidualne problemy spadają na społeczeństwo jako 
całość. Społeczeństwo przestaje przeznaczać pieniądze na roz-
wój, a wydaje je na „klajstrowanie” problemów nierozwiązanych 
systemowo. Poza tym skoro jest wyższa skłonność do zachoro-
wań, to przekłada się to na absencje w pracy. Pracodawcy płacą 
za to rachunki, ponieważ w tym wypadku koszty bywają rozłożo-
ne; za pierwsze dni zwolnienia płaci pracodawca, a później pań-
stwo. Ponadto ludzie chorujący nie są też odpowiednio wysoko 
wydajni. Spadają ich dochody, spada zatem popyt wewnętrzny, 
co może nie jest do końca złe, ale w systemie nakręcania popytu 
niezwykle istotne.



Zakładając, że mamy dobrą wolę rozwiązania problemu, skom-
plikujmy go jeszcze bardziej. Zapytajmy zatem: kto ma się zająć jego 
rozwiązaniem? Czy szkoła? Nauczyciele mogą powiedzieć, że dzieci 
zasadniczo w szkołach nie jadają, chyba, że przynoszą kanapki, cza-
sami jedzą coś w stołówce. Władze lokalne mogą zająć stanowisko, 
że nie mają pieniędzy, a ponadto, że nie dysponują odpowiednim 
zasobem wiedzy i dlatego nie są w stanie prowadzić kompleksowej 
i spójnej polityki w tym zakresie. Rodzice mogą powiedzieć, że pra-
cują do późna i trudno im panować nad dietą dzieci powierzanych 
opiece szkoły na długie godziny. Nie wiedzą, jak dzieci powinny się 
właściwie odżywiać, ile ruchu powinny mieć. Szpitale mogą powie-
dzieć, że leczą chorych, a nie zajmują się tymi, u których zanosi się 
na chorobę. Z kolei rząd centralny może udać że coś tam robi, albo 
planuje.

Na tym banalnym przykładzie widzimy, jak łańcuch konsekwen-
cji powstaje, gdy nie radzimy sobie z jakąś polityką, czyli z systemem 
rozwiązywania poszczególnych problemów. Rzecz w tym, że jak ktoś 
mądrze powiedział, problemy społeczne mają to do siebie, że kumu-
lują się. Różni je to od problemów, z którymi mają do czynienia ma-
tematycy. W ich wypadku można oczekiwać na geniusz, który, gdy 
przyjdzie, będzie w stanie rozwiązać jakąś zagadkę matematyczną. 
W sprawach społecznych mamy do czynienia z powstawaniem cią-
gle nowych przejawów nierozwiązanego problemu. Przekształcają 
się one w coraz to bardziej złożone zjawiska, które przedstawiają 
sobą coraz trudniejsze wyzwania. W konsekwencji u znacznej części 
społeczeństwa może pojawić się syndrom załamywania rąk. Ludzie 
zaczynają mówić, że nie ma już wyjścia, nie ma światełka w tunelu. 
Boją się, że jako zbiorowośc wkraczamy w otoczenie, które jest bar-
dziej źródłem niepokoju, strachu, frustracji, lęku o siebie i najbliż-
szych, niż motorem działań do poprawy sytuacji. Nie wszyscy tak 
jasno to sobie przedstawiają, ale nawet jeśli nie potrafią powiązać
konsekwencji wynikających z różnych społecznych porażek, to one 
zawsze ujawnią się przy różnych okazjach i uzmysłowią nam, jak 
bardzo jesteśmy niezadowoleni. 

22



23

SPLĄTANE JEDNOSTKI 

Zagadnienie polityk publicznych zyskuje dodatkowo na zainteresowa-
niu przez to, że przyglądając się im, widzimy ciekawą ewolucję, jaką 
przechodzi życie zbiorowe. Otóż w gruncie rzeczy mamy coraz więcej 
polityk/programów publicznych. Co to oznacza? Stajemy się coraz 
bardziej od siebie zależni. Innymi słowy, jakość naszego życia zależy 
w coraz większym stopniu od decyzji innych ludzi, w tym od decyzji 
podejmowanych przez instytucje publiczne. To one decydują, jak je-
steśmy kształceni, z jakiego transportu publicznego korzystamy, jak 
szybko dostaniemy się z domu do pracy, czy dostaniemy jakieś wspar-
cie, gdy stracimy pracę, jaką dostaniemy rentę, gdy ulegniemy wypad-
kowi, czy będziemy mieli szansę na wyleczenie, gdy zapadniemy na 
jakąś poważniejszą chorobę. Niektórzy zamożni ludzie sami mogą so-
bie poradzić w powyższych wypadkach, ale większość społeczeństwa 
musi polegać na rozwiązaniach publicznych. 

Tymczasem, gdy przywołamy czasy starożytne, zobaczymy, że 
tam nie było polityki ekonomicznej w dzisiejszym rozumieniu, bo kwe-
stia zaspokojenia potrzeb materialnych leżała w gestii każdego czło-
wieka osobno. W czasach nam bliższych, a więc niemal do końca XIX 
nie istniała polityka społeczna, bo nie było państwowych sformalizo-
wanych systemów wsparcia ludzi w okresie przeżywania jakichś trud-
ności w utrzymaniu się, czy zabezpieczeniu potrzeb materialnych. 
Jak wiadomo, niemiecki kanclerz, Otto von Bismarck jako pierwszy 
wprowadził pewne elementy polityki społecznej w dzisiejszym rozu-
mieniu, ponieważ wprowadził ubezpieczenia społeczne. Po zakoń-
czeniu kariery zawodowej obywatele mogli liczyć na emeryturę. Ale 
i to jest nieporównywalne do dzisiejszych systemów emerytalnych. 
Ówczesny system asekuracji społecznej był taki, że emeryt podbierał 
świadczenie zaledwie przez kilka lat, bo szybko umierał. 

Dzisiaj natomiast jest system wcześniejszych emerytur, na któ-
rych ludzie żyją po dwadzieścia kilka lat, co oznacza, że polityka 
społeczna stoi przed większym wyzwaniem, aby umiejętnie kształ-
tować wysokość emerytur. Chodzi o to, aby z jednej strony państwo 
stać było na ich wypłacanie (czy przynajmniej dofinansowywanie
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z budżetu), a z drugiej strony, aby emeryt mógł przyzwoicie z nich 
żyć. Powyższe zagadnienia dla polityki publicznej wypływają w tym 
wypadku z ogromnych zmian w sposobie, w jaki funkcjonują rodzi-
ny. Można zwrócić uwagę na fakt, że historycznie rozluźniały się 
więzi społeczne, w tym również właśnie rodzinne. Kiedyś, domino-
wały wielopokoleniowe i duże rodziny i w nich problem emerytur nie 
był tak istotny. To zmieniło się, gdy ukształtował się model rodziny 
„2+1” (rodzice plus jedno dziecko, najwyżej dwoje). Ten nowy model 
nie daje starszym poczucia bezpieczeństwa. Wynika to wielu przy-
czyn, między innymi z praw ekonomii, ponieważ na dłuższe życie na 
emeryturze nie jesteśmy w stanie odpowiednio dużo zaoszczędzić. 
Powodem tego stanu jest presja bieżących wydatków ponoszonych 
po to, aby sprostać współczesnym wyśrubowanym standardom ży-
cia materialnego. Niekorzystnie zmienia się także proporcja między 
pracującymi a osobami będącymi już w stanie spoczynku zawo-
dowego. Ponadto ważnym czynnikiem tej sytuacji jest również to, 
że wraz z osłabianiem więzi społecznych przestajemy wierzyć, że 
młodsze pokolenie wciąż będzie chciało łożyć na emerytury genera-
cji swoich rodziców. 

Politycy tworzący polityki publiczne muszą uwzględniać powyż-
sze czynniki i w jakiś sposób znajdować rozwiązania. Długie życie 
po zakończeniu aktywności zawodowej to problem finansowy, ale
i psychologiczny, o czym świadczą domy starców i cały sektor usług 
tam występujący. Pomimo tych wszystkich trudnych uwarunkowań 
można założyć, że ludzie wciąż chcą jakoś godzić wysokie aspiracje 
dotyczące bieżącego poziomu życia materialnego z pragnieniem 
bezpieczeństwa na starość.

PARTNERSKA POLITYKA PUBLICZNA

Z powyższej prezentowanego kontekstu z pewnością łatwo można 
zrozumieć, czym w ogóle jest polityka publiczna (public policy), albo 
innymi słowy program publiczny, będący jej wyrazem. Chciałbym 
jednak wyraźnie sprecyzować te kwestie. Otóż można zgodzić się 
z Markiem Considine, który pisze, że polityka publiczna to coś, co 
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odpowiada na problemy niecierpiące zwłoki2. Polityka publiczna nie 
powstaje zatem dla zaspokojenia jakichś intelektualnych potrzeb. 
Jest natomiast wynikiem nacisków wypływających ze sfery realnych 
problemów, zwłaszcza tych najważniejszych z punktu widzenia 
danej zbiorowości. To ona sprawia, że osoby z różnych środowisk, 
z różnym poziomem społecznej legitymacji, zaczynają tworzyć pro-
gramy publiczne. Polityka publiczna obejmuje reakcję rządu czy sa-
morządu na określone problemy, ale dotyczy także zmagań samych 
obywateli z tymi problemami. 

Polityka publiczna nie jest czymś danym raz na zawsze w okre-
ślonym kształcie. Nie można powiedzieć, że na przykład pomoc 
społeczna czy polityka rynku pracy składa się z raz na zawsze 
ustalonych składników. Trzeba raczej mówić o całym procesie 
tworzenia polityk publicznych, czyli o procesie ich powstawania, 
uaktualniania, przekształcenia itp. Ważnym składnikiem procesu 
tworzenia polityk są analizy polityk publicznych. Analizy tworzą bo-
wiem proces dochodzenia do sformułowania finalnych programów
publicznych w oparciu o rozpatrywanie różnych dostępnych opcji, 
które powinny pojawiać się w procesie programowania publiczne-
go. Centralną kwestią jest tu udział poszczególnych podmiotów 
w procesie tworzenia polityk. W tej książce pokazujemy zalety, 
jakie niesie ze sobą udział możliwie najszerszego spektrum pod-
miotów, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnonarodowym. 
Ale tu spotykamy się z niezwykle złożoną kwestią zróżnicowania 
podmiotów uczestniczących w tym procesie. Wiadomo, że różne 
organizacje i instytucje mają różną wagę czy pozycję w społeczeń-
stwie, co określa ich zdolność do wpływania na przebieg formo-
wania finalnych programów publicznych. Istotne jest, aby istniała
równowaga między różnymi typami podmiotów. Nie zaprzecza to 
zasadzie, że finalne decyzje leżą po stronie instytucji wybieranych
demokratycznie i ich organów. Zagrożeniem jest tu raczej prze-
chwycenie publicznej agendy polityki publicznej przez określone 



podmioty uczestniczące oficjalnie w procesie albo podmioty (a na-
wet układy bezpodmiotowe), które działają w sposób nieformalny, 
a reprezentują partykularne interesy sprzeczne z interesem danej 
społeczności jako całości. 

RYNEK, PAŃSTWO I OBYWATELE

Programy publiczne tworzone są zazwyczaj w konstelacji trzech 
punktów odniesienia, które wpływają na ich kształt. Jest to rynek, 
państwo i sfera obywatelska. Wynika to z tego, że to te mechani-
zmy służą rozwiązywaniu zbiorowych problemów, takich jak dostęp 
do dochodu, do pracy, do wykształcenia, opieki medycznej i wielu 
innych usług publicznych. Rynek jest mechanizmem zaspokajania 
większości potrzeb materialnych obywateli. Dzięki niemu – jeśli po-
prawnie funkcjonuje – większość z nas zdobywa pracę, za pomocą 
której mamy dostęp do dochodu i większości potrzebnych usług. Ale 
rynek nie tworzy wszystkich produktów i usług, których potrzebuje-
my. Dlatego istnieje państwo, które uzupełnia rynek. Jego produk-
tem jest edukacja powszechna, służba zdrowia, systemy transpor-
towe, w tym cały wymiar regulowania wielu kwestii wynikających 
z życia zbiorowego. Żyjemy jednak również w sferze relacji z innymi 
obywatelami. Tworzymy z nimi rozwiązania, których nie przynosi ry-
nek ani państwo nie chce się w nie angażować. Może to być cała 
sfera działań na rzecz wzajemnej pomocy, wsparcia dla słabszych 
czy tworzenia aktywności w zakresie wspólnie spędzanego czasu. 

Istnieją oczywiście spory o rolę poszczególnych mechanizmów 
w rozwiązywaniu problemów społecznych. Najbardziej znany spór 
występuje między tymi, którzy uważają, że w życiu zbiorowym naj-
istotniejsze są mechanizmy wolnego rynku i wystarczy na nich się 
skoncentrować, a tymi, którzy mają tendencję do wskazywania na 
rolę państwa i jego regulacji oraz administracji. W tej publikacji 
nie ma potrzeby rozstrzygania go. Dążymy raczej do pokazania 
praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowych mechanizmów 
zarządzania. W praktyce poszczególne wymiary często mają dość 
luźne granice między sobą. 
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ETYKA WYBORÓW PUBLICZNYCH

W problematyce polityk publicznych niezwykle ważnym zagadnie-
niem jest przyjęcie pewnej metodologii formowania tych propozycji. 
Jak pisze Mark Considine, jedną z pierwszych rzeczy w analizach 
problemowych, jest zdefiniowanie problemu, w odpowiedzi, na któ-
ry ma powstać dana polityka publiczna. Trzeba ustalić, dla kogo 
dany problem jest rzeczywisty. W ustalaniu najczęściej dochodzi-
my do tego, że problem dotyczy określonej grupy, która chce do-
konać podziału zasobów niewystarczających dla wszystkich, albo 
chce rozstrzygnąć kwestię, w orbicie której występują sprzeczne 
interesy. Partnerstwa zatem mogą stanąć wobec np. takiego pro-
blemu, że w danej miejscowości grupa osób trwale bezrobotnych 
chciałaby móc skorzystać z programów przywracających ich na ry-
nek pracy. Z pewnością ta społeczność nie jest w sytuacji posiada-
nia nieograniczonych pieniędzy na wsparcie dla siebie. Są bowiem 
jeszcze inne grupy, na przykład absolwenci, którzy stwierdzają, że 
szkoły nie przygotowały ich odpowiednio do podjęcia pracy i wobec 
tego domagają się programów na podniesienie kwalifikacji. To też
kosztuje, a zatem w danej miejscowości powinna powstać polityka 
publiczna, która ustala, w jakiej proporcji rozdzielane są pieniądze 
na wsparcie poszczególnych grup społecznych. Można to uznać za 
klasyczny przykład dylematu, przed jakim stoją organizacje, instytu-
cje uczestniczące w firmowaniu polityk/programów publicznych.

Powyższy problem jest silnie osadzony w rozstrzygnięciach nor-
matywnych czy etycznych3. Decyzje dotyczące kształtu polityk nie 
są zazwyczaj neutralne moralnie. Ich rozstrzygnięcia pokazują bazę 
etyczną, która jest podstawą działania. Decyzja, by proponować 
umieszczenie na przykład bezdomnych w zamkniętych zakładach 
bez dostępu do wygód, jest wynikiem postrzegania tej grupy ludzi 
jako pasożytów, odszczepieńców, a nie osób, którym „powinęła się 
noga” i nie są w stanie funkcjonować tak jak większość obywateli, 



choć w związku z tym nie mają przecież mniejszej godności czy po-
trzeb zredukowanych jedynie do fizjologii. W pierwszym wypadku
chodzi o stworzenie kordonu sanitarnego wokół nich, aby nie stali 
się nosicielami chorób, a nie o przywrócenie zbiorowości. 

Tworząc polityki publiczne, musimy sobie uświadomić wartości, 
na podstawie których działamy. To znacznie ułatwi ich formowanie. 
Ważne jest także doprecyzowanie kontekstu, w którym dochodzi do 
partnerskiego tworzenia tych polityk. Tu już wiele mówiliśmy o ge-
neralnych zmianach następujących w społeczeństwach, gospodar-
kach, które w nowy sposób kształtują nasze życie zbiorowe. Tworzą 
też nowe zagrożenia, co sprawia, że musimy wymyślać nowe roz-
wiązania, aby zachować taki model społeczeństwa, na którym nam 
zależy. 

W zagadnieniu polityk publicznych sprawą kluczową wydaje się 
także zagadnienie, kto uczestniczy w ich powstawaniu, to znaczy ja-
kie organizacje, instytucje czy wręcz osoby. W partnerskiej koncepcji 
tworzenia polityk można mówić o swoistej sieci polityki publicznej, 
co oznacza, że trzeba wziąć pod uwagę możliwie najszerszą konste-
lację podmiotów. Jedynym ograniczeniem jest status merytoryczny 
danych podmiotów. One muszą być w stanie coś wnieść w proces 
formowania wiedzy o danym polu zagadnień publicznych. Wielką 
wartością tej sieci jest zazwyczaj otwartość na nowe podmioty, które 
mogą wnieść czynniki przesądzające o sukcesie, czyli optymalnym 
uformowaniu finalnych polityk. Warto jednak zdać sobie sprawę
z zagrożeń. Niektóre podmioty mogą usiłować ograniczyć wejście 
nowych. Z tym problemem związana jest kwestia jakości kapitału 
społecznego, który, jeśli jest ona wysoka, charakteryzuje się między 
innymi zdolnością do otwartości i zawiązywania nowych relacji spo-
łecznych z myślą o realizacji celów społecznych danej wspólnoty. 
Mark Considine twierdzi, że sieci muszą wyróżniać się znacznym 
poziomem wewnętrznej spójności i zdolności do współdziałania 
wewnętrznego, Umożliwia nam to bowiem wytworzenie zaplecza 
organizacyjnego, które jest niezbędne do realizowania projektów 
dotyczących rozwoju ekonomicznego i walki z np. wykluczeniem 
społecznym. Ponadto istotna jest też jakość związków i więzi określo-
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nych lokalnych sieci z innymi sieciami, podmiotami lub sferami życia 
społecznego. Jakość ta decyduje, na ile dana sieć dobrze radzi sobie 
z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, z czerpaniem wiedzy z po-
dejmowanych innych innowacyjnych przedsięwzięć, ze zdobywaniem 
dostępu do innych ważnych zasobów niedostępnych na miejscu4.

POLITYKA PUBLICZNA NA POZIOMIE LOKALNYM

Wiele programów publicznych powstaje na poziomie centralnym, 
to znaczy, że parlament i rząd decydują o ich powstaniu i kształcie. 
Rząd ma zazwyczaj większość w parlamencie, dlatego może pro-
ponować projekty ustaw, które właśnie w przedkładanym kształcie 
zostają uchwalane. Akty wykonawcze do tak inicjowanych ustaw 
powstają na poziomie ministerstw i innych urzędów centralnych. 
Cały czas o politykach, ich zakresie i treści decydują zatem czyn-
niki administracyjne. Chcąc poznać na przykład politykę publiczną 
w zakresie pomocy społecznej, musielibyśmy zebrać całość ustaw, 
rozporządzeń i innego typu regulacji z tej dziedziny. Dopiero wów-
czas moglibyśmy ocenić najważniejsze cechy tej polityki, w tym na 
przykład jej spójność, wpływ na inne pokrewne polityki, na przykład 
politykę zatrudnienia, politykę zdrowotną, edukacyjną itp. Dodatko-
wo do dokonania pełniejszej oceny powinniśmy zapoznać się z wy-
branymi badaniami pokazującymi, jak funkcjonują w praktyce roz-
wiązania uregulowane w ustawach i aktach niższego rzędu. Polityki 
publiczne związane są bowiem z instytucjami, czyli urzędami czy or-
ganizacjami, które odpowiadają za wykonanie polityk. Na przykład 
w Polsce w wypadku polityki pomocy społecznej mamy ośrodki po-
mocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy 
społecznej, ośrodki wsparcia kryzysowego itp. To wszystko razem 
wzięte daje określony rezultat w postaci pewnego modelu działania 
polityki pomocy społecznej. Najlepiej mogą to ocenić odbiorcy jej 



usług. Ale jednocześnie powinny być prowadzone stałe prace ewa-
luacyjne czy badania oceniające, jak działa system jako całość, jak 
działają jego poszczególne elementy itp. Aby tę politykę można było 
ocenić, powinna ona mieć jasno określony cel. Jeśli tym celem jest 
np. usamodzielnienie odbiorców pomocy społecznej, to powinniśmy 
badać, czy ośrodki wsparcia realizują go, a więc czy realizowane 
przez nie programy prowadzą do osiągnięcia samodzielności. 

Zaznaczyłem wyżej, że polityki publiczne na poziomie central-
nym/ogólnokrajowym są tworzone przez rząd i parlament. Otóż 
w praktyce jest to bardziej złożone. Wprawdzie rząd doprowadza 
do uchwalenia prawa, które określa kształt polityk publicznych, ale 
nie oznacza to, że przedstawiciele rządu i parlamentu zamykają 
się w czterech ścianach jakiegoś pokoju i pokątnie tworzą projekty 
ustaw a potem je „przepychają” przez ścieżkę legislacyjną. Tu poja-
wia się bowiem zagadnienie partnerstwa, które jest przedmiotem 
głównego zainteresowaniem tej publikacji. W naukach społecznych 
powszechnie już uznaje się, że w obecnej dobie, aby móc tworzyć 
trafne i efektywne polityki publiczne, cały proces ich powstawania 
musi angażować o wiele więcej podmiotów. Poprzez uczestnictwo 
w procesie całe spektrum podmiotów jest swoistymi interesariusza-
mi (uczestnikami) danej polityki. Są wiec w nim instytucje i organi-
zacje, które świadczą usługi przewidziane przez politykę pomocy 
społecznej, organizacje, które związane są z odbiorcami tych usług. 
Mogą to być analitycy, badacze tematu, samorządowcy, parlamen-
tarzyści, urzędnicy różnych szczebli. W ich gronie następuje proces 
oceny stanu zastanego polityki, tworzenie propozycji zmian, two-
rzenie systemu oceny propozycji, konsultacji i generowania wiedzy 
niezbędnej do tego, aby mogła powstać albo być zmodyfikowana
polityka publiczna w omawianym tu zakresie. 

Powyższy ustęp pokazuje to, co badacze określają mianem 
przejścia od rządu do zarządzania. Rząd zachowując, kluczową rolę 
w kształtowaniu polityk publicznych, staje się jednak tylko elementem 
całego procesu ich powstawania i wykonywania. Polityka pomocy 
społecznej jest dobrym przykładem, na którym można zobaczyć rolę 
poszczególnych instytucji i organizacji. W jej obrębie rząd ma za 
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zadanie stworzyć zręby systemowe tej polityki. Konstytucyjnie odpo-
wiada bowiem za system pomocy. Art. 71 ustęp 1 mówi, że rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej zwłasz-
cza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze 
strony władz publicznych. Powyższy ustęp Konstytucji mówi w zasa-
dzie o roli władz publicznych, a nie tylko o roli rządu. Oznacza to, 
że obywatel może wnieść roszczenia władzy na poziomie lokalnym. 
Tu można nawet wskazać, że tak skonstruowany przepis konstytu-
cyjny jest szczególną podstawą do realizowania go poprzez polityki 
kształtowane partnersko, lokalnie i wielosektorowo. W każdym ra-
zie szeroko rozumiane państwo przyjmuje zatem na siebie pewną 
odpowiedzialność. Dlatego musi mieć politykę publiczną w zakre-
sie problematyki pomocy społecznej. Jednocześnie specyfiką dzi-
siejszych czasów jest to, że rząd nie posiada już wszystkich kluczy 
do sukcesu. Rzecz w tym, że problematyka pomocy społecznej jest 
częścią niezwykle rozbudowanej w ostatnich dekadach dyscypli-
ny, jaką jest polityka społeczna. Aby stworzyć funkcjonalny system 
polityki publicznej w tym zakresie, trzeba mieć olbrzymią wiedzę 
wynikającą z badań społecznych i z teorii. Tymczasem biurokracje 
państwowe mają problem z nadążaniem za rejestrowaniem tego, 
co się dzieje w tym zakresie, nie mówiąc o tworzeniu adekwatnych 
rozwiązań publicznych. Powstają wciąż nowe zjawiska w zakresie 
marginalizacji społecznej, które powinny znajdować odzwierciedle-
nie w kształcie polityk publicznych. Z drugiej strony bezcenne klucze 
do rozwiązania problemu leżą w rękach samych odbiorców polityk 
pomocy społecznej i tych, którzy ich reprezentują. Olbrzymim źró-
dłem wiedzy są także pracownicy socjalni pracujący w różnego typu 
ośrodkach pomocy społecznej. Można by tu wymieniać jeszcze inne 
grupy, bez których trudno wyobrazić sobie powstanie i realizację 
sensownej polityki pomocy społecznej.

RZĄD – PROBLEM CZY ROZWIĄZANIE?

A zatem w dzisiejszych czasach rząd może być jedynie częścią ca-
łego procesu tworzenia polityk publicznych. Gdy chcemy, aby one 



były pozytywnym czynnikiem w naszym życiu indywidualnym i zbio-
rowym, to powinny być one tworzone w stylu partnerskim, zarówno 
w przekroju rząd – partnerzy społeczni, a także w przekroju rząd 
– samorządy terytorialne. Jak poniżej zobaczymy, wiele polityk 
publicznych wykonywanych jest na poziomie lokalnym, chociaż są 
projektowane i uchwalane na poziomie centralnym. Tym samym to 
właśnie partnerstwo ma wielki potencjał w sensie możliwości ura-
cjonalnienia procesu powstawania polityk. 

Polityki publiczne na poziomie lokalnym obejmują m.in. pomoc 
społeczną, politykę społeczną, edukację, bezpieczeństwo, elemen-
ty polityki gospodarczej itp. Polityki lokalne są w tej trudniejszej 
sytuacji, że mają miejsce w ramach regulacyjnych, które zostały 
określone na szczeblu centralnym. Niemniej jednak pozostawiają 
one zazwyczaj miejsce na uformowanie własnego stylu ich wyko-
nywania czy dookreślania. Gminy mają udział w polityce społecz-
nej polegający na prowadzeniu ośrodków pomocy społecznej. Nie 
jest to cały zakres polityki publicznej w tym obszarze, ponieważ 
inne jej elementy prowadzą powiaty (te prowadzą np. domy pomo-
cy społecznej, ośrodki wsparcia kryzysowego itp.), a jeszcze inne 
województwa. Podział w realizacji tej polityki publicznej zakłada 
ustawa o pomocy społecznej. Art. 2. ustęp 2 głosi, że Pomoc spo-
łeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 
współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organi-
zacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, inny-
mi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi5. 

Ustawa przyznaje ministrowi do spraw zabezpieczenia społecz-
nego prawo do tworzenia koncepcji i określanie kierunków rozwoju 
w obszarze pomocy społecznej. Ustawa określa typy wsparcia w ra-
mach usług pomocy społecznej oraz standardy tych usług, a admi-
nistracja rządowa monitoruje ich wykonywanie przez gminy i po-
wiaty oraz województwa. 
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5  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64. poz. 
593, ze zm.).  
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Jak wspomniałem wyżej, samorządy lokalne mają pole do 
kształtowania tej polityki w sposób, który jest w pewnym stopniu 
niezależny od władz centralnych i daje szansę na efektywne świad-
czenie usług dla ich odbiorców. Tak jak na poziomie centralnym po-
trzebne jest partnerstwo, aby sensownie ukształtować daną politykę 
publiczną, tak też sprawa wygląda na poziomie lokalnym. Tu także 
kształtowanie i prowadzenie polityki publicznej wymaga szerokich 
partnerstw. Partnerstwa musiałyby mieć profil wynikające z charak-
teru danej polityki. W każdym razie powinny one zakładać udział 
instytucji publicznych samorządowych i rządowych, organizacji 
pozarządowych i religijnych, zawodowych, samorządów różnych 
szczebli. Mozaika organizacji i instytucji lokalnych zajmujących się 
lokalnie pomocą społeczną jest dość różnorodna. Mamy tam insty-
tucje gminne, jak ośrodki pomocy społecznej, czasami Gminne Cen-
tra informacji, Straż Miejską, gminne przedsiębiorstwa komunalne. 
Po stronie powiatu mamy centra pomocy rodzinie (i instytucje przez 
te centra kontrolowane), domy pomocy społecznej, urząd pracy. Są 
również instytucje zarządzane ze szczebla administracji rządowej: 
policja, straż pożarna (na wsiach są ochotnicze straże pożarne). 

Partnerstwa w zakresie polityki pomocy społecznej powinny za-
cząć działania od zaplanowania swojego udziału w napisaniu strate-
gii rozwiązywania problemów społecznych. Powstanie takiej strategii 
przewiduje ustawa o pomocy społecznej z 2004 r. Jej tworzenie daje 
okazję do wykreowania całego procesu budowania lokalnego konsen-
susu w dziedzinie polityki społecznej. Strategia mogłaby mieć część 
analityczną, która pokazuje sytuację w zakresie problemów społecz-
nych, a także część planującą konkretne programy skierowane do 
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mogłaby zakładać 
wykonanie części zadań społecznych przez organizacje pozarządowe.

WŁADZA W DÓŁ

Na koniec tego rozdziału warto wspomnieć, że w ostatnich dziesię-
cioleciach wiele krajów przegrupowywało poszczególne kompeten-
cje do wykonywania polityk publicznych między różnymi szczeblami 
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władzy. Na sile zyskiwał trend decentralizacji, co oznaczało, że wiele 
uprawnień do wykonywania polityk publicznych przejmowały samo-
rządy lokalne6. W Polsce również ten trend zaistniał i spowodował, 
że w 1999 roku przeprowadzono daleko idącą reformę decentra-
lizacyjną. W jej wyniku szereg funkcji wykonywanych na szczeblu 
rządowym przekazano w gestię samorządów. Ponadto utworzono 
wówczas powiaty oraz samorządowe województwa. W kontekście 
tego trendu można powiedzieć, że partnerstwa stały się jeszcze bar-
dziej potrzebne. Obecnie szereg polityk publicznych realizowanych 
jest na różnych szczeblach władzy samorządowej. Chcąc realizo-
wać efektywną politykę społeczną na szczeblu gminy, trzeba byłoby 
mieć po swojej stronie powiat, ponieważ to on prowadzi politykę 
zatrudnienia (urzędy pracy), a także ma kolejny element polityki 
społecznej w postaci powiatowych centrów pomocy rodzinie. Part-
nerstwa wydają się nieodzowne. 

Trudno jednoznacznie sprecyzować, jaki był zakres decentra-
lizacji w odniesieniu do wszystkich krajów europejskich. W wielu 
państwach na przykład publiczne służby zatrudnienia (urzędy pra-
cy) pozostały w ręku władzy centralnej (inaczej niż u nas). Widać 
to na przykładzie Wielkiej Brytanii, a także częściowo Niemiec, Au-
strii oraz Irlandii. Decentralizacji towarzyszyło często wprowadze-
nie partnerów społecznych w mechanizmy współzarządzania nimi. 
W Wielkiej Brytanii sprawy zatrudniania pozostały na szczeblu cen-
tralnym, ale urzędy pracy działają jednak w konstelacji lokalnych 
uwarunkowań. Ich centra pracy (job centres) są zazwyczaj częścią 
lokalnych partnerstw. 

W przypadku Wielkiej Brytanii wpływ na proces decentraliza-
cji miało przekonanie rządu (od 1997 do dzisiaj władzę sprawuje 
Partia Pracy), że samorządy mogą wesprzeć realizację centralnej 
polityki publicznej. Dlatego rząd zaproponował plan modernizacji 
lokalnej władzy (local government modernisation agenda, LGMA). 

6  Zob.: Hugh Mosley Decentralizacja polityki zatrudnienia i nowe formy zarządzania: podejmując 
wyzwanie odpowiedzialności, (raport podstawowy na sesję II: „Godzenie elastyczności z odpowie-
dzialnością”), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 27-28 marca 2003. 
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W latach 1998-2001 wprowadził ponad 20 różnych inicjatyw pro-
gramowych, których celem była modernizacja i usprawnienie dzia-
łania władz na szczeblu lokalnym. Kluczową rolę odegrała ustawa 
the Local Government Act 2000, która zrestrukturyzowała system 
podejmowania decyzji i kwestie odpowiedzialności w lokalnym 
rządzie. Lokalne rady zyskały nowe uprawnienia umożliwiające  
im prowadzenie lokalnych polityk ekonomicznych, społecznych 
i związanych ze środowiskiem naturalnym. Duże znaczenie miały 
zmiany strukturalne w funkcjonowaniu rad i zarządów, w tym jasne 
oddzielenie funkcji pełnionych przez większość radnych od zarzą-
dów rad lokalnych (executive councilors). W efekcie decyzje zapada-
ją szybciej i jest jaśniejsze, kto odpowiada za nie. Radni nie repre-
zentują teraz rady w społeczeństwie, ale reprezentują społeczność 
w radzie. W radach powstały komitety ds. przeglądów i kontroli 
działania zarządów. Ustawa sprzyjała także poprawie relacji mię-
dzy radami samorządowymi, a innymi ciałami publicznymi, prywat-
nymi i obywatelskimi działającymi na danym obszarze. Władze sa-
morządowe zostały zobowiązane do tworzenia lokalnych strategii 
we współpracy z lokalnymi partnerami. 

W 2004 roku rząd opublikował dokument programowy pt. „Przy-
szłość lokalnego rządu: rozwijanie 10-letniej wizji”7. Zakładał on dal-
sze poszerzenie pola działania dla samorządów (poprzez m.in. reduk-
cję różnego typu regulacji), ale z drugiej strony rząd położył nacisk 
na tworzenie standardów, które zobowiązywały je do zachowania 
odpowiedniej jakości usług publicznych. Standardy dotyczą choćby 
wysokiego poziomu usług związanych ze szkolnictwem czy z polityka-
mi, których odbiorcą są dzieci. Nastąpiła znacząca redukcja w gąsz-
czu regulacji, między innymi w zakresie kontroli lokalnych finansów
(zapożyczania się). Zredukowano różne inspekcje kontrolne, wymogi 
w zakresie planowania, choć niektóre sformułowano w bardziej pre-
cyzyjny sposób. Więcej swobody uzyskały zwłaszcza samorządy najle-
piej radzące sobie z wykonywaniem powierzonych im zadań i usług. 

7  The Future of Local Government: Developing a 10 year vision, Local Government Strategy Unit, 
2004. 



Samorządy dostały jasne przesłanie. Mają dbać o sprawy 
uznane za strategiczne, czyli przywództwo lokalne, promowanie 
zaangażowania obywateli, świadczenie usług wysokiej jakości oraz 
doskonalenie ram pozwalających adekwatnie oceniać wyniki ich 
pracy. Za kluczowe uznano także stałe tworzenie konsensusu mię-
dzy rządem centralnym a lokalnymi władzami. Dokument głosi „Na-
szą wizją jest: doskonalenie lokalnych usług, które zapewniają speł-
nienie ustanowionych narodowych standardów i które zaspokajają 
potrzeby i preferencje lokalnych mieszkańców. To wymaga nowych 
relacji między rządami lokalnymi i centralnym opartych na dialogu. 
Wymaga to silnego zarządzania w oparciu o wyniki we wszystkich 
lokalnych władzach, wymaga jasności co do tego, gdzie są dopusz-
czalne różnice między narodowymi i lokalnymi standardami oraz 
wymaga efektywnego wykorzystania szerokiego spektrum dostar-
czycieli [usług – az] i dostępnej technologii”8.

Rząd podkreślał swoją naczelną intencję, że realia lokalnego 
rozwoju powinny być takie, aby nikt nie czuł się poszkodowany z ra-
cji miejsca, w którym przyszło mu żyć. A zatem żadna społeczność 
terytorialna nie powinna być w takiej sytuacji, aby to wpływało na 
niższe szanse życiowe jej mieszkańców. Władze lokalne i inne lokal-
ne podmioty powinny docierać zwłaszcza do tych mieszkańców, któ-
rzy są w gorszym położeniu. Powinny wspierać zmarginalizowanych 
czy grupy społecznie wykluczone, aby ich głos był słyszalny. Przede 
wszystkim jednak usługi publiczne powinny do nich docierać w ta-
kim stopniu, w jakim trafiają do innych. Powinny one odpowiadać
na ich potrzeby.

Ciekawe jest to, że jednocześnie zaplanowano wieloletni pro-
gram ewaluacji długoterminowych skutków procesu decentralizacji, 
co oznacza, że uważnie przyglądano się całemu procesowi. Politycy 
mieli nadzieję, że operacja uda się, ale postanowili jednak przypa-
trywać się temu, co z tego wynika na bieżąco. Przede wszystkim 
chcieli mieć pewność, że nie obniży się poziom usług wykonywanych 

8  The Future of Local Government: Developing a 10 year vision, Local Government Strategy Unit, 
2004, s. 18. 
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przez podmioty lokalne. Politycy szczebla centralnego zdawali sobie 
sprawę, że nawet jeśli za usługi publiczne odpowiadać będą samo-
rządy, to jednak w oczach społeczeństwa i tak odpowiedzialność 
spada na rząd. Przeciętnego obywatela obchodzi to, czy ma dostęp 
do dobrych usług, a sposób ich wykonywania jest zwykle poza jego 
zainteresowaniem. W rezultacie, powołano partnerstwo organiza-
cji badawczych do przeprowadzenia ewaluacji9.

9  It includes representatives from the Audit Commission, the Employers’ Organisation for Local 
Government, the Improvement and Development Agency, the Local Government Association, Com-
munities and Local Government and SOLACE.
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PARTNERSTWA TWORZĄCE 
ROZWIĄZANIA PUBLICZNE 
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Poniżej będziemy kontynuowali rozważania o roli lokalnych partnerstw 
w tworzeniu lokalnych polityk publicznych. Na wstępie chcę jednak 
przypomnieć, że za lokalne partnerstwa społeczne uznaję organiza-
cje/struktury, które tworzone są oddolnie. Tworzą je miejscowe insty-
tucje publiczne, w tym samorządy, władze lokalne, a także organiza-
cje pozarządowe, organizacje związków zawodowych i pracodawców 
itp. Na potrzeby tej publikacji możemy posłużyć się definicją Mike’a
Geddesa, który uznał, że z lokalnym partnerstwem mamy do czynienia 
wówczas, gdy: (1) lokalne organizacje i instytucje powołały łączącą je 
formalną strukturę organizacyjną; (2) lokalne organizacje i instytucje 
podejmują wspólne działania, łącznie z grupami społecznymi, które 
uznawane są za słabsze ekonomicznie i społecznie oraz na ich rzecz; 
(3) lokalne organizacje i instytucje wypracowują wspólny plan działań 
dotyczący kwestii najistotniejszych dla danej społeczności lokalnej; (4) 
wśród wspólnych celów są: np. walka z bezrobociem, wykluczeniem 
społecznym oraz działania na rzecz lokalnego rozwoju10. 

Pamiętajmy zatem, że partnerstwa są formami współdziałania, 
które mają charakter w znacznym stopniu sformalizowany, co wyraża 
się w istnieniu konkretnej struktury organizacyjnej, pewnej procedury 
podejmowania decyzji, zasady członkostwa itp. Tak rozumiane part-
nerstwa wspiera Komisja Europejska oraz właśnie takie partnerstwa 
powstają w wielu krajach Zachodu. Niezwykle sformalizowaną po-
stać mają partnerstwa lokalne działające w Irlandii, która uznawana 
jest za modelowy przykład w rozwoju partnerstw (więcej na ten temat 
w książce „Siła partnerstwa”). Tam ta formalna strona została rozbu-
dowana, ponieważ partnerstwa mają w znacznym stopniu charakter 
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10  M. Geddes, Local Partnership: A Successful Strategy for Social Cohesion?, European Research 
Report European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, s. 15.
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wykonawczy, to znaczy one wykonują szereg programów wspierają-
cych ludzi na rynku pracy czy osoby zagrożone wykluczeniem. Re-
alizują także projekty wspierania przedsiębiorczości. Pod względem 
organizacyjnym mają postać spółek non-profit. Działają w nich rady
partnerstw liczące zwykle ok. 20 -25 osób, a w ich składzie znajdu-
ją się przedstawiciele organizacji i instytucji wywodzących się z ciał 
publicznych, organizacji pozarządowych, charytatywnych, związków 
zawodowych czy organizacji pracodawców. Od 1999 roku w radach 
zasiadają także lokalni radni, co wzmacnia demokratyczną legityma-
cję partnerstw. Partnerstwa zwykle zatrudniają na etacie kilka osób, 
które odpowiadają za koordynację realizowanych projektów. Swoje 
przedsięwzięcia finansują one z programów rządowych, a czasami
z unijnych. Aby dostać pieniądze, muszą najpierw przedłożyć w rzą-
dowej agencji Pobal raporty i analizy strategiczne pokazujące, na 
ile rozumieją problemy lokalne, ich genezę oraz konsekwencje, które 
mogą wyniknąć, z ich złego zidentyfikowania i nierozwiązania. Part-
nerstwa muszą również pokazać, że są reprezentatywne na swoim te-
renie, czyli że angażują przedstawicieli wiodących grup społecznych, 
a także grupy zagrożone społeczną marginalizacją.

Nieco inną charakterystykę partnerstw proponuje Mark Considi-
ne, wybitny znawca tej tematyki. Jego zdaniem partnerstwa między 
podmiotami państwowymi, społecznymi i prywatnymi, mimo trud-
ności są rozwijane tam, gdzie istnieje powszechne przekonanie ich 
uczestników, że jest to właściwa droga budowania nowych mechani-
zmów zarządzania problemami zbiorowymi. Considine wyróżnia na-
stępujące cechy wspólne wśród wielu odmian partnerstw: (1) są one 
próbą wykorzystywania układów partnerskich między rządem a in-
nymi uczestnikami życia społecznego; (2) koncentracja partnerstw 
na inicjatywach o charakterze terytorialnym; (3) partnerstwa są wy-
razem dążeń do decentralizacji usług publicznych; (4) są wyrazem 
pragnienia podniesienia konkurencyjności lokalnych gospodarek; (5) 
są wyrazem pragnienia działania na rzecz włączenia społecznego11. 

11  M. Considine, Local Partnership: Different Histories, Common Challenges – A Synthesis  
[w:] Decentralisation. A New role for Labour Market Policy, OECD 2003, s. 257. 



Generalnie rzecz biorąc, partnerstwa uznaje jako ważne i wyróżnia-
jące się kanały działania, poprzez które lokalne i centralne podmio-
ty są w stanie doprowadzać do istotnych przełomów w zarządzaniu 
publicznym.

