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I. Wprowadzenie 

Jak podaje Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”1, kapitał społeczny w Polsce przybiera 

najczęściej postać kapitału przetrwania i adaptacji. Wpłynęły na to przede wszystkim specyficzne 

uwarunkowania historyczne, przekładające się na wyniesione z przeszłości nawyki i postawy, a także 

niedostatki infrastruktury społecznej (działanie instytucji publicznych, mediów i niedostatek 

przestrzeni publicznych). Deficyt umiejętności społecznych – powodując niską zdolność do mobilizacji 

i elastycznego łączenia różnorodnych zasobów, kompetencji i talentów – istotnie ogranicza 

wykorzystanie potencjału rozwojowego Polski. Ważne staje się więc wzmacnianie tych postaci 

kapitału społecznego, które służą rozwojowi, a których podstawą nie jest przetrwanie i adaptacja, ale 

chęć podejmowania wspólnych działań. 

Wzmacnianie umiejętności społecznych poprzez zmianę nawyków i postaw to trudne zadanie, które 

wymaga „treningu”. Motywacji nie buduje się apelując do rozumu czy poczucia obowiązku, ale w 

procesie kreowania pozytywnych doświadczeń społecznych w różnych dziedzinach życia 

społecznego oraz na różnych jego poziomach.  Kapitał społeczny tworzy się w rodzinie, szkole, klubie 

sportowym, zakładzie pracy, na osiedlu czy w kontaktach z instytucjami publicznymi – wszędzie tam, 

gdzie „trenowane” są umiejętności społeczne, gdzie jednostka wkracza w sieć relacji.  

Uznanie kapitału społecznego za istotny czynnik rozwojowy oznacza więc konieczność zmian w  

sferze społecznej, poprzez poszukiwanie dróg wzmocnienia i upodmiotowienia różnego rodzaju 

społeczności tak, aby stały się one zdolne do samoorganizacji, rozwoju i tworzenia dóbr wspólnych. 

Oznacza także konieczność zmiany filozofii działania i kultury organizacyjnej w sferze gospodarczej. 

Rozwojowi gospodarczemu regionów sprzyja bowiem otwartość biznesowa i zawodowa, skłonność 

do kooperacji oraz wchodzenia we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne. Na poziomie 

mikroekonomicznym, odejście od sztywnego podziału zadań i współdziałanie w otwartych sieciach 

sprzyja sukcesom i przedsiębiorczości. Również w sferze publicznej potrzebne jest odejście od 

zarządzania, które polega na przydzielaniu zadań wyspecjalizowanym, odizolowanym instytucjom na 

rzecz idei otwartej koordynacji i budżetów zadaniowych.  

Działania służące poprawie tak rozumianego kapitału społecznego stanowią integralną część planu 

rozwoju Polski. Przyjęcie, a następnie wdrożenie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020 r. 

jest jego istotnym elementem. Trzeba przy tym zauważyć, że przygotowanie rządowego dokumentu 

planistycznego poświęconego w całości rozwojowi kapitału społecznego jest przedsięwzięciem 

pionierskim. Zakładając więc, iż jakość kapitału społecznego przekłada się praktycznie na wszystkie 

obszary ludzkiego działania, pojawia się potrzeba ujęcia horyzontalnego, związanego z koniecznością 

szerokiej międzysektorowej i międzyresortowej współpracy. Niniejsza strategia jest zatem 

projektem angażującym wiele podmiotów i integrującym ich obszary działania. Koordynatorem prac 

związanych z przygotowaniem i realizacją strategii jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

*** 

                                                           

1
 Raport przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pod redakcją naukową 

ministra Michała Boniego, czerwiec 2009 r. Raport stanowi podstawę dla Długookresowej  
i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju i prezentuje 10 wyzwań rozwojowych dla Polski na najbliższe 20 lat, 
z których 10. poświęcone jest rozwojowi kapitału społecznego, http://www.polska2030.pl 
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Zakres Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego został zdefiniowany w 2009 r. w Planie 

uporządkowania strategii rozwoju2. Natomiast struktura dokumentu została zbudowana w oparciu o 

cztery kluczowe obszary tematyczne dla rozwoju kapitału społecznego w Polsce, zidentyfikowane 

na etapie przygotowywania strategii. Są to: 

1. postawy i kompetencje społeczne3, 

2. współdziałanie i partycypacja społeczna, 

3. komunikacja społeczna, 

4. kultura i kreatywność. 

Dla każdego z czterech obszarów została przeprowadzona szczegółowa diagnoza obecnej sytuacji, 

wraz ze wskazaniem istoty zachodzących procesów i zjawisk, a także ich uwarunkowań. Diagnoza 

została przeprowadzona w oparciu o analizę danych zastanych (tzw. desk research), na podstawie 

których prowadzone było dalsze wnioskowanie na potrzeby strategii.  

Podsumowanie ustaleń dla każdej części diagnozy stanowi analiza SWOT4. Ocena korelacji pomiędzy 

silnymi i słabymi stronami oraz szansami rozwojowymi i zagrożeniami zidentyfikowanymi w danym 

obszarze stanowiła punkt wyjścia dla sformułowania wyzwań cząstkowych dla obszaru.  

Na tej podstawie została przeprowadzona zbiorcza analiza SWOT dla kapitału społecznego 

w Polsce, a także zostały sformułowane wyzwania rozwojowe.  

Wskazano pięć wyzwań rozwojowych. Pierwsze z nich, posiadające status wyzwania wiodącego, 

koresponduje z celem głównym strategii. Pozostałe cztery odpowiadają celom operacyjnym SRKS, 

zbudowanym dla każdego z jej obszarów tematycznych.  

Wyzwania cząstkowe, sformułowane dla poszczególnych obszarów strategii, stanowiły istotny punkt 

odniesienia na etapie formułowania priorytetów i kierunków działania strategii.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem logicznym dokumentu wyznaczone zostały również wskaźniki dla 

Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Dla celu głównego wskazano jeden wskaźnik główny. Dla 

każdego z obszarów przedstawiony został jeden wskaźnik kluczowy (dla obszaru drugiego – dwa) oraz 

wskaźniki pomocnicze. Przygotowując system wskaźników dla SRKS, przewidziano ich 

komplementarny układ. 