Definicja Geddesa pozwala nam odróżnić partnerstwa od ini-
cjatyw partnerskich czy partnerstw projektowych. Otóż partner-
stwa są stałą instytucją lokalną, a te następne są to przedsięwzię-
cia czasowe albo jednorazowe. Inicjatyw partnerskich – również 
niezwykle cennych – jest z pewnością w Polsce więcej niż samych 
partnerstw. Przejawiają się one między innymi w formie różne-
go typu inicjatyw o charakterze konsultacji podejmowanych przy 
okazji jakiegoś ważnego wydarzenia czy inwestycji lokalnej. W nie-
których gminach powstały nawet odrębne komórki organizacyjne 
w urzędach. Ich zadaniem jest utrzymywanie stałych kontaktów 
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. 
Funkcjonowanie takiego rozwiązania nie tworzy partnerstwa, jest 
na pewno inicjatywą partnerską. Stała forma konsultacji i kontak-
tów z organizacjami pozarządowymi może stać się formą partner-
stwa, a zwłaszcza, gdy odgrywają konkretną rolę w procesie po-
dejmowania decyzji w danej miejscowości. Poniżej przedstawiamy 
jednak argumenty, że partnerstwo otrzymuje najdojrzalszą postać, 
gdy staje się stałym mechanizmem działania, w którym poszczegól-
ne podmioty uczestniczące mają określone, stałe role. Nie musi to 
oznaczać stworzenia z partnerstw machiny wykonawczej w jakiejś 
konkretnej dziedzinie lokalnego życia, ale istotne wydaje się jasne 
sformalizowanie sposobu, w jaki działa partnerstwo. Na przykład 
może ono pełnić funkcję ciała kluczowego dla procesu powstawania 
lokalnych strategii rozwojowych (w zakresie lokalnej gospodarki czy 
strategii rozwiązywania problemów społecznych). Wówczas powin-
no być jasno określone, jakie są oczekiwania i jakie zasoby powinny 
przygotować lokalne organizacje, aby móc efektywnie uczestniczyć 
w pracach partnerstwa.

A zatem rozumiejąc, jakie partnerstwa mamy na myśli, chciał-
bym przejść do omówienia kluczowego tematu dla tej książki. Otóż 
partnerstwa jako byty dość sformalizowane, lepiej nadają się do 
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tego, aby efektywnie uczestniczyć w formowaniu lokalnych progra-
mów czy polityk publicznych. Zyskują bowiem lepszą zdolność do ko-
ordynacji pracy swoich członków. Dają większą szansę na tworzenie 
bardziej kompleksowych programów oraz gwarantują ciągłość dzia-
łania przez dłuższy czas. Takie partnerstwa są także dobrą odskocz-
nią do tworzenia mechanizmów wdrażania programów do praktyki. 
Grupują one bowiem potencjalnych wykonawców, a więc instytucje 
publiczne (np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomo-
cy rodzinie, urzędy pracy), a także organizacje pozarządowe, religij-
ne oraz oczywiście władze samorządowe. 

W Polsce mamy niewiele partnerstw, które posiadają powyższe 
cechy. One dobrze sprawdzają się w takich krajach, jak Irlandia, 
Finlandia czy Austria, ale u nas doświadczenia pokazują, że środo-
wiska lokalne mają poważne trudności z ich zawiązywaniem i kon-
tynuowaniem. Dlatego rozsądne jest przyjęcie pewnej strategii ich 
stopniowego rozwoju. Na tym etapie za cenne należy uznać wszel-
kie partnerskie współdziałanie na poziomie lokalnym, zwłaszcza 
gdy mamy do czynienia z tworzeniem lokalnych programów w za-
kresie polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy. Może ono 
wyrażać się w mniej sformalizowanym współdziałaniu, jak poprzez 
tworzenie forów dyskusji przed odejmowaniem ważnych decyzji 
przez samorządy. 

CO WOLNO WOJEWODZIE, TO NIE… PARTNERSTWOM 

Wiele partnerstw stara się wpływać na kształt lokalnych, a nawet 
narodowych polityk publicznych. Mike Geddes, zauważa nawet, że 
na poziomie lokalnym partnerstwa postrzegają swoją rolę w two-
rzeniu polityk w sposób wyjątkowy. Powód do tego widzą w tym, 
że reprezentują całą gamę lokalnych partnerów. Jest to źródło ich 
pewności siebie. W tym znaczeniu mają większe uprawomocnienie, 
którego nie mają inni uczestnicy polityki publicznej. Jak pisze Ged-
des, lokalne partnerstwa mogą być zainteresowane wywieraniem 
wpływu na regionalne lub narodowe polityki publicznej, gdy doty-
czą one: (1) spraw w ramach których działają lokalne partnerstwa; 



(2) gdy mają one wpływ na wyniki, jakie lokalne partnerstwo pró-
buje osiągnąć. Oczywiście nie można się łudzić co do skali tego od-
działywania. Zwykle jest ono cząstkowe. „(…) lokalne partnerstwa 
najczęściej mają wpływ na marginalne elementy narodowej polityki 
publicznej, jak również jedynie na pewne szczegóły dotyczące jej 
wdrażania, (…)”.

Analizy Mike’a Geddesa pokazują również, wiele parnerstw 
z zachodnich krajów UE stara się wpływać na centralną politykę 
publiczną. Mają ku temu wiele powodów. Chcą tworzyć korzystne 
dla siebie otoczenie. Chcą wpływać na rząd, aby nie blokował ich 
działań. Zauważają, iż bywa, że polityka centralna w niewystarcza-
jącym stopniu bierze pod uwagę potencjał środowisk lokalnych do 
rozwiązywania ważnych kwestii publicznych. Partnerstwa niejedno-
krotnie dają wyraz przekonaniu, że ich doświadczenie upoważnia 
je do orzekania, które praktyki i formy działania sprawdzają się 
w działaniu.

Na przykład partnerstwo w kanadyjskim Calgary zajmujące się 
zwalczaniem ubóstwa za swoje główne zadanie uznało wypracowy-
wanie różnorodnych metod wpływania na politykę publiczną, gdyż 
uważa, że instytucje rządowe nie działają w sposób ani systema-
tyczny, ani systemowy. Nie rozumieją one często przyczyn, które po-
wodują ubóstwo. Dlatego partnerstwo promuje bardziej holistyczne 
podejście do tych kwestii. Z kolei partnerstwo na rzecz zatrudnienia 
w Berlinie, Neukoelln, stara się wpłynąć na programy publiczne, bo 
chce, aby lokalne działania w zakresie zatrudnienia były wspiera-
ne przez wszystkie instytucje publiczne. Z kolei Partnerstwo Rozwój 
Ballyhoury (Irlandia) działające w obszarze wiejskim, stara się tak 
wpływać na politykę publiczną na szczeblu centralnym, aby nie po-
mijała ona spraw wiejskich oraz aby już na etapie jej formowania 
była ona ,,sprawdzona w terenie wiejskim”. Partnerstwo chciałoby 
mieć wpływ na alokację środków, aby na przykład poprawić infra-
strukturę terenów wiejskich. 

Również niektóre lokalne partnerstwa w Anglii (nazywa się je 
lokalne partnerstwa strategiczne, LSP) starają się wpływać na poli-
tykę/programy rządu, w tym zakresie, w jakim rząd określa parame-
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try działania i finansowania partnerstw. Miały one wkład w ostatnie
konsultacje (przeprowadzone przez rząd) przed publikacją nowych 
wytycznych dla nich. Z kolei partnerstwa związane z „Nową umową 
na rzecz społeczności lokalnych” (NDC, New Deal for Communities) 
chcą wpływać na lokalnych decydentów. Wypracowały bowiem wła-
sne podejście do odnowy obszarów upośledzonych społecznie. 

Jest oczywiste, że nie wszystkie lokalne partnerstwa przejawia-
ją wolę wpływania na politykę publiczną. Niektóre skoncentrowane 
są na wykonywaniu konkretnych przedsięwzięć albo brakuje im cza-
su na odgrywanie szerszej roli. Jednak z czasem z pewnością więcej 
partnerstw wejdzie w rolę współtwórców polityki publicznej.

Partnerstwa starają się wywierać wpływ na lokalne publiczne 
programy poprzez oddziaływanie na lokalną władzę. Wiele part-
nerstw stara się oddziaływać również na inne lokalne podmioty, 
czyli instytucje, organizacje itp. Chodzi w tym o budowanie popar-
cia dla swoich priorytetów. Na przykład Partnerstwo Centralna 
Uusimaa (w Finlandii) wpływa na lokalne podmioty publiczne i te, 
które związane są z biznesem, aby budować wśród nich współod-
powiedzialność i pozytywne podejście do problemu zatrudnienia. 
Z kolei Terytorialny Pakt Zatrudnienia Noed Barese Ofantino (Wło-
chy) starał się wpływać na lokalne instytucje i ich politykę, ponieważ 
dostrzegał potrzebę uformowania nowego podejścia do lokalnego 
zarządzania. Chciał, aby problematyka rozwoju lokalnego i zatrud-
nienia została potraktowana bardziej strategiczne.

Natomiast w Anglii lokalne partnerstwo strategiczne (Local 
Strategic Partnerships, LSP) lub partnerstwa tworzone w ramach 
„Nowej umowy na rzecz społeczności lokalnych” (New Deal for Com-
munities, NDC12) wpływają na swoje otoczenie, aby kształtować peł-
niejsze podejście lokalnych podmiotów do problematyki lokalnych 
usług publicznych. Dla partnerstw to zagadnienie ma strategiczny 

12  New Deal for Communities był jednym z głównych programów rządowych służących wsparciu 
społeczności lokalnych, które znajdowały się w najtrudniejszym położeniu pod względem społecz-
nym i ekonomicznym. Otrzymały one pomoc pieniężną na projekty, które zyskały akceptację przed-
stawicieli różnych środowisk w poszczególnych społecznościach lokalnych. Program rozpoczęto 
w 1998 r. – od redakcji.



charakter. Jak stwierdza M. Geddes, w tych działaniach więcej jest 
jednak chęci niż uzyskiwania wymiernego wpływu. Najtrudniej im 
wpłynąć na partnerów z sektora prywatnego. 

Terytorialne Pakty Zatrudnienia z Austrii energicznie działały na 
rzecz korekty polityki wobec osób starszych, a także na rzecz zmia-
ny sposobu tworzenia polityki publicznej w tym zakresie. Doprowa-
dziły wspólnie do opracowania Zielonej Księgi, która proponowała 
nowy program dla osób starszych. 

Pakt z Dublina na rzecz zatrudnienia stara się wykorzystać 
wszelkie okazje do wpływania na polityków szczebla centralnego 
i na administrację, aby podkreślić znaczenie problematyki rozwoju 
lokalnego, w tym zagadnień odnowy i ożywienie miasta. 

W Anglii partnerstwa (NDC) chcą oddziaływać na te programy 
narodowe, w ramach których one same realizują projekty. Chcą bo-
wiem zapewnić sobie przewidywane warunki do działania i sprzyja-
jące regulacje. Dążą na przykład do ograniczenia zakresu kontroli 
ze strony władz centralnych, do respektowania zasady niezmienia-
nia priorytetów w trakcie realizacji programów, do wyklarowania 
rządowych biur regionalnych. Pełnią one funkcje zarządzające 
i kontrolne, a z drugiej strony doradcze i wspierające partnerstwa 
NDC. Rodzi to sporo niejasności.

Aby zyskać wpływ na polityki publiczne, partnerstwa wyko-
rzystują różne metody działania. Budują powiązania i kanały ko-
munikacji istniejące w ramach wielopoziomowego zarządzania. 
W Anglii niektóre partnerstwa (LSP) łączą się w krajową sieć, aby 
zyskać większy wpływ na polityki centralne. W tym celu: (1) rozwija-
ją mechanizmy poziomej współpracy pomiędzy partnerstwami, co 
ma zwiększyć poparcie dla propozycji programowych; (2) wymie-
niają pracowników pomiędzy partnerstwami i jednostkami polityki 
publicznej we władzach regionalnych i narodowych; (3) organizu-
ją regularne spotkania partnerstw i decydentów politycznych; (4) 
tworzą zasady postępowania w relacjach pomiędzy partnerstwami 
a zewnętrznymi podmiotami.

Partnerstwo Centralna Uusimaa również zdecydowało się na 
sieciowy sposób funkcjonowania. Dlatego przyciągnięto do rady 
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lokalnego partnerstwa osoby cieszące się uznaniem i koneksjami 
w administracji państwowej. Nie uznano tego podejścia za uniwer-
salną receptę na sukces, ale jeden z pomysłów. W Uusimaa okazuje 
się on skuteczny. Ponadto partnerstwo wciąż świadomie doskonali 
swoje umiejętności i kulturę organizacyjną, aby móc osiągnąć wyż-
szą skuteczność w działaniu. 

Zdaniem Geddesa, partnerstwa pokazują, że mogą wzmacniać 
procesy tworzenia dobrych programów publicznych. Mogą to czynić 
bez odwoływania się do kosztownych i gruntownych przekształceń 
instytucji publicznych. W efekcie polityka publiczna może okazać 
się skuteczniejsza w rozwiązywaniu problemów ludzi, do których 
jest skierowana. 

Partnerstwa mają tę przewagę jako podmiot polityki publicz-
nej, że wnoszą wielość perspektyw. Mogą także przyczynić się do 
zmniejszenia skali problemu, który wypływa z istnienia różnych 
instytucji publicznych działających w obrębie jednej polityki pu-
blicznej (dla przykładu gdy w danej społeczności są powiatowe 
i gminne ośrodki związane ze świadczeniem różnych form wspar-
cia społecznego). 

Oczywiście wiele partnerstw wpływa na polityki publiczne 
w sposób doraźny, wyrywkowy. Wyzwaniem dla nich pozostaje, aby 
tworzyły bardziej przemyślane strategie wpływu na nie. Wiele za-
leży od ogólnej kultury społecznej. Geddes twierdzi, że łatwiej jest, 
gdy wśród decydentów dominuje kultura słuchania. Ważną rzeczą 
jest to, czy oni jakby z zasady akceptują udział partnerstw w proce-
sie tworzenia polityk publicznych. 

Zdaniem Mike’a Geddesa tradycyjne lokalne partnerstwa funk-
cjonowały w kontekście hierarchicznie zbudowanych procesów two-
rzenia polityk/programów publicznych. Otóż w tym duchu jedyną 
władzę reprezentował rząd centralny wraz z władzami lokalnymi. 
To ona tworzyła prawo oraz rozwiązania problemów społecznych. 
Przynajmniej od kilkunastu lat to się zmienia. Otóż partnerstwa po-
strzegane są również jako część struktury, która służy do budowa-
nia programów publicznych. Mówi się, że ta struktura zarządzania 
ma charakter wielopoziomowy. 
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A zatem w tym drugim podejściu partnerstwa mogą uczestni-
czyć zarówno w procesach tworzenia, a nawet realizowania polity-
ki publicznej zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym13. Jak 
pisze Geddes, debaty organizowane w ramach OECD LEED Forum 
Partnerstwa i Lokalnego Zarządzania pokazały, że „partnerstwa 
wnoszą coraz cenniejszy wkład do procesu rozwoju programów/
polityki publicznej”. Partnerstwa wzmacniają zdolność do efektyw-
nego zarządzania. A zatem partnerstwa stały się częścią sfery pu-
blicznego działania i sposobem załatwia wielu istotnych spraw.

PARTNERSKIE ZARZĄDZANIE LOKALNE 

Brytyjskie lokalne partnerstwa strategiczne (local strategic partner-
ship, LSP) można uznać za szczególnie interesujący przykład tego, 
jak mocno różne lokalne podmioty angażują się w lokalne polityki pu-
bliczne. Podobnie jak w Irlandii, tu również mamy do czynienia z fak-
tem, że sami rządzący uznają znaczną rolę partnerstw i dostrzegają 
w nich wsparcie dla zwiększenia efektywności zarządzania publicz-
nego, zwłaszcza w sferze kreowania efektywnych usług społecznych. 
Partnerstwa uznano za dobry sposób na możliwość skoordynowania 
różnych oddolnych inicjatyw wypływających z lokalnych instytucji 
państwowych, samorządowych, a także obywatelskich. W ważnym 
dokumencie o charakterze białej księgi pt. „Silne i prosperujące spo-
łeczności lokalne” („Strong and prosperous Communities”)14 zna-
lazło się stwierdzenie, że rząd postrzega partnerstwa jako główne 
narzędzie rozwijania wizji transformacji lokalnych miejsc i stawiania 
czoła najtrudniejszym problemom społecznym15. 

Wprawdzie w Wielkiej Brytanii istnieje długa tradycja różno-
rodnych działań partnerskich tworzonych dla rozwiązania wielu 
lokalnych problemów, ale w tym wypadku rząd postanowił stwo-

13  Mike, Geddes, Partnerstwa tworzące programy publiczne, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 
4/2007. 
14  Strong and prosperous Communities. The Local Government White Paper, Department for Com-
munities and Local Government, 2006.
15  jak wyżej, s. 96.
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rzyć specyficzny model strategicznego partnerstwa lokalnego. Jego
zasadniczą misją jest łączenie lokalnych podmiotów ze wszystkich 
sektorów dla tworzenia lokalnych strategii i polityk publicznych16. 
Ustawa the Local Government Act 2000 założyła, że dla partnerstw 
kluczową sprawą jest udział w tworzeniu lokalnych strategii. Mają 
one powstawać na drodze partnerstwa miedzy lokalną władzą 
a lokalnymi partnerami (Community Strategy17). Strategia jest tu 
rodzajem długoterminowej wizji, które ma łączyć cele społeczne, 
ekonomiczne i środowiskowe. 

Strategia jest uznawana za narzędzie do rozważania trudnych, 
przekrojowych zagadnień, jak przyszłość ekonomiczna danego tere-
nu, wykluczenie społeczne czy lokalne konsekwencje zmiany klima-
tycznej. Te zagadnienia mają zostać wbudowane w wizje społeczno-
ści w zintegrowany sposób tak, aby wciąż zachowywać szansę na 
trwały rozwój na lokalnym szczeblu. 

Zapisy w strategiach są następnie podstawą do budowania róż-
nych planów działania w konkretnych politykach lokalnych. Ponadto 
władze lokalne i partnerstwa wykorzystują priorytety sformułowane 
w strategii do negocjowania z rządem centralnym tak zwanych lokal-
nych porozumień (Local Area Agreement). 

Otóż samorządy lokalne na poziomie hrabstw (największa jed-
nostka terytorialna, poniżej są jeszcze dystrykty oraz tak zwane 
rady parafialne [nie mają one już związku z kościołem, liczą średnio
ok. 1500 mieszkańców]) zawierają specjalnego typu porozumienia 
z rządem centralnym. W tekście porozumienia strony uzgadniają 
specjalne działania, które władze lokalne i ich partnerstwa zobo-
wiązują się realizować w obrębie poszczególnych polityk publicz-
nych. Jeśli rząd godzi się na nie z racji, że są one również ważne 
z jego punktu widzenia, przeznacza dla nich odrębne pieniądze. 

16  Według Białej księgi z 2006 roku działa ponad 360 partnerstw typu LSP w samej Anglii (na 
388 rad lokalnych). Tego typu partnerstwa działają na poziomie hrabstw oraz na drugim szczeblu 
samorządu czyli w dystryktach. Rząd na początku 2001 roku opublikował pierwsze wskazówki na 
temat funkcjonowania i zadań partnerstw i w ciągu 3 lat powstały one w większości społeczności 
lokalnych, gdzie są wybieralne rady samorządowe.
17  Później przemianowano tę strategię na Sustainable Community Strategy.



Warto podkreślić, że nim władze samorządowe zasiądą do roz-
mów z rządem na temat porozumień lokalnych, to wcześniej mu-
szą uzgodnić priorytety z członkami partnerstw (np. policja, służba 
zdrowia, urzędy pracy, władze parków narodowych, straż pożarna, 
agencje ds. środowiska naturalnego, NGO itp.)18. W przypadku or-
ganizacji pozarządowych każda z nich angażuje się w te dziedziny 
porozumienia, które dotyczą ich kompetencji. 

PRIORYTETY LOKALNE I NARODOWE 

W Wielkiej Brytanii partnerstwa są silnie kształtowane przez roz-
wiązania ustanawiane przez rząd, właśnie z uwagi na koncepcję 
lokalnych porozumień. Autorzy ewaluacji partnerstw z 2004 roku 
stwierdzają, że wyznacznikiem lokalnych działań są narodowe prio-
rytety formułowane przez rząd (choć w niektórych wypadkach nie 
jest jasne, co wynika z narodowych priorytetów dla funkcjonowania 
partnerstw). Ale mimo wszystko autorzy tej ewaluacji piszą, że ist-
nieje równowaga między działaniami partnerstw na rzecz realizacji 
ogólnokrajowych priorytetów a działaniami na rzecz priorytetów 
lokalnych19. W niektórych środowiskach lokalnych słychać jednak 
narzekania na nadmierny wpływ rządu, zwłaszcza na wspomniane 
powyżej lokalne porozumienia. Rząd na swoją obronę może mieć 
to, że traktuje partnerstwa jako ciała publiczne, a wiele ich działań 
finansuje ze środków centralnych.

Lokalne porozumienia są trzyletnimi umowami z rządem. Lo-
kalnym środowiskom stwarzają one szczególną szansę. Mogą bo-
wiem wpływać na to, jak na ich terenie będą realizowane rządowe 
priorytety w zakresie edukacji, metod zapewniania bezpieczeństwa, 
polityki społecznej itp. Przy okazji negocjowania porozumień mają 
także możliwość doprowadzenia do osiągnięcia wielu uproszczeń 
w formalnych wymogach związanych z dostępem do określonych 
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typów funduszy rządowych kierowanych na dół. W trakcie nego-
cjacji usuwane mogą być bariery wynikające z istnienia rządowych 
regulacji, które hamują osiąganie wyników, osiąganie większej ela-
styczności.

Pierwsze pilotażowe porozumienia zapowiedziano w paździer-
niku 2004. Dwadzieścia cztery obszary podpisały je w marcu 2005, 
następni w marcu 2005 oraz w marcu 200720. Są one wyrazem 
pewnego modelu kształtowania relacji między rządem a społecz-
nościami lokalnymi i lokalnymi podmiotami21. Rząd chciał z jednej 
strony dawać więcej swobody lokalnym społecznościom w prowa-
dzonej przez nie polityce społecznej i gospodarczej, a z drugiej 
chciał też mieć wpływ na jakość ich działań, zwłaszcza w zakresie, 
który dotyczy realizacji programów centralnych. Jak już wspomnia-
łem, wyborcy mają tendencję do obciążania rządu za ewentualną 
niską jakość programów i usług społecznych, które dostarczają sa-
morządy. 

Nowe porozumienia, które obowiązują od 2008 roku, mają 
mieć mniej celów do realizacji niż kiedyś i są budowane wokół 
bloków programowych. Pierwotnie były 3 bloki: dzieci i młodzież, 
bezpieczniejsze i silniejsze społeczności oraz zdrowsze społecz-
ności i starsi ludzie. Później jeszcze dodano czwarty blok: lokalna 
gospodarka i przedsiębiorczość (Economy and Enterprise). Taki po-
dział ma charakter porządkujący, jakkolwiek czasami nie zapewniał 
dostatecznej elastyczności. Rząd finansuje realizację uzgodnionych
w negocjacjach działań w ramach powyższych bloków. Pieniądze są 
dostarczane głównie z różnego typu ogólnych grantów (np. Reve-
nue Support Grant, the Single Capital Pot police grants oraz spe-
cjalnych, kierowanych do środowisk lokalnych (np. Neighbourhood 
Renewal Funding). Granty zapewniają elastyczność wykorzystania 
pieniędzy. Wielkość udostępnianych pieniędzy na realizację zadań 
tematycznych uzależniano jednak od osiąganych wyników.

20  With the exception of the Isles of Scilly.
21  Gillian Gillanders and Sophie Ahmad, Win-win? Early experience from Local Area Agreements, 
Office for Public Management.



Ideę lokalnych porozumień rozwinięto również w obliczu tego, 
że powstawało coraz więcej lokalnych inicjatyw, które dublowały 
się. Powstawał spory chaos, tym bardziej, że niejasna stawało się 
kwestia odpowiedzialności oraz brakowało przejrzystości. Zdawano 
sobie jednak sprawę, że nachodzi era tak zwanego wielopoziomo-
wego zarządzania (multi-level governance) i należy stworzyć model 
jego wykorzystania. Wymagał on przede wszystkim uporządkowa-
nia relacji między różnymi lokalnymi podmiotami, które odgrywają 
albo mogą odgrywać rolę w zarządzaniu lokalnymi politykami pu-
blicznymi, począwszy od lokalnych społeczności, przez władze dys-
tryktów (district), regionalne biura rządu i inne regionalne ciała, aż 
po samo jądro rządu centralnego.  

MIARY SUKCESÓW I PORAŻEK  

W Wielkiej Brytanii dopracowano się ciekawego systemu oceniania 
skuteczności działania partnerstw i władz lokalnych. Chodzi o ocenę 
realizacji tych celów, które zawarte są w lokalnych porozumieniach. 
Otóż w 2007 roku rząd wyszczególnił 198 wskaźników (dotyczą 
władz lokalnych w Anglii), które z jednej strony pokazują priorytety 
władzy centralnej, a jednocześnie są metodą mierzenia efektywno-
ści ich realizacji22. Warto wspomnieć, że wcześniej rząd posługiwał 
się 1200 celami i związanymi z nimi wskaźnikami. 

Partnerstwa, przystępując do negocjowania porozumienia 
z rządem, muszą wybrać spośród tych niemal 200 wskaźników/ce-
lów – 35 celów do realizacji wraz ze wskaźnikami mierzącymi ich re-
alizację. Te cele muszą mieścić się w ramach 4 dziedzin wybranych 
przez rząd: (1) bezpieczeństwo, (2) sytuacja dzieci i młodych ludzi, 
(3) zdrowie dorosłych i wszechstronny poziomu życia (well-being) 
i radzenie sobie z wykluczeniem społecznym oraz promowanie rów-
ności, (4) lokalna gospodarka i środowisko naturalne23. 
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Warto bliżej przyjrzeć się wskaźnikom, które pozwalają na okre-
ślenie stopnia realizacji wybranych celów. Otóż lokalna władza ze 
swoim partnerstwem może zdecydować o podjęciu się na swoim 
terenie zadania poprawienia sytuacji w określonym zakresie proble-
mów zaproponowanych przez rząd. Innymi słowy, partnerstwo może 
podjąć decyzję o podjęciu działań w ramach określonych polityk 
publicznych, zwłaszcza tych, które wymagają dodatkowych działań 
i nakładów. Na przykład partnerstwo może uznać, że problemem 
jest niski wskaźnik uczestniczenia obywateli w życiu społeczności (bo 
jest np. niski udział w wolontariacie, w lokalnych imprezach kultural-
nych, w odwiedzaniu muzeów, korzystaniu z bibliotek). Musi jednak 
później zbadać, czy został osiągnięty wynik podjętych działań. 

W innej sytuacji partnerstwo może uznać, że stan bezpieczeń-
stwa wymaga określonego pakietu działań. Przyczyną może być 
na przykład wysoka stopa poważnych przestępstw czy niski sto-
pień satysfakcji z działania policji i rady lokalnej w zakresie walki 
z zachowaniami antyspołecznymi. Działania mogą zostać zaplano-
wane z powodu wysokiej stopy powtarzalnych przypadków prze-
mocy domowej, stopy przestępstw popełnionych pod wpływem 
narkotyków. Działania mogą także wypływać z nieodpowiednich 
wskaźników dotyczących stanu zdrowia emocjonalnego dzieci, 
nieadekwatnej pomocy dla dzieci niepełnosprawnych czy choćby 
z powodu zaostrzającego się problemu otyłości w różnych grupach 
wiekowych dzieci. 

Lokalne władze i partnerstwa mogą także negocjować z rządem 
porozumienie, które umożliwi im działania poprawiające wskaźniki 
w zakresie wyników szkolnych dzieci i młodzieży, a także wskaźni-
ki pokazujące nierówności w wynikach szkolnych. Lokalne władze 
mogą zaplanować także działania wspierające młodych ludzi z bied-
nych środowisk, które przechodzą na wyższe piętra edukacji czy ro-
dziny z dziećmi. Mogą to być działania wspierające osoby zagrożo-
ne marginalizacją w korzystaniu przez nie z placówek świadczących 
usługi publiczne, poprawiające ich sytuację mieszkaniową. Lokalne 
środowisko może także negocjować sfinansowanie działań na rzecz
rozwoju swojej gospodarki. Może starać się o wsparcie centralne 
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działań, które poprawią sytuację na lokalnym rynku pracy czy dzia-
łań wspierających długoterminowych bezrobotnych. 

NEGOCJOWANIE I WDRAŻANIE POROZUMIEŃ  

Negocjowanie porozumień wywołało różne nadzieje w różnych sek-
torach lokalnych społeczności. Niektóre z nich chciały wykorzystać 
je do tego, aby zmienić relacje z centrum władzy. Chciały uzyskać 
zmniejszenie ciężarów narzucanych przez centrum w zakresie ja-
kości zarządzania. Inne społeczności jednak postrzegały porozu-
mienia jako użyteczny mechanizm dla wzmocnienia partnerskiego 
działania, aby poprawić świadczone przez siebie usługi. Jednak nie 
zawsze nadzieje te były spełnione. Z kolei po stronie rządu wiele de-
partamentów w ministerstwach liczyło, że dzięki porozumieniom po-
prawią stan spraw, za które odpowiadają. Urzędnicy zdawali sobie 
sprawę, że trzeba lokalnych partnerstw, aby zaradzić wielu przekro-
jowym i przez to trudnym problemom, jak wykluczenie społeczne czy 
jak otyłość wśród dzieci. 

Jak piszą Gillian Gillanders i Sophie Ahmad, nie było jasne, czy 
porozumienia były uznawane jako kontrakt między centrum i lokal-
nymi społecznościami dotyczący zapewnienia ludziom uzgodnio-
nych warunków (wyników), czy też jako wyraz trwałego zaangażo-
wania na rzecz dialogu, kreatywności i poprawy24. Społeczności 
lokalne miały tendencje do postrzegania porozumień jako dialogu, 
departamenty rządowe widziały w nich coraz bardziej jako kon-
trakty. Wobec tej rozbieżności w najtrudniejszej sytuacji znalazły 
się regionalne biura rządu, które negocjowały porozumienia. Otóż 
one znalazły się między oczekiwaniami obu stron, co okazywało się 
trudne do pogodzenia. 

Po stronie rządu kluczową rolę w negocjowaniu porozumień od-
grywały jego regionalne agendy (Government Offices). Uznano, że
są lepiej przygotowane do lokalnych działań niż sam rząd central-
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ny. Są bowiem bliżej lokalnych społeczności. Ale bywało, że różne 
agendy różnie pojmowały swoje zadanie. Niektóre z nich uważały, 
że ich rolą jest bycie czynnikiem wspomagającym proces zawiera-
nia porozumień, inne uznawały się za pewnego typu krytycznego 
przyjaciela partnerstw, czy jeszcze inne pojmowały swoją rolę jako 
brokera albo adwokata lokalnych środowisk. Badania pokazały, że 
proces zawierania porozumień był najefektywniejszy dla rządu, gdy 
jego regionalne oddziały przyjmowały dwie pierwsze role. 

Badania pokazały, że negocjacje odbywały się w klimacie wspól-
nego rozwiązywania problemów. Jeden z przewodniczących lokal-
nych rad powiedział: „Nie doświadczyliśmy ich [negocjacji – az] 
jako czegoś w rodzaju interesu między regionalnym biurem rządu 
i lokalną władzą. To właśnie oni i my wspólnie przedstawialiśmy 
sprawę rządowi centralnemu. Centrum władzy (Whitehall) jednak-
że postrzegało relacje między regionalną agendą rządu i przedsta-
wicielami społeczności lokalnych jako zbyt kumoterskie. Niektórzy 
z wątpliwością pytali, jaką wartość dodaną wnoszą lokalne biura 
rządu.” 

Szczególne trudności rodziły kwestie upoważnienia do działania, 
w tym do pieniędzy i rozmiarów celów do zrealizowania. Pojawiała 
się sprawa delegowania uprawnień regionalnych oddziałów rządu. 
Rozstrzygnięcie tego wymagało zaangażowania centrum władzy. 
Najwięcej problemów było w sferach, gdzie krzyżowały się kompe-
tencje różnych instytucji (cross-cutting issues). W wielu wypadkach 
negocjacje były też trudne z powodu zmieniającego się składu ne-
gocjatorów po stronie regionalnej agendy rządu. Niektóre osoby po 
stronie lokalnej wolałyby mieć bezpośredni kontakt z przedstawicie-
lami rządu centralnego niż regionalnego.

JAK MOŻEMY TĘ PRACĘ WSPÓLNIE WYKONAĆ

Uzgadnianie porozumień było niezwykle wymagające dla przedsta-
wicieli lokalnych podmiotów. Negocjacje prowadziły w ich imieniu 
władze samorządowe. Niektórym z nich nie udawało się w porę  
i w odpowiedniej skali zaangażować partnerów z innych lokalnych 



instytucji. Ale generalnie prowadzenie negocjacji rodziło nieporo-
zumienia w partnerstwach. Jeden z członków rady hrabstwa odpo-
wiedział w kwestionariuszu badania, że był „na noże” z dystryktami, 
a relacje miedzy nimi były wówczas najgorsze od dwóch lat. Wiele 
napięć powstawało z racji niewystarczającego czasu na prowadze-
nie negocjacji. Spornym punktem dyskusji w partnerstwach była 
kwestia zebrania wszystkich źródeł finansowania na świadczenie
usług. Wiele partnerstw nie miało wypracowanych mechanizmów 
współdziałania w zakresie finansów czy także wypracowanych oraz
uzgodnionych priorytetów i strategii. Czasami przedstawiciele rządu 
przeżywali zaniepokojenie z racji wątpliwości, czy środowiska lokal-
ne są odpowiednio przygotowane do udziału w programie zawiera-
nia porozumień. W pierwszej fazie przedsięwzięcia środowiska lo-
kalne nie dostrzegały też jasno korzyści z porozumień. W niektórych 
społecznościach nie udało się zaangażować lokalnych polityków. 
Skutkowało to brakiem zrozumienia dla tego, co wynika z podpisa-
nia porozumienia. Problemy dotyczyły też sposobu zaangażowania 
organizacji obywatelskich, zwłaszcza w sferze tworzenia strategii.

Warto wspomnieć, że w Wielkiej Brytanii partnerzy negocjują-
cy porozumienia korzystali już z doświadczeń zrodzonych w trakcie 
realizacji innego, podobnego projektu. W jego ramach również 
środowiska lokalne mogły negocjować porozumienia z rządem cen-
tralnym w sprawie podniesienia jakości świadczonych przez siebie 
usług społecznych. Program miał nazwę Porozumienia w sprawie 
lokalnych usług publicznych (Local Public Service Agreements). 
Pierwszą rundę porozumień negocjowano w 2001 roku i podobnie 
podchodzono do ich realizowania. Były to dobrowolne porozumie-
nia hrabstw z rządem. Ich celem była poprawa wybranych usług 
publicznych dzięki wsparciu rządu. Na przykład władze Birmingham 
wraz z lokalnym partnerstwem podpisały w 2005 roku porozumienie 
z rządem. W jego ramach ustalono, że lokalna społeczność będzie 
realizowała dodatkowe cele, aby osiągnąć poprawę między innymi 
w zakresie: bezpieczeństwa pożarowego, stopy przestępczości, czy-
stości w otoczeniu, rozmiaru bezdomności, aspiracji młodych ludzi, 
liczby nastoletnich matek, sytuacji osób niepełnosprawnych, wyni-
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ków w nauce młodzieży szkolnej, szans życiowych młodzieży, która 
nie uczy się i nie pracuje, rozmiaru bezrobocia, bezpieczeństwa na 
drodze. Partnerstwo uzgodniło także przeprowadzenie innego typu 
działań. Dotyczą one poprawy w postrzeganiu przez obywateli swo-
jego lokalnego miejsca zamieszkania. Otóż badania pokazały, że 
54 procent mieszkańców Birmingham uważa to miasto za miejsce, 
gdzie chce dalej żyć (gdyby mieli możliwość wyboru między różnymi 
miejscami zamieszkania). Uznano, że działania podjęte w ramach 
porozumienia mogą podnieść ten wskaźnik do 62 procent. Ponadto 
w ramach porozumienia uzgodniono działania, których celem jest 
zwiększenie odsetka mieszkańców uznających, że mają wpływ ma 
decyzje dotyczące otoczenia, w którym mieszkają. Badania wykaza-
ły, że pozytywnie odpowiada na tę kwestię 16 procent. Uzgodnione 
w porozumieniu działania miałyby zwiększyć odsetek tak twierdzą-
cych mieszkańców do 26 procent całej społeczności. 

Z powyższych przykładów widać, że partnerstwa uzgadniają 
i podejmują działania, które dotyczą różnorodnych aspektów lo-
kalnego życia. A zatem dotyczą one różnorodnych lokalnych poli-
tyk publicznych. Co więcej, uzgodnionym celom towarzyszą bardzo 
precyzyjnie oszacowane prognozy rezultatów działań. Na przykład 
w porozumieniu zapisano, że w Birmingham liczbę bezdomnych oce-
nia się na 5,5 tysiąca osób. Działania zaplanowane w porozumieniu 
mają zmniejszyć tę grupę do 3,5 tysięcy w roku 2008. Oszacowano 
również, że gdyby tych działań nie podjęto, to liczba bezdomnych 
w tym roku wyniosłaby 4 tysiące. A więc same działania mają za-
pewnić spadek liczby bezdomnych o 500 osób. 

Dzięki programowi Porozumienia w sprawie lokalnych usług 
publicznych nowe porozumienia zyskały większą dozę akceptacji 
wśród służby cywilnej w centralnym rządzie. Ale pierwsze doświad-
czenia w realizacji porozumień rodziły rozczarowanie wśród niektó-
rych społeczności, które liczyły na zmianę relacji z rządem. Dla wie-
lu proces negocjowania był torturą. Rozczarowanie brało się także 
z braku przekonania, że porozumienia przyniosły ulgę w rozmiarze 
obligatoryjnego raportowania. Odczuwano brak postępu w przeka-
zywaniu kompetencji. 
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Partnerstwa zyskały na wprowadzeniu porozumień, ponieważ 
przyczyniły się one do głębszego postrzegania lokalnych problemów 
i priorytetów oraz strategii jako czegoś, nad czym w sposób natu-
ralny pracuje się wspólnie. Jeden z uczestników negocjacji podczas 
badania powiedział, że porozumienia mają symboliczną wartość, 
są standardem, wokół którego gromadzą się partnerzy. Są rama-
mi, które pozwalają na rozpoczęcie dyskusji o głównych wydatkach. 
Porozumienia sprawiły, że partnerstwa zaczęły skupiać większe za-
interesowanie, ponieważ umożliwiały dyskusję na tematy, których 
kiedyś nie podejmowano przy wspólnym stole. Jeden z członków 
lokalnej rady powiedział po negocjacjach, że rok wcześniej pewne 
dyskusje byłyby nie do pomyślenia. „Ludzie przeszli od wypierania 
się do postawy typu:jak możemy tę pracę wspólnie wykonać?”. 

Największe korzyści odniosły partnerstwa tam, gdzie były one 
do tej pory słabe. Jeden z badanych respondentów powiedział: 
„Główną korzyścią z porozumień jest to, że teraz dzięki nim rady 
dystryktu idą do stołu, kopiąc i wrzeszcząc”. Porozumienia zmobili-
zowały lokalne ciała i obywateli do dialogu na temat efektywności 
między partnerami i do położenia większego nacisku na realizowa-
nie modelu zarządzania wynikami w oparciu o rezultaty (evidence-
-based management of performance). Potwierdziły to późniejsze 
badania. 

Porozumienia wzmocniły także sposoby zarządzania na po-
ziomie lokalnym. Aby dostosować je do podjęcia roli zarządzania 
porozumieniami, partnerstwa zostały zrestrukturyzowane. Zyskały 
strukturę zarządzania. Wyklarowano kwestię członkowstwa w part-
nerstwie i w organizacjach członkowskich. Jednakże występowały 
także problemy. Otóż szukano proporcji między podejściem „wszy-
scy do stołu” a upraszczaniem procesu podejmowania decyzji. 
Uznano rolę lokalnych władz jako lidera społeczności, ale z zastrze-
żeniem, że tam gdzie są dwa szczeble samorządu, muszą one dzie-
lić się władzą w partnerstwach. Ustanowiono radę do zarządzania 
porozumieniami (Local Public Service Board). 

Badaniom poddano pierwsze wyniki wdrożenia porozumień za-
wartych w pierwszej rundzie ich negocjowania. Badacze stwierdzili 
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w raporcie z 2006 roku25, że o ile w pierwsze rundzie negocjacji 
dostrzegali rozbieżne rozumienie charakteru porozumień, to osta-
tecznie prowadziły one do zaangażowania wielu organizacji i osób, 
choć z różnymi motywacjami. Po roku stwierdzili jednak, że rozbież-
ne rozumienie przedsięwzięcia prowadzi do marnowania czasu 
i wysiłków. 

Badacze wskazują również, że wciąż w kręgach rządowych jest 
obawa, czy lokalne środowiska podołają celom, które mają prze-
jąć, gdyby to dotyczyło „całego systemu” lokalnych usług. Z drugiej 
strony środowiska lokalne obawiają się, czy jest sens angażować 
się w system, który tylko wycinkowo przekazuje im kompetencje 
w zakresie spraw przekrojowych i wymagających silnej koordynacji 
i współdziałania.

25  Local Area Agreements Research: Round 2 negotiations and early progress in Round 1. Executive 
summary, Department for Communities and Local Government, 2006.
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POLITYKA PARTNERSTWA 
PUBLICZNEGO W POLSCE 

W Polsce polityki publiczne wciąż powstają raczej w tradycyjny 
niż nowoczesny sposób. W procesie ich tworzenia niemal jedy-
nym podmiotem są politycy z rządzącej w danym momencie par-
tii, których wspiera administracja centralna. Zdobywając władzę, 
realizują swoje pomysły na polityki publiczne, uchwalając ustawy 
i wprowadzając urzędnicze regulacje. Tymczasem sam proces 
konsultacji i budowania partnerstw wokół polityk publicznych 
jest dość ograniczony. Brakuje debat publicznych, zwłaszcza tych, 
w których padałyby istotne argumenty czy wyjaśnienia dotyczą-
ce aspektów funkcjonowania poszczególnych polityk publicznych 
i zależności między nimi. Zdominowane przez pogoń za newsem 
i sensacją media rzadko podejmują zagadnienia, które mogą 
pogłębić zdolność do tworzenia dojrzałych programów publicz-
nych i ich rozumienia. Brakuje również instytutów naukowych czy 
paranaukowych, w których prowadzi się poważne badania nad 
poszczególnymi politykami i analizuje kluczowe ich elementy. 
Można powiedzieć, że brakuje nam niemal całej infrastruktury, 
która mogłaby dawać podstawy nadziei, że jesteśmy w stanie 
prowadzić poważny proces budowania i uaktualniania polityk 
publicznych. 