                                                           

2
 Plan uporządkowania strategii rozwoju – tekst uwzględniający dokonaną w dniu 10 marca 2010 roku oraz 30 

kwietnia 2011r. reasumpcję decyzji Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 roku przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 
3
 Stosowane w tekście Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego wyrażenie „postawy i kompetencje społeczne” 

odwołuje się do pojęć stosowanych w aktach wykonawczych do dwóch kluczowych ustaw dla polskiego 
systemu edukacji – ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.). W Podstawach Programowych Kształcenia Ogólnego w poszczególnych typach szkół (system oświaty) jako 
jeden z trzech celów kształcenia, obok przyswojenia określonego zasobu wiadomości i zdobycia umiejętności 
wykorzystywania posiadanych wiadomości, wskazuje się kształtowanie u uczniów postaw warunkujących 
sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. W Krajowych Ramach Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego efekty kształcenia na wszystkich kierunkach podzielono na trzy obszary: wiedzę, 
umiejętności oraz kompetencje społeczne. 
4
 Analizy SWOT, przeprowadzone dla każdego z obszarów diagnozy Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, 

znajdują się w załączniku nr 1 do strategii, na stronach: numer 18 (SWOT dla obszaru I Postawy i kompetencje 
społeczne), numer 35 (SWOT dla obszaru II Współdziałanie i partycypacja społeczna), numer 51 (SWOT dla 
obszaru III Komunikacja społeczna), numer 86 (SWOT dla obszaru IV Kultura i kreatywność). 
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Przedstawioną logikę dokumentu obrazuje poniższy diagram oraz umieszczona za nim tabela 

prezentująca istotę powiązań między obszarami diagnozy oraz wskazanymi dla nich wyzwaniami, 

celami, kierunkami działań i wskaźnikami. 

 

Diagram 1. Logika i struktura Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w Polsce 
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Tabela 1. Powiązania pomiędzy obszarami diagnozy, wyzwaniami, celami, kierunkami działań i wskaźnikami 

 

 

 

Obszary 

diagnozy 

Wyzwania dla 

kapitału 

społecznego 

Wyzwania dla obszaru diagnozy Cele operacyjne Priorytety Kierunki działań Wskaźniki (kluczowe) 

Postawy  
i kompetencje 
społeczne 

Podniesienie 
poziomu 
kompetencji 
sprzyjających 
rozwojowi 
kapitału 
społecznego  

 

1. Pełna realizacja do 2016 roku 
podstawy programowej, 
przygotowanej przez MEN, w zakresie 
edukacji obywatelskiej, kulturalnej i 
medialnej, przyczyniająca się do 
rzeczywistego nabywania postaw 
i kompetencji społecznych 

2. Podjęcie współpracy między szkołami  
i przedszkolami, instytucjami 
społeczno-kulturalnymi, 
organizacjami pozarządowymi (NGO) 
i animatorami, mające na celu 
wspieranie pozaformalnego 
kształcenia na rzecz edukacji 
obywatelskiej, kulturalnej i medialnej 

3. Poprawa systemu kształcenia 
nauczycieli i podniesienie prestiżu 
zawodu nauczyciela 

4. Usprawnienie procesu kształcenia 
liderów i animatorów społecznych  

Kształtowanie 
postaw 
sprzyjających 
kooperacji, 
kreatywności oraz 
komunikacji 

1.1. Wspieranie 
edukacji formalnej  
w zakresie metod 
nauczania sprzyjających 
kooperacji, 
kreatywności i 
komunikacji oraz 
rozwijanie 
demokratycznej kultury 
szkoły 

1.1.1. Upowszechnianie w systemie edukacji 
metod nauczania i dobrych praktyk w zakresie 
funkcjonowania szkół, rozwijających postawy 
kreatywne, kooperacji i komunikacji 
1.1.2. Kształcenie nauczycieli w zakresie rozwijania  
kompetencji społecznych wśród uczniów i 
studentów 
1.1.3. Wzmocnienie edukacji obywatelskiej, 
medialnej i kulturalnej w procesach kształcenia 

Odsetek młodzieży 
preferującej postawę 
kooperacji 

1.2. Wspieranie 
edukacji innej niż 
formalna 
ukierunkowanej na 
kooperację, 
kreatywność i 
komunikację społeczną 

1.2.1.  Rozwój kompetencji obywatelskich  w 
uczeniu się innym niż formalne  
1.2.2. Rozwój kompetencji  medialnych  w uczeniu 
się innym niż formalne, szczególnie wśród osób w 
wieku 50+ i na obszarach wiejskich 
1.2.3. Rozwój kompetencji kulturowych w uczeniu 
się innym niż formalne oraz upowszechnienie 
różnych form uczestnictwa w kulturze 
1.2.4. Rozwijanie kompetencji społecznych liderów 
i animatorów 
 
 
 
 
 

Wyzwanie główne: 
Zwiększenie powszechnej świadomości znaczenia 
kapitału społecznego dla rozwoju kraju 

Cel główny: 
Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju 
społeczno-gospodarczym Polski 

Wskaźnik dla celu głównego:  
Poziom uogólnionego zaufania Polaków 
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Obszary 

diagnozy 

Wyzwania dla 

kapitału 

społecznego 

Wyzwania dla obszaru diagnozy Cele operacyjne Priorytety Kierunki działań Wskaźniki (kluczowe) 

Współdziała-
nie i 
partycypacja 
społeczna 

Zwiększenie 
aktywności  
i partycypacji  
społecznej 

 

1. Stworzenie spójnej, kompleksowej 
polityki państwa w zakresie 
stymulowania rozwoju i wzmacniania 
aktywności obywatelskiej w życiu 
społecznym i publicznym 

2. Poprawa warunków służących 
zwiększaniu udziału obywateli w 
realizacji i kontroli działań 
administracji publicznej 

3. Stworzenie podstaw prawno-
instytucjonalnych i mechanizmów 
umożliwiających rozwój dialogu 
obywatelskiego, ekonomii społecznej 
oraz poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego 

4. Niwelowanie różnic w poziomie 
aktywności obywatelskiej, w 
szczególności wsparcie aktywności 
osób wykluczonych społecznie 

Poprawa 
mechanizmów 
partycypacji 
społecznej  i 
wpływu obywateli 
na życie publiczne 

2.1. Wspieranie 
mechanizmów 
współpracy instytucji 
publicznych z 
obywatelami  

 

2.1.1. Wzmocnienie i upowszechnienie 
mechanizmów dialogu obywatelskiego i dialogu 
społecznego 
2.1.2. Wspieranie rozwoju partnerstwa i innych 
form współpracy służących przekazywaniu 
realizacji zadań publicznych obywatelom 
2.1.3. Zwiększenie wykorzystania zasobów 
lokalnych instytucji publicznych dla rozwijania 
aktywności obywatelskiej 

1. Odsetek Polaków 
mających poczucie 
wpływu na sprawy 
swojego miasta/swojej 
gminy 

2. Odsetek Polaków 
angażujących się w 
wolontariat 

2.2.  Rozwój i 
wzmacnianie 
zorganizowanych form 
aktywności 
obywatelskiej  

2.2.1. Ułatwianie działalności organizacjom 
obywatelskim oraz wspieranie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
2.2.2. Rozwijanie indywidualnej i korporacyjnej 
filantropii oraz wolontariatu 

2.2.3 Rozwój społecznego wymiaru sportu  

2.3. Wzmocnienie 
integracji i solidarności 
społecznej 

2.3.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej i innych form przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym 
wspieranie różnorodnych form samopomocy 
(pomoc dla samopomocy) 

2.3.2. Wspieranie poradnictwa prawnego, 
rodzinnego, psychologicznego, socjalnego i 
obywatelskiego 
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Obszary 

diagnozy 

Wyzwania dla 

kapitału 

społecznego 

Wyzwania dla obszaru diagnozy Cele operacyjne Priorytety Kierunki działań Wskaźniki (kluczowe) 

Komunikacja 
społeczna 

Poprawa  
komunikacji 
społecznej  
i wymiany 
wiedzy 

 

1. Poszerzenie przestrzeni i poprawa 
mechanizmów aktywnej debaty 
publicznej 

2. Stworzenie funkcjonalnego systemu 
praw autorskich dostosowanego do 
współczesnych potrzeb 

3. Poprawa modelu zarządzania 
mediami publicznymi, pozwalającego 
na lepszą realizację zadań misji 
publicznej 

4. Usprawnienie procesu tworzenia i 
wymiany wiedzy poprzez szerokie 
udostępnianie treści  powstałych  ze 
środków publicznych 

5. Umożliwianie rozwoju mediów 
lokalnych i społecznych 

 

Usprawnienie 
procesów 
komunikacji 
społecznej oraz 
wymiany wiedzy 

3.1. Zwiększanie 
dostępności informacji i 
poprawa jakości 
komunikacji w sferze 
publicznej  

 

3.1.1 Zwiększanie dostępności treści edukacyjnych, 
naukowych i kulturowych w domenie publicznej 
3.1.2. Ochrona własności intelektualnej i 
stworzenie warunków umożliwiających 
eksploatację treści w ramach dozwolonego użytku 
przewidzianego przepisami prawa 
3.1.3. Wspieranie mechanizmów samoregulacji i 
współregulacji w komunikacji społecznej 

 
Odsetek Polaków 
wykorzystujących 
Internet jako narzędzie 
komunikacji społecznej 

 

3.2. Wspieranie 
mediów w 
kształtowaniu więzi 
społecznych, 
kulturowych i 
demokracji 

3.2.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do 
usług medialnych  
3.2.2. Wyznaczanie wysokich standardów jakości 
treści mediów publicznych 
3.2.3. Wspieranie społecznej partycypacji w 
tworzeniu i upowszechnianiu polskich treści w  
mediach   społecznych i komercyjnych oraz w 
Internecie 
3.2.4. Wzmacnianie niezależności i pluralizmu 
mediów  oraz wspieranie mediów lokalnych, 
regionalnych i obywatelskich  

Kultura i 
kreatywność 

Poprawa 
wykorzystania 
potencjału 
kulturowego  
i kreatywnego  
w budowaniu 
kapitału 

1. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze 
oraz poprawa dostępności do 
zasobów kultury  

2. Poprawa systemu ochrony zabytków 
3. Wsparcie  procesu digitalizacji 

dziedzictwa  
4. Rozwój mechanizmów wsparcia 

Rozwój i efektywne 
wykorzystanie 
potencjału 
kulturowego  
i kreatywnego 

4.1. Wzmocnienie roli 
kultury w budowaniu 
spójności społecznej 

 

4.1.1. Tworzenie warunków dla wzmacniania 
tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym  
4.1.2 .Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego oraz krajobrazu  
4.1.3.  Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i 
udostępnianie dóbr kultury 

Odsetek Polaków 
uczestniczących w 
wybranych obszarach 
kultury (literatura, 
kino, teatr, koncert, 
wystawa) 
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Obszary 

diagnozy 

Wyzwania dla 

kapitału 

społecznego 

Wyzwania dla obszaru diagnozy Cele operacyjne Priorytety Kierunki działań Wskaźniki (kluczowe) 

społecznego  

 

i współpracy między różnymi 
podmiotami i osobami działającymi w 
sektorze kultury i kreatywności 

5. Rozwój przemysłów kultury i 
przemysłów kreatywnych przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
dywersyfikacji źródeł finansowania 

6. Budowanie spójnego wizerunku Polski 
za granicą poprzez promocję dorobku 
kulturowego 

 

4.2. Wzmocnienie 

znaczenia kultury w 

rozwoju społeczno-

gospodarczym 

4.2.1. Rozwijanie współpracy między instytucjami 
kultury, oświaty, nauki i organizacjami społecznymi 
oraz podmiotami prywatnymi 
4.2.2. Rozwój infrastruktury kultury  i zwiększenie 
efektywności działania instytucji kultury i 
państwowych jednostek budżetowych działających 
w obszarze kultury 
4.2.3.  Rozwój systemu wsparcia dla sektora 
kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w 
kulturze 
4.2.4. Rozwój kształcenia artystycznego i systemu 
wspierania talentów 
4.2.5. Wzmocnienie promocji kultury polskiej za 
granicą 
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II. Relacja Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do innych dokumentów 
strategicznych 

1. Dokumenty krajowe 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego jest jedną z dziewięciu strategii rozwoju5, przyczyniających 

się do realizacji celów określonych w długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju. W 

hierarchii dokumentów strategicznych SRKS jest powiązana i współzależna: wertykalnie od krajowych 

i wspólnotowych dokumentów strategicznych wyższego rzędu oraz horyzontalnie od dokumentów 

strategicznych o równorzędnym statusie – innych strategii rozwoju. 

Diagram 2. Uporządkowanie krajowych dokumentów strategicznych 

2011–

011–2020 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 Zob. Plan uporządkowania strategii rozwoju, 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
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Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe przedstawiony przez Zespół Doradców Strategicznych 

Prezesa Rady Ministrów stanowi podstawę do przygotowania i aktualizacji dokumentów 

planistycznych, w tym  długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz innych strategii 

rozwoju. Wyzwania przedstawione w Raporcie to:  

1. Wzrost i konkurencyjność 

2. Sytuacja demograficzna 

3. Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy 

4. Odpowiedni potencjał infrastruktury 

5. Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne 

6. Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego 

7. Solidarność i spójność regionalna 

8. Poprawa spójności społecznej 

9. Sprawne państwo 

10. Wzrost kapitału społecznego Polski.  

Wyzwanie 10. Raportu przedstawia diagnozę obszarów kluczowych dla rozwoju kapitału społecznego, 

a także wskazuje przykładowe działania w tym zakresie. 

Długookresowa strategia rozwoju kraju (DSRK) będzie prezentować kompleksową społeczno-

gospodarczą wizję kraju opracowaną na podstawie głównych trendów i wyzwań rozwojowych, 

wynikających zarówno z rozwoju wewnętrznego, jak i przemian zewnętrznych. Z kolei 

średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju6 (ŚSRK) wskazuje strategiczne zadania państwa, których 

podjęcie w perspektywie najbliższych 10 lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe. ŚSRK 

wytycza obszary strategiczne, w których koncentrować się będą główne działania oraz określa, jakie 

interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów 

rozwojowych. Zagadnienia związane ze wzmacnianiem kapitału społecznego zostały w ŚSRK ujęte 

przede wszystkim w obszarze dotyczącym sprawnego państwa, który zakłada tworzenie efektywnych i 

otwartych na problemy obywatela instytucji publicznych, włączanie obywateli w proces kształtowania 

polityki rozwoju, jak również budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rosnącą aktywność 

obywatelską – indywidualną i zinstytucjonalizowaną, troskę o interes publiczny, wysoką jakość 

przestrzeni i debaty publicznej oraz zwiększoną rolę potencjału kreatywnego i intelektualnego. Tym 

niemniej działania stymulujące budowę społecznego kapitału rozwoju, zawarte są także w 

pozostałych obszarach strategicznych ŚSRK, w szczególności w obszarze  poświęconym spójności 

społeczno-gospodarczej i terytorialnej. 