Ten fakt bardzo osłabia szanse rozwojowe państwa. Rzecz 
w tym, że w obecnej dobie szeroko rozumiane powodzenie kraju 
i jego obywateli zależy od tego, na ile państwo – rozumiane jako 
sieci obywateli – wykazuje sprawność w projektowaniu kluczowych 
polityk. To od ich jakości zależy bowiem, czy obywatele będą mogli 
wykorzystać swą twórczą energię i innowacyjność dla tworzenia no-
woczesnych produktów, usług oraz zapewnienia sobie przyzwoitego 
poziomu życia. Z drugiej strony warto pamiętać, że tworzenie złych 
polityk oznacza niszczenie ludzkiej energii, stratę czasu, poczucie 
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marnowania życia. W praktyce może to oznaczać, że będziemy 
tonęli w górach nieusuniętych śmieci, zakorkujemy się na zatłoczo-
nych drogach, będziemy jedli marnej jakości żywność, leczyli w zu-
pełnie koszmarnych warunkach , a szkoły będą dawały bilet wstępu 
do najgorszego zatrudnienia, z którego dochód nie zapewni nikomu 
znośnego życia. 

Podobny problem z jakością polityk publicznych występuje na 
poziomie lokalnym. Tam wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz 
radni gminni i powiatowi tworzą bowiem polityki lokalne. Tymcza-
sem tylko w nielicznych środowiskach lokalnych działają partner-
stwa, które wzbogacają proces tworzenia lokalnych programów. 
Przykładem niewykorzystanych szans na partnerstwo są powiatowe 
i wojewódzkie rady zatrudnienia. Wprawdzie zgodnie z prawem 
powołuje się je, ale ich rola w tworzeniu polityk rynku pracy jest 
niewielka. Lokalne strategie rozwojowe, jeśli w ogóle powstają, to 
raczej w ciasnych gabinetach lokalnej władzy. Deficyt partnerstwa
widać także po tym, że niezmiernie rzadko lokalne strategie rozwią-
zywania problemów społecznych powstają na bazie partnerstwa 
z lokalnymi niezależnymi organizacjami. Na 500 gmin, uczestniczą-
cych w rządowym programie integracji społecznej (część Poakce-
syjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich), zdecydowana 
większość tworzyła lokalne strategie bez udziału przedstawicieli 
społeczności lokalnych26.

Pocieszające jest jedynie to, że – przynajmniej werbalnie – poli-
tycy ze szczebla samorządowego i centralnego doceniają rolę part-
nerstw i partnerski model tworzenia polityk. Gorzej z praktyką… 

Poniżej proponuję zatem przeanalizowanie niektórych doku-
mentów strategicznych, aby zobaczyć, jak mocno podkreślana jest 
rola partnerstwa w planowaniu, a także realizowaniu określonych 
polityk publicznych. Zaczynając od najważniejszych aktów praw-
nych, trzeba przypomnieć, że znaczenie partnerskiego modelu ich 
tworzenia mocno podkreśla Konstytucja RP. Ustawa zasadnicza 

26  Ewa Gliwicka, Budowanie partnerstwa w Programie Integracji Społecznej (Poakcesyjny Program 
Wsparcia Obszarów Wiejskich). Materiał niepublikowany, udostępniony przez autorkę. 



dwukrotnie powołuje się na znaczenie dialogu społecznego. W Pre-
ambule jest mowa o tym, że prawa podstawowe państwa oparte są 
między innymi na dialogu społecznym. Z kolei w rozdziale I może-
my przeczytać, że fundamentem ustroju gospodarczego Polski jest 
społeczna gospodarka rynkowa oparta na dialogu i współpracy 
partnerów społecznych (art. 20). To bardzo poważne zobowiązania. 
Pomijam w tym wypadku rozważania, czy konstytucyjny zapis mówi 
o dialogu społecznym w sensie partnerstwa, którego ucieleśnieniem 
jest Trójstronna Komisja grupująca rząd, reprezentatywne centrale 
związkowe i organizacje pracodawców, czy też chodzi tu o szeroko 
rozumiany dialog obywatelski, czyli dialog z udziałem również orga-
nizacji pozarządowych.

Wysoką rangę partnerskiego modelu podkreśla również Strate-
gia Rozwoju Kraju. Wskazuje na partnerstwo społeczne jako metodę 
służącą wspieraniu działań w obrębie polityki zatrudnienia. Dialog 
jest uznany za mechanizm wspomagania procesów poprawy „zdol-
ności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz wykorzy-
stania elastyczności rynku pracy”. Partnerstwo społeczne ma zapew-
nić równowagę na polskim rynku pracy i umocnić pokojowe metody 
rozwiązywania konfliktów w stosunkach pracy. Ponadto Strategia za-
kładała zwiększenie roli instytucji partnerskich w usługach zatrudnie-
niowych. Stwierdzono tam, że publiczne służby zatrudnienia powinny 
lepiej koordynować współdziałanie z samorządem, jednostkami po-
mocy społecznej, instytucjami edukacyjnymi, biznesem, związkami 
zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. Znajdujemy tam tak-
że zapowiedź, że usługi zatrudnieniowe powinny być świadczone nie 
tylko przez publiczne urzędy pracy, ale także agencje prywatne lub 
prowadzone przez organizacje pozarządowe. 

Strategia wskazuje także na znaczenie zorganizowanego lokal-
nego społeczeństwa obywatelskiego. NGO-sy przyczyniają się bo-
wiem do lokalnego rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
edukacji, troski o środowisko, dobroczynności, itp. Rozwój obywatel-
ski staje się możliwy dzięki np. rozwojowi centrów wolontariatu, do-
stępowi do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i informacji 
oraz miejsc, gdzie mogą wykluwać się inicjatywy obywatelskie.

60



61

O docenianiu partnerstwa świadczy też podkreślenie znaczenia 
współpracy władz centralnych z samorządem terytorialnym oraz 
wspólnotami lokalnymi. Strategia popiera tworzenie warunków do 
rozwoju mechanizmów włączających obywateli do współdecydowa-
nia o swojej lokalnej wspólnocie. Chodzi tu o konsultacje społeczne, 
lokalne inicjatywy uchwałodawcze, demokratyczną debatę publicz-
ną, referenda i inne.

W Strategii dostrzega się rolę partnerstwa w tworzeniu po-
lityk publicznych. W tym kontekście wymieniona została polityka 
społeczna. Autorzy tego dokumentu chcą, aby zaangażowanie 
państwa (rządu i samorządów) łączyło się z aktywnością społe-
czeństwa. Czytamy w niej: „Celem strategicznym jest zbudowanie 
zintegrowanego systemu polityki państwa, którego efektem będzie 
zwiększenie integracji społecznej, przy wzajemnym wspieraniu się 
polityki społecznej i polityki gospodarczej oraz wzrostu zatrudnie-
nia. W realizacji tego celu pożądane jest zaangażowanie wszelkich 
podmiotów w projektowanie, wdrażanie i monitorowanie polityki 
społecznej”. 

Strategia podkreśla, że polityka społeczna wymaga zaangażo-
wania środowisk lokalnych i kładzie nacisk na rozwój sektora orga-
nizacji pozarządowych oraz udział NGOs w realizacji tej polityki. 
„Polityka integracji społecznej zależy w dużej mierze od inicjatyw 
obywatelskich, dialogu obywatelskiego i partycypacji społecznej. 
Warunki takie sprzyjają dynamicznemu rozwojowi usług społecz-
nych prowadzących do integracji”.

Także w innych strategicznych aktach prawnych znajdujemy za-
pewnienia o roli partnerstwa i dialogu. Np. uchwalona w grudniu 
2006 roku ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju w art. 6. głosi, że 
„strategię rozwoju kraju, strategie sektorowe, strategię rozwoju wo-
jewództwa, programy operacyjne oraz plany wykonawcze podlegają 
konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami 
społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego. Jest to o tyle ważna ustawa, że próbuje po-
rządkować proces formowania strategicznych polityk publicznych, 
jakkolwiek korzysta ona z poprzedzającej ją ustawy (o Narodowym 



27  Zob.: Uzasadnienie do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/963 
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Planie Rozwoju)27. Warto zaznaczyć, że za główne polityki rozwoju 
ustawa uznaje te, w których partnerstwo społeczne jest kluczowe, 
a więc np. politykę zatrudnienia. Można tu wymienić takie jej ele-
menty jak promocja zatrudnienia i stymulowania powstawania no-
wych miejsc pracy, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia 
jego skutków i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a także politykę 
rozwoju zasobów ludzkich. Strategiczne są również polityki rozwoju 
zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych, wzmacniania społe-
czeństwa obywatelskiego oraz polityka zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu i łagodzenia jego negatywnych skutków. 

Partnerstwo w kreowaniu polityk rozwojowych wyraża się – na 
szczeblu regionalnym – w powoływaniu przez wojewodę stałej kon-
ferencji współpracy. W jej skład wchodzą: 

• władze samorządowe województwa (wojewoda – przewodni-
czący, marszałek – wiceprzewodniczący);

• przedstawiciele organizacji biorących udział w Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego po stronie 
samorządowej;

• przedstawiciele gmin i powiatów z terenu danego  
województwa;

• przedstawiciele ministrów, których zakres działania obej-
muje sprawy będące przedmiotem obrad Konferencji oraz 
przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.

Konferencje są instytucjami dość sformalizowanymi, choć mają 
status forum wymiany informacji oraz ustalania wspólnego stano-
wiska w zakresie kwestii rozwojowych. Obradują na posiedzeniach 
plenarnych i przyjmują stanowiska w drodze uchwały, w obecności 
co najmniej połowy składu. Przewodniczący Konferencji powołuje ze-
społy robocze (mogą do nich wejść osoby niebędące członkami Kon-
ferencji). Stanowiska przyjmowane na posiedzeniu zespołów robo-
czych są przedkładane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym.
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Warto zauważyć, że powyższa ustawa, wprowadzając Konferen-
cje, tworzy w gruncie rzeczy nowe mechanizmy dialogu społecznego/
obywatelskiego, nie uwzględnia natomiast już działających instytucji, 
tzn: Trójstronnej Komisji, komisji wojewódzkich, Naczelnej Rady Za-
trudnienia oraz wojewódzkich i lokalnych rad zatrudnienia. Oczywi-
ście nie są to instytucje z dużym dorobkiem, niemniej zakumulowały 
już pewne doświadczenie i być może wykazałyby się merytorycznym 
wkładem w proces formowania polityk publicznych, gdyby tylko dano 
im na to szansę. 

GMINY POWIATY

ISTNIENIE 
STRATEGII 
ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH

40,5% – ma aktualną Strategię 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych 

63,5% – ma aktualną Strategię 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych

45,5% – nie ma Strategii 27,5% – nie ma Strategii

11% – jest w trakcie jej  
przygotowywania

7,5% – jest w trakcie jej 
przygotowywania

2% – planuje uchwalić Strategię  
w najbliższym czasie

2% – nie ma Strategii, ale ma inny  
dokument, np. Strategię Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych czy 
Zwalczania Narkomanii

1,5% – nie ma Strategii ale ma 
inny dokument, w którym zostały 
umieszczone zapisy dotyczące 
rozwiązywania problemów 
społecznych

ROK 
POWSTANIA 
STRATEGII

2006 – 18% 2006 – 8%

2005 – 55% 2005 – 27%

2004 – 23% 2004 – 10,5%

2003, 2002 lub 2001 – 4% 2003 – 23,5%

2002 – 12%

2001 – 12%

2000 – 7%

OKRES 
DZIAŁANIA

STRATEGII

Od 11 do 15 lat – 5% Od 11 do 20 lat – 9,5%

Od 8 do 10 lat – 31,5% Od 8 do 10 lat – 35,5%

Od 5 do 7 lat – 39,5% Od 5 do 7 lat – 33%

Od 1 do 4 lat – 21% Od 1 do 4 lat – 22%

Wieloletnia (bez ograniczenia) – 3%

Tabela 1 Gminne i powiatowe Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych przewidziane 
ustawą o pomocy społecznej

Źródło: KLON/JAWOR; Strategie w Urzędach Gmin i Miast (na podstawie 1050 odpowiedzi na 
wniosek o informację publiczną, z czego na pytanie o strategie odpowiedziało ok. 94%); Strate-
gie w Starostwach Powiatowych (154 odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, na pytanie 
o strategię odpowiedziało ok. 86%)
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Z drugiej strony w ważnych kwestiach ustawa jest ogólnikowa. 
Nie pokazuje, jak ma wglądać proces konsultacji związany z cen-
tralnymi strategiami. Można się tylko domyślać, że przewiduje od-
wołanie się do partnerów społecznych z Trójstronnej Komisji. Z kolei 
metoda konsultacji zakłada, że urząd publiczny opracowujący dany 
dokument strategiczny musi najpierw ogłosić informacje o pracach 
w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na swojej stronie internetowej. 
Ma to być zaproszenie do uczestnictwa w konsultacjach. Partnerzy 
społeczni i obywatelscy mogą w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia 
wyrażać opinie dotyczące projektu. Po 30 dniach od zakończenia 
konsultacji instytucja publiczna ma obowiązek przygotować spra-
wozdanie z ich przebiegu i wyników (musi się w nim znaleźć odnie-
sienie do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji). 

PARTNERSKIE PROGRAMOWANIE PUBLICZNE  

Oprócz tych trzech omówionych powyżej najważniejszych aktów 
prawnych, na rolę partnerstwa przy tworzeniu programów publicz-
nych wskazuje też wiele innych ważnych państwowych dokumentów.

W dziedzinie polityki społecznej przykładem może być krajowy 
program „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 
2006 -2008” (przyjęta przez rząd w październiku 2006)28. Czytamy 
tam: „Idea partnerstwa dotyczy przede wszystkim współdziałania w re-
alizacji działań z obszaru integracji społecznej instytucji publicznych 
z podmiotami trzeciego sektora. Sektor pozarządowy w Polsce coraz 
aktywniej włącza się w procesy definiowania problemów społecznych,
poszukiwania najlepszych sposobów rozwiązywania tych problemów 
i wreszcie efektywnej realizacji zadań w tym zakresie”29. W innym 
miejscu: „Mobilizacja partnerów, działających na różnych poziomach 
struktury administracyjnej, zapewnia kompleksowe i wielostronne 
wsparcie działań na rzecz integracji społecznej oraz jest wyrazem 

28  Krajowy program „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2006-2008” (przyję-
ta przez rząd w październiku 2006), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, Paździer-
nik 2006. 
29  jak wyżej, s.27. 



65

30  Krajowy program „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2006-2008” (przyję-
ta przez rząd w październiku 2006), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, Paździer-
nik 2006, s.51. 
31  Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006, Ministerstwo Polityki 
Społecznej. Warszawa, 2004.  

urzeczywistniania idei dialogu obywatelskiego. Realizacja projektów 
w partnerstwie administracja różnych szczebli – organizacje pozarzą-
dowe zwiększa dostęp do usług i rozszerza zakres pomocy grupom 
najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne”30. W programie 
podkreśla się znaczenie merytorycznego wsparcia organizacji poza-
rządowych, koniecznego, aby uzyskać efekt profesjonalizacji ich usług.

Dokument mówi też o uspołecznieniu procesu programowania 
integracji społecznej, co oznacza zastosowanie procedur konsultacji 
i współpracy. Mówią o nim także ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie oraz o pomocy społecznej. Uspołecznienie 
dotyczy również programowania polityk na szczeblu samorządów 
terytorialnych. Przybiera to postać udziału partnerów społecznych 
i obywatelskich, środowisk naukowych w tworzeniu, opiniowaniu 
oraz ocenianiu dokumentów programowych, czyli lokalnych strate-
gii rozwiązywania problemów społecznych (mają je tworzyć i gmi-
ny i powiaty i województwa). Programy współpracy samorządów 
z NGO-sami to kolejny przejaw partnerstwa w lokalnych politykach 
publicznych. Według ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie samorządy mają uchwalać je raz do roku (na two-
rzenie wieloletnich programów pozwolą dopiero planowane w usta-
wie zmiany). Na razie celem programów jest wypracowanie roczne-
go modelu współpracy i zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego 
na kreowanie polityki społecznej w gminie/powiecie/województwie. 

PARTNERSKA POLITYKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

Istotnym dokumentem strategicznym w obszarze polityki społecznej 
jest Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej na lata 
2004-200631 (powstaje jako wynik spełniania wymogów unijnych). 
Zakłada on, że „polska polityka integracji społecznej musi być reali-
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32  Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006, Ministerstwo Polityki 
Społecznej. Warszawa, 2004, s.21. 
33  jak wyżej, s.8.
34  jak wyżej, s.11.
35  Zob. T. Grosse, Strategia dla Polski w stylu partnerskim, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 
2/2007.  

zowana we współpracy z szeroko rozumianymi partnerami społecz-
nymi. Szczególnie chodzi tu o związki zawodowe i związki pracodaw-
ców, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz odpowiednie 
charytatywne instytucje kościołów i związków wyznaniowych”32. KPD 
zastrzega jednak, że ta współpraca dotyczy poziomu operacyjnego, 
czyli wykonywania polityk społecznych (realizacja projektów na rzecz 
osób zagrożonych marginalizacją, a nie ich tworzenie). Jednoznacz-
nie Plan stwierdza, że w sferze realizacji programów integracji spo-
łecznej „państwo nie jest w stanie zrealizować celów tej polityki bez 
partnerstwa z innymi instytucjami”. Dlatego ustalono następujące 
priorytety: (1) zwiększenie zaangażowania obywateli w działalność 
społeczną, (głównie poprzez uczestnictwo w działalności organiza-
cji pozarządowych, samopomoc itp.); (2) wzrost liczby samorządów, 
które z pełną wrażliwością i zaangażowaniem podejmą się tworze-
nia lokalnych strategii przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu spo-
łecznemu, a następnie konsekwentnie zrealizują ich założenia.

W KPD czytamy również: „Aktywna polityka społeczna wymaga 
zaangażowania środowisk lokalnych. Sprzyjać temu ma rozbudo-
wa i kształtowanie dobrej jakości służb społecznych, a także rozwój 
współpracy służb społecznych z organizacjami pozarządowymi”33. 
W dokumencie stwierdzono wyraźnie, że w drodze do osiągnięcia 
celów stawianych przez Strategię Lizbońską (wysoki wzrost gospo-
darczy i zatrudnienie przy większej spójności społecznej) Polska  
potrzebuje partnerstwa. Powinno ono obejmować współdziałanie 
publicznych służb pomocy społecznej i zatrudnienia oraz organizacji 
zawodowych i pozarządowych34. Partnerstwo znajduje odzwiercie-
dlenie w stosowaniu zasady, że strategiczne dokumenty związane 
z wykorzystaniem funduszy unijnych opracowywane są z pomocą 
konsultacji społecznych (czy dialogu społecznego)35. Zasada part-



67

nerstwa stosowana jest również w trakcie realizacji programów 
unijnych oraz ich monitorowania.

Partnerstwo uznane jest za kluczowe podejście w realizacji prio-
rytetu tego dokumentu, którym jest integracja społeczna przez akty-
wizację zawodową. W Krajowym Planie Działania opracowuje się pro-
jekty wsparcia dla osób, które z trudem funkcjonują na rynku pracy, 
zwłaszcza tych, które utraciły zatrudnienie, dla osób starszych, z ni-
skimi kwalifikacjami, niepełnosprawnych, wychodzących z uzależnień,
a także byłych więźniów. Ich historie życiowe utrudniają im znalezienie 
pracodawcy. Powyższy priorytet zakłada tworzenie dla nich rozwiązań 
mieszczących się w formule sektora ekonomii społecznej oraz inne 
aktywnych polityk wsparcia. W ramach tych ostatnich ustawa o za-
trudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. wprowadziła możliwość  
zakładania Klubów Integracji Społecznej (w latach 2004 -2006 powsta-
ło ich 100) oraz Centrów Integracji Społecznej (powstało 36). Dokument 
uznaje, że działania na rzecz osób, które mają największe trudności na 
rynku pracy, wymagają rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego. 

W dokumencie zapowiedziano również wprowadzanie nowego 
narzędzia pracy socjalnej pod nazwą Program aktywizacji lokalnej. 
W roku 2007 parlament pracował nad ustawą o zasadach prowa-
dzenia polityki społecznej (prace przerwano po wyborach z 2007 
roku). Program miał aktywizować pod względem społecznym i za-
wodowym konkretne grupy osób w powiązaniu z innymi grupami 
funkcjonującymi w danym środowisku lokalnym. Kładł nacisk na 
uruchomienie aktywności społeczno-edukacyjnej w oparciu o part-
nerstwo lokalne lub instytucję partnerstwa publiczno-społecznego, 
czyli aliansu instytucji publicznych (np. ośrodek kultury, biblioteka, 
ośrodek sportu i rekreacji, szkoła) i organizacji pozarządowych. Part-
nerstwo zyskało również wysoką rangę w „Strategii Polityki Społecz-
nej” na lata 2007-2013 (rząd przyjął ją 13.09.2005 r.). Zapisano 
tam priorytet (5) pod nazwą Aktywizacja i mobilizacja partnerów 
lokalnych. Dokument podkreśla znaczenie współdziałania w tworze-
niu sprawiedliwego ładu społecznego. W podobnym duchu brzmi 
następny priorytet pod nazwą Partnerstwo publiczno-społeczne jako 
podstawa rozwoju usług społecznych. Tu partnerstwo publiczno-spo-
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łeczne jest uznane za wypływające z samej konstytucyjnej zasady po-
mocniczości. Zasada ta zakłada, że zadania publiczne powinny być 
realizowane możliwie najbliżej ludzi, których dotyczą. A zatem naj-
lepiej, gdy polityki publiczne wykonywane są na poziomie lokalnym 
w możliwie najszerszymi gronie tamtejszych instytucji i organizacji. 
Powyższa zasada zakłada również stosowanie hasła głoszącego: Tak 
mało państwa, jak to możliwe, tak dużo państwa, jak to konieczne. 
Dokument podkreśla także konieczność tworzenia warunków dla 
rozwoju „instytucji społeczeństwa obywatelskiego, dialogu obywatel-
skiego, postaw obywatelskich kształtujących różnorodne formy par-
tycypacji społecznej, a tym samym przyczynienie się do dynamiczne-
go rozwoju koncepcji uspołecznionej formuły usług społecznych”36.

Z kolei priorytet Partnerstwo publiczno-społeczne jako podsta-
wa rozwoju usług społecznych zakłada, że będzie realizowany przez 
aktywizację i mobilizację partnerów lokalnych, regionalnych i krajo-
wych. Temu celowi służyć ma wspomaganie w postaci powstawania 
oraz działalności lokalnych, regionalnych i krajowych inicjatyw oby-
watelskich z udziałem NGO-sów, wzmacnianie lokalnego kapitału 
społecznego rozumianego m.in. jako suma zaufania społecznego 
do instytucji państwa, zaufania wzajemnego pomiędzy instytucjami 
publicznymi a instytucjami obywatelskimi. 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

Wspomniana Strategia mówi także o partnerstwach publiczno-spo-
łecznych budowanych w zakresie działalności pożytku publicznego. 
Maja być one fundamentalną formą współpracy przy realizacji ce-
lów sformułowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 roku). Ustawa zawiera 25 
celów uznawanych za służące pożytkowi publicznemu. Są to m.in.: 
pomoc społeczna oraz działalność charytatywna na rzecz osób 

36  Strategia polityki społecznej na lata 2007-2013 (Dokument przyjęty przez rząd 13.09.2005 r., 
miał towarzyszyć realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013), Warszawa, Minister-
stwo Polityki Społecznej, s. 22.
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niepełnosprawnych, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, na rzecz porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym. W tym wypadku partnerstwo wyraża się w budowaniu 
partnerskich relacji między administracją publiczną i organizacja-
mi pozarządowymi przy zadaniach publicznych oraz we wspieraniu 
lokalnych inicjatyw obywatelskich w przedsięwzięciach służących 
budowie spójnego i zintegrowanego społeczeństwa. 

Strategia zakłada też wspieranie instytucji społeczeństwa oby-
watelskiego. Wzmacnianie NGO-su ma pomóc im w sprawowaniu 
kontroli społecznej tak, aby mogły dostarczać usługi o charakterze 
publicznym. Dokument zaznacza, że organizacje pozarządowe 
będą mogły pełnić te role, jeśli wzmocni się system ich finansowa-
nia, gdy zyskają zaplecze społeczne i eksperckie, profesjonalny per-
sonel, bazę członkowską oraz wolontariuszy.

Dokument zapowiada wzmocnienie partycypacji społecznej 
poprzez promocję mechanizmów konsultacji publicznych i zasad 
„open government” oraz wzmocnienie forów dialogu obywatelskie-
go, debat publicznych, instytucji i form lokalnej demokracji. 

PARTNERSTWO DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ  

Zasada partnerstwa – jak już wspomniałem – jest mocno osadzona 
w wielu aktach prawnych. Jednym z nich jest ustawa o pomocy spo-
łecznej z 2004 roku. Głosi ona, że administracja rządowa i samorzą-
dowa realizuje pomoc społeczną „na zasadzie partnerstwa z organi-
zacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi 
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i praw-
nymi”. Pod kątem zasady partnerstwa warto przyjrzeć się również 
ustawie o zatrudnieniu socjalnym37, która projektuje nowe sposoby 
pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Umożliwiła 

37  ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalny (Dz. U. z dnia 14 lipca 2003 r.).
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ona bowiem tworzenie wspomnianych już wyżej Centrów Integracji 
Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej. Wprawdzie ustawa 
nie zakłada, że będą one tworzone w oparciu o lokalne partnerstwa 
(czy też jako lokalne partnerstwa), ale dopuszcza tworzenie takich 
miejsc przez organizacje pozarządowe. Jest to niewątpliwie przejaw 
uspołecznienia w sferze wykonywania polityk publicznych, co w sze-
rokim rozumieniu wiąże się z partnerstwem publiczno-społecznym. 
Można oczywiście wyobrazić sobie, że prowadzenie Centrów byłoby 
przywilejem stworzonym dla lokalnych partnerstw. Ustawa musiała-
by jednak postawić wymóg, że mogą je prowadzić tylko takie ciała, 
które mają charakter lokalnych partnerstw, czyli zostały utworzone 
przez miejscowe NGO-sy, samorządy, organizacje zawodowe lub ich 
kombinacje. Warto tu zaznaczyć, że w niektórych krajach organy 
centralne, które realizują określony projekt, stawiają taki właśnie wa-
runek. Pieniądze zostają udostępnione na określony cel, jeśli w śro-
dowisku powstanie partnerstwo lokalnych organizacji i instytucji.

Wyrazem partnerstwa w polityce społecznej jest również ustawa 
o spółdzielniach socjalnych. Jest to kolejny przykład uspołecznienia 
polityk publicznych w sferze ich wykonywania. Uspołecznienie widać 
również w rządowym programie wspierania tego typu spółdzielczo-
ści. Regionalne ośrodki wspierania spółdzielczości socjalnej, działa-
jące dzięki rządowym pieniądzom, mogą bowiem tworzyć również 
NGO-sy38. W ostatnich latach spółdzielnie stały się ważną metodą 
prowadzenia działań zmniejszających groźbę wykluczenia społecz-
nego. Dzięki nim powstają miejsca pracy dla osób zagrożonych wy-
kluczeniem. Jako organizacje społeczne działają one na nieco złago-
dzonych warunkach rynkowych (mają pewne ulgi, np. podatkowe)39.

38  Regionalne Ośrodki Wspierania Spółdzielczości Socjalnej (OWSS) świadczą spółdzielniom usługi 
doradcze w zakresie obsługi prawnej, księgowej, a ponadto udzielają wsparcia finansowego: przy-
znają granty, udzielają pożyczek. Pieniądze Spółdzielnie mogą przeznaczyć pieniądze na opłatę 
składek ubezpieczeniowych spółdzielców (Fundusz Pracy je refunduje), na. zakup materiałów i na-
rzędzi do prac w ramach zamówienia publicznego lub wykonania powierzonej realizacji zadania 
publicznego. Pieniądze mogą też przeznaczyć na wadium wymagane w przetargach oraz na wnie-
sienie zabezpieczenia należytego dla wykonania niektórego typu umów.
39  Biuletyn, Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Nr 1346/V kad. 5.12.2006 r., s. 3-4 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/4D377C320F6F2680C125725A004D192C/$file0134605.pdf
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Innym przykładem partnerskiej formuły w realizacji polityk pu-
blicznych są Gminne Centra Informacji, które miały wesprzeć osoby 
szukające zatrudnienia; GCI mogły tworzyć także NGO-sy. 

LOKALNE POLITYKI PUBLICZNE  

Jak już wspominałem, partnerstwo lokalne wpisuje się silnie w for-
mułę wykonywania publicznych programów polityki społecznej (może 
bardziej pomocy społecznej). Brakuje natomiast zapisów mówiących 
o udziale partnerów społecznych i obywatelskich w tworzeniu lokal-
nych polityk społecznych, czyli w konstruowaniu programów i narzę-
dzi działania w tym zakresie. Jak wiadomo, samorządy są ustawowo 
zobowiązane do tworzenia lokalnych strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych. Strategie to nic innego jak planowanie programów 
i działań z pewnym wyprzedzeniem czasowym. Jest to również próba 
zdiagnozowania problemów społecznych. Dobra diagnoza pomaga 
w podjąć odpowiednie działania. Udział partnerów społecznych w jej 
formułowaniu jest zatem bezcenny. Strategia opracowana razem 
z lokalnymi podmiotami stwarza szanse na efektywniejszą realizację 
zaprojektowanych przedsięwzięć, choćby z uwagi na większe zaan-
gażowanie ze strony obywateli. Ustawa nie zobowiązuje jednak nie-
stety samorządów do tworzenia strategii w stylu partnerskim. Nie 
oznacza to oczywiście, że nie mogą one tworzyć czy też nie tworzą 
strategii w taki sposób. Ale, jak pisałem, nie robią tego zbyt często. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Art. 17) samorządy 
wszystkich szczebli muszą opracować strategie rozwiązywania 
problemów społecznych jako wiodące dla siebie dokumenty progra-
mowe. Gminy mają realizować strategie, w których kluczowa jest 
profilaktyka i problemy alkoholowe oraz integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka. Strategię koordynują i realizują gminne 
ośrodki pomocy społecznej. Z kolei powiaty także tworzą strategie 
rozwiązywania problemów społecznych, ale w ich wypadku nacisk 
położony jest na wspieranie osób niepełnosprawnych oraz integra-
cję osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (ustawa mówi o kon-
sultacji z gminami). Powiaty prowadzą też specjalistyczne poradnic-



two, odpowiadają za sytuację rodzin zastępczych, za domy dziecka, 
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze 
oraz wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. W ich gestii 
leży również tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku 
i rodzinie, pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trud-
ności w przystosowaniu się do życia, wsparcie młodzieży opuszcza-
jącej rodzinne i publiczne domy dziecka. Powiaty odpowiadają m.in. 
za: domy pomocy społecznej dla starszych oraz niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci i młodzieży, za funkcjonowanie tzw. domów 
samotnej matki, rodzin zastępczych oraz schronisk dla nieletnich, 
zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowaw-
czych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających ca-
łodobową opiekę lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 
Powiaty powinny także prowadzić Ośrodki Interwencji Kryzysowej 
dla ofiar przemocy w rodzinie. Większość tych zadań wykonują Po-
wiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Strategię polityki społecznej opracowują, aktualizują i realizują 
także władze województwa. Według ustawy o pomocy społecznej 
powinna być ona integralną częścią strategii rozwoju województw 
i obejmować: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrówny-
wanie szans osób niepełnosprawnych, rozwiązywanie problemów 
alkoholowych („we współpracy z organizacjami pozarządowymi – po 
konsultacji z powiatami”), kształcenie, w tym prowadzenie publicz-
nych szkół, służb społecznych oraz szkolenia zawodowe kadr pomocy 
społecznej. 

Ustawa mówi o tym, że władze wojewódzkie powinny inspiro-
wać i promować nowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, 
rozpoznawać przyczyny ubóstwa oraz opracowywać regionalne pro-
gramy pomocy społecznej wspierające samorządy gmin i powiatów 
w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska. Województwa 
prowadzą regionalne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 
a także bank danych o wolnych miejscach w całodobowych placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych na swoim terenie. Ponadto spo-
rządzają bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
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LOKALNE PARTNERSKIE DZIAŁANIA NA RYNKU PRACY  

Powyżej opisałem, jakie są możliwości lokalnych działań partnerskich 
na rzecz integracji społecznej. Warto też wiedzieć, że przepisy umoż-
liwiają takie działania także w zakresie polityk zatrudnienia i rynku 
pracy. Są one zapisane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy40. W rozdziale ósmym czytamy, że polityka rynku 
pracy opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, 
w szczególności w ramach: (1) działalności rad zatrudnienia; (2) 
partnerstwa lokalnego; (3) uzupełniania oraz rozszerzania oferty 
usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów społecznych 
i agencje zatrudnienia.

Najpełniejszym wyrazem partnerstwa na rynku pracy są oczy-
wiście rady zatrudnienia (powołane na podstawie tejże ustawy). Na 
ich szczycie znajduje się Naczelna Rada Zatrudnienia. Istnieją także 
wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia. Wszystkie mają cha-
rakter opiniodawczo-doradczy, odpowiednio – dla ministra pracy, 
marszałka województwa oraz starosty powiatowego. 

Wojewódzkie i powiatowe rady mają opiniować główne pro-
gramy rynku pracy opracowane i realizowane przez samorządowe 
instytucje lokalne. Mogą też inspirować przedsięwzięcia sprzyjają-
ce pełnemu i produktywnemu zatrudnieniu na swoim obszarze. Po-
nadto mają prawo oceniać racjonalność gospodarowania środkami 
Funduszu Pracy i opiniować podział środków dla samorządów po-
wiatowych. Rady mogą również składać wnioski i wydawać opinie 
w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawo-
dowego oraz zatrudnienia, mogą oceniać okresowe sprawozdania 
z działalności urzędów pracy, wnioskować (opiniować) odwołanie 
dyrektora urzędu pracy. Przedstawiciele rad wchodzą do komisji 
konkursowej wybierającej dyrektora urzędu pracy. 

Potencjał rad kryje się między innymi w ich składzie. Woje-
wódzka Rada Zatrudnienia, którą powołuje marszałek wojewódz-
twa, skupia znaczące siły społeczne; reprezentatywne organizacje 

40  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.



związkowe oraz organizacje pracodawców i rolników, NGO-sy zaj-
mujące się statutowo problematyką rynku pracy, a także przed-
stawicieli nauki (oddelegowanych przez Komitet Nauk o Pracy 
i Polityce Społecznej PAN). Podobny jest skład powiatowych rad 
zatrudnienia.

Warto wspomnieć, że w wielu krajach partnerzy społeczni uczest-
niczą też w różnych formach współzarządzania publicznymi służbami 
zatrudnienia (PSZ). Np. urzędy pracy mogą mieć trójstronne władze 
autonomiczne. Bywa z tym różnie, bo Szwecja (w 1981 roku) oraz 
Wielka Brytania (w 1987 roku) wycofały się z zasady trójstronności, 
a Austria (w 1994 roku) i Holandia (w 1991 roku) wprowadziły ją po 
raz pierwszy41. Eksperci twierdzą jednak, że zaangażowanie partne-
rów społecznych zobowiązuje ich do wspierania służb w sprawnym 
działaniu i pomaga w rozwiązywaniu sporów, np. w przypadku strajku.

Nie sądzę, aby Polska była już na etapie, który pozwalałby na 
wprowadzenie trójstronnego zarządzania urzędami pracy, ale war-
to mieć to na uwadze i stopniowo testować tego typu rozwiązania. 
Raport Międzynarodowej Organizacji Pracy potwierdza, że sukces 
w zastosowaniu partnerskiego podejścia do zarządzania urzędami 
pracy zależy od stopnia porozumienia między partnerami społecz-
nymi i władzami publicznymi. Gdy go brakuje, wówczas istnieje 
groźba, że może dojść do pogorszenia jakości ich funkcjonowania. 
Raport przypomina sytuację, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii 
w latach 80-tych. Ówczesny rząd M. Thatcher pozostawał w napię-
tych stosunkach ze związkami zawodowymi i w konsekwencji uznał, 
że musi przejąć bezpośrednią kontrolę nad służbami zatrudnienia, 
co stało się w 1987 roku. Z kolei w Norwegii stworzono system za-
rządzania mieszanego. Władze służb zatrudnienia przedstawiają 
trójstronnej radzie sytuację w PSZ, ale rada nie może dawać wytycz-
nych ich kierownictwu. Stanowi ona tylko do forum dyskutowania 
nad nowymi pomysłami i zbierania informacji zwrotnych. Z kolei 
w Holandii służby zatrudnienia stały się instytucją autonomiczną 
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– od 1991 roku nadzoruje je rada złożona z parterów społecznych. 
Co więcej, w 1996 roku przedstawiciele rządu wycofali się z rady, 
a zastąpili ich niezależni eksperci. W raporcie znajdujemy następu-
jące podsumowanie: „Trudno jest sformułować uogólnienia doty-
czące rozwiązań, które są najlepsze, ponieważ w znacznej mierze 
jest to kwestia ogólnej kultury i stosunków właściwych dla danego 
kraju. Jednakże oczywiste jest, że w interesie PSZ leży podtrzymy-
wanie ścisłych związków z partnerami społecznymi. Na przykład 
formalne porozumienie z centralną organizacją pracodawców mo-
głoby skłonić tę organizację do zachęcania swoich członków do ko-
rzystania z PSZ”.

Kolejną istotną sprawą jest to, jak funkcjonują urzędy pracy 
w środowisku lokalnych partnerów społecznych. Raport zawiera 
stwierdzenie, że lokalne partnerstwo jest szansą na zwiększenie 
efektywności polityki rynku pracy oraz spójności społecznej. Jego 
potencjał bierze się z szerszej partycypacji społecznej i nowej for-
my demokracji podstawowej. Jednakże partnerstwa wymagają też 
dojrzałości uczestników – bez niej grozi wiele problemów. Mogą 
powstawać konflikty o uprawnienia różnych partnerów reprezentu-
jących poszczególne interesy czy o rolę przedstawicieli instytucji wy-
branych demokratycznie (samorządy). Z drugiej strony raport głosi, 
że w wielu działaniach coraz większy wpływ powinny mieć grupy 
wolontariuszy lokalnych i stowarzyszenia. Dotyczy to zwłaszcza 
realizacji programów szkoleniowych czy inicjatyw wsparcia osób 
przechodzących od pomocy społecznej do zatrudnienia. 

 Kraje tworzą różne lokalne partnerstwa łączące działania urzę-
dów pracy z aktywnością wielu lokalnych partnerów. W Meksyku, 
w ramach państwowych służb zatrudnienia, powołano komitety 
wykonawcze (1992 r.) składające się z przedstawicieli grup zawo-
dowych, instytucji szkoleniowych, związków zawodowych i instytucji 
państwowych. Partnerzy doradzają służbom zatrudnienia w wielu 
zakresach ich funkcjonowania i działają w każdym regionie kraju. 
Komitety są członkiem państwowych rad produktywności i konku-
rencji, którym powierzono koordynację polityki rynku pracy rządu 
federalnego i stanowego. 
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Z kolei na Węgrzech rady działają przy gminnych biurach pracy. 
W ich składzie znaleźli się przedstawiciele lokalnych organizacji pra-
codawców, pracowników i władz gminnych. Opracowują programy 
rynku pracy, decydują w sprawie ich finansowania oraz monitorują
ich realizację na podstawie sprawozdań szefów lokalnych biur pra-
cy. Podobny skład mają nasze powiatowe rady pracy, które poma-
gają służbom zatrudnienia w zbliżeniu się do problemów możliwie 
największej liczby obywateli. 

PSZ zyskują na partnerstwach, ponieważ rozszerzają one ska-
lę ich działań. Zyskują na współpracy ze strony lokalnych organi-
zacji wolontariuszy, organizacji pozarządowych itp. Jednocześnie 
raport uznaje, że na Węgrzech udział partnerów społecznych 
i władz lokalnych w formowaniu lokalnych programów rynku pra-
cy jest ograniczany.

Bogate doświadczenia partnerskie dotyczące rynku pracy ma 
Irlandia. Irlandczycy realizują wiele wspólnych inicjatyw władz 
publicznych i partnerów społecznych. Tam partnerstwa działają 
od szczebla krajowego po lokalny. Te ostatnie często zorientowa-
ne są na wspieranie tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy, to znaczy inwalidów, długoterminowo bezrobotnych, 
mniejszości narodowych, osób z niskimi kwalifikacjami i kobiet.
Partnerstwa analizują ich sytuację na rynku pracy i opracowują 
projekty pomocne w uzyskaniu stabilnego zatrudnienia. Analizują 
problemy poszczególnych grup społecznych, aby wskazać, przed 
jakimi stoją barierami utrudniającymi im funkcjonowanie na ryn-
ku pracy.

TEORIA I PRAKTYKA  

Wprawdzie w kluczowych polskich dokumentach są zapisy podkre-
ślające wartość partnerstwa w realizowaniu polityk publicznych 
(rzadziej dotyczące ich tworzenia), ale zarówno badania jak i do-
świadczenia praktyków pokazują, że we wdrażaniu ich mamy spore 
trudności. A więc słabo wykorzystujemy olbrzymi potencjał tkwiący 
w partnerskim działaniu. Przyczyn jest wiele, a większość z nich 
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została dobrze scharakteryzowana w literaturze42. Obejmują one 
zarówno kwestie kulturowe, jak i strukturalne. W tej drugiej grupie 
problemem jest mnogość różnych ciał dialogu, z których żadne nie 
jest zdolne do merytorycznych analiz polityk publicznych, a tym 
bardziej do udziału w ich wdrażaniu. Tym samym ich członkowie nie 
wnoszą do debat publicznych punktu widzenia swojego zaplecza 
społecznego. W oczach społeczeństwa osłabia to rangę dialogu. 
Ponadto stan i ranga instytucji dialogu nie przekonują, że jego me-
chanizmy mogą być sposobem na wprowadzenie do debat publicz-
nych interesów różnych grup społecznych.

Rozdrobnienie forum dialogu wpływa też na sytuację na 
szczeblu lokalnym. Marnuje się potencjał rad zatrudnienia sku-
piających główne lokalne instytucje i organizacje. Padają nawet 
zarzuty o ich fasadowości. Podobnie dzieje się z radami na szcze-
blu wojewódzkim, a także z wojewódzkimi komisjami dialogu spo-
łecznego. Pomimo tych niedobrych doświadczeń, zaplanowano 
już powstanie nowych instytucji dialogu – wojewódzkich konfe-
rencji dla debaty nad regionalnymi strategiami rozwojowymi (na 
mocy ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju). Nie stworzono jed-
nak warunków do ich profesjonalizacji, poprzez choćby, zaryso-
wanie miejsca dla zaplecza eksperckiego, które stworzyłoby ramy 
dla merytorycznej pracy partnerów społecznych i obywatelskich. 
Identyczny błąd popełniono przy konstrukcji rad zatrudnienia 
i wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Ich fasadowość jest 
rezultatem tego, że nie zaplanowano dla nich realnej pracy me-
rytorycznej. 