Dbałość o rozwijanie kapitału społecznego w Polsce cechuje nie tylko Strategię Rozwoju Kapitału 

Społecznego, którą poświęcono w całości temu zagadnieniu, lecz także inne strategie rozwoju – 

wśród obecnie przygotowywanych dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju.   

Odniesienia do rozwoju kapitału społecznego widoczne są przede wszystkim w Strategii Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego7, koncentrującej się na naturalnych etapach życia ludzkiego. Z perspektywy SRKS 

ważne są zapisy dotyczące roli rodziny i wychowania, które stanowią jeden z najistotniejszych 

elementów przyszłego budowania kapitału społecznego.  W dziedzinie edukacji strategia ta proponuje 

m.in. powszechną poprawę jakości kształcenia; budowę spójnego systemu edukacji dla dorosłych, 

                                                           

6
 Od 2006 roku średniookresową strategią rozwoju kraju był dokument Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, 

Warszawa 2006. W dniu 21 lipca br. na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju 
został zaprezentowany nowy projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju na lata 2011-2020. 
7
 Założenia do Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Warszawa, wrzesień 2010. 
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nakierowanego na rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy; wprowadzenie i efektywne 

wykorzystanie edukacji medialnej na wszystkich etapach życia; poprawę jakości kształcenia 

nauczycieli. Celem tych działań jest m.in. dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz 

inkluzja społeczna. Strategia definiuje więc również metody przeciwdziałania wykluczeniu, np. 

poprzez wdrożenie mechanizmów ekonomii społecznej oraz mechanizmów aktywizacji zawodowej i 

społecznej ludzi starszych (silver economy), a także zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. 

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki8 przewiduje systemowe działania na rzecz 

wzrostu innowacyjności gospodarki oraz bardziej efektywnego wykorzystania zasobów. Interwencja 

SIEG koncentruje się na dostosowaniu otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb działalności 

innowacyjnej, zapewnieniu gospodarce odpowiednich zasobów wiedzy i pracy, zrównoważonym 

wykorzystaniu zasobów oraz na wzroście umiędzynarodowienia gospodarki.. Wdrożenie strategii 

oparte jest na zasadach horyzontalnych: kreowania wiedzy i partnerskiej współpracy ze 

społeczeństwem obywatelskim. SIiEG i SRKS są również zbieżne w niektórych przewidywanych 

efektach, takich jak wzrost efektywności pracy i nauki. Głównym celem strategii jest „wysoce 

konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy”, co 

koresponduje z projektowanym w SRKS rozwojem kooperatywności. Podniesienie kapitału 

społecznego umożliwi osiągnięcie odpowiedniej skali współdziałania, a więc i urzeczywistnienia tak 

zdefiniowanego celu SIEG. Działania SIiEG zapisane w kierunku działań 2.6. Stworzenie wysokiej 

jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i rozwój gospodarki elektronicznej są szczególnie 

istotne z perspektywy SRKS. Projektowane w obydwu strategiach działania są kompatybilne i 

uzupełniające w zakresie wspierania dostępu do usług medialnych. 

Strategia Sprawne Państwo9 odwołuje się do potrzeby wzmocnienia zaufania do instytucji 

publicznych, którego podstawą ma stać się sprawna, efektywna, ale i życzliwa administracja publiczna. 

Środki prowadzące do tego celu obejmują zwiększenie przejrzystości i upraszczanie procedur 

administracyjnych. Strategia ma aktywizować obywateli w procesie podejmowania decyzji. Podstawą 

komunikacji instytucji ze społeczeństwem oraz z interesariuszami ma być już nie jednostronny 

przekaz, lecz dialog równorzędnych partnerów. Szczególną wagę przywiązuje się do aktywizacji 

konsumentów, których należy wyposażyć w kapitał społeczny pozwalający na bezpieczne poruszanie 

się w rzeczywistości rynkowej. Przedstawione w strategii Sprawne Państwo wyzwania, zmierzają do 

podniesienia skuteczności i efektywności państwa w relacjach zewnętrznych oraz wewnętrznych, 

m.in. poprzez podniesienie funkcjonalności struktur państwa, likwidację barier rozwoju kraju i 

biurokratycznych procedur administracyjnych, usprawnienia zarządzania i świadczenia usług 

publicznych, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także rzetelności i sprawności 

postępowań sądowych. Sprawne państwo rozumiane jest w tej perspektywie jako  państwo pomocne 

(przyjazne, przejrzyste, pomocnicze, partycypacyjne), skuteczne i efektywne, o silnej pozycji na arenie 

międzynarodowej i wysokiej aktywności obywateli w życiu społecznym i politycznym. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego10 powstała w oparciu o nowy paradygmat polityki 

regionalnej, w myśl którego celem polityki staje się terytorialnie zróżnicowane stymulowanie 

wszystkich regionów do rozwoju ich potencjału wzrostu przede wszystkim na podstawie ich zasobów 

endogennych. W przypadku Warszawy i innych ośrodków wojewódzkich strategia zakłada stworzenie 

                                                           

8
 Projekt Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki z dn. 21 lipca 2011, wersja skierowana przez MG 

na Komitet Rady Ministrów. 
9
 Projekt strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”. 

10
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony – Miasta – Obszary wiejskie. 

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/KSRR_13_lipca_2010.pdf  
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warunków do skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji zadań rozwojowych, m.in. dzięki 

kapitałowi społecznemu budowanemu z wykorzystaniem zalet środowiska miejskiego. W przypadku 

małych miast działania strategii mają na celu przede wszystkim walkę z wykluczeniem i zapewnienie 

spójności społecznej poprzez zagwarantowanie dostępności transportowej11, dostęp do wysokiej 

jakości edukacji oraz rewitalizację lokalnych centrów kultury i użyteczności publicznej. Ponadto 

wszystkie regiony mają dążyć do wykorzystania potencjału specjalizacji terytorialnej (takiej jak 

przemysł, turystyka, rynek usług), co przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności. Wśród jedenastu 

najważniejszych wyzwań dla polityki regionalnej sformułowanych w KSRR znalazło się wyzwanie 9. 

Efektywne stymulowanie rozwoju kapitału społecznego. 

Poprawę jakości edukacji na wszystkich szczeblach i rozwoju infrastruktury, w tym cyfrowej, na 

obszarach wiejskich postuluje Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa12. 

Ponadto, strategia ta podkreśla szczególnie istotne potrzeby mieszkańców wsi, takie jak potrzeba 

rozszerzenia oferty kształcenia ułatwiającego dostosowanie się do rynku pracy i wprowadzanie 

programów z zakresu przedsiębiorczości społecznej. 

Elementem systemu zarządzania krajową polityką rozwoju jest także Krajowy Program Reform (KPR) 

na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Działania w nim zapisane, w powiązaniu z realizacją długo- 

i średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz dziewięciu zintegrowanych strategii krajowych, 

umożliwią koncentrację na obszarach priorytetowych z punktu widzenia rozwoju społeczno-

gospodarczego Polski, prowadząc jednocześnie do realizacji celów strategii „Europa 2020”. KPR skupia 

się na tych działaniach, które mają na celu odrabianie zaległości rozwojowych oraz budowę nowych 

przewag konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych: Infrastruktura dla wzrostu 

zrównoważonego, Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego oraz Aktywność dla wzrostu 

sprzyjającego włączeniu społecznemu.  

KPR przewiduje podjęcie działań zmierzających m.in.: do rozwoju infrastruktury społecznej, uznając, 

że zwiększenie dostępu do kultury i usług kulturalnych będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju 

kapitału społecznego, osiągania spójności społecznej i ekonomicznej, oraz będzie sprzyjało włączeniu 

społecznemu. Ponadto, w KPR znalazły się działania dotyczące przemysłów kultury i przemysłów 

kreatywnych, jako obszarów zarówno tworzenia, jak i wykorzystywania innowacji, a także działania 

których celem jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych w społeczeństwie, w 

szczególności w środowisku naukowym i gospodarczym oraz stymulowanie międzysektorowego 

przepływu kapitału ludzkiego i współpracy. 

Na podstawie przedstawionych powyżej odniesień do licznych dokumentów o charakterze 

planistycznym strategię na rzecz wzmacniania rozwoju kapitału społecznego można w pełni uznać za 

podstawową i horyzontalną, bowiem „sieciowanie” działań, ludzi i zasobów jest równie ważne dla 

spójności społecznej, jak dla gospodarki i dobrego rządzenia. Potencjał tkwiący w relacjach 

międzyludzkich przekłada się zarówno na opartą na współpracy gospodarkę, jak i na rozwój kultury 

czy nauki. Tym samym kapitał społeczny jest podstawą działania w niemalże wszystkich obszarach 

objętych strategicznym planowaniem. 

                                                           

11
 Postulat ten można też odnaleźć w Strategii Rozwoju Transportu, zob. Strategia Rozwoju Transportu – 

założenia, lipiec 2010. 
12

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Założenia, MRiRW, sierpień 2010. 
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2. Dokumenty europejskie 

Ze względu na specyfikę poszczególnych społeczeństw europejskich strategie dotyczące kapitału 

społecznego nie stanowią obecnie osobnego przedmiotu zainteresowania Unii Europejskiej. Dbałość o 

jego rozwój przyświeca jednak ustawodawstwu i projektom unijnym, do których należą: strategia 

Europa 2020 i Europejska agenda kultury w dobie globalizacji świata. 

Strategia Europa 2020 została przyjęta przez Radę Europejską w czerwcu 2010 roku13. Stanowi ona 

kontynuację obowiązującej do 2010 r. Strategii Lizbońskiej i wyznacza najważniejsze cele Unii 

Europejskiej w ciągu następnych 10 lat. Strategia będzie determinowała działania UE, a także 

wpływała na podział jej budżetu na poszczególne zadania realizowane m.in. w ramach polityki 

spójności. 

Strategia Europa 2020 oparta jest na trzech priorytetach: wiedzy i innowacyjności, zrównoważonym 

rozwoju oraz inkluzji społecznej. Realizacji priorytetów ma służyć siedem szczegółowych projektów 

przewodnich wspierających rozwój określonych dziedzin życia społecznego i ekonomicznego. Projekty 

mają charakter horyzontalny, wpisując się w poszczególne priorytety Strategii: 

1. Rozwój inteligentny, oparty na wiedzy i innowacji, realizowany jest dzięki projektom:  

a. Unia innowacji 

b. Mobilna młodzież   

c. Europejska agenda cyfrowa  

2. Rozwój zrównoważony, wspierający gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów, 

bardziej przyjazną środowisku i bardziej konkurencyjną, realizowany jest dzięki projektom: 

a. Europa efektywnie korzystająca z zasobów  

b. Polityka przemysłowa w erze globalizacji 

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, zapewniający wysoki poziom zatrudnienia oraz 

spójność społeczną i terytorialną, realizowany jest dzięki projektom:  

a. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia  

b. Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

Warto podkreślić, że ciężar wdrażania projektów spoczywa zarówno na Komisji Europejskiej, jak i 

państwach członkowskich UE – każdemu z tych podmiotów stawia się precyzyjnie określone zadania. 

Działania na rzecz kapitału społecznego zawarte są przede wszystkim w projektach związanych z 

pierwszym i trzecim celem strategii Europa 2020. 

W ramach projektu Unia innowacji14 kładzie się nacisk na proces tworzenia i wymiany wiedzy oraz 

wykorzystanie kapitału kreatywnego poprzez zwiększenie nakładów na badania i rozwój, a także 

wspieranie partnerstwa przy przepływie wiedzy między światem nauki i biznesu. Na poziomie 

krajowym przekłada się to na potrzebę reformy działalności badawczo-rozwojowej, kontynuacji 

promocji wykształcenia technicznego oraz wydatków na wiedzę (ponoszonych również przez 

przedsiębiorstwa prywatne). Ważny jest nie tylko rozwój wiedzy, lecz także jej upowszechnianie – 

należy ujednolicić i uprościć procedury patentowe oraz ułatwić powszechne wykorzystywanie 

                                                           

13
 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, komunikat Komisji Europejskiej KOM (2010) 2020, Bruksela 2010. 
14

 Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji, komunikat Unii Europejskiej, KOM (2010) 546, 
Bruksela 2010.0. 
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dorobku naukowego, przede wszystkim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ponadto, 

istotnym postulatem w tym kontekście jest wprowadzanie elementów przedsiębiorczości do 

programów nauczania, tworzenie interdyscyplinarnego podejścia, które pozwoliłoby na połączenie 

rozwoju umiejętności biznesowych i kreatywności oraz kompetencji międzykulturowych. 

Projekt Mobilna młodzież15, mający na celu wspieranie osób młodych w podejmowaniu wyzwań i 

osiąganiu sukcesów zawodowych, uwzględnia znaczenie jakości kapitału społecznego — szczególnie w 

zakresie wspierania włączenia społecznego, mobilności i kształtowania postaw sprzyjających 

współpracy i kreatywności oraz innych kompetencji kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa 

opartych na wiedzy. Wynikające z projektu obowiązki dla państw członkowskich obejmują poprawę 

jakości kształcenia na wszystkich poziomach, ujednolicenie struktur kwalifikacji i organizację kapitału 

(w postaci informacji, doradztwa, staży) umożliwiającego wejście na rynek pracy. Niezbędnymi 

elementami kształcenia i doskonalenia zawodowego powinny być: system wspomagania mobilności 

młodzieży i młodych absolwentów oraz rozwijanie kompetencji międzykulturowych, co pozwoli im na 

zdobycie doświadczeń i praktyki na rynku międzynarodowym. 