Po za tym – jak już wspomniałem – dokumenty i ustawy podkre-
ślają znaczenie partnerstwa w działaniach na rzecz integracji spo-
łecznej, ale na poziomie lokalnym brakuje konkretnych partnerstw, 
które mogłyby odegrać rolę w tej dziedzinie. Nie wykorzystano też 
szansy na wprowadzenie formuły partnerstw przy tworzeniu lokal-

42  Zob.: J. Hryniewicz, Dialog społeczny-dystans społeczny, Pismo Dialogu Społecznego 4/2007; 
Grzech pierworodny w dialogu, Pismo Dialogu Społecznego 3/2006 (zapis dyskusji w Centrum 
Partnerstwa Społecznego „Dialog”).



nych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wymagało 
to bowiem jasnych zapisów w ustawie o pomocy społecznej mówią-
cych o obowiązkowym, partnerskim właśnie, trybie ich powstawa-
nia. Wprawdzie mamy ustawę o pożytku publicznym, ale mówi ona 
jedynie o wykonywaniu polityk społecznych we współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi. Odpowiedni zapis ustawowy wiele by po-
mógł, ale i tak nie rozwiązałby całego problemu, ponieważ mamy 
też do czynienia z niedorozwojem organizacji obywatelskich działa-
jących w obrębie pomocy społecznej. Dodatkowym problemem jest 
słabe przygotowanie władz samorządowych do dzielenia się upraw-
nieniami w prowadzeniu polityki społecznej. 

Pewną szansą na rozwój partnerstw mogła być ustawa o za-
trudnieniu socjalnym. Zakłada ona organizowanie Centrów Integra-
cji Społecznej albo Klubów Integracji Społecznej. Wedle niej mogą 
je tworzyć gminy albo organizacje pozarządowe. W ustawie brak 
jednak warunku, że podmiot prowadzący takowe instytucje musi 
mieć charakter partnerstwa lokalnego. Ewentualnie ustawa mo-
gła zawierać dodatkowe zachęty dla tworzenia partnerstw, które 
podjęłyby się prowadzenia tych ośrodków.

Rozwój partnerstwa nastąpiłby też gdyby rząd zdecydował, że 
niektóre typy programów mogą być realizowane tylko przez part-
nerstwa lokalne (w ramach grantów). Np. granty rządowe przyzna-
wanoby tym gminom, czy powiatom, których władze zdecydowały 
się na tworzenie lokalnych strategii rozwiązywania problemów 
społecznych w partnerstwie z innymi miejscowymi organizacjami. 
W ten sposób właśnie rozwinęły się lokalne partnerstwa w Irlandii 
i w wielu innych krajach Unii Europejskiej. 

Być może odpowiednim początkiem realnego ruchu partner-
skiego byłoby uformowanie potencjału analitycznego lokalnych 
środowisk. Ale w to trzeba zainwestować. Lokalni partnerzy muszą 
zwiększyć swój potencjał ekspercki. To jedyna droga do tego, aby 
środowiska lokalne poradziły sobie z czynnikami i uwarunkowania-
mi, które rodzą, czy przyspieszają proces marginalizacji społecznej. 
Na poziomie lokalnym dobrze widać, tkwiące w strukturach społecz-
nych czynniki, które powiększają rozmiar wykluczenia i marginaliza-
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cji. To tu widać najlepiej, jak działa np. szkolnictwo – czy „produkuje” 
osoby zdolne do partycypacji w życiu zbiorowym, rynku pracy itp., 
czy takie, które nie radzą sobie z coraz bardziej skomplikowanymi 
wymaganiami narzucanymi przez życie, zwłaszcza gospodarcze. 

UŁOMNE SAMORZĄDY?  

Wiele ważnych strategicznych dokumentów rządowych podkreśla 
– jako się rzekło – rolę lokalnych społeczności we współtworzeniu 
i wykonywaniu polityk publicznych. Dotyczy to zwłaszcza realizacji 
polityk związanych z integracją społeczną, rynkiem pracy i zatrud-
nieniem. Jednak zaangażowanie środowisk lokalnych (samorządów 
oraz ich partnerów społecznych i obywatelskich), nie jest łatwe. 
Problem zaczyna się od spraw dość podstawowych. Otóż badania 
pokazują, że samorządy mają poważne kłopoty z wykonywaniem 
omawianych zadań. Tymczasem to władze gmin i powiatów odpo-
wiadają za ważne elementy polityki pomocy społecznej – pomoc 
osobom najsłabszym ekonomicznie i zagrożonym marginalizacją 
(podstawową rolę pełnią tu gminne ośrodki pomocy społecznej). 
Z badań wynika też, że samorządowa walka z wykluczeniem spo-
łecznym oraz ubóstwem jest mało skuteczna43. Gminy tylko w nie-
wielkim stopniu są w stanie zapobiegać tym zjawiskom. Ich zma-
gania z reguły ograniczają się do pomocy w „utrzymaniu się na 
powierzchni” osobom w najcięższej sytuacji materialnej. Samorzą-
dom brakuje wszechstronnej diagnozy sytuacji społecznej oraz wie-
dzy, które grupy, dlaczego i na ile są zagrożone wykluczeniem. Gmi-
nom brak nawet danych statystycznych obrazujących sytuację ich 
mieszkańców. Ponadto między wysiłkami instytucji samorządowych 
i Ngos-ów nie ma koordynacji. Jednocześnie badania pokazują, że 
w społecznościach lokalnych powstały i umacniają się podklasy, 
czyli grupy osób, które są trwale wykluczone z wszelkiej partycypa-
cji w życiu społecznym.

43  P. Błędowski. P. Kubicki, Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki reali-
zowanej na szczeblach samorządów terytorialnych, Polityka Społeczna, listopad-grudzień 2006. 



Badania pokazują także, że gminy z własnej woli nie inicjują do-
datkowych programów społecznych. Pozostają przy tych, które są 
inspirowane z góry. Jeśli w ogóle jakieś realizują, to głównie te, któ-
re dotyczą alkoholizmu (w ramach ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości). Większość swoich celów społecznych samorządy formułują 
ogólnikowo i nie tworzą wskaźników pozwalających na późniejszą 
ocenę skuteczności działań. Brakuje im przede wszystkim wykształ-
conych kadr, a same gminy bardziej interesują się rozwojem gospo-
darczym i infrastrukturą niż polityką społeczną. 

Wyniki innych badań potwierdzają powyższe wnioski. Np. tylko 
5 proc. łódzkich pracowników socjalnych twierdzi, że władze gmin 
orientują się w sprawach pomocy społecznej, a ponad połowa an-
kietowanych jest przekonana, że w ich gminie nie ma aktualnej stra-
tegii rozwiązywania problemów społecznych.

Działania środowisk lokalnych w walce z wykluczeniem spo-
łecznym osłabia także sposób postrzegania tego problemu. Otóż 
mieszkańcy małych miejscowości widzą wykluczenie społeczne tylko 
jako indywidualny problem osoby nim dotkniętej (np. wykluczenie 
alkoholika to jego problemem, bo… jest alkoholikiem). Co gorsza, 
sami pracownicy socjalni gminnych ośrodków pomocy społecznej 
uważają wykluczenie za patologię i margines społeczny. Oznacza 
to, że źródeł wykluczenia nie widzi się w konstrukcji i wadliwym 
funkcjonowaniu struktur społecznych – źle działających urzędach 
pracy i ośrodkach pomocy społecznej, czy braku właściwego sys-
temu informacji o możliwościach zatrudnienia. A przecież i tu leży 
przyczyna tego, że niektórzy ludzie (czasem całe grupy) lądują na 
marginesie. Ponadto gminy chętniej pomagają tym, którzy znaleźli 
się w trudnym położeniu „nie z własnej winy”, np. rodzinom wie-
lodzietnym. Natomiast niechętnie wspierają osoby, które „same 
zawiniły” popadając w złą sytuację osobistą – alkoholikom, byłym 
więźniom, długotrwale bezrobotnym, czy biernym zawodowo.
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POLITYKA NA PRZEŻYCIE   

Wielu analityków potwierdza, że samorządy słabo radzą sobie z po-
lityką społeczną, zwłaszcza po reformie samorządowej z 1999r. 
(m.in. wprowadzono wówczas powiaty i województwa samorzą-
dowe)44. W znacznej mierze dotyczy to gmin, które prowadzą zna-
czącą jej część związaną z – jak głosiła pierwsza ustawa o pomocy 
społecznej z 1990 roku – „pomocą w przezwyciężeniu trudnych 
sytuacji życiowych osób, które nie są w stanie ich pokonać wyko-
rzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”. Tymczasem to 
gminy mają narzędzia działania w postaci ośrodków pomocy spo-
łecznej. Rzecz jednak w tym, że ich rola ogranicza się przeważnie 
do wypłaty zasiłków, wydawania talonów na jedzenie lub posiłki dla 
dzieci, rozdawnictwo ubrań z darów itp. Rzadko kiedy gminne OPS-y 
prowadzą aktywne programy usamodzielniające osoby zagrożone 
marginalizacją i pozwalające im na powrót do społecznego życia. 

Joanna Staręga-Piasek, wieloletnia wiceminister pracy i polityki  
społecznej, przyznaje, że dzisiejszy system pomocy nie zwalcza 
ubóstwa i nie przeciwdziała wykluczeniu, a jedynie pomaga w zno-
szeniu ich skutków. Brakuje bowiem działań profilaktycznych. Aby
je zorganizować – np. prowadzić w szkołach zajęcia dodatkowe, 
świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, poradnictwo psycho-
logiczne czy socjalne, wspierać inicjatywy integracyjne ludzi niepeł-
nosprawnych, inicjować usługi opiekuńcze itp. – potrzebna jest chęć 
i zaangażowanie finansowe gmin45. Zdaniem Staręgi-Piasek stan 
systemu wymaga rekonstrukcji.

Według socjologa dr Dariusza Zalewskiego z Uniwersytetu 
Warszawskiego, ten stan rzeczy związany jest z niską jakością 
lokalnego kapitału ludzkiego. Lokalnym społecznościom brakuje 

44  Zob. D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna. Dynamika Instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 153. Autor pisze, że większość badaczy krytycznie ocenia sys-
tem pomocy społecznej po reformie decentralizacji. 
45  Joanna Starga-Pasek, Pomoc społeczna. Próba oceny funkcjonowania pomocy społecznej w zwal-
czaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne: badania-metody-
-wyniki, IPISS, Warszawa 2005.  



ludzi do efektywnego prowadzenia polityk społecznych, a także 
innych elementów kapitału społecznego: silnych więzi i wspólnych 
wartości, które mogłyby dać podstawy pod dynamiczne działania 
w ramach polityki społecznej. Zalewski nie podziela „optymizmu 
tych, którzy oczekują, że uda się w dającym się przewidzieć hory-
zoncie czasowym poprawić skuteczność działania lokalnej opieki 
i pomocy społecznej oraz zwiększyć zaangażowanie społeczności 
lokalnych na rzecz rozwiązywania licznych problemów ludzi po-
trzebujących pomocy.”46 Jego zdaniem porażkę lokalnej polityki 
społecznej widać po tym, że w gminach zadomowiły się proble-
my związane z marginalizacją, a na ich terenie żyją grupy trwale 
zmarginalizowanych osób. Oczywiście, odpowiedzialność za ten 
stan rzeczy ponosi również jakość odgórnych, instytucjonalnych 
ram polityki społecznej. 

 Inni badacze pokładają więcej wiary w możliwości lokalnych 
środowisk w tym względzie. Jak twierdzi prof. Józefina Hrynkiewicz
z Uniwersytetu Warszawskiego, badania dowodzą, że w powiatach 
powstają duże grupy, które znają problemy własnego środowiska 
i gotowe są brać odpowiedzialność za ich rozwiązywanie47. W każ-
dym razie, uporanie się z problemami kapitału ludzkiego na pozio-
mie lokalnym warunkuje możliwość prowadzenia efektywnej polityki 
społecznej. Paradoksalnie, argumenty Zalewskiego przemawiają za 
partnerstwem. Żaden z aktorów społecznej sceny nie jest bowiem 
w stanie samotnie radzić sobie z rosnącymi problemami: ani środo-
wiska lokalne, ani władza centralna. Odpowiedzialność wymaga od 
nich połączenia wiedzy i kompetencji. Niewątpliwie najważniejsza 
będzie zdolność do wyzwolenia czynnika obywatelskiego poprzez 
partnerstwa. 
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46  Zob. D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna. Dynamika Instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 170.
47  Decentralizacja funkcji społecznych państwa, SENAT RP (Materiały z konferencji, 4.04.2001 r.), 
Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2001 r. s. 34-35.
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„PROCES UOBYWATELNIANIA SIĘ TŁUMÓW”   

Hrynkiewicz podkreśla też potrzebę włączenia obywateli w proces 
tworzenia polityki społecznej. „Dlaczego jest to takie ważne? Bo 
w takim podejściu wyraża się decentralizacja i subsydiarność po-
mocniczość państwa. Do programów lokalnej polityki społecznej 
trzeba włączyć wszystkie rodziny. W samorządnym działaniu musi 
uczestniczyć cała społeczność lokalna, a nie tylko rada powiatu i je-
go zarząd, bo to my jesteśmy samorządem. Jest to trudny proces 
rozwoju samorządności, o którym pod koniec XIX wieku mówiło się 
„proces uobywatelniania się tłumów”, czyli taki, w którym wszyscy 
stajemy się obywatelami. Być obywatelem to być osobą świadomą 
nie tylko tego, co się dzieje w moim środowisku lokalnym, w kraju, 
ale oznacza to też, że jestem osobą współodpowiedzialną za bieg 
spraw publicznych”.

Zasadniczy problem polega na tym, że środowiska lokalne nie są 
w stanie generować wystarczająco dużo programów społecznych, 
które wspierałyby zagrożonych marginalizacją i dawały im szansę 
na powrót do życia społecznego, do korzystania z różnych praw 
i możliwości rozwoju zawodowego, osobowego itp. Społeczności lo-
kalne nie mają na razie zasobów do realizowania na szerszą skalę 
projektów profilaktycznych reintegracji społecznej czy pomocy w po-
wrocie na rynek pracy. W praktyce placówki związane z pomocą 
społeczną i rynkiem pracy ograniczają się do rutynowych czynności 
związanych głównie z administrowaniem rejestrami bezrobotnych 
i osób wymagających pomocy społecznej. W efekcie tylko nieliczni 
bezrobotni mają dostęp do programów aktywnie ich wspierających 
– szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży czy przygo-
towania zawodowego. W 2007 roku uczestniczyło w nich zaledwie 
ok. 460 tys. osób na 2,7 mln zarejestrowanych bezrobotnych48. 

48  Na podstawie: raportu „Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu 
kwalifikacji bezrobotnych”, (red. P.Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, C. Kliszko, P. Kubicki) Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, s. 34 (tam jest statystyka pokazująca udział bezrobotnych 
w aktywnych programach rynku pracy). 



Olbrzymi kłopot to niedostatek merytorycznych pracowników 
w urzędach pracy, czyli doradców zawodowych i pośredników pracy. 
W 2006 roku na jednego doradcę zawodowego przypadało 4,1 ty-
siąca bezrobotnych – to i tak dużo lepiej niż w 2002 roku kiedy na 
jednego doradcę przypadało 7,1 tysiąca bezrobotnych49. W 2006 
roku z doradcą miał kontakt tylko co trzeci bezrobotny; trzy lata 
wcześniej było jeszcze gorzej – z pomocy skorzystało tylko 8 proc.50. 
Warto dodać, że w krajach Unii za standard uznaje się 300 bezro-
botnych na jednego doradcę.

W urzędach są także pośrednicy pracy. W 2001 i 2002 roku na jed-
nego pośrednika przypadało 2300 bezrobotnych, w następnych latach, 
w wyniku spadku bezrobocia, liczba ta zmniejszyła się do 1678 osób51. 

Rodzi się zatem uzasadnione pytanie jak, przy tych fatalnych 
proporcjach, wygląda jakość kontaktów bezrobotnych z pracownika-
mi urzędów pracy. Osobnym i chyba najpoważniejszym problemem 
jest system pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych. Wymagają 
one bowiem w trakcie reintegracji wyjątkowych starań. Jak wiadomo, 
ludzie długo pozostający bez pracy nie wierzą w swoje możliwości, 
tracą kwalifikacje i postępuje ich izolacja w środowisku. Urzędy pracy
mają dla nich niewielką ofertę wsparcia. Badania pokazują, że zaled-
wie 3-5 proc. spośród nich korzysta z porad psychologa, prawnika lub 
doradcy biznesowego. Sami pracownicy urzędów przyznają, że jest 
to problem. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie słusznie uważa, że wsparcie tej grupy wymaga odrębnego typu 
działań, wykonywanych w przez specjalnie wyedukowanych pracow-
ników urzędów pracy. Kluczowa jest tu także partnerska współpraca 
z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi52. 
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49  „Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobot-
nych”, (red. P.Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, C. Kliszko, P. Kubicki) Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej, s. 42.
50  W trosce o Pracę. Raport i rozwoju społecznym. Polska 2004, UNDP, Warszawa 2004, s. 125.
51  B. Piotrowski, Rola aktywnych programów rynku pracy w dopasowaniu do popytu na pracę, [w:] 
Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, UNDP, Warszawa 2007, s. 171.
52  „Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobot-
nych”, (red. P.Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, C. Kliszko, P. Kubicki) Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej, s. 121-122.
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POTENCJAŁ KREATYWNOŚCI   

Kluczową sprawą w działaniach urzędów pracy jest ich zdolność 
do analizy lokalnych rynków pracy i rozpoznania ich trendów. Jest 
to ważne, ponieważ pozwala na zapobieżenie np. konsekwencjom 
zwolnień w upadających firmach. Z drugiej strony znajomość ryn-
ku pozwala dopasowywać kwalifikacje bezrobotnych do potrzeb
pracodawców. Okazuje się, że problem z analizami ma podstawo-
wy charakter. Błędowski uważa, że urzędy powinny dysponować 
specjalną komórką, która zajmowałaby tylko wykonywaniem takich 
analiz. Obecnie jednak zaledwie 17 proc. zatrudnionych w urzę-
dach to osoby merytoryczne (pośrednicy pracy, doradcy zawodo-
wi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, 
liderzy klubów pracy i kadra sieci EURES). Brakuje też typowych 
analityków tworzących z różnego typu danych obraz sytuacji na 
rynku pracy. 

Błędowski proponuje, aby urzędy gromadziły dane pokazujące 
strukturę demograficzno-zawodową bezrobotnych, stopę bezrobo-
cia, a także odsetek osób biernych zawodowo oraz społeczno-de-
mograficzne charakterystyki grup wykluczonych społecznie. Urzędy 
powinny także monitorować plany przedsiębiorców dotyczące zmian 
w poziomie zatrudnienia oraz aktualne tendencje w gospodarce, 
mogące wpływać na decyzje inwestycyjne. Ważna jest również zna-
jomość liczby i struktury absolwentów okolicznych szkół, czy – z in-
nej beczki – znajomość strategii rozwoju regionalnego (szczególnie 
w zakresie zmian wpływających na sposób funkcjonowania przed-
siębiorstw i lokalizację nowych inwestycji) oraz samorządowych 
strategii rozwiązywania problemów społecznych. Urzędy muszą 
znać skalę procesów migracyjnych, tendencje rozwoju ekonomiczno 
– społecznego oraz przepisy dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej53.

53  „Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobot-
nych”, (red. P.Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, C. Kliszko, P. Kubicki) Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej, s. 122-123. 



Prof. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego, tak-
że jest przekonana, że urzędy pracy wiedzą zbyt mało o lokalnych 
rynkach pracy, a wiedza ta jest zbyt ogólna. Problem w tym, że nie 
ma innych ośrodków czy instytucji badających lokalny rynek. Urzędy 
znają tylko liczbę bezrobotnych, choć – jak się ocenia ok. 20 proc. 
bezrobotnych w ogóle nie rejestruje się w urzędach (część z nich 
straciła nadzieję, że jest to droga do znalezienia pracy). Sztander-
ska pisze: „Urzędy pracy nie znają charakterystyk tych osób, które 
pracują. Wobec tego nie wiedzą, co jest warunkiem sukcesu na ich 
rynku pracy, bo właśnie posiadanie pracy jest miarą tego sukcesu. 
Nie wiedzą również, jakie ci pracujący mają wykształcenie, jaki za-
wód, jakimi dysponują kwalifikacjami (także szczegółowymi), jakiej
są płci i w jakim wieku”54. 

Zdaniem Sztanderskiej, bazę informacyjną o lokalnych rynkach pra-
cy najskuteczniej można powiększać zawiązując partnerstwa informa-
cyjne w obrębie województw, np. z lokalnymi urzędami statystycznymi. 
Chodzi o to, aby dostarczały one danych z powiatów i gmin o pracują-
cych (z uwzględnieniem ich charakterystyk) oraz o płacach. Korzystna 
byłaby również współpraca z miejscowymi oddziałami ZUS. Sztander-
ska uważa, że warto byłoby zwiększyć próbę prowadzonego obecnie 
badania aktywności ekonomicznej ludności. Dzięki temu dałoby one 
reprezentatywne wyniki dla województw i podregionów, co pozwoli-
łoby na znacznie lepsze diagnozowanie wojewódzkich rynków pracy. 
Zdaniem Sztanderskiej urzędy pracy powinny dysponować informacja-
mi o ludności z uwzględnieniem jej struktury (głównie cech demogra-
ficznych i kapitału ludzkiego), o liczbie pracujących w poszczególnych
działach, sektorach oraz o wielkości firm, które ich zatrudniają. Urzędy
powinny sporo wiedzieć o bezrobotnych, źródłach ich bezrobocia, jego 
charakterze (koniunkturalne czy strukturalne, krótkookresowe, długo-
okresowe, czy permanentne), a także o osobach biernych zawodowo. 
Istotne też jest, jakie inwestycje powstają na danym obszarze i jakie 
firmy są zakładane. Sztanderska pisze: „Bardzo ważna jest wiedza

54  U. Sztanderska, Powiatowy deficyt wiedzy, Pismo Dialogu Społecznego 2/2007.
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o dochodach z pracy. One silnie warunkują to, czy ludzie będą aktywni 
zawodowo, czy będą chcieli podjąć pracę i w jakim wymiarze. Warto 
patrzeć na wynagrodzenia w lokalnie występujących działach gospo-
darki, w firmach i według zawodów, żeby wiedzieć, jakich pracowników
brakuje. Generalna zasada jest taka, że ludzi brakuje w tych działach 
gospodarki, w których rosną płace i w tych dziedzinach należałoby np. 
prowadzić szkolenia, organizować praktyki, staże, prace interwencyjne. 
A jeśli w jakiejś dziedzinie płace są niskie i od lat się nie zmieniają, to 
jest to ewidentny znak, że pracownicy w tej dziedzinie nie są poszukiwa-
ni na lokalnym rynku pracy. Wynagrodzenia są bardzo ważną informa-
cją dla urzędów pracy, ale prawie nikt nie zwraca na nie uwagi”. 

Konieczna jest też wiedza o stanie lokalnej edukacji i jej zdolno-
ści do kształcenia w zawodach poszukiwanych przez pracodawców. 
Często pracodawcy szukają np. handlowców w danej specjalności, 
czy branży i nie mogą ich znaleźć, a innych nie chcą zatrudnić. 

Kolejną ważną kwestią jest wiedza o lokalnych usługach, które 
wpływają na możliwość wykonywania pracy. Okazuje się, że brak 
usług opiekuńczych (żłobków, przedszkoli, świetlic) dla dzieci spra-
wia, że wiele kobiet nie jest w stanie pracować. Przeszkodą może 
być również brak połączeń komunikacyjnych pomiędzy okoliczny-
mi miejscowościami. Urzędy powinny identyfikować te problemy,
wspólnie z partnerami społecznymi, którzy mogą być znakomitym 
źródłem wiedzy w tym zakresie. 

Ponadto pracownicy urzędów pracy, a także partnerzy społecz-
ni powinni mieć ogólną wiedzę o gospodarce, tendencjach i szan-
sach rozwoju w szerszej skali. „Powinni wiedzieć, że jeśli w świecie 
np. pewne usługi są likwidowane, to również i w Polsce taki proces 
nastąpi, więc nie ma sensu kształcić młodzieży w szkołach średnich 
w określonych dziedzinach. Bo to, jak nie dziś, to jutro, wygeneruje 
problemy na rynku pracy”. 

Słabości w analizowaniu lokalnych rynków wynikają w znacznej 
mierze również ze słabego wyposażenia we właściwe oprogramo-
wanie. Urzędy dysponują zazwyczaj programem PULS, które ma 
niewielkie możliwość gromadzenia istotnych informacji, nie pozwala 
agregować informacji na potrzeby oceny trendów (np. przez rząd) 
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ani dzielić się informacjami między poszczególnymi urzędami. Puls 
nie pozwala też na ocenę działania poszczególnych programów, 
ponieważ rząd musi dodatkowo agregować dane z poszczególnych 
z urzędów. Naukowcy z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej 
oceniają w raporcie, że w polityce zatrudnienia na ocenę skuteczno-
ści wprowadzenia danego instrumentu potrzeba minimum dwóch 
lat. Opóźnia to ewentualne decyzje rządu, które mogłyby korygo-
wać wydatki budżetowe na poszczególne instrumenty55. 

WZLOTY I UPADKI REFORM SAMORZĄDOWYCH   

Powyższy obraz znacznej słabości naszych samorządów i ich instytu-
cji wymaga nowego spojrzenia na strukturę podziału władzy między 
rządem i jego administracją a różnymi szczeblami władz lokalnych. 
Jak wiadomo powstała ona w skutek reformy przeprowadzonej 
w 1999 roku, a jej założeniem była decentralizacja, czyli przeka-
zanie wielu funkcji władzy wykonywanych do tej pory na szczeblu 
centralnym w ręce samorządów gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich. Otrzymały one wówczas znaczne uprawnienia w re-
alizowaniu polityki rynku pracy oraz polityki pomocy społecznej. 
Np. samorządy powiatowe przejęły rejonowe urzędy pracy, które 
wcześniej były częścią administracji centralnej (zarządzał nimi Kra-
jowy Urząd Pracy, utworzony w 1993 r.). Z kolei powiatowe centra 
pomocy rodzinie przejęły zarządzanie domami pomocy społecznej, 
domami dziecka itp., co wcześniej leżało w gestii rządowych władz 
wojewódzkich. 

Ta decentralizacja była niewątpliwie wyrazem silnych wówczas 
w wielu krajach trendów decentralizacyjnych w których widziano 
szansę na zwiększenie efektywności tworzenia i realizowania usług 
społecznych. Problemem była jednak jakość przeprowadzonych 
zmian. Niektóre z nich wprowadzane zbyt pospieszne. Nie ocenio-

55  „Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobot-
nych”, (red. P.Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, C. Kliszko, P. Kubicki) Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej, s. 26.
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no też racjonalnie potencjału samorządów do wykonywania polityk 
publicznych. Za zadziwiające można np. uznać przekazanie powia-
tom, tak istotnej przecież polityki zatrudnienia i rynku pracy bez 
zabezpieczeń jakości jej wykonywania. Można odnieść wrażenie, 
że celem reformy było po prostu zrzucenie na samorządy zadań 
publicznych, z którymi nie radziła sobie administracja centralna. 
Tymczasem samorządy były jeszcze gorzej niż ona przygotowane 
do prowadzenia polityki rynku pracy. Powiaty nie miały odpowied-
niego zaplecza fachowego pozwalającego na profesjonalne roz-
wijanie usług wsparcia dla bezrobotnych. Nastąpił więc po prostu 
ich regres, a nawet w niektórych wypadkach zniszczenie dorobku 
poprzednich lat. Zdaniem prof. Juliusza Gardawskiego ze Szkoły 
Głównej Handlowej, decentralizacja publicznych służb zatrudnie-
nia spowodowała, że teraz utrudnione jest prowadzenie jednolitej 
polityki zatrudnienia w skali państwa56. Rząd i ustawodawca nie 
zadbali o właściwe narzędzia kontroli jakości działania urzędów 
pracy po ich przejściu pod zarząd powiatów. W wyniku decen-
tralizacji władze lokalne zyskały tak dużą niezależność, że w kon-
sekwencji państwo straciło elementarne narzędzia do realizacji 
celów ogólnokrajowych. Co więcej, samorządy powiatowe pogor-
szyły jakość zarządzania urzędami pracy. W warunkach rosnące-
go bezrobocia znacznie zmniejszyły zatrudnienie w urzędach (z ok. 
22 tysięcy pracowników w szczytowym okresie przed reformą do  
13 tysięcy w 2003 r). Odeszło z nich wielu fachowców wyszkolonych 
za znaczne pieniądze57 (wcześniej kadry szkolono wykorzystując 
m.in. zagraniczne środki pomocowe). Stanowiska kierownicze pod-
dane zostały politycznej rotacji. Problemem stała się więc też olbrzy-
mia fluktuacja kadr. W wielu urzędach sięgała ona nawet 50 proc.
Pracowników urzędów rekrutowano z grona bezrobotnych (25 proc. 
wolnych stanowisk zapełniono osobami bezrobotnymi w ramach 

56  Juliusz Gandawski, Zmiany w systemie instytucji związanych z rynkiem pracy, 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/10/word/pl0310104fpl.doc
57  Zob.: B. Piotrowski, Rola aktywnych programów rynku pracy w dopasowaniu do popytu na pracę, 
[w:] Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, UNDP, Warszawa 2007. 



prac interwencyjnych i robót publicznych). Ponadto w niektórych 
powiatach przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych za-
trudniano „nie osoby najbardziej potrzebujące, lecz krewnych i zna-
jomych urzędników pracujących w urzędach pracy.”

Jak oceniają autorzy raportu UNDP pod tytułem W trosce o Pra-
cę, w Polsce zdecentralizowano służby zatrudnienia (urzędy pracy), 
ale nie udało się już przeprowadzić równoczesnej decentralizacji pro-
cesu tworzenia polityki zatrudnienia, co oznacza, że powiaty nie stały 
się realnym udziałowcem przy jej kreowaniu58. Raport podaje, że tyl-
ko w kilkunastu powiatach powstały zintegrowane programy rynku 
pracy, które angażują partnerów społecznych i obywatelskich.

W konsekwencji urzędy nie były w stanie utrzymać odpowied-
nio wysokich standardów pracy, co odbiło się na jakości ich usług 
dla bezrobotnych. Zabrakło skutecznych regulacji, które wymaga-
łyby zachowania standardów. Bezrobocie rosło, a powiaty nadal 
redukowały zatrudnienie w urzędach. Prof. Józefina Hrynkiewicz
celnie oddała sens decentralizacji niektórych aspektów polityk spo-
łecznych. Podczas konferencji w Senacie powiedziała: „1 stycznia 
1999 r. przekazano powiatom wiele nierozwiązanych, a często też 
w literaturze określanych jako nierozwiązywalne, problemów spo-
łecznych. Uczyniono to w nadziei, że powiaty je rozwiążą. Nadzieja 
okazała się dość szybko płonna”59. „(…) Nierozwiązywalne, proble-
my bezrobocia czy problemy masowego ubóstwa, postępującej dez-
organizacji podstawowych struktur społecznych, nie mogą być roz-
wiązane przez powiaty. Sytuacja skomplikowała się tym bardziej, 
że powiaty nie otrzymały dostatecznej pomocy merytorycznej ani  
ze strony samorządu wojewódzkiego, ani władz wojewódzkich,  
ani ze strony instytucji centralnych. Oczekiwano zatem, że powiaty 
same sobie z tymi problemami poradzą.”

Zdaniem Hrynkiewicz, po 1989 roku w tworzeniu zasad polityki 
społecznej przyjęto błędne założenia. Ograniczono się do wspiera-
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58  W trosce o Pracę. Raport i rozwoju społecznym. Polska 2004, UNDP, Warszawa 2004, s. 125. 
59  Decentralizacja funkcji społecznych państwa, SENAT RP (Materiały z konferencji, 4.04.2001 r.), 
Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2001 r. s. 31.
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nia wyłącznie grup już marginalnych, zabrakło natomiast powszech-
nych programów profilaktycznych, zapobiegających i przeciwdzia-
łających powstawaniu zjawisk patologicznych i grup marginalnych. 
Tego błędu nie naprawiono w kolejnej reformie samorządowej 
z 1999 r.60. Zamiast lokalnej polityki społecznej powstała pomoc 
społeczna. Tymczasem „Pomoc społeczna jest tylko jedną z wielu 
instytucji polityki społecznej. Przy problemach bezrobocia instru-
menty pomocy społecznej są zupełnie bezużyteczne”. Za przykład 
Hrynkiewicz podaje utworzone wraz z powiatami powiatowe centra 
pomocy rodzinie (tzw. PCPR). W powiatach pracuje się nad koncep-
cjami i realizacją lokalnej polityki społecznej, a centra ograniczono 
do pracy z rodzinami zastępczymi, zdezorganizowanymi, obciążo-
nymi różnymi problemami i patologiami. Tymczasem „w lokalnej 
polityce społecznej potrzebne są programy, które dostarczają ro-
dzinom różnego rodzaju usług i pomocy, tak aby rodziny były samo-
dzielne i wydolne we wszystkich swoich funkcjach”. 

Janelle Karlin, amerykańska socjolog, podsumowując swoje ba-
dania nad polską decentralizacją z 1999 r., stwierdziła, że reformy 
przyniosły wiele niespełnionych obietnic i niezamierzonych konse-
kwencji61. Przekazaniu zadań nie towarzyszyło przekazanie prawa 
do większego udziału we wpływach podatkowych; powiaty nie mo-
gły też wygenerować własnych dochodów. 

Program decentralizacji powstał bez wystarczającej dozy dale-
kowzroczności i wiedzy. W trakcie tworzenia regulacji, nie uwzględ-
niono głosów pochodzących ze środowisk lokalnych, pozarządowych, 
a nawet administracji. Nie zauważono, że działania podjęte w jed-
nej dziedzinie mają wpływ na inne. Karlin stwierdza, że program nie 
podjął właściwie wielu celów reformy. Według niej ok. trzy czwar-
te programów, które obejmują usługi społeczne ma różnego typu 
mankamenty. Najgorzej uregulowano aspekt systemu finansowania

60  Decentralizacja funkcji społecznych państwa, SENAT RP (Materiały z konferencji, 4.04.2001 r.), 
Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2001 r. s. 31., s. 34.
61  J. Kerlin, Poor Decentralization Policy Burdens Poland’s Social Services, Transition Newsletter, 
Maj/Czewiec 2002. http://www.worldbank.org/html/prddr/trans/mayjune2002/pgs43-44.htm
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samorządów. Przekazano im usługi bez odpowiednich pieniędzy na 
ich wykonywanie. Jasno pokazują to badania wykonane kilkanaście 
miesięcy po wprowadzeniu reformy decentralizacyjnej62. Okazało 
się, że w powiatach ziemskich przekazywane z budżetu państwa 
pieniądze pokrywały zaledwie 21 proc. wydatków na wykonanie 
7 spośród 9 zadań własnych (m.in. poradnictwo specjalistyczne, 
opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, pro-
wadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, doradztwo metodyczne 
gminnym ośrodkom pomocy społecznej, wsparcie integracji osób 
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze). W powiatach 
grodzkich dotacje państwowe pozwalały na pokrycie 47 proc. wy-
datków potrzebnych na wymienione tu działania63. W konsekwencji 
tylko 27 proc. powiatów ziemskich w pełny sposób realizowało cele 
przydzielonej im polityki społecznej.

WOŁANIE O AKTYWNE PROGRAMY 
W POMOCY SPOŁECZNEJ   

Zmiany w systemie podziału władzy i kompetencji do tworzenia 
programów publicznych doprowadziły nas ponownie do sytuacji, 
w której zastanawiamy się, co zrobić, aby różne publiczne instytucje 
mogły być efektywne. Model partnerskiego działania jest dobrym 
drogowskazem, ale niestety nie jest on odpowiedzią na wszystkie 
wyzwania. 

W obliczu wielu porażek dotychczasowych polityk społecznych, 
formułuje się dziś projekty daleko idących zmian w ich modelu. 
Marek Rymsza i Tomasz Kazimierczak, z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, argumentują, że należy generalnie zmienić programy po-
lityki społecznej stosowane w Polsce po 1989 roku64. Dotychcza-
sowe sprowadzają się bowiem do działań tylko osłonowych, które 

62  J. Kerlin, Pomoc społeczna po reformie administracyjnej 1999 r., [w:] Pomoc społeczna. Od klien-
tyzmu do partycypacji (red. E. Leś) OW ASPRA-JR, Warszawa 2002-2003. 
63  jak wyżej, s. 145.
64  M. Rymsza, T. Kaźmierczak, Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia 
koncepcji, Analizy i opinie ISP nr 48, Warszawa 2005.
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w rzeczywistości dezaktywizują odbiorców tak rozumianej pomocy.  
To skutek koncepcji z początku lat 90., zakładającej , że reformy ryn-
kowe trzeba osłaniać zasiłkami z pomocy społecznej. Problem zaś 
wynikł stąd, że ich odbiorcom nie stawiano żadnych wymagań, co 
do zachowania aktywności zawodowej. Przy czym na początku lat 
90. zasiłki dla tracących pracę wynosiły 80 proc. ostatniej płacy.  
Do tego pozwolono na łatwe uzyskiwanie rent. W efekcie, w zatrud-
nieniu pozostała, czyli pracuje tylko nieco ponad połowa Polaków!

Kolejny kłopot polega na tym, że różne służby społeczne nie współ-
pracują ze sobą i przerzucają się problemami. Chodzi głównie o lokal-
ne ośrodki pomocy społecznej i urzędy pracy. Wspomniani wyżej na-
ukowcy postulują, aby bezrobotni byli zobowiązani do starań o powrót 
do pracy (poprzez m.in. szkolenia, zatrudnienie subsydiowane, socjal-
ne). Chcą także rozwoju ekonomii społecznej jako narzędzia reintegra-
cji, reformy publicznych służb zatrudnienia i służb społecznych (nowy 
rozdział zadań między gminnymi i powiatowymi ośrodkami pomocy 
społecznej) oraz zmian systemowych, które dadzą bezpieczeństwo 
osobom pracującym w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia.

Największym wyzwaniem pozostaje więc rozwijanie aktywnych 
programów, które starają się o włączenie w życie społeczne ludzi 
zagrożonych wykluczeniem, albo wręcz zmarginalizowanych. Takie 
programy obejmują zwykle różne terapie, szkolenia i przygotowa-
nia zawodowe pomocne w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 
w zbiorowości. Osoby, które z nich skorzystały są w stanie pracować, 
załatwiać różne swoje (i nieswoje) sprawy, uczestniczyć w głosowa-
niach, zadbać o godziwe mieszkanie, dobre relacje z sąsiadami itp. 

Istotnym utrudnieniem jest z pewnością fakt, że na aktywne 
formy wsparcie bezrobotnych przeznaczamy kilka razy mniejszy 
odsetek naszego dochodu narodowego (PKB), niż większość krajów 
Unii. W latach 2003-2004 przeznaczyliśmy na nie 0,15 proc. PKB, 
a w krajach „starej” Unii przeznacza się średnio 0,7 proc65. W ostat-
nich latach nakłady na aktywne formy wzrosły, ale to skutek spadku 

65  B. Piotrowski, Rola aktywnych programów rynku pracy w dopasowaniu do popytu na pracę, [w:] 
Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, UNDP, Warszawa 2007, s. 171.



liczby bezrobotnych, co nastąpiło pod wpływem wyższego niż wcze-
śniej wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. 

Z aktywnym zapobieganiem bezrobociu było zresztą źle od sa-
mego początku polskich przemian. Badania z 1993 roku pokazują, 
że zaledwie 4 procentom zarejestrowanych bezrobotnych zaofe-
rowano przeszkolenie. Jeszcze mniejszej grupie zaproponowano 
pożyczki na rozkręcenie biznesu66. Rejonowe Urzędy Pracy jedynie 
rejestrowały bezrobotnych i wypłacały zasiłki. 

 Model polityki społecznej po 1990 roku ograniczał się bowiem 
– jak już była mowa – głównie do pomocy finansowej. W pierwszych
dwóch latach po 1990 roku była ona dość znaczna, potem coraz 
skromniejsza, ponieważ stała się zbyt dużym obciążeniem finansów
państwa. Dominującą formą pomocy były zasiłki dla bezrobotnych 
i zasiłki z pomocy społecznej oraz możliwość przechodzenia na 
wcześniejsze emerytury lub renty. Zamiast aktywizacji bezrobot-
nych, dokonywano zatem ich trwałej dezaktywizacji. Inaczej poziom 
bezrobocia byłby jeszcze wyższy niż ten „osiągnięty” po trzech latach 
transformacji, które przyniosły 3 miliony bezrobotnych zarejestro-
wanych w rejonowych urzędach pracy. Znaczna część wydat-
ków społecznych szła zatem na renty i emerytury. Jeszcze w 1990 
roku stanowiły one jedną trzecią wszystkich wydatków społecznych 
(łącznie z edukacją i zdrowiem), a w 1995 roku – już połowę67.

Z przytoczonych wcześniej badań wynika, że ośrodki pomocy 
społecznej (OPS) nadal koncentrują się głównie na doraźnej pomo-
cy finansowej. Nie mają bowiem wystarczającego personelu i pie-
niędzy, aby realizować „aktywne” projekty. Personel OPS-ów pracuje 
w trudnych warunkach, jego płace są niskie, a sam zawód nie cieszy 
się społecznym uznaniem (postrzegają go tak nawet sami pracow-
nicy socjalni). Cytowane tu już łódzkie badania pokazały, że aż 90 
proc. klientów tamtejszej opieki społecznej nie szanuje zawodu pra-
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66  A. Kowalska, Działalność Rejonowych urzędów pracy w ocenie bezrobotnych [w:] Inicjatywy lo-
kalne w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, (red. Z. Strzelecki), Warszawa 1994, s. 104. 
67  S. Golinowska, Publiczne wydatki społeczne [w:] Polityka społeczna w latach 1994-1996, IPiSS, 
Warszawa 1996, s. 34.
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cownika socjalnego. Ponad połowa pracowników tamtejszych OPS-
-ów była niezadowolona ze swojej pracy i płacy – 80 proc. zarabiało 
od 650 do 1300 zł „na rękę” (dane z połowy 2006 r.). Blisko 90 proc. 
ankietowanych jest zdania, że w ich ośrodkach nie respektuje się 
ustawowej proporcji zakładającej, że jeden pracownik socjalny ma 
przypadać na 2000 mieszkańców68. 85 proc. zapytanych skarżyło 
się na takie przeciążenie pracą administracyjną, że na socjalną (tak-
że w terenie) brak im już czasu! Połowa narzekała na utrudniające 
pracę braki w wyposażeniu. Aż 83 proc. stwierdziło, że w ośrodkach 
nie ma pomieszczeń, w których można spokojnie, z zachowaniem 
prywatności i intymności porozmawiać z podopiecznymi. Ponad 90 
proc. wskazywało na problemy z pieniędzmi na wypłatę świadczeń.