Projekt Europejska agenda cyfrowa16 oraz stanowisko Rządu RP do Europejskiej Agendy Cyfrowej17 

zakłada coraz sprawniejsze posługiwanie się technologiami cyfrowymi w życiu gospodarczym, 

kulturalnym i społecznym. Nacisk, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, kładziony jest 

na dalsze udostępnianie infrastruktury, dostęp do szybkiego Internetu, częściowe przeniesienie w 

przestrzeń cyfrową realizacji usług publicznych, zwiększenie poprzez digitalizację dostępu do 

różnorodnych treści, ale także podnoszenie kompetencji medialnych. 

Projekty przewodnie Strategii Europa 2020 sprzyjające inkluzji społecznej za najważniejsze środki 

służące osiągnięciu tego celu uznają: wprowadzenie i poszerzenie społecznego dialogu między 

obywatelami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi; kształcenie i integrację 

kulturową osób wykluczonych; uczenie się przez całe życie (lifelong learning); a także inne metody 

rozwijania kapitału społecznego, które ułatwią elastyczność i mobilność na rynku pracy. 

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia podkreśla niedopasowanie słabo 

wykwalifikowanych pracowników do wymogów i potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Konieczne 

okazują się działania nakierowane nie tylko na rozwój zarządzania umiejętnościami oraz zwiększanie 

dostępu do informacji o rynku pracy, ale także poprawa systemów kształcenia i szkolenia tak, aby 

zdobyte w toku edukacji kompetencje umożliwiły szybkie znalezienie pracy, odpowiadającej 

posiadanym kwalifikacjom. W tym kontekście Program wskazuje na znaczenie mobilności i 

wykorzystanie potencjału migracji. Swoboda przemieszczania się sprzyja nabywaniu doświadczenia i 

rozwojowi kompetencji, podnosząc atrakcyjność pracowników dla potencjalnych pracodawców, a z 

drugiej strony pozwala uzupełnić niedobory rynku pracy, dzięki wykorzystaniu najzdolniejszych 

studentów i najlepiej wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich. 

                                                           

15
 „Mobilna młodzież”. Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i 

sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej, KOM (2010) 477, 
Bruksela 2010. 
16

 A Digital Agenda for Europe, KOM (2010) 245, Bruksela 2010. 
17

 Stanowisko Rządu RP do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Europejska Agenda Cyfrowa z dnia 12 kwietnia 2011 r. wraz z 
załącznikami: Tabelą właściwości tematycznych oraz Odwzorowaniem Europejskiej Agendy Cyfrowej w pracach i 
planach polskich instytucji rządowych 
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Istotna rola kształcenia i szkolenia została zaakcentowana także w projekcie Europejska platforma 

współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wskazuje się tutaj na znaczenie 

procesu edukacji w osiąganiu awansu społecznego i zwalczaniu nierówności. Szczególną rolę w tym 

zakresie odgrywa edukacja przedszkolna, będąca czynnikiem przeciwdziałającym tak zwanemu 

dziedziczeniu ubóstwa. Komisja Europejska kładzie nacisk na konieczność inwestowania w wysokiej 

jakości wczesną edukację, mogącą zapewnić dzieciom lepszy start w życie. Jednocześnie KE dostrzega 

konieczność ograniczenia zjawiska przedwczesnego opuszczania szkół, będącego jedną z przyczyn 

wykluczenia społecznego. Europejska platforma porusza kwestie związane z rozwojem kapitału 

społecznego także w kontekście integracji migrantów. Nabywanie kompetencji międzykulturowych 

jest niezbędne dla osiągnięcia pełnej integracji osób pochodzących spoza UE i umożliwienia im 

pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym.  

Kwestie częściowo związane z kapitałem społecznym, takie jak podkreślenie roli społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR) lub zwiększanie roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

pozyskiwaniu zasobów, również można odnaleźć w projektach przewodnich dotyczących 

zrównoważonego rozwoju. 

Europejska agenda kultury18 odnosi się pośrednio do rozwoju kapitału społecznego w zakresie  

efektywnego wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego. Agenda została utworzona w roku 

2007, a do jej celów należy promowanie: różnorodności i dialogu kulturowego, kultury jako 

katalizatora twórczości oraz kultury jako istotnego czynnika w stosunkach międzynarodowych. Agenda 

jest wdrażana w oparciu o Otwartą Metodę Koordynacji, w ramach której powoływane są grupy 

europejskich ekspertów, którzy opracowują tematy priorytetowe dla jej realizacji19. Równolegle, za 

pośrednictwem platform społeczeństwa obywatelskiego, toczą się prace związane z wdrażaniem 

zadań Agendy w ramach zorganizowanego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim20.  

Najistotniejszym dorobkiem Europejskiej agendy kultury, z perspektywy rozwoju kapitału 

społecznego, są działania na rzecz zwiększenia dostępu do kultury poprzez przełamywanie barier 

ekonomicznych, społecznych i etnicznych. Podstawowym założeniem jest potrzeba osiągnięcia efektu 

synergii między edukacją i kulturą. Jednomyślność rządów państw europejskich odnośnie celów i 

sposobów działania w sferze kultury w sprawach mających pośredni wpływ na budowę kapitału 

społecznego – w tym w kwestii edukacji kulturalnej – obrazują Konkluzje Rady UE: ws. kompetencji 

międzykulturowych21, ws. promowania pokolenia kreatywnego – rozwijania kreatywności i 

innowacyjności dzieci i młodzieży dzięki ekspresji kulturowej i dostępowi do kultury22 oraz ws. roli 

kultury w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. W dokumentach tych wskazuje się szereg 

praktycznych sposobów realizacji przyświecających ich przyjęciu celów.   

Postulat promowania na poziomie europejskim edukacji kulturalnej urzeczywistniany jest też m.in. 

poprzez tworzenie europejskich zasobów cyfrowych. Archiwizacja i digitalizacja dziedzictwa 

narodowego idzie zaś w parze z tworzeniem portali internetowych o walorach edukacyjnych np. 

portalu Europeana, w którym można odnaleźć dzieła sztuki, teksty literackie i inne ważne elementy 

dorobku kultury europejskiej. Poszerzaniu dostępu do kultury i jej mobilności sprzyja również 

                                                           

18
Komunikat dotyczący Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata, KOM (2007) 242, Bruksela 2007. 

19
 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1565_en.htm oraz 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/117795.pdf  
20

 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1199_en.htm  
21

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0014:0016:PL:PDF  
22

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:0009:0011:PL:PDF  
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program Kultura, w ramach którego finansowane są europejskie projekty współpracy kulturalnej, 

tematyczne nagrody europejskie oraz nagrody dla miast otrzymujących tytuł Europejskiej Stolicy 

Kultury.  

Na uwagę zasługuje też propagowanie potencjału kultury przede wszystkim w wymiarze edukacyjnym 

i lokalnym, jako podstawy dla twórczości i innowacji – a co za tym idzie, spójnego rozwoju 

społeczeństwa opartego na wiedzy. 
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III. Założenia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego  

Z uwagi na rozległy i wielowymiarowy charakter zagadnienia, jakim jest rozwój kapitału społecznego 

w Polsce, należy przede wszystkim zdefiniować termin „kapitał społeczny”, który będzie używany w 

niniejszej strategii. Trzeba przy tym zaznaczyć, że strategia nie porusza wszystkich tematów życia 

społeczno-gospodarczego, wpływających na rozwój kapitału społecznego. Jej zakres został jednak 

wypracowany z wieloma partnerami i zaakceptowany przez nich jako podstawowy23. Działanie takie 

zgodne jest z zasadami przygotowywania dokumentów strategicznych, w których wskazuje się 

kluczowe obszary interwencji i budowania przewag.  