W tej sytuacji trudno oczekiwać, że lokalne polityki społeczne 
będą kształtowane i realizowane na miarę potrzeb i wyzwań XXI 
wieku. Wobec takiej skali trudności wiele gminnych ośrodków szuka 
wsparcia we współdziałaniu z różnymi lokalnymi organizacjami oby-
watelskimi, niestety w większości społeczności, są one na tyle słabe, 
że nie zmienia to generalnego obrazu. Dodatkowym problemem jest 
ograniczona możliwość zdobywania dodatkowych pieniędzy dzięki 
uczestnictwu w programach finansowanych z budżetu centralne-
go. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza co pewien czas 
konkursy na projekty, których celem jest integracja społeczna osób 
zagrożonych marginalizacją. Ma to miejsce w ramach programu 
„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

Rzecz w tym, że programy aktywnego przeciwdziałania wyklu-
czeniu mają niewielki zasięg, zwłaszcza w zestawieniu ze skalą po-
trzeb tej części społeczeństwa, która jest w sytuacji różnego typu 
zagrożeń. Programy funkcjonują od niedawna i mają skromny bu-
dżet. Na rok 2008 na wspieranie aktywnych form integracji zapla-
nowano w budżecie ministerstwa pracy i polityki społecznej zaled-
wie 2,5 mln zł. Pieniądze zostały skierowane na poprawę warunków 

68  R. Szarfenberg, Sytuacja w pomocy społecznej w świetle opinii pracowników socjalnych z wo-
jewództwa łódzkiego, www.ips.uw.edu.pl/rszarf/ (jest tam opis badania z połowy 2006 roku. Na 
ankietę odpowiedziało 104 pracowników socjalnych).
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mieszkaniowych osób zagrożonych bezdomnością, przebywających 
w noclegowniach, schroniskach itp., a także na usługi opiekuńcze 
dla osób starszych, niepełnosprawnych. Oznacza to, że na inne typy 
usług pieniędzy brakuje. 

Są jednak programy, o których warto wspomnieć. W ostatnich 
latach ministerstwo ogłosiło konkursy na prowadzenie Centrów In-
tegracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej (KIS)69. Mogą je 
tworzyć gminy, prezydenci miast, ośrodki pomocy społecznej lub 
NGOs-y. Organizują one działania o charakterze terapeutycznym, 
samopomocowym, służącym zdobyciu zatrudnienia. W Centrach 
odbywa się: (1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnie-
nie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych 
osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; (2) nabywa-
nie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, prze-
kwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; (3) na-
uka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, 
zwłaszcza przez możliwość osiągania dochodów, poprzez zatrud-
nienie lub działalność gospodarczą; (4) uczenie umiejętności ra-
cjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. 

Podobne cele mają KIS-y, ale organizacje je prowadzące mogą 
swobodniej w organizować zajęcia. Mogą one dotyczyć pomocy 
w znalezieniu pracy stałej lub dorywczej czy wykonywania usług na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Zajęcia przyjmują też formę po-
radnictwa prawnego, działalności samopomocowej w zatrudnieniu, 
załatwianiu spraw mieszkaniowych i socjalnych. Służą wzajemnemu 
wsparciu i samoorganizowaniu się. 

Pierwszy konkurs na prowadzenie KIS-ów Ministerstwo ogłosi-
ło w kwietniu 2005 roku. Wpłynęło 140 wniosków, 40 wybrano do 
realizacji. W marcu 2006 r. ogłoszono kolejny konkurs, ale kwota 
dofinansowania dla organizacji chcących zakładać kluby (albo dalej
je prowadzić) nie przekraczała 15 tys. zł. W sumie założono ok. 50 

69  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 122. poz.1143 
z późn. zmian.) mówi o zapewnieniu osobom wymienionym w art. 1 ust 2 ustawy uczestnictwa 
w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i w zatrudnieniu wspieranym.
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Centrów, z czego tylko część jest aktywnych. Klubów jest blisko 300, 
ale ich program reintegracji jest dość skromny70.

Narzędziem zmagań z wykluczeniem jest także spółdzielczość 
socjalna. W 2006 roku uchwalono specjalną ustawę, która porządko-
wała przepisy o tego typu spółdzielniach, oraz wprowadziła dla nich 
pewne przywileje finansowe. Ale i tu problemem jest niewielka skala
oddziaływania. Aktywnie działa kilka, góra kilkanaście spółdzielni na 
140 zarejestrowanych, wymienionych w materiale Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społeczne71. Na szczęście powstają różne ośrodki wspo-
magające takie spółdzielnie, ale pozostaje problem szczupłości prze-
znaczonych pieniędzy (organizacje, które teraz je tworzą dostaną po 
150 tys. zł). W 2004 roku zaczęto wspierać spółdzielnie za pomocą 
programu „Promocja ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych 
jako formy przeciwdziałania bezrobociu”72. Obecnie realizowany 
jest kolejny projekt „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej”. 
W 2008 roku ministerstwo przeznacza nań milion złotych. 

Działa także uruchomiony w 2005 roku rządowy program 
„Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”. Jest 
to forma pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
zagrożonych wykluczeniem. Ma doprowadzić do zwiększania licz-
by uruchamianych gminnych świetlic. W 2008 roku na ten projekt 
MPiPS przeznaczyło 800 tys. zł. Resort ogłasza też konkursy, które 
mają wyłonić najlepsze świetlice (otrzymają one po 12 tys. zł.).

Podsumowując ten przegląd aktywnych programów reintegra-
cji społecznej, trzeba wspomnieć, że znaczną dla nich pomocą są 
fundusze unijne. Z tego źródła zrealizowano kilkaset projektów słu-
żących reintegracji. Trudno jednak powiedzieć ile osób otrzymało 
wsparcie, a także na ile okazało się ono skuteczne. 

70  Harmonogram Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na 2008 r.”, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, styczeń 2008. 
71  Harmonogram programu „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej” na 2008 rok., MIPS, 
Warszaw, styczeń 2008 r.
72  „Promocja ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych jako formy przeciwdziałania bezro-
bociu”, Zasady konkursu, Ministerstwo Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, War-
szawa, czerwiec 2004 r.



Na koniec tego fragmentu książki warto postawić pytanie o to, 
w jakich okolicznościach aktywna polityka społeczna może okazać 
się skuteczna. Z całą pewnością byłaby na to szansa, gdyby stano-
wiła ona wypadkową wysiłków centralnych (w postaci klarownych 
programów) oraz lokalnych (samorządowych i NGOs-owych). Z cen-
trum dobrze widać problemy, które na poziomie lokalnym mogą być 
niewidoczne i odwrotnie. Dlatego potrzebne jest sensowne partner-
stwo dające szansę na wzajemne uzupełnianie się w tworzeniu pro-
gramów publicznych. Rząd powinien opracowywać ramy systemo-
we dla polityk publicznych, a w ich powstawanie – by zyskać dobre 
osadzenie w realiach – włączać partnerów społecznych, samorzą-
dowych i obywatelskich. 

PARTNERSTWO RZĄD - SAMORZĄD  

Rząd ma możliwość analizowania generalnych trendów (krajo-
wych i światowych), które mogą mieć efekt wykluczający czy przy-
noszący nowe przejawy dezintegracji. Adekwatnie do tego może 
projektować i realizować odpowiednie programy integracji. Jeśli 
badania pokazują, że przyczyną wykluczenia społecznego są niskie 
kwalifikacje w danych sektorach albo zwolnienia w danych bran-
żach, rząd powinien zareagować przeorganizowując odpowiednio 
politykę zatrudnienia. Może też prowadzić badania dotyczące me-
chanizmów wykluczenia oraz skuteczności określonych programów 
przeciwdziałania im. Z drugiej strony oczywiste jest, że rząd nie 
podoła w pojedynkę realizacji większości programów społecznych. 
Gros instytucji i narzędzi została przeniesiona bowiem do samo-
rządów lokalnych, które nimi zarządzają (w niektórych przypad-
kach zachowano jedynie częściowe finansowanie centralne). Stąd
swoiste partnerstwo „rząd-samorząd” jest podstawą jakiejkolwiek 
sensownej polityki. Jest jednak i druga strona medalu – samorządy 
pozbawione wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu 
też są bezsilne. Programy przeciwdziałające wykluczeniu społecz-
nemu mają to do siebie, że trudno je wykonywać zza urzędniczego 
biurka. Potrzebne jest innowacyjne podejście, które często wymaga 
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głębokiej interwencji w cudze życie. Potrzeba tu „pracy w terenie” 
i silnego interpersonalnego kontaktu. A taki stworzyć mogą tylko 
osoby pracujące w warunkach pewnej swobody i otwartości na 
innowacyjność, a nawet (czasami) na pewne ryzyko. Tymczasem 
instytucje typu urzędniczego kierują się inną logiką, choć jednocze-
śnie są ważnym składnikiem lokalnych działań. Dzięki nim można 
np. zachować właściwą kontrolę nad programami społecznymi. 
Tym samym po raz kolejny wróciliśmy do myśli przewodniej tej pu-
blikacji, czyli niezbędności partnerstwa na rzecz integracji społecz-
nej między władzami centralnymi, lokalnymi, NGOs-ami oraz part-
nerami społecznymi.

STRATEGICZNE PROGRAMOWANIE   

Szansą na stopniowy rozwój partnerstw są lokalne strategie rozwią-
zywania problemów społecznych. Samorządy powinny przygotowy-
wać je, bo tak nakazuje ustawa. Na razie, w wielu wypadkach, są to 
dokumenty nie przedstawiające wielkiej wartości, w innych w ogóle 
jeszcze nie powstały. Tymczasem to wokół nich samorządy mogły-
by tworzyć lokalne partnerstwa – najpierw dla ich sformułowania, 
a później realizowania. Pewną rolę mógłby w tym wypadku odegrać 
także rząd. Konieczna jest bowiem jasna metodologia tworzenia 
strategii oraz ewaluowania wyników lokalnych działań. 

Ponadto samorządy powinny dostać jasny przekaz, że ocenia-
ne są nie tylko po stanie dróg i kanalizacji, ale przede wszystkim 
po tym, w jaki sposób i w jakiej mierze zapewniają powstanie 
spójnych i kreatywnych lokalnych społeczności. Potrzebne są za-
tem wskaźniki, które pozwolą ocenić jakość lokalnego życia. W tej 
dziedzinie potrzebny jest przełom, ponieważ jest to jedyna droga 
do efektywności oraz wyraz nowoczesnego podejścia do budowa-
nia i kształtowania społeczeństwa. Samorządy nie poradziły sobie 
z tymi wyzwaniami (i zapewne nie poradzą), bo same potrzebują 
programów wsparcia, które uświadomią im jak wielką mają rolę 
w tworzeniu i wykonywaniu polityk publicznych. Do tej pory po-
mysł na decentralizację polegał głównie na „wrzuceniu” samorzą-
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dom nowych kompetencji, bez zbadania, jakie mają możliwości 
(lub jak szybko mogą je zdobyć) w tworzeniu i realizowaniu pro-
gramów publicznych. 

Choć dokumenty rządowe od lat zapowiadają wspieranie sa-
morządów w realizowaniu polityk publicznych i świadczeniu lokal-
nych usług społecznych, efektów nadal brakuje. Strategia polityki 
społecznej na lata 2007-2013 zakłada zwiększenie potencjału lokal-
nych służb społecznych, by mogły one zwiększyć aktywizację zawo-
dową osób wymagających pomocy socjalnej. Do końca 2010 roku 
ma u nas zacząć obowiązywać zasada, że (tak jak w Unii) na 2000 
mieszkańców przypada jeden pracownik socjalny. Pracowników so-
cjalnych ma być nie tylko więcej, ale też wzmocni się ich rola jako 
profesjonalistów działających na rzecz integracji społecznej osób 
ubogich i wykluczonych. Wdrożone zostaną przyjęte w 2005 r. nor-
my i standardy wykonywania pracy socjalnej, co przewiduje usta-
wa o zawodzie pracownika socjalnego. Zgodnie ze Strategią od 
2010 roku nowo-zatrudniani pracownicy będą musieli mieć wyższe 
wykształcenie. Na poziomie wyższym zawodowym (w publicznych 
Kolegiach Pracowników Służb Społecznych) oraz we wspólnym sys-
temie szkolenia ustawicznego pracowników służb społecznych zo-
stanie wdrożony nowy zintegrowany system kształcenia. Obejmie 
on pracowników socjalnych, służb zatrudnienia i udzielających po-
mocy osobom niepełnosprawnym. 

Dokument zakłada też, że przez najbliższe dwa lata nastąpi 
wdrożenie strategicznego planowania lokalnej i regionalnej polityki 
społecznej, co doprowadzi do powstania modelu krajowej polityki 
społecznej opartej na koordynacji. Do 2010 roku zatem, gminy i po-
wiaty mają stworzyć lokalne strategie rozwiązywania problemów 
społecznych oparte na jednolitym systemie ich budowania oraz 
ewaluacji. Ponadto (do tego czasu) wszystkie gminy obejmie sieć 
punktów informacji obywatelskiej organizowanych przez samorzą-
dy lokalne oraz organizacje pozarządowe. 
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RZĄDOWO-SAMORZĄDOWA SZKOŁA PARTNERSTWA    

Zapowiedzią zmian w podejściu do lokalnej polityki społecznej wy-
daje się być Program Integracji Społecznej na lata 2007-2009, który 
realizuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (program finansuje
pożyczka z Banku Światowego). Przedsięwzięcie jest jednym z kom-
ponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. 
To dobry przykład centralnego programu, który wspiera samorządy 
gminne w profesjonalizowaniu ich działań na polu polityki społecz-
nej. Tak właśnie powinno wyglądać partnerstwo rządu z władzami 
lokalnymi. Ponieważ potencjał wielu gmin w dziedzinie tych polityk 
jest mały, zatem chcąc, by mieszkańcy mieli dostęp do przyzwoitych 
usług społecznych, rząd musi wesprzeć te gminy. 

Warto pokrótce scharakteryzować ten program. Chodzi w nim 
o pomoc gminom w budowaniu lokalnych strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Novum polega na tym, że mają one po-
wstawać w partnerstwie z lokalnymi organizacjami publicznymi 
i społecznymi. Istotą projektu jest więc chęć wzmocnienia mecha-
nizmów partycypacji obywatelskiej w tworzeniu lokalnych polityk 
społecznych. Są także cele bardziej konkretne. Efektem finalnym
ma być wzbogacenie zestawu gminnych usług społecznych i za-
pewnienie mieszkańcom dostępu do nich. Program ma zostawić 
po sobie wyższy standard usług oraz rozwinąć sieć ich dostawców. 
Inicjatywy realizowane w projekcie koncentrują się wokół potrzeb 
rodzin, osób starszych oraz dzieci i młodzieży i mają poprawić ich 
sytuację. W konstruowaniu usług będą brali udział odbiorcy – cho-
dzi o to, aby spełniły one ich oczekiwania i były autentyczną odpo-
wiedzią na bolączki społeczne. – Usługi wynikające ze strategii roz-
wiązywania problemów społecznych będą mogły być świadczone 
przez organizacje pozarządowe oraz usługodawców publicznych 
i prywatnych – mówi Ewa Gliwicka z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Ponadto program ma pomóc gminom w zidentyfikowaniu ich
zasobów rozwojowych, zdiagnozowaniu problemów społeczności 
oraz zarysować możliwe rozwiązania. Z samorządami pracują kon-
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sultanci regionalni, którzy animują w gminach różne działania, np. 
warsztaty dla gminnych liderów. Ich efektem mają być m.in. pro-
jekty lokalnych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej i więk-
sze umiejętności w wyszukiwaniu źródeł ich finansowania. Ponadto
gminy wzbogacą się o procedury przydatne przy wybieraniu do-
starczycieli usług społecznych – nauczą się porównywania konku-
rencyjnych ofert publicznych i prywatnych usługodawców. 

Ważne jest to, że program precyzyjnie układa cały ciąg działań. 
Najpierw na podstawie konsultacji społecznych gmina przygoto-
wuje Planu Działania. Powołane przez gminę grupy robocze prze-
prowadzają szerokie konsultacje na temat istniejących potrzeb, 
zagrożeń i możliwości. Potem lokalne organizacje i instytucje anali-
zują je i opracowują proces tworzenia strategii. Strategia powstaje 
podczas spotkań warsztatowych. Ich uczestnicy mają bezpośredni 
wpływ na kształt i zawartość dokumentu. Konkretne usługi mogą 
być zamawiane tylko w oparciu o procedurę, która umożliwia dia-
log pomiędzy wnioskodawcą a samorządem. Co więcej, nawet pie-
niądze przyznane danej gminie w ramach projektu są rozdyspono-
wywane przy udziale przedstawicieli lokalnej społeczności.

MIERNIK, WSKAŹNIK, CZYNNIK 
CZYLI MATEMATYKA W POLITYCE SPOŁECZNEJ

Kluczowym wyzwaniem dla samorządów i ich lokalnych partne-
rów jest wypracowanie narzędzi analitycznych, które pozwolą na 
precyzyjne zbadanie sytuacji społeczno-materialnej mieszkańców. 
Diagnoza musi zidentyfikować zwłaszcza te grupy, które zagrożo-
ne są różnymi postaciami społecznej i materialnej marginalizacji. 
Aktywne programy wsparcia i reintegracji powinny być tworzone 
adekwatnie do ich sytuacji. Nie jest to tylko problemem lokalny – 
nawet w dokumentach centralnych nie ma jasności jakim zestawem 
wskaźników należałoby posłużyć się do oceny sytuacji społecznej. 

Prowadzenie skutecznej polityki społecznej wymaga przemyśla-
nego warsztatu, który pozwoli dobrze scharakteryzować i opisać 
sytuację społeczną i materialną lokalnych społeczności. 
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Warto tu wspomnieć, że w Wielkiej Brytanii do niedawna stoso-
wano ponad 1200 wskaźników, które służyły do scharakteryzowania 
stosunku mieszkańców do idei lokalnej demokracji, czy oceny władz 
lokalnych. Służyły one także do zdefiniowania grup społecznych, któ-
re wymagają pomocy z uwagi na biedę materialną, mieszkaniową, 
czy edukacyjną. Obecnie rząd zmniejszył liczbę wskaźników do 198. 
Środowiska lokalne wybierają z nich 35, którymi opisują najważniej-
sze aspekty lokalnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Jak pisze prof. Stanisława Golinowska ekonomistka z Instytutu 
Pracy i Polityki Społecznej, wskaźniki społeczne pełnią wiele różnych 
funkcji. Umożliwiają analizę tego, co dzieje się w społeczeństwie, 
a zdobyta dzieki nim wiedza umożliwia informowanie społeczeń-
stwa jak wyglądają realia. Wskaźniki pozwalają formułować cele, 
a następnie oceniać poziom skuteczności, czy efektywność ich re-
alizacji. Mancur Olson, wybitny amerykański ekonomista, napisał 
wiele lat temu, że „uporządkowane statystyki o tym, jak żyjemy  
i w jakim kierunku się rozwijamy są podstawowym warunkiem na-
szej obywatelskiej świadomości. Od niej z kolei zależy jakość ładu, 
jaki kształtujemy na różnych odcinkach ludzkiej aktywności”73.

W Polsce najczęściej posługujemy się wskaźnikami obrazującymi 
naszą sytuację materialną (ubóstwo/biedę). Niewątpliwie to istotny 
czynnik wykluczenia społecznego czy marginalizacji. Do tego zagad-
nienia stosuje się zwłaszcza kategoria minimum egzystencji. Wy-
znacza ją dochód na osobę, poniżej którego występuje biologiczne 
zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. A trzeba
wiedzieć, że w 2005 roku 12,3 proc. Polaków żyło w rodzinach po-
siadających dochody poniżej poziomu minimum egzystencji. Jest to 
wskaźnik, który warto byłoby stosować także na poziomie lokalnym, 
ale takich badań nie ma (te, które są sięgają województw). 

Ten sam problem dotyczy tzw. minimum socjalnego (obecnie dla 
rodziny z dwójką dzieci jest to 2 tys. 506,40 zł, tj. 626,60 zł na osobę), 
które pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowo-kon-

73  S. Golinowska, Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, 
politykaspoleczna.ipiss.com.pl/konferencja2002/golinowska.doc



sumpcyjnych: kupno jedzenia, ubrania, środków higieny, transportu, 
w tym także dóbr edukacji i kultury. Te kwoty pozwalają mówić o mi-
nimalnym godziwym poziomie życia. Przy czym minimum socjalne 
zapewnia jednostce także utrzymywanie więzi ze społeczeństwem74.

Odpowiedni wybór wskaźników wykorzystywanych do bada-
nia poziomu życia społeczeństwa pozwala również na uchwycenie 
cech, które sprawiają, że jednostki znajdują się w trudnej sytuacji 
społecznej i materialnej. Okazuje się zatem, że na poziomie mini-
mum egzystencji żyją zwłaszcza rodziny utrzymujące się ze świad-
czeń społecznych (poza emeryturą i rentą). W tych rodzinach blisko 
1/3 osób ma dochody niższe od minimum egzystencji. Na ubóstwo 
bardziej niż przeciętnie narażone są osoby z rodzin związanych 
z pracą w rolnictwie (poniżej minimum żyje 14-17 proc. osób) oraz 
rodzin, których podstawę utrzymania stanowią renty (16 proc. ich 
członków żyje w skrajnym ubóstwie).

Zagrożenie skrajnym ubóstwem dotyczy także osób wykonujących 
niskopłatne prace. Są to ludzie o niskim poziomie wykształcenia, pracu-
jący na stanowiskach robotniczych. W rodzinach, które czerpały głów-
ne dochody z tego źródła 13 proc. osób żyło poniżej poziomu minimum 
egzystencji (dane za rok 2002)75. Czynnikiem, który stwarza stan za-
grożenia skrajnym ubóstwem jest oczywiście bezrobocie. W 2002 roku 
w rodzinach, z co najmniej jednym bezrobotnym, ok. 23 proc. osób 
wydawało na utrzymanie mniej niż zakłada minimum egzystencji. 

Powyższe wskaźniki sytuacji materialnej Polaków mają charak-
ter bezwzględny, to znaczy wyznaczony konkretną kwotą. Stosowane 
są również wskaźniki pokazujące tak zwane ubóstwo relatywne, czyli 
względne. Określa ono stosunek dochodów pewnej grupy społecz-
nej do przeciętnego dochodu (wyznaczonego przez badanie staty-
styczne). W tym sensie w wielu krajach Unii określa się próg ubó-
stwa na poziomie 50 proc. lub 60 proc. przeciętnego dochodu albo 

74  http://www.ipiss.com.pl/teksty/kurowski.pdf
75  Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, (dokument przygotowany przez Zespół Zada-
niowy do Spraw Reintegracji Społecznej, któremu przewodniczył Minister Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej – Jerzy Hausner. Zespół został powołany 14.04.2003 r. przez Prezesa Rady Ministrów), 
Warszaw 2004, s. 34-35.
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mediany dochodów. Najczęściej za próg ubóstwa (tzw. linię ubó-
stwa) przyjmuje się 50 proc. przeciętnego dochodu na osobę. Ten 
wskaźnik pokazuje w znacznym stopniu nierówności w dochodach, 
ale z pewnością można też uznać, że ludzie z dochodami poniżej 
tego progu, są w gorszej sytuacji materialnej, która nie pozwala im 
na życiowy rozwój. 

Powyższe wskaźniki niedostatku materialnego, czy ubóstwa nie 
pokazują całego obrazu sytuacji. Mamy bowiem do czynienia z roz-
maitymi przejawami czy rodzajami biedy. Niektórzy ludzie mogą 
mieć dochód powyżej minimum socjalnego, ale w rzeczywistości 
nadal będą tkwić w biedzie innego typu, np. mieszkaniowej (tzn. 
mieszkają w warunkach, które nie pozwalają im na godziwe życie 
oraz nie są w stanie tego zmienić). Dlatego właśnie uwaga poli-
tyków i badaczy skierowana jest obecnie na problem wykluczenia 
społecznego. Jest to bowiem pojęcie szersze niż ubóstwo material-
ne. Wiadomo, że ubóstwo materialne ma ten sam skutek w wielu 
wypadkach, a wykluczenie ma również i inne aspekty. 

W Narodowej Strategii Integracji Społecznej za wykluczenie spo-
łeczne uważa się brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa w pro-
cesie wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych 
i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczegól-
ności dla osób ubogich76. Kolejne elementy charakterystyki wyklucze-
nia społecznego dostarcza Grupa Druga Zespołu Zadaniowego ds. 
Reintegracji Społecznej (działała w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej w trakcie prac nad Narodową Strategią Integracji Społecznej). 
Otóż podkreśla ona, że wykluczenie oznacza sytuację, w której dana 
osoba ma trudności w uczestniczeniu w życiu społecznym. Może ono 
oznaczać również, że to uczestnictwo staje się niemożliwe. Innymi 
słowy wykluczenie oznacza zanik ról społecznych, zaprzestanie ko-
rzystania z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, zablokowa-
nie gromadzenia zasobów i zdobywania dochodów w godny sposób. 

76  Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, (dokument przygotowany przez Zespół Zada-
niowy do Spraw Reintegracji Społecznej, któremu przewodniczył Minister Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej –Jerzy Hausner. Zespół został powołany 14.04.2003 r. przez Prezesa Rady Ministrów), 
Warszaw 2004.
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UNIJNE WYSIŁKI

W większości krajów unijnych intensywnie rozwija się warsztat 
badawczy pozwalający na opisanie sytuacji społeczno-ekonomicz-
nej ich mieszkańców. Uznawane jest to za podstawę racjonalnej 
i celnej polityki społecznej. Ponadto kraje członkowskie uzgodniły, 
że wspólnie wypracują pewien zestaw wskaźników do analiz sytu-
acji w zakresie spójności i integracji społecznej. Wynika to z tego, 
że Unia obok celów czysto ekonomicznych, postawiła sobie także 
cele społeczne77. Na szczycie w Lizbonie, który odbył się w marcu 
2000 roku78 podjęto zobowiązania dotyczące nie tylko rozwoju go-
spodarczego, ale również działań na rzecz walki z wykluczeniem 
społecznym79. Uznano, że kraje członkowskie będą współpracowały 
ze sobą i w tym zakresie w oparciu o metodę otwartej koordynacji. 
Oznaczało to, że państwa członkowskie wyznaczają wspólne cele 
walki z ubóstwem i wykluczeniem oraz przygotowują Narodowe 
Plany Działań na rzecz integracji społecznej (National Action Plans 
on poverty and social exclusion). Natomiast Komisja Europejska 
i Rada Europejska opracowuje na ten temat Wspólny Raport (Joint 
Report on Social Inclusion). Są to dokumenty pozwalające śledzić co 
dzieje się w omawianej tu dziedzinie80. 

Kraje członkowskie powołały też Komitet ds. Zabezpieczenia 
Społecznego (Social Protection Committee), który stworzył podgru-
pę zajmującą się problemem wskaźników. Praca trwała przez więk-
szą część 2001 roku. Raport z jej prac przyjęła Rada Europejska 

77  Poza szczytem w Lizbonie, na działania Unii w obrębie polityki społeczna miał m.in. Protokół Spo-
łeczny do Układu z Maastricht (1992), Traktat Amsterdamski (artykuł 136 i 137).
78  B. Nolan, Social Indicators in The European Union, Economic and Social Research Institute, Dublin, 
Ireland 2003 (Paper for the Statistics Users’ Conference, „Measuring Government Performance”, 
London, 2003).
79  http://ec.europa.eu/employment_social/news/2000/newsagenda_en.htm
80  Unia budując wspólny rynek gospodarczy jednocześnie uznała, że ten projekt jednego rynku odnie-
sie sukces jeśli zapewni pewien poziom spójności społecznej, gdy nie dopuści do wykluczenia społecz-
nego zbyt dużych warstw społecznych. Uznano, że skoro powstały pewne cele ekonomiczne, którym 
towarzyszom współczynniki pozwalające na mierzenie ich realizacji (na przykład cel inflacyjny, cel
z nakładami na badania i rozwój, czy poziom deficytu budżetowego), to jednocześnie Wspólnota po-
winna wypracować cele społeczne i nadać im pewne miary. 
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w Leaken. Jego ustalenia pokrywają się z zawartością tak zwanego 
„raportu Atkinsona”, w którym wyszczególniono kilka zestawów 
wskaźników. Pierwszy zestaw zawiera wskaźniki wiodące, najbar-
dziej przydatne do określenia grup społecznych zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Następnie zestawione zostały tzw. wskaźniki 
uzupełniające81 oraz wspomagające. Ponadto raport Atkinsona 
rekomenduje, aby państwa członkowskie wypracowywały własne 
wskaźniki, które pozwolą im scharakteryzować sytuację ich spo-
łeczeństw, a także sformułować wskaźniki o zasięgu regionalnym 
i lokalnym.

Raport wskazuje też na podstawowe zasady tworzenia wskaź-
ników opisujących spójność społeczną w Europie. Rekomenduje 
m.in., aby dotyczyły istotnych problemów, były czytelne i ogólnie 
zrozumiałe. Dobry wskaźnik powinien dawać przesłanki do podej-
mowania działań w zakresie polityki społecznej i dotyczyć zagad-
nień, które pozwalają na pomiar oraz porównania między krajami 
Unii Europejskiej. Powinien też być jak najbardziej aktualny oraz 
stwarzać możliwość dokonywania oceny zmian w czasie pomiarów 
statystycznych. 

Do wskaźników wiodących należą wskaźniki pozwalające zbadać: 
• Skalę zagrożenia ubóstwem finansowym (za próg ubóstwa

przyjmuje się 50 proc. i 60 proc. mediany dochodów) oraz 
nierównomierności w rozkładzie dochodów;

• Udział w społeczeństwie osób w wieku 18-24 z wykształce-
niem co najwyżej średnim, które nie kontynuują nauki i nie 
dokształcają się;

• Stopę bezrobocia, w tym bezrobocia długotrwałego;
• Udział osób powyżej 65 roku życia lub udział osób w skraj-

nych grupach kwintylowych oceniających swój stan zdrowia 
jako zły lub bardzo zły;

• Udział osób żyjących w mieszkaniach o niskim standardzie.

81  Bilans istniejących badań i analiz oceniających poziom ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem spo-
łecznym oraz kierunki dalszych analiz – raport wstępny (*Raport Grupy nr 1 Zespołu Zadaniowego 
ds. Reintegracji Społecznej), Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
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Z kolei za dodatkowe uznano wskaźniki, które pozwalają zbadać: 
(1) odsetek osób o dochodach niższych od 40 i 70 procent mediany 
dochodów ekwiwalentnych oraz odsetek osób o dochodach poniżej 
60 proc. mediany dochodów; (2) wartość granicy ubóstwa ustalonej 
na poziomie 60 proc. mediany dochodów ekwiwalentnych dla gospo-
darstw jednoosobowych oraz czteroosobowych; (3) wskaźnik zagro-
żenia ubóstwem trwałym i głębokość ubóstwa; (4) nierównomierność 
rozkładu dochodów (współczynnik Giniego); (5) udział osób w wieku 
18-59(64) lata z co najwyżej wykształceniem niższym średnim; (6) 
udział osób w wieku 18-59(64) lata pozostających poza rynkiem pra-
cy; (7) odsetek osób o dochodach poniżej 60 proc. mediany w gospo-
darstwach domowych bez osób pracujących; (8) wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem (próg 60 proc. mediany) w gospodarstwach domowych 
pracowniczych; (9) udział pracowników niskoopłacanych (stawka 
godzinowa niższa od 2/3 mediany tejże stawki ogółu pracowników 
w poprzednim roku); (10) procent osób mających problemy z korzy-
staniem z opieki medycznej (ze względów finansowych, lub długiej 
listy oczekujących); (11) udział osób żyjących w przepełnionych miesz-
kaniach; (12) procent osób żyjących w rodzinach mających problemy 
z opłatami czynszowymi (w tym ze spłatą kredytów).

POLSKIE PRÓBY 

Partnerstwa społeczne, samorządy, a także rząd stoją przed nie-
zwykle trudnym zadaniem, jakim jest wypracowanie właściwych 
wskaźników, które mogą doprowadzić nas do zdobycia adekwatnej 
wiedzy o grupach społecznych, które potrzebują wsparcia. Powstało 
już sporo opracowań na ten temat, ale zarówno wśród uczonych jak 
i w gremiach władzy centralnej i lokalnej brakuje konsensusu doty-
czącego zestawu wskaźników, które najlepiej obrazowałyby realia 
wykluczenia społecznego. W konsekwencji nie ma jednolitej meto-
dologii badania stanu spraw społecznych. 

W tym miejscu poprzestanę na wyodrębnieniu obszarów, które 
należałoby zbadać aby poznać warunki, w jakich żyją lokalni miesz-
kańcy. Pozwoli to na skoncentrowanie uwagi na czterech rodzajach 
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ubóstwa. Dr Małgorzata Radziukiewicz z Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur, analizując unijne wskaźniki oceniła82, że 
dotyczą one ubóstwa: dochodowego (niskie dochody), mieszkanio-
wego, edukacyjnego i zdrowotnego. Bieda kojarzy nam się głównie 
z brakiem odpowiedniej kwoty pieniędzy (dochodu) na pokrycie pod-
stawowych potrzeb w zakresie wyżywienia, ubrania, mieszkania itp. 
Ale dzisiejsza bieda ma znacznie więcej aspektów. Nie wszystkie wy-
stępują na raz. Zdaniem Radziukiewicz można jednak dopracować 
się jednolitego wskaźnika ubóstwa. W tym celu trzeba połączyć in-
formacje dotyczące powyższych czterech jego aspektów. Wówczas 
zyskamy sposób na wyodrębnienie grupy społecznej, która jest do-
tknięta ubóstwem skumulowanym, jednakże, jak już zaznaczyłem, 
istnieją cztery rodzaje biedy i każda z nich może dotknąć odrębne 
grupy oraz grupy, które pokrywają się. Np. jedna grupa może zo-
stać dotknięta biedą dochodową, ale być wolna od mieszkaniowej, 
tzn. mieć względnie dobre warunki mieszkaniowe (np. na skutek do-
brego mieszkania socjalnego, spadku itp.). 

Na poziomie lokalnym ważne jest jednak, aby zdecydować się 
na stosowanie konkretnych wskaźników, które pozwolą na wyłonie-
nie grup narażonych na poszczególne typy ubóstwa. Trzeba przede 
wszystkim wyłonić grupę, która została dotknięta ubóstwem docho-
dowym (ekonomiczny aspekt ubóstwa). Można to robić na wiele spo-
sobów, np. poprzez określenie pewnego minimum w postaci kwoty, 
którą uważamy za warunek godziwego życia. Można posłużyć się tu 
minimum egzystencji wyliczonym przez Instytut Pracy i Polityki Spo-
łecznej. To jednak oznacza koncentrację na grupie będącej w skrajnej 
biedzie. Można posługiwać się też wskaźnikiem minimum socjalne-
go, który oznacza kwotę pozwalającą na elementarne wydatki. Rzecz 
w tym, że w Polsce poniżej tej kwoty żyje ok. 60 proc. ludności. Trud-
no zaś tworzyć programy pomocy dla tak wielkiej części społeczeń-
stwa. Można wreszcie posługiwać się wskaźnikiem, który zobrazuje 
biedę względną, którą wylicza się odnosząc dochody danych ludzi 

82  M. Radziukiewicz, Propozycja budowy miernika biedy skumulowanej w Polsce, Polityka społeczna, 
listopad-grudzień 2006. 



do dochodów najczęściej spotykanych (mediana). Jest to sposób na 
wyodrębnienie części społeczności, która jest zagrożona ubóstwem. 
W Unii najczęstszą miarą tego zagrożenia jest właśnie to, czy ktoś 
ma dochody niższe niż 60 proc. dochodów najczęściej spotykanych. 

W zakresie biedy dochodowej możemy ponadto badać stopień 
ubóstwa (ile rodzinom czy osobom brakuje do progu ubóstwa), jego 
trwałość (ile lat dane osoby żyją poniżej progu ubóstwa), rozprosze-
nie czy nawet odsetek osób, które do ubóstwa powracają. W zakre-
sie biedy dochodowej musimy wiedzieć, jakie grupy społeczne są 
na nią narażone, w zależności od kwalifikacji, sektora zatrudnienia,
wieku, płci itp. Bieda dochodowa najczęściej łączy się z brakiem 
pracy. Ten aspekt wymaga szczególnego potraktowania. 

Kolejną ważną kategorią jest bieda mieszkaniowa. Na pozio-
mie lokalnym instytucje, czy partnerstwa powinny umieć określić, 
jacy ludzie wpadają w tę kategorię. Są to m.in. ci, którzy mieszkają 
w lokalach tymczasowych, ośrodkach kryzysowych itp. Dotyczy to 
również osób mieszkających w lokalach nadmiernie zagęszczonych, 
w bez właściwego wyposażenia (łazienki, bieżącej wody, centralne-
go ogrzewania). 

Następną kategorią jest bieda zdrowotna. Tu „wpadają” osoby, 
które nie mogą korzystać z usług medycznych ze względu na brak 
pieniędzy oraz bariery mentalnościowe. Dotyczy to osób, którym 
odmówiono leczenia, a także uzależnionych.

Ostatnią kategorią jest bieda edukacyjna. Dotyka ona tych, któ-
rzy mają niskie kwalifikacje nie pozwalające na zdobycie pracy do-
starczającej godziwych zarobków. Dotyczy to osób odczuwających 
bariery w podnoszeniu kwalifikacji i uzupełnieniu wykształcenia, ale
obejmuje tez ludzi z trwałymi trudnościami w nauce (dysleksją, dys-
grafią, dysortografią, niską umiejętnością czytania i pisania). Z dru-
giej strony są to osoby nie mające dostępu do narzędzi, pomocnych 
w uzupełnieniu braków edukacyjnych (komputera czy internetu). 
Dotyczy to również rodziców, którzy nie są w stanie pomóc dzie-
ciom w prostych szkolnych pracach obowiązkach83. 
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83  M. Radziukiewicz, Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa 2006, ss.29-33. 
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Każda społeczność lokalna powinna prowadzić badania, które 
pozwolą na wyodrębnienie grupy społecznej dotkniętej ubóstwem. 
Ubóstwo odbiera bowiem ludziom właściwą jakość życia i prowadzi 
do wykluczenia społecznego. Osoby ubogie zagrożone są izolacją, 
czyli osłabieniem więzi społecznych z innymi mieszkańcami. Spo-
łeczności lokalne muszą dopracować się własnej charakterystyki 
czynników, które prowadzą do ubóstwa i wykluczenia. Prowadzo-
ne dziś w Polsce badania wyodrębniają czynniki, które prowadzą 
do tego stanu w skali ogólnokrajowej i regionalnej. Jednak nie za-
wsze są takie same we wszystkich społecznościach lokalnych. Inne 
czynniki przesądzają o wykluczeniu w środowiskach wiejskich,  
inne w wielkomiejskich – aby posłużyć się najprostszym przykładem.   

Społeczności lokalne i ich instytucje powinny też wyodrębniać 
grupy, których cechy sprawiają, że wchodzą one w orbitę wyklu-
czenia społecznego. W skali kraju grupy zagrożone marginalizacją 
wyszczególniono m.in. w Narodowej Strategii Integracji Społecznej. 
Zaliczają się do nich: dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, 
dzieci wychowujące się poza rodziną, samotne matki, kobiety po-
zostające poza rynkiem pracy, ofiary patologii życia rodzinnego,
osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotni, ludzie żyjący w bardzo
trudnych warunkach mieszkaniowych, niepełnosprawni i chronicz-
nie chorzy, chorzy psychicznie, starsze osoby samotne, byli więźnio-
wie, imigranci, Romowie. 

Za środowiska najbardziej zagrożone uznano natomiast: dzieci 
i młodzież wypadającą z systemu szkolnego, trwale bezrobotnych, 
opuszczających więzienia, pracowników byłych PGR-ów, chłopów 
nieprodukujących na rynek, a także ludzi zagrożonych eksmisją, 
imigrantów zarobkowych pracujących w szarej strefie, alkoholików,
narkomanów oraz bezdomnych. 

Powyższe środowiska mogą być w różnej sytuacji w różnych 
gminach, czy powiatach. W różnym stopniu wymagają też progra-
mów wsparcia. Niewykluczone, że programy te powinny odznaczać 
się specyfiką wynikającą z charakteru danego środowiska.
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GLOBALNE PEREGRYNACJE 
I LOKALNE ZAKORZENIENIE  

Niektórzy czytelnicy mogą uznać za paradoks, że omawiając gmin-
ne i powiatowe polityki publiczne, robimy nagły zwrot i przecho-
dzimy do skali globalnej. Ktoś może powiedzieć: „co ma piernik 
do wiatraka?” Otóż specyfiką czasów, w których żyjemy, jest to,
że nasze małe ojczyzny są w szczególny sposób współzależne od 
świata w skali makro. W dziwny sposób na stan naszych lokalnych 
środowisk wpływają zjawiska mające miejsce tysiące kilometrów od 
nich. Sytuacja w wielu środowiskach lokalnych i regionalnych staje 
się swoistym refleksem, czyli odbiciem procesów globalnych84. Na 
sile zyskuje bowiem gospodarka globalna, a więc zjawiska dziejące 
się na głównych światowych rynkach finansowych czy rynkach pro-
duktów oferowanych przez światowe korporacje. W efekcie rola „lo-
kalnych miejsc” zaczęła się zmieniać. Jak piszą analitycy z OECD: 
„Terytorialna organizacja gospodarek i społeczeństw przechodzi 
dzisiaj olbrzymią zmianę. Globalizacja, innowacje technologiczne, 
dostosowania sektorowe, migracje i starzenie się społeczeństw 
sprawiają, że coraz trudniejsza do przewidzenia jest przyszłość 
miejsc”. 

Przemiany ekonomiczne sprawiają, że regionalne i lokalne spo-
łeczności poddawane są bezustannym testom pokazującym, na ile 
są konkurencyjne gospodarczo, to znaczy czy są tak ukształtowane, 
że firmy wybierają je jako miejsce dla inwestycji, produkcji, usług
itp. Test dotyczy także sfery społecznej. Lokalne społeczności muszą 
tworzyć takie warunki, aby chciały w nich mieszkać osoby, które są 
głównym napędem rozwoju – przedsiębiorcy, naukowcy, informa-
tycy, wynalazcy itp. Zaostrza się więc swoista konkurencja między 
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84  Zob. Working Together Towards Sustainable Development. THE OECD EXPERIENCE, OECD 2002; 
Sustainable Development: CRITICAL ISSUES, OECD 2001.
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„lokalnymi miejscami”. Rywalizują one, aby przyciągnąć globalne 
firmy tworzące miejsca pracy, w szczególności te uznawane za przy-
szłościowe, czyli związane z najnowszymi technologiami i dobrze 
płatne, bo to oznacza, że lokalni mieszkańcy mają więcej pieniędzy 
do wydania w lokalnej gospodarce ( miejscowych sklepach, usłu-
gach itp.). To zaś daje napęd innym lokalnym branżom, które też 
stają się źródłem miejsc pracy i wszechstronnego rozwoju. 

Jak w przypadku każdej innej rywalizacji, tak i w tym, mamy 
wygrywających i przegrywających. Potwierdza to dokument OECD, 
w którym czytamy: „(…)przepaść między regionami wiodącymi i po-
zostającymi w tyle pogłębia się w kategorii wzrostu ekonomicznego, 
dochodu i zatrudnienia”85. Specyfika naszego czasu jest też taka, że
konkurować muszą nawet regiony w zamożnych krajach. One rów-
nież narażone są na złowieszcze działanie mechanizmów margina-
lizacji. Pocieszające jest jedynie to, że fortuna kołem się toczy. Nie 
jest przesądzone, że społeczności, którym dziś dobrze się wiedzie, 
na wieki zachowają swoją uprzywilejowaną pozycję, a te, które nie 
dają sobie rady, już na zawsze skazane są na udrękę. 

TERYTORIUM ROZWOJU, CZY DEGRADACJI

Lokalne gospodarki stają dzisiaj przed szczególnym wyzwaniem: 
muszą stale wykazywać się dobrym przygotowaniem do rozwoju. 
Nie jest to łatwe, ponieważ zmieniają się czynniki, które przesądza-
ją o sukcesie gospodarczym. Cały czas trzeba zatem trzymać rękę 
na pulsie. Gminy, powiaty i województwa muszą stale prowadzić 
pomysłową politykę na swoim terenie. Jeśli prześpią jakieś ważne 
zjawiska albo nie ogarną intelektualnie ich konsekwencji dla swoich 
polityk publicznych, mogą zmarnować szanse rozwojowe, a nawet 
pogrążyć się w impasie. 

Ten scenariusz staje się prawdopodobny, gdy lokalne społecz-
ności nie są w stanie odczytać wymogów, których spełnienie jest 

85  Sustainable Development: Critical Issues, OECD 2001, s. 453.



konieczne do rozwoju. Wówczas niemożliwe staje się wyciąganie 
ręki po dobrodziejstwa globalnego rozwoju (np. miejsca pracy o wy-
sokiej wartości dodanej, wysokie lokalne dochody, możliwość rozwi-
jania edukacji i programów społecznych z zysków płynących z dyna-
micznej gospodarki). Mało tego, społeczności, które nie radzą sobie 
z właściwą oceną dzisiejszych wymagań rozwojowych i nie potra-
fią się do nich dostosować, stawiają siebie w sytuacji poważnego
zagrożenia. Otóż taka społeczność może stać się miejscem, gdzie 
przerzucane są koszty wynikające z funkcjonowania dzisiejszego 
modelu rozwoju. 

 Warto bowiem pamiętać, że globalny model rozwoju ma rów-
nież ciemniejszą stronę. Żeby jej nie doświadczyć, „lokalne miejsca” 
muszą umieć przyciągać i generować taką aktywność gospodar-
czą, która zapewni maksimum korzyści (sektory nowoczesności ge-
nerujące wysokie zyski). Muszą skutecznie zabiegać o określony typ 
inwestorów oraz mieszkańców usytuowanych w sieciach wpływu 
decydujących o miejscach inwestowania. Bez tej czujnej aktywności 
nasze małe ojczyzny będą pozbawione miejsc pracy i dochodów. 
Na ulicach pojawią się syndycy wyprzedający za grosze majątek, 
którego i tak nikt nie zechce kupić. Dla zewnętrznego świata nasze 
lokalne terytorium nigdy nie będzie wartością samą w sobie, tak jak 
jest dla nas, jako jego mieszkańców. Inwestorzy, kreatywni ludzie 
i ludzie wpływu podziękują nam, gdy tylko nastąpi zmiana czynni-
ków, które kiedyś zdecydowały o tym, że właśnie u nas ulokowali 
swoją działalność. Henry Kissinger pisze, że w nowoczesnej erze 
samo terytorium nie jest już decydującym elementem, ponieważ 
najważniejsze czynniki rozwoju związane są z kapitałem ludzkim: 
wiedzą, kwalifikacjami, zdolnością do współpracy itp86.

W obecnych czasach społecznościom, które nie tworzą dobrych 
polityk publicznych, grozi znalezienie się, jak to określił M. Castells, 
w czarnej dziurze technologicznego kapitalizmu. Dzisiaj społeczno-
ści lokalne, a nawet całe państwa, które nie umieją zadbać o swo-
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je bezpieczeństwo ekonomiczne, nie tracą terytorium, ale stają się 
składowiskiem toksycznych odpadów, są wyizolowane od zasobów 
wiedzy, nowoczesności oraz padają pastwą kapitału szukającego 
szybkiego i łatwego zysku z korupcji, przestępczości czy choćby spe-
kulacji. 

Angela Merkel, Kanclerz Niemiec, podczas swego wystąpienia 
w Warszawie stwierdziła, że cechą nowoczesnego społeczeństwa 
jest zdolność do tworzenia potencjału gospodarczego poprzez łą-
czenie wiedzy i informacji oraz kształtowanie w ten sposób nowych 
wartości87. Trudno o bardziej klarowne określenie, czego wymaga 
życie we współczesnym świecie. Trzeba umieć tworzyć potencjał go-
spodarczy, ponieważ jest on wyznacznikiem miejsca danego kraju 
w gronie innych narodów. A jak mówią politolodzy, w stosunkach 
zagranicznych dla biednych i słabych nigdy nie będzie wystarcza-
jących praw i zabezpieczeń pozwalających im godnie egzystować. 
Warto też przytoczyć sformułowanie E.H Carre’a, który twierdzi, że 
międzynarodowy porządek i międzynarodowa solidarność zawsze po-
zostaną tylko sloganem tych, którzy czują się wystarczająco silni, aby 
narzucić go innym. Powyższa myśl stoi w opozycji do rozpowszech-
nionej utopii, że w globalnym świecie mamy do czynienia z harmo-
nią interesów. 

Wydaje się, że w Polsce zapominamy dziś o tym, że pomimo 
pewnych pozorów polityka nie zastępuje siły, a ta bierze się z potę-
gi ekonomii, technologii oraz obecności na zagranicznych rynkach. 
Rację mają niestety ci, którzy zauważają, że trudno wydźwignąć 
Polskę na pewien poziom znaczenia w Europie, bo Europejczycy nie 
jeżdżą polskimi samochodami, nie kupują produktów polskiej auto-
matyki przemysłowej itd. To my wszystko kupujemy od nich. 

87  A. Merkel, Nie jest możliwe budowanie jedności Europy w opozycji do USA, Międzynarodowy Prze-
gląd Polityczny 2/2002.



KOGO CIĄGNIE DO DIALOGU?

Dialog i partnerstwo społeczne są szansą na zwielokrotnienie szans 
rozwojowych społeczności oraz na uniknięcie tych najczarniejszych 
scenariuszy. W niektórych krajach mechanizmy dialogu zyskały 
już tak kolosalne znaczenie, że pod wieloma względami stały się 
swoistą formą współzarządzania nie tylko na poziomie lokalnym, 
ale także na poziomie państw. W ich ramach partnerzy społeczni 
wspólnie kształtują zdolność społeczeństw do wypracowywania roz-
wiązań pozwalających na możliwie najkorzystniejsze zaadoptowa-
nie się do realiów intensywnej globalnej rywalizacji ekonomicznej 
i olbrzymich zmian, które dotyczą samego rdzenia modelu życia 
społecznego. Zmienia się bowiem praktycznie wszystko – od spo-
sobu w jaki pracujemy, mieszkamy, przemieszczamy się, wychowu-
jemy dzieci, po sposób oddziaływania na siebie i relacje rodzinne. 
Powstają nowe realia życia zbiorowego i każde społeczeństwo stoi 
przed wielkim wyzwaniem, by adoptując się do nich, ocalić swoje 
wartości, styl i poziom życia. 

W obliczu wielkiej zmiany w krajach Zachodu odpowiednio 
wcześnie zdano sobie sprawę, że wiele tradycyjnych podziałów 
wewnątrz społeczeństwa traci znaczenie. Dziś różne środowiska 
wystawione są na próbę dojrzałości, którą określa zdolność do 
współpracy i uczestnictwa w trudnym procesie współtworzenia po-
lityk publicznych. Tylko na tej drodze, w nowych realiach można za-
pewnić krajowi czy regionowi powodzenie gospodarcze i dobrostan 
społeczny. Oznacza to konieczność budowania konsensusu między 
środowiskami, które tradycyjnie były w konfrontacji (np. pracodaw-
cy i pracobiorcy). Teraz ważniejsza jest rywalizacja z zewnętrznymi 
konkurentami oraz efektywne dostosowanie się do nowych zjawisk. 
W efekcie w obrębie wielu państw narodowych powstała większa 
zdolność do współpracy, bo zmaterializowało się pragnienie zacho-
wania pewnego poziomu spoistości państwa i spójności społecznej. 
Tradycyjne grupy społeczne związane z pracodawcami i pracow-
nikami musiały więc na nowo zdefiniować swoje relacje i określić
wspólnotę interesów, a także wypracować strategię dialogu spo-
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łecznego. Ponadto do dialogu przystąpiły organizacje, które repre-
zentują środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym. Nieustan-
ny rozwój i wiele negatywnych jego konsekwencji sprawia, że nie 
wszyscy zostają jego beneficjentami. Wzrasta zagrożenie izolacji
tych, którzy radzą sobie słabiej (lub nie radzą w ogóle) i potrzebują 
wsparcia publicznego i społecznego. 

Warto też zauważyć, że dopiero z czasem, w obliczu świadomo-
ści ograniczeń płynących z funkcjonowania w realiach międzynaro-
dowej współzależności, partnerzy dialogu uzmysławiali sobie, jakie 
jest realne pole manewru w tworzeniu polityk wewnętrznych. Przed-
stawiciele pracowników zdali sobie bowiem sprawę, że ich państwa 
muszą ulec istotnym zmianom i mają coraz więcej trudności w wy-
wiązywaniu się ze zobowiązań socjalnych, a nawet ze zobowiązań 
w formowaniu społecznej równowagi. Wynikało to z fundamental-
nych przetasowań w świecie biznesu. Stał się on bowiem mobilny 
na nieznaną wcześniej skalę. Rządy straciły wpływ na sposób, w jaki 
działa duży biznes, bo ten może dziś – w razie np. sporu z rządem 
dotyczącego kształtu polityki gospodarczej – szybko i niemal dowol-
nie przenosić produkcję w inne rejony świata. 

Przedstawiciele biznesu, zdając sobie sprawę ze swojej rosną-
cej siły, zachowywali jednak świadomość, że długofalowe interesy 
wiążą ich z państwem narodowym, zwłaszcza, że rządy wciąż mają 
klucz do wielu kwestii, od których zależy rozwój przedsiębiorstw, 
zwłaszcza na rynkach zagranicznych (np. dyplomacja ekonomicz-
na). Ponadto to rządy przecież kształtują system edukacji, ponoszą 
znaczną część nakładów badawczo-rozwojowych, określają formę 
realizacji zamówień publicznych itp. Zachodni menedżerowie świet-
nie wiedzą też, że to państwo i rząd będą w razie potrzeby chronić 
lokalne przedsiębiorstwa przed wrogim, zagranicznym przejęciem 
(vide Francja, Włochy, Hiszpania) oraz mogą być wsparciem dla 
nich w chwilach kryzysu. 

117



118

KLUCZ DO POWODZENIA

Historia dialogu społecznego w takich krajach, jak Holandia, Irlan-
dia czy Hiszpania pokazuje, że był on wynikiem głębokiego prze-
myślenia uwarunkowań zewnętrznych, w jakich te państwa zaczęły 
funkcjonować w dobie narastających globalnych trendów. Zaczyna-
ły się one od spostrzeżenia, że każda ze stron dialogu trzyma w ręku 
jeden z kluczy do powodzenia, natomiast w pojedynkę nikt nie ma 
dużych szans rozwoju. Za największą groźbę uznawano perspek-
tywę wewnętrznych walk o korzyści grupowe, strefy wpływów itp. 
W takiej sytuacji wysokie koszty poniosłyby wszystkie strony, bo po-
grążony w zamieszaniu kraj straciłby na konkurencyjności, co wyko-
rzystać mogliby zewnętrzni rywale gospodarczy. Słowem – dobrze 
zrozumiano, że egoizm grupowy musi mieć swoje granice. Gdyby 
zaś jego siła została w pełni uwolniona, to z potencjału rozwojowe-
go kraju zostaną tylko wspomnienia. Nie będzie bowiem miejsca 
na sferę publiczną, na państwo, a są to ważne czynniki osiągania 
celów rozwojowych. 

W głównych krajach unijnych zadziałała zatem życiowa zasada 
„coś za coś”. Widać to dobrze w ostatnich latach we Francji. Tam 
mechanizmy trójstronne wprawdzie nie są rozbudowane (jak np. 
w Holandii), ale reguły zawierania kompromisu społecznego są ja-
sne, a rząd jest odpowiedzialny za jego uformowanie. Były francuski 
premier Jean-Pierre Raffarin przedstawił w „Le Figaro” (28 sierpnia 
2005 r.) projekt Paktu dla wzrostu gospodarczego. Stwierdził, że 
w warunkach rosnącej gospodarki potrzebna jest umowa społecz-
na mająca charakter wzajemnych zobowiązań. Jako przedstawiciel 
władzy zapowiedział, że zadba o finanse publiczne, przedsięwzię-
cia infrastrukturalne, o obniżenie podatków. Ale postawił także 
wymagania. Przedstawiciele biznesu mieli przestać szantażować 
władzę wizją wyeksportowania miejsc pracy za granicę, a także 
zobowiązać się, że zachowają praktyki zawodowe dla młodzieży. 
Z kolei środowiskom pracowniczym Raffarin zaproponował m.in. 
podniesienie minimalnej pensji, bo – jak stwierdził – płace muszą 
mieć wzrastającą siłę nabywczą, co zwiększa popyt konsumpcyjny. 
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W zamian pracownicy stanęli wobec wizji powrotu do dłuższego ty-
godnia pracy88. 

Ponadto propozycja paktu określała pakiet działań na rzecz 
bezrobotnych oraz zwiększenia spójności społecznej i pomocy wy-
kluczonym. Raffarin wyraźnie zaznaczył, że przedstawiona wizja 
rozłożenia zysków i kosztów związanych z zachowaniem wzrostu 
gospodarczego ma na celu utrzymanie francuskiego modelu spo-
łecznego i dopasowania go do dzisiejszych realiów globalnej eko-
nomii. Propozycja paktu była jednocześnie przypomnieniem, że 
wszystkie grupy społeczne mają prawa, ale i obowiązki. Najwięk-
szym obowiązkiem jest porozumienie się co do zasad. 

Podobną strategię „coś za coś” realizowano w ramach niemiec-
kiego programu reform Agenda 2010. Gerhard Schröder, ówczesny 
kanclerz, wyszedł z propozycją umowy społecznej, która zakłada-
ła stopniowe zmiany w prawie pracy, w rozwiązaniach socjalnych 
i wielu kwestiach gospodarczych. Miały one ożywić ekonomię oraz 
uporać się z deficytem budżetowym. Rząd jasno zadeklarował, że
wycofuje się z części funkcji socjalnych. Zwracając obywatelom 
część pieniędzy z podatków, zapowiedział, iż teraz spodziewa się, 
że w większej mierze niż dotychczas zatroszczą się o swój indywi-
dualny los. Z kolei firmy otrzymały mniejsze obciążenia podatkowe,
za co powinny chętniej pozostawiać produkcję w kraju, szkolić pra-
cowników itp. Ponadto w Niemczech wiele porozumień miało też 
miejsce w ramach dwustronnych układów między pracodawcami 
a pracownikami, nawet na poziomie pojedynczych firm. Na przy-
kład w koncernie Volkswagen w zamian za zamrożenie płac czy wy-
dłużenie czasu pracy pracownikom zagwarantowano utrzymanie 
zatrudnienia. 

88  Andrzej Zybała, Poprawianie Europy, magazyn „Unia-Polska”, 
http://www.unia-polska.com.pl/index.php?action=9.htm&numer=112
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„SPOŁECZEŃSTWO JEST KONTRAKTEM”

W latach 80. i 90. porozumienia społeczne, podpisywano zgodnie 
z silnym w Europie przekonaniem, że – jak pisał Ralf Dahrendorf 
za Edmundem Burke’iem – „społeczeństwo jest kontraktem”. Stąd 
za obowiązek uważano kreowanie rozwiązań w duchu konsensusu. 
Stało się to trwałą praktyką. Zaczęto nawet mówić, że w obrębie 
Wspólnoty Europejskiej uformowany został tak zwany europejski 
model społeczny. Według socjologa Antona Hemerijcka, w paktach 
społecznych z lat 90. próbowano godzić wymagania liberalnej go-
spodarki z zachowaniem pewnego poziomu spójności społecznej89. 
Hemerijck dostrzega specyficznie europejski model w poszukiwaniu
rozwiązań, które są akceptowalne społecznie, wykonalne politycznie 
oraz żywotne ekonomicznie. Pisał: „(…) europejski model społeczny 
oparty jest na uznaniu, że sprawiedliwość społeczna przyczynia się 
do ekonomicznej wydajności i postępu”. 

Podczas Szczytu unijnego w Barcelonie zdefiniowano europejski
model jako ten, który dobre wyniki ekonomiczne łączy z dążeniem 
do właściwego poziomu zabezpieczenia społecznego i z zasadą 
kształcenia przez całe życie oraz z zasadą społecznego dialogu 
między przedstawicielami pracodawców i pracowników. Europej-
skie programy promują zatem wzrost zatrudnienia, inwestowanie 
w edukację, kwalifikacje i mobilność oraz przyczyniają się do redu-
kowania liczby osób zagrożonych biedą, a także do tworzenia trwa-
łych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Wydaje się, że dzięki zdolności do paktowania krajom unij-
nym udało się przezwyciężyć wewnętrzne trudności tkwiące w sa-
mej istocie europejskiego systemu społecznego. Już wiele lat temu 
Jürgen Habermas obawiał się, że rozwinięty kapitalizm nie będzie 
mógł działać z tak rozbudowanym systemem socjalnym (brak efek-
tywności), ale również i bez niego (groźba wybuchu społecznego). 
Oznaczałoby to zatem paraliż. Zdaniem Habermasa, państwo nie 

89  Esping-Andersen Gosta, Gallie Duncan, Hemerijck Anton, Myles John, Why We Need a New Wel-
fare State, Oxford University Press, New York 2003.
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ma wobec tego innego wyjścia, niż ingerować w tryby ekonomii. 
Musi to jednak robić zgodnie z logiką systemu wolnorynkowego. 
Rządy zatem muszą zapewniać przedsiębiorcom odpowiedni zwro-
tem z inwestycji, a także zabiegać o odpowiednie korzyści dla ludzi 
pracy najemnej90. 

Europejskie rozwiązania ciekawie podsumował Jeremi Rifkin, 
znany amerykański publicysta. Stwierdził, że to kontynentalna część 
Unii jest bliższa osiągnięciu równowagi między wymogami wolnego 
rynku a wymogami odpowiedzialności za innych ludzi. W „Guardia-
nie” pisał: „Zreformowana europejska gospodarka społeczna, któ-
ra pozwala na to, aby kwitły dwa aspekty ludzkiego postępowania 
[własne interesy i odpowiedzialność za innych – az], jest modelem 
dla reszty świata do naśladowania.” (Guardian).

REGUŁY GRY

Kreowanie rozbudowanych procesów tworzenia porozumień spo-
łecznych było możliwe dzięki odkryciu znaczenia i roli państwa 
w nowych warunkach globalnej rywalizacji ekonomicznej oraz  
docenienu znaczenia reguł gry w gospodarce. Generalnie rzecz bio-
rąc – w krajach unijnych odrzucono głoszone często w publicysty-
ce przekonanie, że państwa nie mają już żadnej roli do odegrania 
w budowaniu realiów społecznych, ponieważ wystarczy rynkowa 
dystrybucja dóbr ekonomicznych i społecznych. Tymczasem gdyby 
tak rzeczywiście było, umowy społeczne byłyby bezprzedmiotowe, 
a partnerzy społeczni nie mieliby o czym rozmawiać.

Na Zachodzie istnieje jednak przekonanie, zrodzone w toku 
jego rozwoju ekonomicznego, że gospodarka rynkowa – jak pisał 
Ralf Dahrendorf – nie jest tylko modelem gospodarczym. Jest ra-
czej doświadczeniem nabytym w pewnych okolicznościach, które 
dyktowały określone rozwiązania zawierające nie tylko rynkową ko-
ordynację sił ekonomicznych, ale także konsensus z innymi sferami 

90  J. Habermas, Kryzys państwa dobrobytu i wyczerpywanie się energii utopijnych, Colloquia Com-
munia 3–4 (27–28) 1986.



życia społecznego. Ma to szczególne znaczenie w ostatnich latach, 
kiedy gospodarka napędzana jest nie tylko przez materialne środki 
produkcji. Jej tworzywem stała się ludzka wiedza, a podstawą – ka-
pitał ludzki, społeczny, moralny. A to są elementy generowane tylko 
w warunkach szeroko akceptowanego ładu zbiorowego, ustanawia-
nego na drodze konsensusu. 

Jak twierdzi Joseph Stiglitz, laureat Nobla z dziedziny ekono-
mii, rynek sam z siebie nie wyposaża gospodarki w kapitał ludzki 
(Daniel Bell przekonywał nawet, że gospodarka więcej zużywa tego 
kapitału niż go wytwarza). Aby w działalności gospodarczej było go 
dostatecznie dużo, konieczne są publiczne działania. To rola m.in. 
edukacji publicznej oraz podkreślania znaczenia etyki, solidności, 
samodyscypliny itp. Wyczerpywanie się tego typu kapitału może 
skutkować pogorszeniem wyników ekonomicznych. Zacierają się bo-
wiem mechanizmy współpracy między ludźmi. A zatem osiągnięcie 
sukcesu gospodarczego wymaga wielu wszechstronnych działań 
i wkładu ze strony niemal wszystkich środowisk danego społeczeń-
stwa narodowego. Przede wszystkim społeczeństwo musi zrozu-
mieć, jakie są współczesne warunki powodzenia w gospodarce, bo 
tylko wówczas każdy może wnieść niezbędny wkład. 

Z powyższym zagadnieniem wiąże się też kwestia, jaką rolę ma 
pełnić państwo. Na Zachodzie starano się realistycznie zdefiniować
rolę państwa w gospodarce. Zdawano sobie bowiem sprawę, że 
– jak zauważył Joseph Stiglitz – gospodarka może cierpieć od rzą-
du, który nadmiernie ingeruje w jej tryby, ale może też cierpieć na 
skutek pasywności rządu w regulowaniu niektórych dziedzin, które 
tego wymagają (zwłaszcza tam, gdzie istnieje konflikt interesów).
Rząd może szkodzić gospodarce, nie regulując właściwie sektora 
finansów, nie promując konkurencji, nie zabezpieczając środowiska
naturalnego, nie zapewniając sprawnego arbitrażu gospodarczego 
oraz podstawowej sieci bezpieczeństwa społecznego. Np. brak wła-
ściwych regulacji państwa w zasadach księgowych korporacji do-
prowadził do wielkich skandali w USA, czego skutkiem była utrata 
zaufania inwestorów do sprawozdań księgowych. Przykładem jest 
także amerykański sektor telekomunikacji. Tutaj brak przejrzystych 
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zasad sprawił, że ponad 90 procent inwestycji w latach 90. było 
źle zaplanowanych i nie przyniosło żadnych korzyści. Dramatyczne 
straty wynikały z braku zdolności rządów do panowania nad skutka-
mi liberalizowania rynków. 

Partnerzy społeczni w większości krajów zdawali sobie sprawę, 
że potrzebują państw i rządów sprawnych w zakresie inspirowa-
nia, tworzenia i realizowania polityk wewnętrznych. System rynko-
wy wymaga bowiem dobrze zaprojektowanych interwencji, które 
podtrzymują jego główne mechanizmy i mieszczą się w ich logi-
ce. Partnerom zależało jednak również na państwie, które będzie 
zabezpieczało ich interesy w sferze międzynarodowej rywalizacji, 
czyli o „reguły gry”, jakie będą panowały w globalnej gospodarce 
w zakresie rozwiązań monetarnych, handlowych, rozwojowych itp. 
Uznano za takimi ekonomistami, jak Robert Gilpin, że systemy eko-
nomiczne nie są neutralne, zwłaszcza w skali rozwiązań ponadna-
rodowych. Narzucają one bowiem różnym uczestnikom systemu 
odmienne koszty i oferują odmienne korzyści. Gilpin z wielkim reali-
zmem pisał, że każdy kraj pragnie nie tylko efektywnego międzyna-
rodowego systemu ekonomicznego, ale przede wszystkim, takiego 
systemu, który nie szkodzi poważniej jego interesom91.

Partnerzy społeczni uznali zatem, że państwo może być efektyw-
ne w działaniu na ich rzecz i na rzecz swoich społeczeństw. Jego rola 
jest istotna w stworzeniu właściwego otoczenia społecznego, które 
może sprawić, że sam rynek będzie działać w sposób efektywny. Istot-
na jest także cała sfera instytucji rynkowych i przygotowanie graczy 
rynkowych do efektywnego osiągania celów gospodarczych. 

Zrozumiano , że – jak pisał Douglass C. North, laureat nagro-
dy Nobla z 1993 – gospodarka, aby była efektywna, potrzebuje 
jasnych reguł gry (tak, jak w piłce nożnej). Są one niezbędne, aby 
gracze (firmy) mogli rozegrać uczciwy mecz. Każdy rynek, zwłasz-
cza globalny, posiada historycznie ukształtowaną strukturę złożoną 
z reguł, np. dotyczących praw własności – ograniczeń, zasad moral-
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91  Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, Princ-
eton-New Jersey 1987.
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nych. W istocie laissez-faire, czyli ekonomiczna wolnoamerykanka 
nie istnieje, ponieważ laissez-faire to anarchia. O możliwościach 
rozwojowych gospodarki w dłuższej perspektywie przesądza jakość 
instytucji. To one warunkują choćby wysokość kosztów transakcyj-
nych ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Gdy instytucje dobrze 
działają (np. sprawne sądy gospodarcze), są jasne przepisy, przy-
jazna, profesjonalna i uczciwa administracja, firmy ponoszą niższe
koszty związane z transakcjami sprzedaży i zakupów92.

John Willimason podkreśla, że gdy otoczenie instytucjonal-
ne jest niewłaściwe, to nawet dobra polityka gospodarcza może 
nie przynieść pozytywnych wyników. Wiele badań ekonomicznych  
pokazuje bowiem, że kolejne fale powojennego rozwoju zależały – 
po pierwszym okresie akumulacji kapitału – od właściwego ukształ-
towania kapitału społecznego, m.in. od sensownie zaprojektowanej 
edukacji oraz dobrze ukształtowanych instytucji rynkowych i pu-
blicznych. Zwłaszcza kwestia kapitału społecznego i ludzkiego jest 
dziś szeroko dyskutowana jako warunek powodzenia współczesnej 
gospodarki, w której głównym zasobem i kapitałem rozwojowym 
jest wiedza. Aby dana gospodarka narodowa mogła się rozwijać, 
musi mieć do dyspozycji wiedzę swoich menedżerów i pracowni-
ków oraz całego otoczenia, w którym funkcjonuje. Tę tak potrzebną 
wiedzę pracownicy mogą zdobyć tylko w odpowiednio działających 
szkołach, a do jej aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji potrzebują
instytucji rynku pracy, w tym urzędów pracy. Aby pracownicy mo-

92  F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A i L. Śliwa, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1997. Autor wskazuje na normy społeczne i etyczne jako warunek powsta-
nia nowoczesnych instytucji. Gospodarka ma wyższe szanse rozwojowe w sytuacji istnienia większych 
zasobów kapitału społecznego wyrażającego się w zdolności do okazywania sobie zaufania w życiu 
zbiorowym. Wprawdzie to system prawny warunkuje rozwój ekonomiczny, ale zyskuje on na potenc-
jalne, jeśli towarzyszy mu zaufanie, tj. gdy strony transakcji biznesowych obdarzają się zaufaniem. 
Fukuyama pisze: „Gdybyśmy podchodzili do każdej zawieranej umowy z założeniem, że partner ma 
zamiar nas oszukać, musielibyśmy poświęcać każdorazowo sporo czasu na wyeliminowanie z do-
kumentu wszelkich potencjalnych nieścisłości, aby ochronić się przed stratą” (s. 180). Kluczowym 
momentem w kształtowaniu reguł zaufania w systemie ekonomicznym był okres, kiedy ludzie tak 
rozbudowali działalność gospodarczą, że jej prowadzenie wymagało wyjścia poza krąg rodzinny. 
Musieli wtedy oddzielać finanse rodzinne od finansów firmy. Kwestie uczciwości miały decydujące
znaczenie dla dalszego rozwoju i przedsiębiorstw, i całej gospodarki.
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gli być wydajni, muszą funkcjonować w realiach, w których możli-
we jest właściwe zbalansowanie obowiązków życia zawodowego 
i rodzinnego/prywatnego. Widzimy zatem, jak szerokie spektrum 
spraw wpływa w obecnych czasach na sukces ekonomiczny. Na 
pewno nie decydują o nim tylko same mechanizmy cenowe. Kwestie 
rozwoju ekonomicznego są dzisiaj dużo bardziej skomplikowane. Są 
również w znacznej mierze splecione z najważniejszymi systemami 
społecznymi, począwszy od edukacji, poprzez politykę rodzinną, na 
polityce wobec ludzi starszych i niepełnosprawnych skończywszy. 
Spektrum społeczne musi tworzyć racjonalną całość, w której osią-
ganie celów ekonomicznych będzie powiązane z szeroko rozumianą 
jakością życia w różnych sferach. 

Amartya Sen, zdobywca Nobla w dziedzinie ekonomii, uważa, 
że konieczna jest komplementarność rynku oraz instytucji pozaryn-
kowych. W książce „Rozwój i wolność” pisze: „Całościowe efekty 
systemu rynkowego są uzależnione od jego otoczenia polityczne-
go i społecznego”93. Sen twierdzi, że aby rynek dobrze funkcjono-
wał, trzeba zadbać o właściwe przygotowanie jego potencjalnych 
uczestników, o dostęp ludzi do informacji, wiedzy oraz zabiegać 
o to, by nie nastąpiła – jak on to nazywa – „akumulacja asymetrycz-
nych korzyści”, czyli aby niektórzy uczestnicy rynku nie posiadali 
nadmiernego wpływu na reguły biznesu. 

WŁADZA DIALOGU

W ostatnich dwóch dekadach partnerstwo społeczne nabrało wie-
lu dodatkowych znaczeń. Stało się między innymi sposobem na 
wzmacnianie potencjału kraju w walce o to, aby dobrze dostoso-
wać się do stale wyłaniających się wyzwań. Rolę partnerstwa moż-
na jednak rozszerzyć jeszcze bardziej i dostrzec w nim metodę na 
wypracowanie przez państwa efektywności w tych sferach, za które 
ponosi odpowiedzialność przed obywatelami. Otóż władza państw 

93  A. Sen, Rozwój i wolność, przeł. J. Łoziński, Zysk i Spółka, Poznań 2002.
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jako twórców polityk publicznych jest znacznie pomniejszana pod 
wpływem globalizacji i innego typu międzynarodowych współza-
leżności. Okazuje się bowiem, że państwa i ich rządy muszą dosto-
sować się do wymogów stawianych przez globalne rynki i przed-
siębiorstwa. Rządy nie mogą już dziś swobodnie decydować, że 
ponieważ potrzebują kolejnych miliardów na określone programy 
społeczne, to podnoszą podatki i innego typu wkłady od obywateli 
czy firm. W tak prosty sposób rządy nie mogą już działać, mimo
że formalnie nadal mają mandat demokratyczny. Muszą bowiem 
liczyć się z globalnymi uwarunkowaniami. W obecnej sytuacji moż-
na jednak dostrzec również pewne plusy. Rządy działające pod pre-
sją bywają efektywniejsze, a ponadto nie ma nic złego w tym, że 
pieniądze publiczne przed wydaniem ogląda się pod lupą. 

Partnerstwo społeczne ma jednak szansę zmienić coś w tej 
– wydawałoby się – pesymistycznej wizji spętania władz publicz-
nych przez bezduszne siły globalnego rynku. Podmioty uczestniczą-
ce w dialogu, zwłaszcza, gdy odznaczają się wysoką kulturą, mogą 
wzmocnić państwa narodowe w tych przedsięwzięciach, które cie-
szą się konsensusem społecznym, w tym również ze środowiskami 
biznesu. Patrząc pod innym kątem można powiedzieć, że partner-
stwo wzmacnia państwo rozumiane nie tylko jako administracja czy 
rząd, ale wspiera też władze danego kraju w zmaganiach z czynni-
kami zewnętrznymi, które decydują o jego pomyślności. Jak wiado-
mo, trwa proces rozpraszania władzy państw narodowych nad tymi 
czynnikami, a partnerstwo pomaga je w nowy sposób do pewnego 
stopnia skumulować. 

Temu – twierdzi Adelheid Hege – służyły właśnie pakty społecz-
ne rozwijane intensywnie w latach 80. i 90. To one stały się sposo-
bem na kontrolę ważnych czynników życia zbiorowego wpływają-
cych na realia społeczne, w tym na równowagę społeczną, zdolność 
do rozwoju itp. Hege pisze, że umowy społeczne miały być instru-
mentem, poprzez który partnerzy sprawdzali wzajemną zdolność 
oddziaływania na grupy i w ogóle na stosunki społeczne w swoich 
krajach. Samo paktowanie uśmierzało (do pewnego stopnia) oba-
wy związane z olbrzymimi zmianami w realiach społecznych lat 90. 
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wywołanymi rosnącą globalizacją, która kruszyła władzę państw 
narodowych i zagrażała istniejącym więziom i jedności społecznej. 
Hege pisze: „Z tej perspektywy, być może, ważniejszy jest sam fakt 
prowadzenia negocjacji niż osiągnięcie explicite ich celów. Wtedy 
partnerzy uznają implicite i potwierdzają wzajemnie swe strefy 
wpływów”94.

Hege twierdzi też, że np. przywódcy związków zawodowych 
zaakceptowali politykę paktów społecznych, ponieważ zdali sobie 
sprawę, iż nowa sytuacja ekonomiczna wymusza kompromisy w re-
aliach, które określa wzrastająca niepewność, co do perspektyw na 
przyszłość. „Kryzys w zatrudnieniu i zachwianie równowagi sił spo-
łecznych doprowadziły związki zawodowe do uznania nowej sytuacji 
ekonomicznej wiążącej się z koniecznością rezygnacji z korzyści, 
które zostały wynegocjowane w spokojniejszych czasach, zwłaszcza 
w dziedzinie płac”. 

Ciekawy przykład postrzegania partnerstwa i dialogu można 
zobaczyć np. we Włoszech. W opublikowanej tam Białej Księdze 
na temat rynku pracy (dokument rządowy, 2001) współdziałanie 
partnerów społecznych postrzega się jako coś więcej niż budowanie 
dobrych relacji między pracodawcami a pracobiorcami i rządem. 
Partnerstwo uważa się za pożądane narzędzie zarządzania spra-
wami kraju, zwłaszcza w obliczu wymogów związanych z dostoso-
waniem państwa do realiów międzynarodowej rywalizacji, w szcze-
gólności w gospodarce. 

W powyższym duchu rolę partnerstwa społecznego postrzega 
także Bertie Ahern, premier Irlandii. Jego zdaniem służy ono utrzy-
maniu strategicznej koncentracji na narodowych priorytetach oraz 
tworzy warunki do realizowania strategicznych celów państwa: 
wzrostu zatrudnienia, stabilności fiskalnej, restrukturyzacji gospo-
darki, poprawy standardu życia. Ahern traktuje więc partnerstwo 
jako praktyczny mechanizm rozwiązywania problemów95. 

94  Adelheid Hege, Pakt społeczny i uprawnienia partnerów społecznych, w: Negocjacje, Droga do 
paktu społecznego, (red. T. Kowalak), IPISS, Warszawa 1995, ss. 28–29.
95  Towards 2016. Ten-Year Framework Social Partnership Agreement 
2006–2016, Department of the Taoiseach, Dublin 2006.
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Pogląd ten staje się jeszcze bardziej przekonujący, gdy uwzględ-
nimy stanowisko Martina Rhodesa, który twierdzi, że partnerzy 
społeczni, a więc reprezentanci środowiska pracodawców i praco-
biorców, zajmują ważne miejsce w dzisiejszej strukturze dystrybucji 
władzy (rozumianej jako zdolność do wywierania wpływu na otocze-
nie). Dzięki partnerstwu mogą oni ją zintegrować i tak kształtować 
swoje otoczenie, aby nadal – pomimo zmieniających się warunków 
– realizować cele ważne dla swoich środowisk. Rhodes podkreśla, 
że ta strategia przynosi pożądane owoce, bo państwa kontynental-
nej Europy zachowały wielką siłę ekonomiczną swoich gospodarek 
i odnotowują znaczne sukcesy eksportowe (np. Niemcy, Irlandia, 
Holandia)96.

Wymagało to jednak uruchomienia procesu dostosowania 
krajów. Stawka była wysoka. Chodziło o to, aby w warunkach 
globalnej konkurencji, zachować dawny poziom życia, czyli być 
w stanie zdobywać dochód i nadal cieszyć się rozwojem. Dla part-
nerów społecznych i rządów stało się w ostatnich latach jasne 
– podkreśliła to też ostatnio Angela Markel – że nie możemy już 
uważać obecnego poziomu życia za rzecz przesądzoną czy jakoś 
zagwarantowaną. Państwa muszą wciąż na nowo potwierdzać 
swoją pozycję i konkurencyjność w walce, której stawką jest zdol-
ność do osiągania dochodów. W obecnej globalnej gospodarce, 
w której kraje konkurują o dochód, zaszły i wciąż zachodzą zjawi-
ska zmieniające wszystko lub prawie wszystko. Na gospodarczej 
arenie świata pojawiły się bowiem olbrzymie kraje – Chiny, Indie, 
Wietnam, Brazylia, które wniosły ogromne zasoby pracy i niedo-
stateczny popyt na nową produkcję. To zmienia proporcje niemal 
w każdym obszarze, w którym funkcjonuje państwo i jednostka, 
zwłaszcza na rynku pracy. 

96  Martin Rhodes, The Political Economy of Social Pacta ‘Competitive Corporatism’ and European 
welsfare Reform, w: The New Politics of the Welfare State (ed. Paul Pierson), Oxford University Press, 
Oxford 2001.
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MANZANO W TARAPATACH

Zmiany w otoczeniu na różny sposób wpływały na poszczególne 
kraje. Wiele zależało od tego, jaką pozycję zajmowały dotychczas 
w globalnej gospodarce i na czym ona polegała. Warto tu zwrócić 
uwagę na Włochy. Otóż jest to kraj z taką strukturą gospodarki, któ-
ra skazuje go na rywalizację z najtrudniejszymi konkurentami. Naj-
trudniejszymi, bo uderzającymi w najczulszy punkt, czyli w dotych-
czasowe koszty pracy, przekładające się na dochody i tym samym 
na poziom życia obywateli. Włosi stanęli oko w oko z konkurentami 
z Chin, a wynikało to z tego, że specjalizowali się w branżach, do 
których szturmem wtargnęli Chińczycy. Cenimy Włochów przecież 
nie za elektronikę czy wyrafinowane technologie, lecz za niebanalną
stylistykę ubrań, butów lub mebli. Działając w takich sektorach, jest 
się skazanym na konfrontację z Państwem Środka. Tygodnik „Time” 
(21.03.2006r.) opisywał los małego regionu Manzano w północno-
-wschodniej części Włoch, który słynął z produkcji krzeseł (w naj-
lepszym okresie produkowano tam blisko jedną trzecią wszystkich 
krzeseł sprzedawanych we Włoszech). Trzy lata temu zaczęła się 
tam gehenna, która przeorientowała życie niemal wszystkich miesz-
kańców. Zbankrutowało ponad 200 z ok. 1100 firm, a reszta walczy
o byt. Przetrwały te, które drastycznie obniżyły koszty, m.in. przeno-
sząc produkcję do innych krajów, kupując tańsze surowce w Europie 
Środkowej i Wschodniej, a nawet w Chinach. Wiele firm zdecydo-
wało się na połączenie działalności, aby zwiększyć skalę produkcji, 
co zwykle pozwala na obniżenie kosztów. 

Kłopoty tego regionu to tylko przykład. Włosi mają problem 
z zachowaniem stabilności całej gospodarki. Kraj tak bardzo za-
dłużony (120 proc. PKB) nie może dostosować się do wymogów 
unijnych choćby w zakresie deficytu budżetowego. W ostatnich
trzech latach wzrost gospodarczy był tam mikroskopijny97. Spadała 
wydajność. 

97  http://www.oecd.org/dataoecd/7/5/20209190.pdf 
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Przy całych trudnościach Włosi sięgnęli jednak po właściwe me-
tody. Uruchomili intensywny proces dialogu społecznego, aby wydo-
być ze społeczeństwa aktywność i energię potrzebną, by kraj sprostał 
wymogom konkurencyjności. Za kluczowe uznano porozumienie spo-
łeczne wokół metod ustabilizowania gospodarki (przede wszystkim 
wyjście z inflacji) oraz właściwego ukształtowania stosunków pracy
poprzez układy zbiorowe98. Do osiągnięcia pierwszego celu koniecz-
na była umowa społeczna, pozwalająca na wyjście z mechanizmu 
indeksacji płac – motora napędowego inflacji. Partnerzy społeczni
zgodzili się na wyjście z niego i realizowanie polityki umiarkowanych 
płac. Co więcej, dogadano się też w sprawie regulowania polityki płac 
poprzez układy zbiorowe pracy na poziomie branż i przedsiębiorstw. 