W myśl polityki rozwoju przyjętej dla krajowych dokumentów strategicznych, działania na rzecz 

wzmocnienia kapitału społecznego planowane są w SRKS w ramach modelu polaryzacyjno-

dyfuzyjnego. Model ten polega na budowaniu potencjału dyfuzji, tj. tworzeniu warunków do 

rozprzestrzeniania się impulsów rozwojowych na obszary peryferyjne, przy jednoczesnym wsparciu 

wzrostu konkurencyjności biegunów wzrostu. Za przyjęciem modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego stoi 

założenie, iż konieczne jest stymulowanie interakcji pomiędzy podmiotami życia społeczno-

gospodarczego (dyfuzja), przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności ich działań (innowacyjność). 

Powyższy model zaś w dłuższej perspektywie ma spowodować, że - dzięki procesom wyrównywania  

(konwergencji) - poziom rozwoju między regionami będzie mniej zróżnicowany niż obecnie. Raport 

Polska 2030 wyjaśnia, że „szansa relatywnie biednych obszarów polega przede wszystkim na 

uczestniczeniu w sukcesie najsilniejszych regionów, a nie na doraźnej pomocy w ramach polityki 

redystrybucji i przywilejów”24.  

Aby jednak, jak określono w Raporcie, doszło do rozprzestrzeniania się impulsów rozwojowych, 

„trzeba przede wszystkim stworzyć warunki dla dyfuzji” – tego wszystkiego, co będzie sprzyjało 

wyrównywaniu szans edukacyjnych, zwiększało dostępność transportową każdego miejsca w kraju, 

likwidowało groźbę wykluczenia cyfrowego, poprawiało poziom integracji społecznej, budowało 

solidarność pokoleń, dawało poczucie możliwości urzeczywistnienia własnych aspiracji”. W takim 

ujęciu, wzmacnianie kapitału społecznego okazuje się jednym z podstawowych warunków dyfuzji. 

W kontekście rozwoju kapitału społecznego model polaryzacyjno-dyfuzyjny polegałby z jednej strony 

na inwestowaniu w grupy/obszary charakteryzujące się wyższym potencjałem kapitału społecznego 

(np. wzmocnienie procesu wyłaniania i kształcenia liderów społecznych, rozwijanie indywidualnej i 

korporacyjnej filantropii, rozwój szkolnictwa artystycznego, wzmocnienie systemu wspierania 

talentów czy budowanie promocji kultury polskiej za granicą), z drugiej na stopniowym 

wyrównywaniu szans regionów i grup społecznych mniej pod tym względem rozwiniętych (np. 

zwiększenie dostępu do medialnej i informacyjnej edukacji, szczególnie wśród osób w wieku 50+, 

upowszechnienie różnych form uczestnictwa w kulturze, wzmacnianie aktywności obywatelskiej, 

rozwijanie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego czy wspieranie niezależnych mediów 

lokalnych i regionalnych).   

                                                           

23
 Prace odbywały się w ramach grup tematycznych z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, 

środowisk naukowych i pozarządowych. Założenia Strategii zostały zaakceptowane podczas Komitetu 
Sterującego ds. SRKS 28 IV 2010r. W MKiDN odbyły się również spotkania konsultacyjne, dotyczące projektu 
Strategii z przedstawicielami organizacji pozarządowych (19.V.2010) oraz z przedstawicielami środowisk 
naukowych i ekspertami (20.V.2010). Pełna lista współpracowników i ekspertów MKiDN, biorących udział w 
pracach nad SRKS, znajduje się na stronie internetowej poświęconej SRKS. 
24

 Raport Polska 2030, s. 245. 
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Obszary diagnozy i interwencji SRKS zostały wybrane w wyniku analizy sytuacji społecznej w Polsce, z 

uwzględnieniem wniosków i rekomendacji zawartych w Raporcie Polska 2030. Część zagadnień, 

wpływających pośrednio na poziom kapitału społecznego, znalazła odzwierciedlenie w innych 

krajowych horyzontalnych dokumentach strategicznych, co zostało pokazane w poprzednim 

rozdziale.  

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego opiera się na czterech obszarach tematycznych. Dla każdego 

z nich zostały sformułowane wyzwania, które znajdują odzwierciedlenie w czterech celach 

operacyjnych, przekładających się z kolei na priorytety strategii i działania (zob. Rysunek 1).  

Rysunek 1. Obszary diagnozy kapitału społecznego i wynikające z nich cele operacyjne 

 

 

Za główny cel strategiczny dla całego obszaru kapitału społecznego uznano: 

 

 

  

 

Cele i priorytety strategii określone zostały przede wszystkim w odniesieniu do zadań 

podejmowanych przez podmioty życia publicznego. Zidentyfikowane w diagnozie SRKS obszary 

oddziaływania na poziom kapitału społecznego w Polsce powinny stać się przedmiotem polityki 

publicznej, która musi ulegać stopniowym przekształceniom. Z jednej strony powinna dostosować się 

do dzisiejszych oczekiwań społecznych, z drugiej – mieć na uwadze szeroki horyzont rozwojowy. Idea 

wzmacniania kapitału społecznego, kładąca akcent na poziom i satysfakcję wynikającą z relacji 

międzyludzkich, stanowi kontekst dla spójnego planowania rozwoju w edukacji, społeczeństwie 

obywatelskim, mediach czy kulturze, łącząc tym samym – dotychczas rozproszone – działania różnych 

podmiotów.  

Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski 
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1. Definicja kapitału społecznego  

W Raporcie Polska 2030 kapitał społeczny definiowany jest jako „potencjał zgromadzony w polskim 

społeczeństwie w postaci obowiązujących norm postępowania, zaufania i zaangażowania, które 

wspierając współpracę i wymianę wiedzy, przyczyniają się do wzrostu dobrostanu Polski”.  

Odwołując się do idei i rekomendacji raportu, w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego przyjęto 

następującą definicję:  

 

 

 

 

 
 

 

Relacje, które budowane są na zaufaniu, sprzyjają współpracy, komunikacji i kreatywności oraz wiążą 

jednostkę ze społeczeństwem w sposób umożliwiający jej współdziałanie z innymi i realizowanie 

wspólnych celów. Charakter tych relacji uwarunkowany jest przede wszystkim cechami struktury 

społecznej, a więc normami, wzorcami, wartościami i kompetencjami społecznymi. Zaufanie – lub 

jego brak – jest efektem realnych doświadczeń i kształtuje się w praktyce życia społecznego. Wymaga 

zatem stabilnego oparcia w „infrastrukturze społecznej”, rozumianej szeroko jako instytucje, sieci i 

przestrzenie, w których relacje te mogą przebiegać. Ważnym elementem infrastruktury społecznej 

jest sprzyjająca przestrzeń publiczna25, a więc urzędy, instytucje kultury, szkoły czy parki, ale też 

media publiczne. Jako dokument rządowy, SRKS może wpływać na jakość przestrzeni publicznej 

poprzez zmiany systemowe w programach działania różnych instytucji czy zmiany legislacyjne.  