Włosi dokonali i innych ważnych zmian, które pomogły im w za-
adaptowaniu się do nowych warunków gospodarczych. Pomimo 
trudnej sytuacji weszli do strefy euro, która wymagała znacznego 
dostosowania w dziedzinie makroekonomii. A przecież parametry 
makroekonomiczne były tu bardziej rozchwiane niż gdzie indziej. 
A jednak uporządkowano je na tyle, aby znaleźć się w gronie kra-
jów, które mogły wprowadzić euro. Włosi przyjęli nową walutę, wie-
dząc, że stracą ważne instrumenty wpływu na swoją gospodarkę. 
Wspólna waluta sprawiła, że Włosi nie mogą już stosować (jak do 
tej pory) mechanizmu dewaluacji własnego pieniądza, aby poprawić 
konkurencyjność rodzimej produkcji. Kurs nowej waluty i jej wartość 
nie zależy od czynników wewnętrznych. To wielkie ograniczenie. 

PARTNERSTWO NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI 

Trudno nie zgodzić się z oceną Międzynarodowej Organizacji Pra-
cy (MOP), która zaznacza, że w UE dialog stał się częścią europej-
skich dążeń do osiągnięcia konkurencyjności na globalnym rynku99. 

98  White Paper on the Labour Market in Italy. Proposals for Active Society and Quality Employment, 
Rome 2003, s. 31.
99  Ludek Rychly, Marketa Vylitova, National Social Dialogue on Employment Policies in Europe, ILO 
Geneva 2005, s. 4.
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W wielu krajach członkowskich uznano, że paktowanie umożliwi 
mobilizację społeczną potrzebną do stworzenia zasad zapewniają-
cych zachowanie konkurencyjności i możliwość rozwoju w zmienia-
jących się burzliwie realiach. MOP podkreśla zwłaszcza rolę dialogu 
społecznego w zarządzaniu rynkami pracy. Rzeczywiście, w tym ob-
szarze koncentrowały się wysiłki partnerów społecznych w trakcie 
paktowania. Wszystkim stronom zależało na dobrej kondycji ryn-
ku pracy, bo od niej zależy przecież zachowanie miejsc pracy na 
własnym obszarze. Dlatego podkreślano znaczenie działań umoż-
liwiających pracownikom zdobywanie najwyższych kwalifikacji,
co jednocześnie jest drogą do podnoszenia konkurencyjności firm
i całej narodowej gospodarki. Procentuje to zwłaszcza w sektorach 
najbardziej zaawansowanych technologicznie, szczególnie ważnych 
dla narodowych gospodarek, ponieważ to one zapewniają najwię-
cej dochodu i podnoszą szanse rozwojowe kraju. 

W raporcie włoskiego ministerstwa pracy i polityki społecznej 
(który był wprowadzeniem do paktu społecznego z 2002 roku), czy-
tamy o jakościowym zatrudnieniu (quality employment) i nie cho-
dzi tu tylko o zatrudnienie odpowiednio dobrze płatne czy wysoko 
chronione przez Kodeks pracy. Chodzi o takie zatrudnienie, które 
daje pracownikom perspektywę stałego podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych100. Chodzi o to, by ci, mają pracę, zyskali szansę 
na przesunięcie się na drabinie zawodowej. Jest to wyraz troski 
o pracowników i ich potencjał. Również przywódcy UE na szczycie  
w Lizbonie (2000) i na następnych mówili nie tylko o większej liczbie 
miejsc pracy, ale również o lepszych miejscach pracy. Wypływa to 
z przekonania, że warunkiem powodzenia w globalnej gospodarce 
są pracownicy zdolni tworzyć produkty na najwyższym poziomie. 
Ponadto dziś jednym z wymiarów gospodarczej rywalizacji jest 
konkurowanie o najwyższe kwalifikacje ludzkie. Najlepsi fachowcy
mają status ponadnarodowy i prawie wszystkie państwa zabiegają 
o nich, tworząc im specjalne warunki do osiedlania się.

100  White Paper on the Labour Market in Italy. Proposals for an Active society and Quality Employ-
ment, Rome 2003.



Podsumowując, dochodzimy do wniosku, że pakty i porozumie-
nia społeczne stawały się sposobem na odzyskanie władzy rozumia-
nej jako zdolność do kształtowania własnego losu. W przypadku 
wielu narodów taka władza zaczęła ginąć w globalnych labiryntach 
i współzależnościach. Tymczasem silna władza publiczna nadal jest 
potrzeba na poziomie narodowym, aby z powodzeniem dbać o spo-
łeczną harmonię oraz wszechstronny rozwój.
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SEN O IRLANDII: 
PARTNERSTWO W DZIAŁANIU

Irlandia jest krajem olbrzymiego sukcesu gospodarczego. Wielu 
analityków znaczną rolę w tym iście tygrysim skoku ekonomicznym 
przypisuje realizacji i przywiązaniu Irlandczyków do idei partner-
stwa społecznego. Zapewniło ono temu krajowi znaczące korzyści 
w postaci między innymi stabilnych warunków działalności gospo-
darczej, do rozwijania zaawansowanych form produkcji i kreowania 
nowych produktów. Gospodarka cieszyła się pokojowymi stosunka-
mi pracy, co było widoczne choćby po znaczącym spadku liczby dni 
straconych z powodu strajków. Zażegnano spory płacowe. Z drugiej 
strony ustabilizowanie finansów publicznych zaplanowane w pierw-
szym pakcie społecznym umożliwiło krajowi głębsze wejście w struk-
tury Wspólnoty Europejskiej i pozwoliło na korzystanie z jej hojnego 
wsparcia. W efekcie wielu czynników Irlandia zanotowała w ostat-
nich latach bezprecedensowy rozwój. W okresie 1995–2003 śred-
nioroczny wzrost PKB wyniósł aż 8,1 proc., natomiast rozwój Włoch 
w tym czasie następował w tempie 1,5 proc. rocznie, Francji – 2,1 
proc., Wielkiej Brytanii – 2,7 proc., a USA – 3,3 proc.

Jak już wcześniej było to opisywane, na szczeblu lokalnym part-
nerstwa odgrywają poważną rolę w realizowaniu zadań z dziedzi-
ny polityk rynku pracy, integracji społecznej czy wspierania przed-
siębiorczości. Z kolei na szczeblu ogólnonarodowym partnerstwo 
stało się narzędziem współzarządzania w zakresie kształtowania 
wiodących polityk publicznych (głównie rynek pracy, polityka spo-
łeczna, ale także konkurencyjność). Poniżej chciałbym pokazać, że 
w Irlandii partnerskie kształtowanie polityk publicznych uznawane 
jest za warunek osiągnięcia efektywności w ich tworzeniu i wyko-
nywaniu. Można to uogólnić nieco i stwierdzić, że partnerstwo wa-
runkuje powstanie efektywnego systemu zarządzania kluczowymi 
sferami w państwie. 
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Paradoksalnie, w zawiązaniu partnerstwa – najpierw na 
szczeblu centralnym – Irlandii pomógł kryzys lat 80. Wówczas 
uznano, że polityki publiczne muszą powstawać o oparciu o od-
powiedzialny konsensus głównych grup społecznych. Uznano bo-
wiem, że gdy partnerzy zostaną w nie zaangażowani, to również 
wezmą za nie odpowiedzialność. Wcześniej Irlandia doświadcza-
ła negatywnych skutków braku odpowiedniej dozy zdolności do 
tworzenia porozumień społecznych wokół kluczowych czynników, 
które warunkują stabilność w gospodarce. W pierwszej połowie 
lat 80. nie udawało się zapewniać stabilnej polityki makroeko-
nomicznej. Nadmierne żądania płacowe płynące z różnych grup 
społecznych pogłębiały trudności ze zrównoważeniem finansów
publicznych, a to rodziło poważne problemy w zarządzaniu go-
spodarką. 

W latach 80. Irlandczycy przeżywali niezwykle głębokie mo-
menty zwątpienia w swój kraj. Wyrażało się to choćby skalą emi-
gracji. Rocznie 44 tys. Irlandczyków opuszczało Zieloną Wyspę (jest 
to znaczna liczba w zestawieniu z ok. 3 milionowa ludnością). Bali 
się oni, że nie poradzą sobie z bezrobociem, które sięgało prawie 
20 procent, z szalejącą inflacją. W latach 1980-87 zatrudnienie 
w przemyśle skurczyło się aż o jedną czwartą, co odczuwano jak za-
padanie się ziemi pod nogami101. Ponadto państwo było zadłużone 
po uszy, długi wynosiły 150 procent PKB, a ich obsługa pochłaniała 
rocznie 1/3 przychodów podatkowych. Sfera publiczna załamywa-
ła się. PKB na głowę mieszkańca Irlandii wynosił tylko 60 procent 
średniej unijnej.

Rosła jednak determinacja, aby odwrócić bieg wydarzeń.  
Irlandczycy zdawali sobie sprawę, że albo zmobilizują się, albo 
pozostanie kwestia, kto zgasi światło na wyspie. R. O’Donnell 
mówi, że Kryzys w latach 1980–1987 był tak trudny, że każdy 
jakoś włączał się w myślenie o państwie. Rodził się wtedy ten 

101  Reflections on the Irish Partnership Experience, Speaker – Mr. Dermot MCarthy, Secretary General
of the Department of the Taoistach, 
http://www.concordiapartnership.org/files/20041029153551__Dermot%20McCarthy.PDF 
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zmysł współzależności typu ,,Jeśli nie zrobimy tego razem…”. 
Przy okazji zaznacza, że w Irlandii nie doszło na szczęście do 
wykształcenia się postawy czy postrzegania siebie jedynie jako 
jednostki, konsumenta, rodziny i… do licha z całą resztą. To było 
niezwykle ważne dla całego przedsięwzięcia modernizacyjnego. 
O’Donnell mówi, że sukcesem partnerstwa jest to, że w debacie 
nad wyzwaniami nastąpiło zbliżenie do siebie wszystkich grup 
społecznych.

Były jednak dodatkowe istotne czynniki, które miały wpływ na 
ukształtowanie się kultury partnerstw w tworzeniu polityk publicz-
nych. Otóż kultura polityczna w Irlandii jest nastawiona na osiąga-
nie konsensusu, a nie formułowanie stanowisk politycznych, które 
są nadmiernie spolaryzowane ideologicznie. Ponadto czynnikiem 
takim był także system wyborczy. Nigdy nie prowadził on do wykla-
rowania się rządu dysponującego znaczną przewagą w parlamen-
cie. Oznaczało to konieczność budowania szerszego konsensusu 
w klasie politycznej i w społeczeństwie. Rządy niejako musiały sil-
nie odwoływać się do metod partnerskiego działania.

KURS NA PARTNERSTWO SPOŁECZNE 

Pogłębianie się kryzysu sprawiło, że w połowie lat 80. Irlandczycy 
odświeżyli powołaną w 1973 roku Narodową Radę Ekonomiczno-
-Społeczną (National Economic & Social Council, NESC), która łączy-
ła przedstawicieli związków zawodowych, biznesu, rolników, rządu 
i niezależnych ekspertów. Odegrała ona centralną rolę w przepro-
wadzeniu strategicznych analiz, które umożliwiły skupienie powyż-
szych środowisk. Zasługą analiz Rady było to, że uchwyciły one 
istotę ówczesnego kryzysu. W konsekwencji dalszych deliberacji 
w Radzie doszło do zawarcia przez strony w 1987 roku pierwszego 
w tym kraju paktu społecznego pod nazwą Program Narodowego 
Odrodzenia102.

102  Program Narodowego Odrodzenia, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 3/2006 (12), ss. 67-80.
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Ówczesny pakt obejmował rozwiązania w obszarze zarówno po-
lityk czysto gospodarczych, głównie fiskalnych i płacowych, ale rów-
nież szerszych polityk publicznych. W sumie wszystkie ich aspekty 
podejmowały istotę zazębiających się zjawisk, które tworzyły spiralę 
negatywnych czynników degradujących kraj. Przesłaniem Rady było 
to, że kraj musi nauczyć się radzić sobie ze współzależnością różnych 
czynników wpływających na funkcjonowanie gospodarki. Podkreśla-
no, że aby pływać w morzu globalizacji, zwłaszcza mały kraj, musi 
mieć stabilne ramy dla polityki makroekonomicznej. Mają one zapew-
niać niską inflację, ale muszą również przynosić stały wzrost popytu
konsumpcyjnego. W tym sensie kluczowa była polityka kształtowa-
nia dochodów, w szczególności polityka ich dystrybucji. Nie powinny 
one wywoływać stałych konfliktów zakłócających funkcjonowanie
gospodarki. Tę kwestię postrzegano jako zasadniczo wpływającą na 
konkurencyjność kraju. Zyskała ona status sprawy kluczowej. 

Uznano także, że kraj potrzebuje uzupełniających się polityk/
programów, które ułatwiałyby strukturalne zmiany, po to aby za-
chować konkurencyjność w stale zmieniającym się otoczeniu global-
nym103. Za istotny czynnik rozwoju uznano pokój społeczny. Strajki 
i polityka siły były wcześniej metodą szukania rozwiązań ówczesnych 
problemów społecznych. Rosła jednak liczba dni pracy straconych 
w wyniku strajków, pogarszała się atmosfera w kraju, która zyski-
wała cechy stałej konfrontacji społecznej (to uznano za największy 
koszt dotychczasowego systemu). To ona nie pozwalała na wypra-
cowywanie dobrych polityk publicznych.

Irlandia, pogłębiając mechanizmy dialogu, musiała jednocze-
śnie jakby redefiniować swoje tradycje. Rzecz w tym, że kraj wywo-
dzi się raczej z anglosaskiej tradycji kształtowania stosunków pracy, 
w której unika się porozumień społecznych powyżej poziomu przed-
siębiorstwa. Søren Kaj Andersen twierdzi nawet, że tamtejszy dia-
log miał charakter antagonistyczny z wiarą w stały konflikt intere-

103  Reflections on the Irish Partnership Experience, Speaker – Mr. Dermot MCarthy, Secretary General
of the Department of the Taoistach, 
http://www.concordiapartnership.org/files/20041029153551__Dermot%20McCarthy.pdf
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sów pracodawców i organizacji pracy104. Tymczasem od 1987 roku 
mamy w Irlandii do czynienia z całym ciągiem paktów społecznych. 
Oznacza to, że Irlandczycy byli w stanie przezwyciężyć dotychcza-
sowe tradycje i ustanowić nowe mechanizmy społeczne, które bar-
dziej odpowiadały wymogom czasu i sytuacji. 

Irlandzkie pakty stały się ciekawym przykładem strategicznych 
ustaleń, które miały zapewnić krajowi zdolność do rozwoju i pokonania 
nawarstwiających się problemów z lat 80. Kolejne pakty przynosiły co-
raz silniejsze zaangażowanie stron w analizy pokazujące wymogi, jakie 
kraj musi spełnić, aby zachować zdolności rozwojowe. Były też wyrazem 
wspólnego budowania narzędzi samotransformacji w warunkach wy-
magających tego105. Na przykład Pakt Partnerstwo 2000 z 1996 roku 
jest formą strategii przeprowadzenia irlandzkiej gospodarki w warun-
ki i wymogi XXI wieku. Kluczowym jego celem był rozwój efektywnej 
i nowoczesnej gospodarki zdolnej do działania w warunkach między-
narodowych ograniczeń, cieszącej się z wysokiego i trwałego wzrostu 
zatrudniania.. Za cel strategiczny uznano również bardziej inkluzywne 
inspołeczeństwo, zmniejszanie długoterminowego bezrobocia oraz 
równiejsze dystrybuowanie owoców wzrostu gospodarczego106. 

Pakt z 1996 r. bardzo szeroko określał warunki osiągnięcia tak 
pojętego rozwoju Irlandii. Uznawał, że koniecznością jest aktywne 
zarządzanie gospodarką również z pozycji państwa. Nie jest bowiem 
tak, że gospodarka samoreguluje się we wszystkich aspektach. Jej 
rozwój wymaga czynników pozaekonomicznych, jak choćby spraw-
nego sektora publicznego, wydajnych służb pomocy społecznej, 
edukacji dostosowanej do potrzeb gospodarki. Partnerzy uznali, że 
wzrost gospodarczy nie załatwia wszystkiego sam z siebie. Wzrost 
wymaga świadomego zarządzania, aby zablokować wyłanianie się 
potencjalnych zagrożeń, np. powiększającej się marginalizacji czę-
ści społeczeństwa, niedokształcenia części zasobów pracy itp. 

104  Søren Kaj Andersen, Dialog społeczny a europejskie tradycje państwowe. Systemy i praktyka 
dialogu społecznego w Irlandii, Hiszpanii, Holandii i Danii, Phare PL2000, Działanie 1.2.e, czerwiec 
2002.
105  Partnership 2000, Department of the Taoistach, 2000, s. 3.
106  Jadwiga Staniszkis, Władza globalizacji, Wyd. Scholar, Warszawa 2003.
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W raporcie Employment Outlook 2006 eksperci z OECD twier-
dzą – również na przykładzie Irlandii – że wdrożenie mechanizmów 
dialogu przyczyniło się do przeforsowania reform, które były nie-
zbędne z punktu widzenia możliwości rozwoju. Pozwoliły one w pe-
wien sposób na nowe ułożenie i uzgodnienie interesów różnych 
grup społecznych z interesami społeczeństwa i gospodarki jako ca-
łości. Podstawą tych paktów była chęć partnerów do stawienia czo-
ła problemom, przed którymi stała gospodarka, za pomocą wspól-
nego podejścia opartego na umiarkowanych płacach i pobudzeniu 
konkurencyjności, przy zachowaniu – choć z reformami – państwa 
dobrobytu107.

NARODOWE DELIBERACJE 

Od 1987 roku Irlandczycy co trzy lata siadają do stołu, aby z wielką 
intensywnością debatować nad nowymi wyzwaniami, przed który-
mi staje ich kraj108. Pierwszy, wspomniany już wyżej pakt, miał o tyle 
decydujące znacznie, że umiejętnie nadał ramy dla prowadzenia 
polityk rozwoju. Nakreślił rolę i sposób funkcjonowania Irlandii 
w warunkach integracji europejskiej, w warunkach rosnącej globa-
lizacji międzynarodowej gospodarki. Początkowo pakty dotyczyły 
głównie określenia wskaźników minimalnego wzrostu płac, co mia-
ło kluczowe znaczenie dla ustabilizowania rozchwianej gospodarki 
i nadania jej dynamiki rozwoju. W kolejnych umowach społecznych 
uzgadniano wdrażanie coraz więcej programów społecznych, któ-
rych celem była poprawa sytuacji poszczególnych grup społecz-
nych, a także stała poprawa jakości usług publicznych (edukacja, 
służba zdrowia, itp.).

Jak wspomniałem wyżej, pierwszy pakt społeczny zawarto 
w szczególnie trudnej sytuacji rozchwiania kraju. Tym bardziej po-
rozumienie uznawano za olbrzymi sukces osiągnięty przy kompro-

107  OECD Employment. Outlook, 2006. Boosting Jobs and Income, s. 196.
108  Rory O’Donnell, The Emergence and Evolution of Social Pacts. The Case of Irland, New Modes of 
Governance Project 2005.



139

misie wszystkich stron. David Begg, sekretarz generalny Irlandzkie-
go Kongresu Związków Zawodowych, powiedział, że kraj był w tak 
żałosnym stanie, że ratunkiem mógł być tylko faustowski układ, 
zwłaszcza w celu walki z bezrobociem. W jego ramach biznes otrzy-
mał niemal wszystko to, czego chciał: niższe podatki, niskie składki 
emerytalne, minimalne regulacje rynku pracy. Begg zaznacza, że 
warto było wówczas zawrzeć taki pakt, ponieważ udało się osią-
gnąć wiele istotnych celów, jak niski poziom bezrobocia, zaawan-
sowanie technologiczne kraju itp. Ale teraz, jego zdaniem, realia 
się zmieniły, stara formuła zużyła się. Dzisiaj związkowcy nie chcą 
takich układów. Biznes zresztą nie proponuje rozwiązań, które nie 
uwzględniają interesów partnerów związkowych. Partnerzy społecz-
ni dość zgodnie przyznają, że ustawodawstwo społeczne i ekono-
miczne musi uzupełniać się. 

W 1987 roku związki zgodziły się na ograniczenie wzrostu 
płac. Nie miał on przekroczyć poziomu 2,5 procenta w każdym z lat 
1988, 1989 i 1990. Dodatkowy wzrost zaplanowano dla najsłabiej 
zarabiających. Ale zapowiedziano przy tym obniżenie opodatkowa-
nia dochodów. Umiarkowana polityka płac miała przyczynić się do 
uzdrowienia finansów publicznych, które były w bardzo złym stanie.
Ponadto Irlandia chciała sprostać – jako stabilny członek EWG – ry-
sującym się coraz silniej wymogom wspólnotowym związanym z dą-
żeniami do wprowadzenia euro. Chodziło także o odzyskanie konku-
rencyjności w biznesie, który miał z tym kłopoty. Czytamy w pakcie: 
„Ograniczenie wzrostu płac (…) będzie znacząco wpływać na efek-
tywną konkurencyjność i doprowadzi do zwiększenia zatrudnienia. 
Temu zagadnieniu muszą dorównywać: lepszy marketing, zarządza-
nie i większy rozwój technologiczny”.

Pakt zakładał przeprowadzenie zmian w systemie podatko-
wym, ale również zakładał „zwiększenia sprawiedliwości systemu, 
poprzez radykalną poprawę ściągalności”. Stwierdzono, że podatek 
korporacyjny ma niski udział w całkowitych wpływach podatkowych. 
Dlatego zaplanowano przegląd regulacji podatkowych. Priorytetem 
stało się poprawienie egzekucji podatków. „Większa sprawiedliwość 
w poborze podatków musi zostać osiągnięta”. Uzgodniono możli-
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wość zwiększenia zatrudnienia w urzędach skarbowych. Ponadto 
zapowiedziano surowe przestrzeganie wymogu posiadania tzw. 
certyfikatu czystości podatkowej jako warunku zdobycia kontraktu
publicznego o wartości przekraczającej 10 tys. funtów. Działania 
w systemie podatkowym były szczególnie ważne, ponieważ uznawa-
no, że w przeszłości został on źle ukształtowany. Wpływy podatkowe 
pochodziły głównie od indywidualnych podatników, natomiast firmy
płaciły niewiele, m.in. z powodu słabej ściągalności. Od niedawna 
też dochody rolników były opodatkowane na tej samej zasadzie, co 
innych osób pracujących w oparciu o samozatrudnienie. Partnerzy 
społeczni uzgodnili, że tak pozostanie. Problem sprawiedliwości po-
datkowej wciąż jest istotnym zagadnieniem w Irlandii, podkreślają 
to niemal wszystkie pakty. 

Pakt z 1987 r. zawiera również część pod nazwą „Większa spra-
wiedliwość społeczna”, gdzie partnerzy uzgodnili, że rząd utrzyma 
ogólną wartość świadczeń społecznych, a także rozważy zwiększe-
nie świadczeń dla osób o najniższych wynagrodzeniach. Opisane 
są też działania w obrębie służby zdrowia, mieszkalnictwa, eduka-
cji. W tej ostatniej dziedzinie pada stwierdzenie, że edukacja jest 
ważną częścią promocji sprawiedliwości, w tym równych szans 
w społeczeństwie. Rząd miał zwiększyć dostęp do nauki grupom do-
tychczas pokrzywdzonym. 

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE 

Irlandia, pomimo że chciała być krajem otwartym ekonomicznie, 
jednocześnie kładła duży nacisk na polityki, które tworzyły ramy 
rozwoju lokalnego i rodzimego biznesu. Pakt podkreślał, że rodzimy 
sektor produkcyjny „musi zostać wzmocniony, tak by mógł osiągnąć 
wymiar ponownego ożywienia, jaki osiągnęły inne mniejsze gospo-
darki. W proporcji do tych gospodarek, powinniśmy mieć 100 tys. 
osób więcej zatrudnionych w przemyśle wytwórczym. Słabość tego 
sektora, częściowo odzwierciedlona w wyjątkowo wysokim pozio-
mie importu, jest czynnikiem budującym nasze wielkie bezrobocie. 
Zagraniczne firmy zatrudniające 80 tys. osób ukazują drapieżność
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do rekrutowania i skutecznego zarządzania zaawansowanymi pro-
cesami produkcyjnymi. Jeśli mamy zwiększać zatrudnienie, rodzimy 
przemysł wytwórczy musi podobnie wzrastać i różnicować się, musi 
lepiej wykorzystywać nasze naturalne źródła, więcej eksportować 
i odzyskać udział w rynku krajowym”.

Irlandczycy doceniają znaczenie swojego biznesu, zwłaszcza po 
doświadczeniach końca lat 80. i początków lat 90., kiedy przeżywali 
tak zwany bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy. Wielkim zdziwie-
niem dla ekonomistów i polityków było to, że rozwijającej się coraz 
szybciej gospodarce nie towarzyszyło powstawanie odpowiednio 
dużo nowych miejsc pracy. Odwołano się do licznych prac badaw-
czych, które ostatecznie uzmysłowiły, iż inwestycje zagraniczne 
muszą być zbalansowane rozwojem rodzimych sektorów, zarówno 
tych, które charakteryzuje intensywna robocizna, jak sektora eks-
portowego. 

Ponadto partnerzy uzgodnili m.in. podjęcie radykalnej reorga-
nizacji agencji promocji przemysłu, aby wspierać rodzimy sektor 
produkcyjny, jego marketing w kraju i za granicą, a także zmiany 
technologiczne. Uzgodniono także uprzywilejowanie strategii roz-
woju technologii, jak również priorytetowe traktowanie wzrostu 
„wybranych irlandzkich firm, mocno osadzonych w gospodarce. Do
tego celu zostały powołane ministerialne biura ds. handlu i marke-
tingu oraz ds. nauki i technologii”. Zaplanowano też większą pomoc 
państwa w „przesunięciu środków ze wspierania inwestycji w środki 
trwałe, na doskonalenie marketingu, rozwijanie produktu, badanie 
i rozwój oraz wiedzę z zakresu zarządzania”. 

Reasumując, warto podkreślić, że pierwszy irlandzki pakt zapo-
czątkował znakomitą passę dla Irlandii i jej mieszkańców. Gospo-
darka kraju zaczęła się dynamicznie rozwijać, pokonując dystans 
w stosunku do innych krajów europejskich. Irlandzki PKB jest dzisiaj 
znacznie powyżej średniej unijnej. 



NAJNOWSZY PAKT SPOŁECZNY

Na początku września 2006 roku partnerzy społeczni w Irlandii po 
intensywnych negocjacjach podpisali siódmy z kolei pakt społecz-
ny w historii swojego kraju, któremu nadano nazwę „W kierunku 
2016”. Tym razem ma on za sobą dość burzliwą historię, między 
innymi z powodu Polaków. Otóż Irlandię zaczęły męczyć napięcia 
wynikające z pojawienia się na wielką skalę zagranicznych pracow-
ników, głównie z nowych krajów członkowskich UE (Irlandia otwo-
rzyła swój rynek pracy już w pierwszej fazie po rozszerzeniu). Jeden 
z konfliktów okazał się wręcz symboliczny i uzmysłowił, przed jakimi
problemami staje kraj po rozszerzeniu UE i otworzeniu rynku pracy. 
Otóż pracodawca w firmie Irish Ferries, aby osiągnąć oszczędności
płacowe, chciał zastąpić dotychczasową załogę nową, składającą 
się z pracowników z nowych krajów unijnych. Konflikt trwał kilka
tygodni. W tym okresie pracownicy strajkowali, odbyło się wiele 
manifestacji solidarności w wielu miastach. Ostatecznie został on 
jednak rozwiązany w grudniu 2005 roku. Kompromis polegał na 
tym, że pracodawca uzyskał pozwolenie na zatrudnianie obcych 
pracowników, ale pracę zachowali też dotychczas zatrudnieni. Za 
beneficjentów tego porozumienia można uznać też imigrantów, po-
nieważ zagwarantowano im minimalny poziom wynagrodzeń i wa-
runki pracy, takie jak dla Irlandczyków. 

Zakończenie sporu otworzyło drogę do podjęcia negocjacji nad 
paktem. Konflikt jednak w znacznej mierze wpłynął na jego tematy-
kę. Związki zawodowe podkreślały bowiem kwestie związane z za-
chowaniem standardów zatrudnienia w nowych warunkach funkcjo-
nowania otwartego rynku pracy i w tym zakresie sporo osiągnęły. 
David Begg, sekretarz generalny Kongresu, powiedział, że w kate-
goriach standardów pracy, zapisy zawarte w pakcie przynoszą naj-
ważniejsze zmiany na przestrzeni ostatnich lat. „Na całym świecie 
dobre warunki pracy i standardy znalazły się w sytuacji zagrożenia, 
albo ulegają erozji. Tutaj w Irlandii odwróciliśmy ten trend”. 

Pakt zawiera tradycyjnie porozumienie w zakresie polityki wzro-
stu płac, a także cały szereg zapowiedzi wdrożenia programów spo-
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łecznych. Wzrost płac ma osiągnąć poziom 7,5–8,5 procent w ciągu 
27 miesięcy od podpisania porozumienia. Nie wszystkie środowiska 
związkowe to zaakceptowały, ale większość jednak tak. Członkowie 
związku zawodowego sektora finansów – Irish Bank Officials Asso-
ciation aż w 95 procentach byli przeciwni porozumieniu (głosowało 
ok. 14 tys. członków)109. Uważali, że zaproponowane podwyżki są 
zbyt skromne, zwłaszcza w sytuacji wysokich zysków w bankowo-
ści i hojnych uposażeń menedżerów. Wskazywali również na sporą 
inflację, która „zjada” podwyżki, na rosnące ceny mieszkań oraz
na wysokie koszty kredytów hipotecznych. Z kolei przedstawiciele 
pracodawców i biznesu narzekali, że podwyżki są zbyt hojne. Tur-
lough O’Sullivan, dyrektor generalny Konfederacji Irlandzkiego Biz-
nesu i Pracodawców (Irish Business and Employers Confederation 
– IBEC) ocenił, że propozycje wzrostu płac zawarte w pakcie prze-
wyższają to, co jest właściwe dla irlandzkiej gospodarki. Podwyżki 
za zbyt hojne uznała również Joanne Richardson, szefowa niezwykle 
wpływowej Amerykańskiej Izby Handlowej w Irlandii. W wypowiedzi 
dla dziennika „Sunday Independent” (23.06.06.) oświadczyła, że 
niektóre amerykańskie firmy mogą nie być w stanie wywiązać się
z tych obietnic. Przestrzegała, że Irlandia może stracić na atrakcyj-
ności jako lokalizacja amerykańskich inwestycji (amerykańskie firmy 
zatrudniają w Irlandii ok. 200 tys. osób). Mimo wszystko biznes 
i pracodawcy dogadali się uznając, że w zamian zyskają warunki do 
stabilnego rozwoju ekonomicznego, pokój w stosunkach pracy, re-
alne reformy w sektorze publicznym, zwiększoną wydajność i prak-
tyczne działania na rzecz wsparcia sektora produkcyjnego.

Między innymi z powodu płac paktu nie zaakceptowali człon-
kowie Unii Nauczycieli Irlandii. Sprzeciwiało mu się 75 procent 
głosujących (w głosowaniu brało udział 4,1 tys. nauczycieli (w Ir-
landii istnieje zasada, że o przyjęciu paktu decydują w głosowaniu 
członkowie związków wchodzących w skład Irlandzkiego Kongresu 
Związków Zawodowych, który ma charakter federacji 56 organiza-

109  http://www.iboa.ie/press_boipaydeal06.htm#item33
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cji związkowych)110. Uznali, że w sektorze publicznym podwyżki płac 
wcale nie są pewne, ponieważ są uzależnione od przebiegu moder-
nizacji tego sektora. Ponadto nie chcieli zgodzić się na zasadę, że 
w trakcie obowiązywania paktu nie można podejmować akcji pro-
testacyjnych (gdyby do nich doszło, nie zostałyby przeprowadzone 
podwyżki płac). Związkowców nie zadowolił również zapowiedziany 
wzrost liczby nauczycieli wspomagających naukę języka angielskie-
go (głównie na potrzeby nauki imigrantów). Nawet ci, którzy osta-
tecznie akceptowali pakt, przyznawali, że negocjacje były ciężkie. 
Od początku związkowcy byli wyjątkowo nieufni, bo wcześniej nie 
konsultowano z nimi ważnej dla nich decyzji dotyczącej otwarcia 
rynku pracy na pracowników z nowych krajów UE. Związki uwa-
żały też, że rząd nie opracował metod zapobiegania związanym 
z tym ewentualnym nadużyciom. Ostatecznie jednak na przykład 
związkowców z SIPTU (ponad 200 tys. członków) przekonały zapi-
sy w pakcie dotyczące walki z nieprzestrzeganiem praw pracowni-
czych, z wykorzystywaniem pracowników, uregulowaniem nieuza-
sadnionych zwolnień czy eliminowaniem niskich standardów pracy. 
Związek podkreślał, że wytargowano w pakcie to, co było możliwe 
do osiągnięcia w dzisiejszych warunkach.

ZWIĄZKOWY UROBEK
 

Wielu związkowców nie zadowalały uzgodnienia dotyczące wzro-
stu płac. Ale ostatecznie większość członków Irlandzkiego Kongresu 
Związków Zawodowych (ICTU) głosowało za przyjęciem paktu i kom-
promisu w sprawie wzrostu dochodów. Na akceptację duży wpływ 
miał to, że związkom udało się przeforsować wiele korzystnych dla 
pracowników regulacji dotyczących prawa pracy, zwłaszcza w za-
kresie przestrzegania go. Związkowcy za istotne atuty paktu uznali 
plan utworzenia nowego ustawowego ciała regulującego przestrze-
ganie prawa pracy, które będzie miało możliwości samodzielnego 
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wszczynania dochodzeń i śledztw (New Office of Director of Em-
ployment Rights Compliance – ODERC). Uzgodniono także potro-
jenie liczby inspektorów pracy do końca roku 2007 i poprawienie 
współpracy między agencjami (Revenue Commissioners i Departa-
ment of Social and Family Affairs) zaangażowanymi w kontrolowa-
nie zastosowania prawa w miejscu pracy. Mają też być zwiększone 
kary dla pracodawców łamiących regulacje.

Zapowiedziane przez rząd nowe przepisy pozwolą na płynną 
współpracę miedzy urzędnikami urzędów podatkowych, Minister-
stwa ds. Opieki Społecznej i Rodziny oraz ODERC. Polegać ma ona 
na wspólnym dostępie do informacji i przeprowadzaniu akcji śled-
czych przez połączone grupy ekspertów (Joint Investigation Units).

Związki wynegocjowały również zapisy zobowiązujące pra-
codawców – pod presją bardzo wysokich kar (sięgających nawet 
ćwierć miliona euro) – do prowadzenia dokumentacji z danymi 
o czasie pracy nadgodzinach itp. W sprawach roszczeń pracowni-
ków kierowanych do Apelacyjnego Trybunału Pracy (EAT) po stronie 
pracodawcy będzie leżało udowodnienie działalności zgodnej z pra-
wem przed sądem pracy lub komisarzem prawa. Ponadto Minister-
stwo Gospodarki, Handlu i Pracy będzie prawnie upoważnione do 
publikacji raportów ze śledztw przeprowadzanych przez inspektora-
ty pracy w przypadkach, gdy pojawi się wyjątkowe zainteresowanie 
publiczne.

Pakt zakładał także wzrost kar i grzywien, poczynając od 5 tys. 
aż do 250 tys. euro. Możliwe będzie też zasądzenie kary pozbawie-
nia wolności za nieprzestrzeganie prawa pracy. Komisarze prawa, 
Pracowniczy Trybunał Apelacyjny oraz sądy pracy mogą zasądzić 
zadośćuczynienie poszkodowanemu pracownikowi do wysokości 
dwuletnich zarobków. Specjalnie chronieni będą pracownicy, którzy 
informują władze o niezgodnych z prawem działaniach pracodawcy.

Pakt zakłada także powstanie zespołu wykonawczego do bada-
nia tego, co dzieje się na rynku pracy, na przykład w zakresie zwol-
nień pracowniczych oraz zastoju płac. Powstała specjalna proce-
dura, która zniechęca pracodawców do przeprowadzania zwolnień 
grupowych. W przypadku niezastosowania się do tej procedury 



Pracowniczy Trybunał Apelacyjny może zasądzić przywrócenie do 
pracy, lub przyznać zadośćuczynienie w wysokości odpowiadającej 
dwuletnich zarobków. Sygnatariusze paktu zgodzili się na rozwią-
zania, które zapobiegają możliwości zwolnienia załogi przez praco-
dawcę w sytuacjach akcji protestacyjnych pracowników.

Powstała także regulacja, która uniemożliwia firmom łamiącym
przepisy pracy wykonywanie zleceń dla sektora publicznego. Zapla-
nowano utworzenie kodeksu pracy dla ochrony praw osób pracu-
jących w domu. Emigranci będą mogli ubiegać się o pozwolenia 
o pracę osobiście i nie będą rozpatrywane ich podania o pracę za 
stawkę niższą od najniższej krajowej.

ROZWÓJ GOSPODARCZY I SPOŁECZNY UZUPEŁNIAJĄ SIĘ

Irlandzki pakt opiera się na założeniu, że rozwój gospodarczy i spo-
łeczny uzupełniają się. W tym duchu formułuje nową perspektywę 
dla rozwoju polityk społecznych. Zakłada, że państwo musi mieć 
programy społeczne, które odpowiadają wszystkim najważniejszym 
fazom życia człowieka. Wymienia fazę dzieciństwa, pracy, starości, 
a także niepełnosprawność. Dla pierwszej fazy ważną kwestią są 
urlopy macierzyńskie i ojcowskie, aby dostosować ich długość do 
potrzeb wychowywania. Ponadto do 2010 roku zaplanowano utwo-
rzenia 50 tys. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi, 
w tym 10 tys. przedszkolnych. Pakt zawiera uzgodnienia, których 
celem jest uporanie się z problemem wagarowania i przedwcze-
snego kończenia edukacji. Dlatego stworzone zostanie dodatkowe 
100 miejsc pracy dla opiekunów i psychologów w państwowych in-
stytucjach edukacyjnych. Do końca 2009 roku stworzonych będzie 
tysiąc dodatkowych domów dla młodzieży. Zatrudnionych zostanie 
dodatkowo 550 nauczycieli do pomocy w nauce języka. Poprawio-
na zostanie proporcja liczbowa w relacji uczeń/nauczyciel, w latach 
2007–2008 zostanie zredukowana do poziomu 27:1.

Pakt planuje także działania dostosowane do fazy życia czło-
wieka związanej z okresem pracy. Tutaj znaczenie mają projekty 
edukacyjne, między innymi dedykowane środowiskom nisko wykwa-
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lifikowanych pracowników. Pakt podkreśla znaczenie wprowadzenia
wysokich standardów kwalifikacji zawodowych w sektorze produk-
cyjnym, który znacznie ucierpiał w wyniku przenoszenia produkcji 
do krajów o niższych kosztach pracy. Mowa jest także o zwiększaniu 
uczestnictwa w programie „Nauka przez całe życie” ze szczególnym 
naciskiem na dokształcanie nisko opłacanych oraz nisko wykwali-
fikowanych pracowników. Rozszerzona ma być także skala takich
inicjatyw, jak „Z powrotem do szkoły” czy „Szansa dla każdego”. 

Z kolei dla fazy starości programy społeczne zarysowane w pak-
cie przewidują m.in., że w roku 2007 najniższa stawka zapomogi 
zostanie podniesiona do 150 euro. Zaplanowano, że do końca 2007 
roku nastąpi wprowadzenie świadczeń socjalnych dla starszych oby-
wateli w wysokości 200 euro na tydzień. Do końca roku 2007 miał 
być wprowadzony system przyznawania środków na opiekę nad oso-
bami starszymi w kwotach 150 milionów euro na opiekę hospicyjną 
oraz 150 milionów euro na opiekę domową. Na lata 2006-2007 
przeznaczono dwa miliony euro na programy walki ze złym trakto-
waniem osób starszych. 

Rozwinięta ma też być państwowa strategia ds. osób niepeł-
nosprawnych, ze szczególnym naciskiem na promocję edukacji, 
szkoleń zawodowych. Poprawiony ma być dostęp do transportu 
publicznego. Zaplanowano też rozwinięcie sieci punktów konsul-
tacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Pakt przewiduje również 
rozwój opieki zdrowotnej, m.in. do roku 2008 zaplanowano po-
wstanie 300 nowych ośrodków zdrowia, do 2009 roku – 400, a do 
2011 roku – 500. Okres oczekiwania na specjalistyczne leczenie 
w systemie publicznym ma zostać skrócony do maksymalnie trzech 
miesięcy.

Ważnym elementem najnowszego paktu są ustalenia dotyczą-
ce zarządzania w sektorze publicznym. Irlandczycy są zdetermino-
wani, aby usprawniać wszystkie elementy życia zbiorowego kraju, 
które znajdują się pod kontrolą czynników wewnętrznych i które 
jednocześnie mają wpływ na zwiększenie szans rozwojowych kraju. 
Sektor publiczny jest właśnie takim elementem, w którym władza 
wspólnie z partnerami społecznymi tworzy swoiste sieci wpływu na 
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kondycję kraju. W tych sieciach gromadzona jest wiedza społeczna 
decydująca o jakości rozwiązań i regulacji. 

Pakt obejmuje ustalenia dotyczące podwyżek płac w tym sek-
torze, ale zawiera jednak stwierdzenie, że warunkiem koniecznym 
do ich wprowadzenia jest zgoda urzędu weryfikacyjnego. Pracowni-
cy sektora publicznego, chcąc otrzymać podwyżki, muszą aktywnie 
uczestniczyć w jego reformach. Są zobowiązani stosować się do no-
wych rozwiązań i modernizacji w sektorze. Muszą współpracować 
we wdrażaniu nowych przedsięwzięć i technologii. Muszą kreatyw-
nie współpracować we wcielaniu w życie ustaw, inicjatyw i reform 
rządowych, a także zaakceptować możliwość, że zostaną wprowa-
dzone nowe formy pracy istotnie odbiegające od dotychczasowych. 
Istnieje także możliwość, że liczba urzędników zostanie zredukowana 
odpowiednio do wydolności budżetu. Wymagana będzie rozmaite-
go typu współpraca urzędników różnych części sektora publicznego. 
Uzgodniono, że sektor publiczny może podnajmować pracowników 
(outsourcing), ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, takich jak 
szczyt sezonu, opóźnienia w realizacji ważnych zadań itp. Niezwykle 
istotne są zapisy stwierdzające zasady naboru nowych pracowników 
do służby cywilnej. Partnerzy społeczni zgodzili się, że są potrzebni 
nowi ludzie z nowymi i nowoczesnymi kwalifikacjami. Uzgodniono
zasady konkursów na poszczególne kategorie stanowisk. 

RANGA DIALOGU DLA ROZWOJU KRAJU 

Premier Bertie Ahern po przedstawieniu najnowszego paktu do 
akceptacji w czerwcu 2006 r. stwierdził, że partnerstwo było głów-
nym czynnikiem, który wpłynął na udane przeprowadzenie trans-
formacji kraju od początku lat 80., kiedy to Irlandia znajdowała się 
w prawdziwych tarapatach111. Zwrócił uwagę na umiejętne prze-
kształcenie stosunków pracy, co umożliwiło przyciągnięcie kapitału 
inwestycyjnego do gospodarki. 

111  TOWARDS 2016. Ten-Year Framework Social Partnership Agreement 2006-2015, Dublin, 2006.
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Ahern rozumie partnerstwo jako wspólne tworzenie ram do 
rozwoju. Rząd pozostający w izolacji nie jest bowiem w stanie gwa-
rantować, że przekształcenia dostosowujące kraj do wymogów 
narzucanych na przykład przez rewolucję technologiczną zostaną 
przeprowadzone optymalnie. Zmiany wymagają trudnej z natury 
umiejętności łączenia wiedzy wszystkich partnerów. Dopiero tak 
budowana wiedza może sprawić, że państwo będzie z powodze-
niem regulować istotne obszary w gospodarce, że będzie mądrze 
normować życie publiczne. Bertie Ahern mówił w parlamencie, iż 
partnerstwo społeczne dowiodło, iż jest wiarygodnym i efektywnym 
sposobem analizowania kluczowych wyzwań społeczno-gospodar-
czych, a także skutecznym sposobem ich podejmowania. Uznał je 
również za ważny element wspomagający zarządzanie w państwie 
wieloma sferami, ponieważ jest realnym mechanizmem rozwiązy-
wania problemów. 

Irlandzki premier we wstępie do najnowszego paktu stwierdził 
wprost, że partnerstwo społeczne pomogło zachować strategiczną 
koncentrację na ważnych narodowych priorytetach. Pakt przynosi 
bowiem pogłębione analizy czynników, które mają podstawowe 
znaczenie dla rozwoju kraju i zachowania jego konkurencyjności 
w globalnej gospodarce. Konkurencyjność jest tu rozumiana bardzo 
szeroko. Nie jest to tylko kwestia funkcjonowania samej gospodarki, 
ale również całego jej otoczenia, a zwłaszcza edukacji, systemu do-
kształcania, organizacji pomocy społecznej i systemu chroniącego 
przed popadaniem w marginalizację społeczną. Mechanizmy dialo-
gu weszły tak głęboko w tkankę życia zbiorowego, że R. O’Donnell, 
dyrektor Narodowej Rady Ekonomiczno-Społecznej (jest to jedno 
z głównych ciał dialogu społecznego, które łączy rząd i partnerów 
społecznych; w Radzie prowadzone są prace analityczne nad pro-
blemami ekonomicznymi i społecznymi, które uzgadniane są przez 
partnerów) powiedział, iż uczestnictwo w nich legitymizuje partne-
rów społecznych. Miał na myśli głównie związki zawodowe. Mówi: 
„(…) partnerstwo narodowe ma swoją legitymizację. Na przykład Ir-
landzki Kongres Związków Zawodowych, zrzeszający wielkie związki 
zawodowe, zapewnia zdolność do koordynacji i negocjowania pro-
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gramu partnerstwa. On uprawomocnia się poprzez swoją zdolność 
do wywierania wpływu na politykę ogólnokrajową. Nadaje to moc 
zarówno Kongresowi, jak i umowie, gdy zaistnieje na piśmie”.

Strony dialogu zrozumiały, jak mocno ich interesy są współ-
zależne. Na przykład uznano, że kwestia konkurencyjności firm
to nie jest tylko zmartwienie pracodawców. Bez konkurencyjności 
trudno mówić o rozwoju gospodarki i zaspokojeniu interesów waż-
nych z punktu widzenia pracowników i innych grup społecznych.  
We wczesnych latach 90. partnerzy dopracowali się wspólnego spoj-
rzenia na problematykę rynku pracy, a także na kwestie społeczne, 
jak kwalifikacje zawodowe, lokalne ożywienie, analfabetyzm, narko-
mania itp. Zdaniem O’Donnella porozumienie między partnerami 
nie dotyczyło tylko gospodarki, bo to by nie wystarczyło. Objęło ono 
również tworzenie projektów aktywnej polityki społecznej. Zaznacza 
jednak, że w wielu obszarach wciąż brakuje konsensusu. Dotyczy to 
choćby różnych elementów polityki rodzinnej np. opieki nad dzieć-
mi; szkoleń. O’Donnell podsumowuje: „W sumie partnerzy społeczni 
i my wszyscy przekonaliśmy się, że naprawdę od naszego działa- 
nia i współdziałania zależy nasza prosperity czy – z drugiej strony 
– poziom społecznej spójności”.

ZAGADKA CELTYCKIEGO TYGRYSA

Irlandia stała się krajem olbrzymiego sukcesu gospodarczego. 
Trwają gorące dyskusje nad genezą wielkiego skoku ekonomicz-
nego celtyckiego tygrysa. Jedni uważają, że jego sukces to skutek 
amerykańskich inwestycji112 i niskich podatków. Inni sięgają głębiej 
i wskazują, że rozwój był możliwy, ponieważ Irlandczycy zbudowali 
niekonwencjonalny model partnerstwa społecznego i umieją wspól-
nie tworzyć efektywne strategie rozwoju.

Irlandzkie powodzenie jest tym ciekawsze jako zagadka do 
rozszyfrowania, że kraj trudno zaszeregować jednoznacznie do po-

112  J. M. Brown, The Irish Rich, Prospect, 1/2008, ss. 32-36. Autor podaje dane, że amerykańskie firmy
działające w Irlandii wykonywają 70 procent irlandzkiego eksportu przemysłowego. 
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wszechnie znanych modeli gospodarczych. Jeśli ktoś twierdzi, że 
Irlandia poszła tropem anglosaskich wskazówek albo że z drugiej 
strony hołduje modelowi kontynentalnemu (np. niemieckiemu), to 
znaczy, że nie zna tego kraju i posługuje się kalkami myślowymi. Moż-
na odnieść wrażenie, że Irlandczycy rozmyślnie nie kopiują żadnych 
modeli i w tym tkwi ważne źródło ich powodzenia113. Zamiast przej-
mować się nimi, sami starannie analizują realia, w których przyszło 
im żyć i budują rozwiązania – programy społeczne i gospodarcze 
– odpowiadające ich warunkom. Za dobrą monetę uznali bardziej 
to, co powiedział Malcolm Little, że przyszłość należy do tych, którzy 
przygotowują się na nią już dziś.

Irlandczycy z pewnością chcieli oddalić się nieco od brytyjskich 
wzorów i zależności. Nie chodziło tylko o szybkie zatuszowanie daw-
nej zależności kolonialnej. Ważne było również to, że Irlandczycy 
uważali, iż tak silne uzależnienie od brytyjskiej gospodarki widoczne 
jeszcze w latach 70. transmituje zakłócenia i kryzysy do ich gospo-
darki (lata 70 rzeczywiście były okresem wzmagających się obja-
wów kryzysu w Wielkiej Brytanii). Rory O’Donnell mówił, że bliskość 
z Wielką Brytanią miała również i tę konsekwencję, że zaszczepiała 
irlandzkiej gospodarce podobne problemy, zwłaszcza w latach 60. 
i 70. poprzedniego wieku. Wówczas Brytyjczycy przeżywali okres 
wielu konfliktów i głębokiej inflacji. Dlatego poszukiwaliśmy takich
instytucji społecznych i ekonomicznych, które lepiej odpowiadałyby 
Irlandii i byłyby bliższe jej kontekstowi narodowemu114. W sferze 
stosunków pracy Irlandczycy chcieli budować model, które wyróż-
niałyby się wyższym poziomem współdziałania, niż ten właściwy dla 
modelu brytyjskiego. Ta droga zaprowadziła ich do idei partnerstwa 
narodowego. Mimo to w Irlandii pozostały niektóre cechy systemu 
niezwykle elastycznych relacji między pracownikami a pracodawca-
mi. Znaczna część stosunków pracy pozostaje tam nieregulowana.

113  http://www.taoiseach.gov.ie/index.asp?locID=365&docID=1468
114  R. O’Donnell, Irlandzka ścieżka sukcesu i dialogu, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego (wywiad 
przeprowadzony przez autora tej książki). Pozostałe wypowiedzi O’Donnell’a pochodzą również  
z tego wywiadu.



Z drugiej strony irlandzcy politycy nie chcieli wpaść w ramiona 
zwolenników modelu skandynawskiego, wyróżniającego się silną 
ochroną socjalną słabszych grup społecznych czy ochroną pra-
cowniczą. Wielu Irlandczyków chciało takiego modelu. Wynikało 
to z pewnych cech irlandzkiego społeczeństwa, jak przywiązanie 
do równości, czemu towarzyszyło przekonanie, że skromność jest 
cnotą. Obnoszenie się z zamożnością nie było tam nigdy mile wi-
dziane. Ale politycy nie sądzili, aby wdrożenie modelu skandynaw-
skiego było możliwe, czy nawet celowe. Mogło to wypływać z oce-
ny, w jakiej mierze Irlandczycy mogą poradzić sobie z wdrożeniem 
modelu ustrojowego, który wymaga przecież niebywałej zręczności 
w tworzeniu rozwiązań i instytucji mających zapewniać realizację 
idei państwa socjalnego. Państwa socjalnego, czyli takiego, które 
redystrybuuje w różnych formach znaczną część wypracowanego 
dochodu. Państwo socjalne zbiera znaczną część dochodów indy-
widualnych i tworzy metody ich transferowania do słabszych grup 
społecznych. To jednak trzeba umieć robić. W jednych krajach to 
wychodzi, a w innych nie bardzo. Warto przypomnieć, że w USA 
na początku lat 60. w wielu kręgach panowało swoiste zaurocze-
nie francuskim dirigizmem115. Wielu uważało, że jest sposobem 
na rozwój. Ale szybko uznano również, że w Ameryce trudno jest 
wcielić taki model zarządzania z uwagi na cechy amerykańskiego 
społeczeństwa, w którym tendencje indywidualistyczne są wiodące. 
Równie Lester Thurow, znany amerykański ekonomista, w sławnej 
książce pod tytułem „Zero-sum Society” zaznaczył, że amerykańskie 
metody zarządzania odwołujące się głównie do wolnego rynku nie 
wypływają z przekonania, że jest to idealny model, ale z uznania, 
że to jest najbardziej realne, czy efektywne właśnie w tym społe-
czeństwie. Ono nie jest w stanie budować rozwiązań społecznych 
w oparciu o inne mechanizmy koordynacji niż wolny rynek116. 

115  A. Shonfield, Modern Capitalism, The Changing Balance of Public and Private Power, Oxord 
University Press, 1976.
116  L. Thurow, Zero Sum Society, Basic Books 1980.  
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Również Irlandczycy realistycznie oceniali, jaki model mogą sto-
sować w swoim kraju. Jedna rzecz to marzenia, a druga – realia. 
Rzecz w tym, że wielu Irlandczyków wciąż pamiętało okres, kiedy 
podatki były wysokie, czyli państwo odbierało znaczną część indy-
widualnego dochodu, ale w zamian niewiele dawało. Świadczenia 
i usługi społeczne produkowane przez państwo uznawano za słabe. 
Zrodziło to uprzedzenie w stosunku do państwa, które obiecuje, ale 
jak się okazuje później ma problemy z wywiązywaniem się z zapo-
wiedzi. Ponadto Irlandczycy są tak ukształtowani, że państwo po-
mimo całej rewerencji, jaką je darzą, nie jest uznawane za socjalny 
wehikuł. O’Donnell mówi, że Irlandczycy chcieli uciec od debat nad 
tradycyjnymi modelami społeczno-gospodarczymi. Nie chcieli dać 
się zamknąć w rozwiązaniach, które ucieleśniają z jednej strony 
model skandynawski, czyli innymi słowy opiekuńczy i podobny nieco 
model niemiecki oraz nie chcieli, aby ich rozwiązania ograniczały 
standardy, które tworzą model neoliberalny (anglosaski). Według 
jego oceny debata nad tymi modelami znalazła się w całkowitym 
impasie. Żadna strona nie uzyskała w niej przewagi. Ostatecznie 
partnerzy społeczni pracujący wspólnie w Narodowej Radzie Eko-
nomiczno-Społecznej uzgodnili koncepcję rozwojowego państwa 
społecznego. Była to swoista trzecia droga, choć nie w znaczeniu, że 
ich system jest czymś między kapitalizmem a socjalizmem. O’Don-
nell mówi: Opieraliśmy się na szczegółowych analizach irlandzkiej 
gospodarki i pracy Shauna O’Reana, który pokazał, że irlandzkie 
państwo jest bardzo aktywne w rozwijaniu przemysłu, zachęca do 
wewnętrznych inwestycji, bardzo aktywnie podchodzi do tworzenia 
subsydiowanych powiązań irlandzkich firm z zagranicznymi. Pań-
stwo mobilizuje wyższe uczelnie do szybkiego organizowania kur-
sów IT, by zaspokoić zapotrzebowanie przemysłu. O’Rean nazwał 
tę koncepcję sieciowym państwem rozwojowym. 

Ale Irlandia nie była państwem rozwojowym w takim znacze-
niu, w jakim są nim Tajwan, Korea czy Japonia. Tam rządy podjęły 
się tworzenia wielkich konglomeratów. Tymczasem w Irlandii rząd 
tworzy „tylko” sieci instytucji służących rozwojowi, np. udrażnia me-
chanizmy współpracy między firmami, uniwersytetami, instytutami
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technologicznymi, sektorem rządowym i innymi podmiotami. Te 
podmioty tworzą swoiste sieci wpływania na kształt polityk publicz-
nych. Ich członkowie moderują również wzajemnie własne interesy 
z myślą o zachowaniu pewnego konsensusu wokół strategicznych 
wyznaczników pozycji kraju. Z drugiej strony koncepcja rozwojowe-
go państwa społecznego traktowano jako próbę zrównoważenia 
dwóch elementów rozwoju: ekonomicznego i społecznego. Chodziło 
także o odejście od swoistego dualizmu: sukcesu ekonomicznego 
i społecznej porażki. 

Jak wyżej wskazałem już, Irlandczykom udało się wyjść poza 
standardowe dyskusje ograniczane tradycyjnymi modelami: kapita-
lizm anglosaski – kapitalizm skandynawski. Pomogła im w tym kon-
centracja na diagnozie własnych realiów. Wszystkie grupy społecz-
ne miały w niej swój udział. Irlandczycy z wielką pieczołowitością 
podeszli do zrozumienia otoczenia, w którym funkcjonują, zwłasz-
cza w sensie gospodarczym. Byli przekonani, że muszą zmobilizo-
wać wszelkie swoje zasoby myślowe, aby dobrze zrozumieć swoją 
sytuację. To uznawali za dobrą podstawę do konstruowania opty-
malnych polityk/programów jako odpowiedzi na wzywania. Chcieli 
zidentyfikować te elementy swojej sytuacji, które musieli uznać za
niezmienialne, czyli takie, na które nie mają wpływu, zwłaszcza jako 
mały kraj, a także elementy, które mogą kształtować i gdzie mogą 
wykazać się innowacyjnością. Uznali za oczywiste, że nie zmienią 
reguł globalnej gospodarki, ani reguł panujących we Wspólnocie 
Europejskiej (wstąpili w 1973 r.).

„... NIE TRACIMY CZASU NA DYSKUSJE NA TEMAT RZECZY, 
KTÓRYCH NIE MOŻNA ZMIENIĆ”

Rory O’Donnell powiedział wprost, że w Irlandii udało się jasno 
uzmysłowić, że w kategorii niektórych zagadnień krajowi politycy 
nie mogą zbyt dużo zdziałać. Dotyczyło to kwestii kursów wymiany 
walut, polityki pieniężnej czy głównych czynników makroekonomicz-
nych. Jednocześnie odrzucono tam pokusy, aby zabrać się za maj-
strowanie w tych kwestiach, aby osiągnąć krótkoterminowe zyski, 
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ale kosztem ryzyka przyszłych turbulencji w gospodarce. Odrzuco-
no po prostu podejście głoszące: „W takim razie pomanipulujmy 
przy kursach wymiany, wyciągnijmy tę zatyczkę z beczki pieniędzy 
itp.”. O’Donnell mówi: „Możemy nie znosić wzrostu stóp procento-
wych, ale dopóki Europejski Bank Centralny nie narobi kompletnego 
bałaganu, nie będą one u nas przedmiotem dyskusji. Sam uznaje, 
że potężnym sukcesem było wypracowanie w kraju konsensusu, „co 
do tego, że nie tracimy czasu na dyskusje na temat rzeczy, których 
nie można zmienić”. 

Było to osiągnięcie, ponieważ kiedyś debaty o makroekonomii 
wywoływały wiele zamieszania i w jakimś sensie zabierały pole dys-
kusji nad tym, co jest wykonalne. Były one wymówką, która pozwa-
lała na odkładanie rzeczy, które były ważne, a przede wszystkim 
możliwe do wykonania. „Obserwowałem to w Wielkiej Brytanii od 
1960 r. do czasów Johna Majora, tzn. do 1992 r. Tam ci, którzy 
byli niezadowoleni z polityki makroekonomicznej, mogli powiedzieć: 
„W porządku, nie musimy rozmawiać o modernizacji poczty lub kon-
kurencyjności firm eksportowych lub o systemie kolejowym. Gdyby-
śmy mieli prawidłową politykę makroekonomiczną – lepszą politykę 
kursów wymiany lub poprawną politykę fiskalną – to te problemy
przestałyby być problemami”. O’Donnell oczywiście zaznacza, że 
polityka makroekonomiczna jest zupełnie podstawowa i trzeba ją 
mieć pod kontrolą, bo „można zniszczyć gospodarkę złym kursem 
wymiany, jeśli jest on zbyt słaby lub zbyt mocny”.

Irlandczycy odrzucili podejście głoszące, że skoro nie do koń-
ca mogą wpływać na czynniki, które określają ich los, to powinni 
oddzielić się murem od świata. Takie tendencje mieli jeszcze w la-
tach 50., ale ostatecznie odrzucali model gospodarki zamkniętej. 
Natomiast za kluczową uznali kwestię sposobu, w jaki mogą funk-
cjonować w globalnej gospodarce. Strategiczne analizy uświada-
miały im sens angażowania się w sektory technologiczne. Do tych 
celów dostosowywali inne sfery funkcjonowania kraju, jak edukację, 
kształcenie zawodowe, politykę społeczną i inwestycyjną. Irland-
czykom bardzo zależało i zależy na rozwoju rodzimego biznesu. 
Wprawdzie zdają sobie sprawę, że ważnym źródłem ich prosperity 
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były i są inwestycje zagraniczne, głównie amerykańskie, ale własny 
biznes uważali za komplementarny oraz uważali go za coś, co jest 
ważne dla własnej samooceny. Irlandczycy byli tradycyjnie społe-
czeństwem wiejskim, które przez wieki pozbawione było własnej 
klasy właścicieli, a wynikało to w dużej mierze z brytyjskiej domina-
cji w gospodarce. Jeśli powstawały irlandzkie fortuny, to raczej za 
granicą. Zmieniało się to w latach 90. Boom stworzył szansę dla 
rodzimych przedsiębiorców. Wielu z nich rozwinęło się znakomi-
cie w sektorze budowlanym, co wynikało z olbrzymiego ożywienia 
w tym sektorze. Fortuny powstały w sektorze nieruchomości. Wielu 
Irlandczyków skorzystało ze wzrostu cen ziemi, zwłaszcza w tych re-
gionach, gdzie pojawiły się inwestycje przemysłowe, czy tam gdzie 
zaczęto budować nową infrastrukturę, w tym drogi (finansowane
w znacznym stopniu z funduszy unijnych). Niektórzy gromadzili 
takie kapitały, które pozwalały im na inwestowanie w innych kra-
jach, np. w Wielkiej Brytanii. Wielu Irlandczyków odczuwało to jako 
powód do dumy narodowej. Ciekawą ilustracją tego jest irlandz-
ki pracownik, który wywiesił w Londynie irlandzką flagę po kupnie
przez firmę w której pracował, sieci hoteli w Londynie. Właściciel
firmy mówił później, że podwładny zrobił to bez jego wiedzy, ale
przyznał, że jego ojciec, który służył w irlandzkiej armii, uwielbiałby 
widok irlandzkiej flagi w stolicy Anglii117. Irlandzkie media donosiły 
o tym zakupie jako sprawie o randze narodowej czy źródle dumy 
narodowej. 

Zresztą rozwój lokalnego czy narodowego biznesu uznawano 
również jako czynnik, który może stabilizować gospodarkę. Wiado-
mo, że zagraniczni inwestorzy mogą dziś realizować swoje biznesy 
w kraju, ale jutro mogą już myśleć o innej lokalizacji. Z wielu po-
wodów. Głównie chodzi o koszty, ale również zmieniające się rynki, 
potrzebne kwalifikacje itp. Jest to jeden z istotnych negatywnych
aspektów modelu rozwojowego opartego na zewnętrznym kapi-
tale. Zresztą również w paktach społecznych są zapisy dotyczące 

117  J. M. Brown, The Irish Rich, Prospect, 1/2008, s. 34.
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wspierania czynników wpływających na rozwój irlandzkiego bizne-
su. Rząd chciał za wszelką cenę jak najwięcej „wycisnąć” z zagra-
nicznych inwestorów na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Zabiegał, 
aby w Irlandii realizowali oni jak najwięcej ubocznych zleceń. Przy-
kładem mogą być usługi poligraficzne. Starano się, aby irlandzcy
drukarze otrzymywali zlecenia na np. różne instrukcje dołączane do 
komputerów czy pakietów oprogramowania produkowanych przez 
np. Microsoft itp. Barierą była czasami skala. Microsoft miał olbrzy-
mie potrzeby w tym zakresie, a mogły je spełnić tylko bardzo duże 
drukarnie. Irlandzkie firmy łączyły siły, aby wspólnie wykonać du- 
że zlecenia. 
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ZAKOŃCZENIE

Przez całą książkę przewijała się tu myśl, że poziom życia w Polsce 
w znacznym stopniu będzie zależał od tego, jak polityki i programy 
publiczne będą planowane i realizowane na poziomie lokalnym. 
Mamy bowiem taki system zarządzania sprawami publicznymi, 
który wielką rolę przypisuje samorządom lokalnym. Tym samym od 
ich potencjału w dużym stopniu zależy jakość naszego życia (za-
równo jako jednostek, jak i zbiorowości). Samorządy zarządzają 
znaczną częścią dróg, edukacji, polityki społecznej, służby zdrowia. 
Większość naszych spraw załatwiamy w urzędach gminnych albo 
powiatowych. W powyższym sensie samorządy tworzą dużą część 
polityk publicznych i wykonują dużą część polityk publicznych.

Nie znaczy to, że Polska jest sumą tego, co robią samorządy 
w swoich granicach. Rząd centralny powinien wyznaczać im ramy 
działania. Może to mieć miejsce poprzez narzucenie pewnych stan-
dardów wykonywania usług publicznych przez samorządy, jak na 
przykład usług związanych z pomocą społeczną czy usług związa-
nych ze wspieraniem bezrobotnych. I tak w rzeczywistości jest. Rząd 
uchwala ustawy zobowiązujące gminy albo powiaty do przestrze-
gania pewnego poziomu jakości. Ale w praktyce, jak powszechnie 
wiadomo, różnie to bywa. Na przykład gminy nie przestrzegają za-
leceń, aby w ich ośrodkach opieki społecznej jeden pracownik socjal-
ny przypadał na 2000 mieszkańców. A takie proporcje zapewniają, 
że można mówić o zdolności do wykonywania usług społecznych na 
właściwym poziomie. Jak pokazują cytowane wyżej badania łódzkich 
pracowników socjalnych, gminy nie są za bardzo przygotowane do 
prowadzenia polityki społecznej. Mają one też olbrzymie trudności 
w przygotowaniu lokalnych strategii radzenia sobie z problemami 
społecznymi. To też pokazuje ich niski potencjał, a w efekcie, że lu-
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dzie potrzebujący nie otrzymają wsparcia, które mogłoby im pomóc 
w wydobyciu się z życiowych tarapatów. Te problemy przekładają 
się na pozycję danej gminy i jej zdolności rozwojowe, a także na 
jakość życia jej mieszkańców. 

Chcąc dopracować się sprawnego systemu zarządzania pu-
blicznego w skali całego państwa, musimy usprawnić działania 
mechanizmów tworzenia i wykonywania polityk publicznych. Wia-
domo, że jak w każdym państwie, system zarządzania składa się 
już nie tylko z rządu centralnego, ale za wiele polityk odpowiadają 
samorządy, a jakość ich działania zależy także od zaangażowania 
innych podmiotów, jak pracodawcy, związki zawodowe, organiza-
cje pozarządowe itp. Centralne polityki publiczne tworzy rząd, ale 
powinien to robić w ścisłym dialogu z samorządami, które – chcąc 
nie chcąc – będą wykonawcami tych polityk. Będą je też uściśla-
ły w swoich strategiach działania. Rząd tworząc ramy dla polityk 
publicznych, powinien dobrze ocenić potencjał samorządów w da-
nej dziedzinie, w której miałyby one realizować programy/polityki 
publiczne. Nie można im powierzać zadań, których nie są zdolne 
wykonywać z uwagi na przykład na problemy z właściwymi kadra-
mi czy wyposażeniem informatycznym. A nawet jeśli podejmie się 
pewne ryzyko w tej dziedzinie, to trzeba oferować samorządom od-
powiednio dopracowane pakiety wsparcia merytorycznego i tech-
nicznego.

WSPÓLNOTA CZY ZBIOROWOŚĆ?

Z pewnością niezwykle ważną sprawą jest właściwe analizowanie 
potencjału lokalnych społeczności. Jednym z zagadnień z tym zwią-
zanych jest problem jakości więzi społecznych i ich przekładanie się 
na możliwości działania. Piotr Błędowski słusznie wskazuje, że w na-
szych realiach można mówić, iż poruszamy się w szerokiej prze-
strzeni, która oznacza całą gamę więzi społecznych. Często uważa-
my naszą wieś czy miasteczko za lokalną społeczność, czy lokalną 
wspólnotę. Ale nie zawsze są ku temu wystarczające powody, aby 
mówić, że to wspólnota. Czasami właściwszym określeniem byłaby 



lokalna zbiorowość terytorialna118. W pierwszym wypadku można 
mówić o istnieniu intensywnych więzi społecznych, a w drugim o ich 
niedostatku. Niewątpliwie to zagadnienie ma wpływ na to, w jakiej 
mierze poszczególne gminy czy powiaty zdolne są wykonywania 
programów publicznych. Można założyć, że jeśli więzi między ludź-
mi w danej gminie są intensywniejsze i ludzie okazują pewną troskę 
o wzajemny los, to łatwiej będzie prowadzić politykę społeczną na 
tym terenie. Wówczas można spodziewać się, że więcej osób będzie 
chciało działać jako wolontariusze, więcej będzie organizacji poza-
rządowych specjalizujących się w wykonywaniu projektów związa-
nych z pomocą społeczną. 

Ale gdy tych więzi brak, a ludzie postrzegają się tylko jako jed-
nostki poruszające się wyłącznie po własnych orbitach, to można za-
łożyć, że w takiej gminie będzie mniej inicjatyw oddolnych, których 
celem jest pomoc ludziom starszym czy środowiskom zagrożonym 
marginalizacją w jakichś dziedzinach życia. Radni i władze gminy 
będą odczuwali prowadzenie polityki społecznej jako coś obcego, 
narzuconego odgórnie przez nierozumne państwo. 

Niemniej jednak, jak przekonuje Piotr Błędowski, niezależnie czy 
daną gminę albo powiat będziemy musieli scharakteryzować bar-
dziej jako zbiorowość terytorialną niż wspólnotę lokalną, samorzą-
dową, to jednak nie oznacza to, że prowadzenie polityki społecznej 
jest niemożliwe. Ale jest trudniejsze. Jej zadania spadają bardziej 
na instytucje publiczne, formalne. Im szczególnie trudno jest wyko-
nywać te programy pomocy społecznej, które wymagają spersona-
lizowanej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem. Wiadomo, 
że w takich sytuacjach potrzebne są niestandardowe, nowatorskie 
działania włączające tych ludzi do życia publicznego, do korzysta-
nia z usług publicznych itp. 

Gminy i powiaty powinny sobie odpowiadać na to trudne wy-
zwanie i zagadnienie, czy są tylko zbiorowością terytorialną, czy 
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118  P. Błędowski, Samorząd lokalny wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, [w:] Państwo 
samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
IPISS, Warszawa 2007. 



jednak wspólnotą. W drugim wypadku oznacza to, że podejmują 
ambitniejsze zadanie, które wymaga jednak większego nacisku 
na troskę o osoby zagrożone wyłączeniem społecznym i różnymi 
formami marginalizacji. Przejawem rodzenia się głębszych więzi 
będzie z pewnością rozwój oddolnych działań obywatelskich w róż-
norodnych formach organizacyjnych, a także działań nieformal-
nych. Ich wpływ może być daleko idący. W każdym razie brak obec-
ności presji obywatelskiej choćby na lokalne władze prowadzi do 
obumierania demokracji, a przede wszystkim jej skuteczności jako 
formy lokalnego zarządzania. Lokalne władze zostają narażone na 
mierność, opieszałość czy nawet różne przejawy skorumpowania. 
Wprawdzie łatwo dostrzegalny jest postęp w zakresie oddolnego 
organizowania się społeczeństwa, ale dystans do nadrobienia jest 
znaczny. Wciąż jesteśmy mniej zorganizowani niż społeczeństwa 
w czołowych krajach UE. Nasze organizacje pozarządowe odgry-
wają też mniejszą rolę we współtworzeniu polityk publicznych i ich 
wykonywaniu. 

Na tle innych krajów, słabość naszego zorganizowanego społe-
czeństwa obywatelskiego widać po tym, że w jego strukturach znaj-
duje zatrudnienie niespełna 1 procent ludności aktywnej zawodowo, 
podczas gdy w Holandii ponad 14 procent, w Belgii i Irlandii ponad 
10 procent. Można także szerzej spojrzeć i zapytać o aktywność spo-
łeczną. Badania przeprowadzone w 2002 roku pokazały, że niecałe 
10 procent obywateli kontaktowało się z politykiem / urzędnikiem na 
szczeblu rządowym (w „starej” UE ten wskaźnik wyniósł ponad 16 
procent) lub samorządowym, a około 7 procent podpisywało petycję 
(w „starej” UE ten wskaźnik wyniósł ponad 23 procent). Mamy też naj-
niższą wśród krajów UE-25 frekwencję w wyborach parlamentarnych. 
W ostatniej dekadzie nie przekraczała ona 50 procent [poza wybo-
rami z 2007 roku], wobec prawie 70 procent przeciętnie w UE-25119. 

Są także i pozytywne trendy, które wychwyciła Diagnoza Spo-
łeczna 2007. Otóż od 2003 roku wzrósł odsetek Polaków będących 
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członkami organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup 
religijnych, związków i kół z 12,2 procent do 15,3 proc. w 2007 r. 
(badanie ankietowe). Badanie pokazało też, że 23,3 proc. Polaków 
było w ostatnim roku na jakimś zebraniu publicznym (poza miej-
scem pracy), 60 proc. spośród nich zabrało głos. Ale tylko 5 proc. 
w ostatnim roku brało udział w przygotowaniu lub prowadzeniu 
zebrania. 8,9 proc. podpisało w ostatnim roku list zbiorowy, pety-
cję lub protest. Sytuację celnie podsumował prof. Janusz Czapiński, 
współautor Diagnozy, który stwierdził na podstawie wielu danych 
o naszym społeczeństwie, że „rozwijamy się i to w całkiem niezłym 
tempie, tyle że dużo szybciej indywidualnie niż zespołowo”120. Tym-
czasem w naszym rozwoju wiele będzie zależało od tego, czy bę-
dziemy chcieli zapewnić sobie wyłącznie indywidualną polisę na 
życie, czy też będziemy inwestować w polisę wspólną. Czy zrozu-
miemy skalę współczesnych wyzwań i skalę dziwnej czasami logiki 
współczesności, która narzuca nam olbrzymią dozę współzależno-
ści w realizowaniu naszych wspólnych życiowych szans i nadziei. 

ZAUFANIE: STRZAŁ WE WŁASNĄ STOPĘ

Podstawowym problemem pozostaje jednak kwestia niskiego za-
ufania w polskim społeczeństwie. Pod tym względem badania po-
kazują, że jesteśmy najmniej ufni. Zaledwie 11,3 procent Polaków 
okazuje zaufanie innym, sześciokrotnie mniej niż np. Duńczycy czy 
Norwedzy. Zastanawiające jest to, że na pytanie „czy ludzie starają 
się być pomocni?”, pozytywnie odpowiada tylko 9 procent Polaków, 
natomiast 53 procent Irlandczyków odpowiada pozytywnie w tej 
sprawie, ponad 40 procent Szwedów, Duńczyków. Problemem jest 
też to, że spadła z 30,5 proc. w 1989 r. do 15 proc. w 2007 r. skłon-
ność do stowarzyszania się. Pod tym względem w badaniach Euro-
pean Social Survey także lokujemy się na ostatnim miejscu121.

120  I. Dryll, Polaków portret zbiorowy. Diagnoza 2007, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 4/2007, 
s. 50.
121  jak wyżej.
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Powyższe dane związane choćby ze skalą nieufności, wskazują, 
że nie mamy pozytywnego klimatu do działań zbiorowych. Można to 
uznać za zasadniczą przeszkodę w rozwoju organizowania się społe-
czeństwa obywatelskiego. Jeszcze głębszą przyczyną tego stanu rze-
czy wydają się tradycyjne w Polsce dystanse społeczne, przejawiające 
się w widoczne – w różnym zakresie i w różnych sferach – w postaci 
wzajemnej obojętności, a nawet czasami wrogości grup społecznych 
w stosunku do siebie nawzajem122. Można to uznać za poważną barie-
rę rozwojową w związku z tym, że wiele czynników rozwojowych tkwi 
w zdolności do zorganizowanego działania. Takie działania – zwłasz-
cza oddolne – są składnikiem, od którego zależy powodzenie w formo-
waniu i wykonywaniu wielu polityk publicznych. Dotyczy to zarówno 
sfery polityki integracji społecznej, ale także wielu dziedzin polityk 
gospodarczych (kształcenie zawodowe, instytucje rynku pracy, regu-
lowanie różnych wymiarów działalności gospodarczej, zwłaszcza tam, 
gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo, w tym konsumenckie).

Powyżej wskazywaliśmy, że dla uformowania zdolności do 
działań partnerskich czynnikiem osłabiającym może być brak od-
powiednio mocnych więzi społecznych, brak odpowiedniej dozy za-
ufania czy nadmierne dystanse społeczne. Z pewnością jest więcej 
tych czynników. Trzeba je wyodrębniać i analizować. Warto przy 
tej okazji spojrzeć również na kwestie tego, jak postrzegamy pro-
blemy społeczne, co uznajemy za problem, jaki stan danych grup 
społecznych uznajemy za wymagający od nas podejmowania wysił-
ków. Warto postawić pytanie, jak postrzegamy problemy związane 
z biedą materialną innych ludzi. Od charakteru tego postrzegania 
zależy przecież, na ile to zjawisko angażuje, czy zobowiązuje nas 
do działania. Biedę można postrzegać jako stan zawiniony przez 
biednego, albo jako skutek tego, w jaki sposób funkcjonuje społe-
czeństwo, w jakie struktury jest wyposażone. 

Otóż badania pokazują, że spora grupa Polaków – prawie jed-
na czwarta – uważa, że bieda jest winą samej osoby nią dotkniętej 

122  J. Hryniewicz, Dialog społeczny – dystans społeczny, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 
4/2007.
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(w rezultacie ich alkoholizmu, narkomanii, wykolejenia, niechęci do 
pracy, lenistwa). Takie podejście może mieć wpływ na jakość działań 
podejmowanych przez społeczeństwo, jego organizacje i instytucje 
publiczne. Pod koniec lat 90. jedna czwarta uważała, że przyczyną 
biedy jest lenistwo i niechęć do podejmowania pracy. (Są to wyniki 
z 1999 roku, natomiast dwa lata wcześniej takie przekonanie głosiło 
– 31 procent Polaków)123. Ciekawe jest to, że im badany jest zamoż-
niejszy, tym bardziej jest skłonny do przekonania, że bieda to skutek 
cech biednego. Bardziej zrozumiała wydaje się tendencja do tego, iż 
ludzie mniej zamożni mają skłonność do doszukiwania się źródeł bie-
dy w czynnikach zewnętrznych, makrostrukturalnych. Sami bowiem 
doświadczają ubóstwa albo jego zagrożenia i znają ludzi biednych.

Badanie pokazuje, że respondenci dobrze sytuowani i spokojni 
o swój byt nie znają zbytnio problemów biednych. Jedna czwarta 
z nich nie zna nikogo biednego. Badacze podsumowują: „Obcią-
żając osoby biedne winą za sytuację, w której się znalazły, niejako 
zwalniają samych siebie od odpowiedzialności za ich los. Takie na-
stawienie wobec ludzi biednych odnotowujemy – również w pyta-
niu o przyczyny biedy – nie tylko w najsilniejszej finansowo grupie
społecznej, ale także wśród osób z wyższym wykształceniem, o naj-
wyższej pozycji społeczno-zawodowej i w środowisku uczącej się 
młodzieży. Można przypuszczać, że jeśli postawa tych grup społecz-
nych się nie zmieni, stanie się czynnikiem zwiększającym niebezpie-
czeństwo marginalizacji ludzi biednych w Polsce”124. Jednocześnie 
– jak pokazują badania – zdecydowana większość Polaków styka się 
z ludźmi naprawdę biednymi (73 procent Polaków w 2000 roku125).

Znaczna część Polaków za biedę obarcza biednych, uznając ich za 
np. leniwych. Ale takie podejście widoczne jest też w innych krajach, 
choć odsetek tak sądzących jest mniejszy, np. w Irlandii 16 procent126. 

123  Ludzie biedni w Polsce. Komunikat z badań. CBOS, warszawa 1999, s. 28-29.
124  jak wyżej, s. 29-30. 
125  Zasięg biedy i ostrzeganie ludzie biednych w Polsce. Komunikat z badań przygotowanych na XI 
Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Rzeszów-Tyczyn, Warszawa 2000, s. 23.
126  Action on Poverty Today, Winter 2007 No. 19. http://www.combatpoverty.ie/publications/
povertytoday/2007_AoPT_19.pdf 
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Natomiast najwięcej wskazań jako na przyczynę ubóstwa ma przeko-
nanie o niesprawiedliwości w życiu społecznym. Tak uważa niemal 40 
procent Europejczyków. Niektórzy wskazują również na to, że ubóstwo 
jest produktem ubocznym postępu (13 procent). Z pewnością łatwiej 
jest zmobilizować społeczeństwo do uczestnictwa w walce z ubó-
stwem, jeśli nie uznaje się, że wina leży wyłącznie po stronie biednych.

Warto także wskazać na inny ciekawy fakt. Otóż w Polsce za 
biedę uważa się ubóstwo absolutne. Biedny to osoba, która nie 
ma na chleb, na przetrwanie, na utrzymanie „dachu nad głową”, 
rzadziej wymienia się braki na ochronę zdrowia (leki, leczenie)127. 
Nawet osoby, które same doświadczają biedy, większy nacisk kładą 
na biedę jako zagrożenie głodem, niezaspokojenie potrzeb żywno-
ściowych i ubraniowych. Dlatego prawdopodobnie nieliczni Polacy 
za biednych uważają pracowników z byłych PGR-ów. Prawdopodob-
nie sądzą, że mają działki przy domach, gdzie mogą produkować 
żywność na własne potrzeby, aby przetrwać. 

Przytaczam ten wątek, ponieważ uważam, że w Polsce mamy 
problem wynikający ze sposobu postrzegania biedy i biednych. W nie-
dostatecznym wymiarze uwzględniamy czynniki niezależne od osoby, 
które sprawiają, że dany człowiek znajduje się w trudnym położeniu 
materialnym i społecznym. W dzisiejszym realiach występuje wiele 
czynników strukturalnych, które decydują o sytuacji człowieka na ryn-
ku, pracy, w systemie edukacji, w zakresie dostępu do różnych usług 
społecznych. Brak dobrych usług w zakresie doradztwa zawodowego 
może być już wstępem dla wielu ludzi do marginalizacji, ponieważ 
nie otrzymują należytego wsparcia w sytuacji, gdy tracą pracę. Nie 
wszystkim udaje się odzyskać zatrudnienie w naturalny sposób opie-
rając się na kontaktach koleżeńskich, szukając ofert pracy w prasie, 
itp. Dla wielu osób ścieżką do marginalizacji jest słabsze zdrowie. Gdy 
nie otrzymują należytych usług medycznych, mogą zostać wyłączeni 
z rynku pracy z racji podatności na niektóre choroby. Ponadto w Polsce 
te problemy są zwielokrotnione, ponieważ przez lata mieliśmy olbrzy-

127  Zasięg biedy i ostrzeganie ludzie biednych w Polsce. Komunikat z badań przygotowanych na na XI 
Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Rzeszów-Tyczyn, Warszawa 2000, s. 26.
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mie bezrobocie i jednocześnie brak zbiorowych działań adekwatnych 
do rozmiaru dramatu. Wielu ludzi wylądowało w sposób trwały na 
marginesie. W lepszej sytuacji gospodarczej kraju z pewnością wielu 
z nich utrzymałoby się na powierzchni.



Partnerstwo społeczne staje się coraz większym wyzwaniem dla wszystkich 
państw chcących się wszechstronnie rozwijać. Partnerstwo daje bowiem szansę 
na stworzenie skutecznych form zarządzania wieloma istotnymi sprawami zbio-
rowymi. Jednocześnie zarządzanie w sferze publicznej staje się coraz trudniejsze. 
Dotyczy ono bowiem coraz bardziej skomplikowanych zagadnień regulacyjnych 
w gospodarce, przepisach pracy, regulacjach w edukacji, w funkcjonowaniu in-
frastruktury itp. Z drugiej strony bycie skutecznym w zarządzaniu wymaga coraz 
głębszej wiedzy i umiejętności jej łączenia. W związku z tym rządy przestają już 
być jedynym podmiotem zarządzania w państwach. Wchodzą one w partnerstwa 
z organizacjami obywatelskimi, naukowymi, zawodowymi w trakcie projektowa-
nia wielu polityk/programów publicznych, ale również na etapie ich realizowania 
i oceniania.

Żyjemy w epoce, w której następuje przechodzenie od rządu do zarządzania. 
Oznacza to, że dobrze funkcjonujące państwa potrzebują rządu, ale potrzebują 
także sprawnie działających sieci różnych organizacji, w obrębie których będzie 
on tworzył polityki publiczne.  
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