Przyjęcie tak rozumianej koncepcji kapitału społecznego stanowi podstawę działań proponowanych 

w SRKS. Trzeba też zaznaczyć, że nacisk kładziony jest na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej 

już infrastruktury i wszelkich zasobów przyczyniających się do tworzenia kapitału społecznego oraz na 

zintegrowanie i uporządkowanie już istniejących inicjatyw.  

                                                           

25
 Przestrzenie publiczne różnego rzędu i o różnym charakterze: od mikroprzestrzeni związanej z sąsiedztwem 

(podwórko, organizacja przestrzeni w wielorodzinnym budynku mieszkalnym) poprzez przestrzenie średniego 
zasięgu (gminne domy kultury, biblioteki) do makroprzestrzeni dostępnych dla zbiorowości sensu largo. 
Przestrzenie mogą być fizyczne i wirtualne (np. platformy internetowe), stałe i kreowane przez doraźne 
wydarzenia (np. koncert, wydarzenie sportowe). 

Kapitał społeczny –   to, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących  

norm i wzorów postępowania, zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, 

która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia  

w osiąganiu wspólnych celów. 
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2. Wizja 

Wizją Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego jest społeczeństwo, w którym: 

1. obywatele chcą i potrafią angażować się we współdziałanie na rzecz dobra publicznego, mają 

dostęp do wiarygodnej i rzetelnej informacji o sprawach publicznych, a także niezbędne 

kompetencje, dzięki czemu mogą racjonalnie, w oparciu o fakty, włączać się w debatę 

publiczną i brać czynny udział w podejmowaniu decyzji ich dotyczących; 

2. różnorodność talentów, umiejętności, kompetencji i punktów widzenia znajduje wspólną 

przestrzeń aktywności, służąc tworzeniu innowacji w sferze społecznej, gospodarczej i 

kulturowej, a systemy edukacji powszechnej, w tym ustawicznej, działają na rzecz 

kształtowania postaw i kompetencji społecznych;  

3. obywatele i grupy mają równy dostęp do kanałów artykulacji potrzeb i postulatów, dzięki 

czemu można formułować polityki społeczne, skutecznie podnoszące jakość życia, 

wzmacniające spójność i poczucie przynależności do wspólnoty społecznej, a także 

przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju kraju; 

4. komunikacja w sferze publicznej jest wolna od zniekształceń, oparta na zasadach szacunku, 

tolerancji, odpowiedzialności, otwartości i uczciwości; wykorzystuje wysokiej jakości treści, 

oraz Technologie Informacyjno - Komunikacyjne w życiu społecznym, sprzyjając tym samym 

wzajemnemu zrozumieniu różnorodnych grup społecznych, obywateli i instytucji, 

uzgadnianiu wspólnych celów i angażowaniu się w działania na ich rzecz; 

5. instytucje tworzą przestrzenie wspólnych wartości i kształtowania się więzi społecznych, 

sprzyjają zaufaniu, swobodnemu zrzeszaniu się oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. 

 

3. Misja  

Misją polityki publicznej w zakresie rozwijania kapitału społecznego jest:  

 

TWORZENIE, UTRZYMYWANIE I DOSKONALENIE WARUNKÓW 

DLA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE, POPRZEZ WSPIERANIE 

DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNOŚCI I KREATYWNOŚCI OBYWATELI  

ORAZ ICH WSPÓŁPRACY DLA DOBRA WSPÓLNEGO 
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4. Zasady horyzontalne  

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, będąca jedną z 9 zintegrowanych strategii realizujących 

średniookresową strategię rozwoju kraju, nawiązuje do zasad określonych w strategii 

średniookresowej, w tym przede wszystkim do zasady koncentracji tematycznej, koncentracji 

środków finansowych, podejścia horyzontalnego oraz opartego na dowodach (evidence-based 

policy). 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego zakłada uwzględnianie w realizacji wszystkich celów, 

priorytetów i kierunków działań następujących zasad horyzontalnych26:  

 

                                                           

26
 W odniesieniu do zasady horyzontalnej dotyczącej zwalczania wszelkiej dyskryminacji, wszelkie działania 

projektowe podejmowane na poziomie implementacji SRKS, będą brały pod uwagę – przy ich planowaniu i 
realizacji – konieczność zapewnienia równego dostępu do usług, towarów i środowiska zabudowanego dla osób 
niepełnosprawnych. 
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IV. Wyzwania rozwojowe dla kapitału społecznego 

Przedstawione niżej wyzwania rozwojowe zostały opracowane na podstawie analizy SWOT, 

wynikającej z diagnozy czterech obszarów kapitału społecznego w Polsce27. Uwzględnione zostały 

także czynniki i mechanizmy oddziaływania na kapitał społeczny, przedstawione w Raporcie Polska 

2030, a także analiza historyczna wraz z zestawieniem globalnych i lokalnych trendów rozwojowych 

w obszarze kapitału społecznego. W opisie tła historycznego i trendów rozwojowych zostały 

umiejscowione odniesienia do odpowiednich wskaźników realizacji strategii28. 

1. Tło historyczne i trendy rozwojowe  

Zagadnienie poziomu kapitału społecznego w Polsce należy rozpatrywać przede wszystkim w 

kontekście historycznym. Z jednej strony, realny socjalizm warunkował rozwój kapitału przetrwania – 

opresja i ciągły brak podstawowych dóbr sprzyjały społecznej mobilizacji i współdziałaniu o 

szczególnej strukturze, tworzonej niejako w kontrze do istniejącego systemu i jego patologii. 

Autokratyczna i pozbawiona społecznej legitymizacji władza doprowadziła do wytrzebienia sfery 

autentycznych, spontanicznych i oddolnych inicjatyw obywatelskich. Rodzina stała się miejscem 

ucieczki od nieakceptowanych realiów politycznych, a przez to miejscem hermetycznym i społecznie 

odizolowanym. Z drugiej strony, zainicjowana w 1989 r. transformacja, choć oczekiwana i 

afirmowana przez większość społeczeństwa, wywołała głęboką traumę społeczną29. Po transformacji 

nie zaobserwowano wybuchu inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego w skali porównywalnej do 

rozwiniętych społeczeństw Zachodu – co dokładnie przedstawia diagnoza do niniejszej strategii. 

Jednocześnie nie rozwinęła się struktura uogólnionego zaufania społecznego ani też nie poprawiło się 

w istotnym stopniu zaufanie do instytucji publicznych (→ wskaźnik główny SRKS oraz wskaźniki 

pomocnicze celu głównego SRKS30). Jak zauważył Janusz Czapiński, kondycję ówczesnego polskiego 

społeczeństwa dobrze opisuje pojęcie „próżni socjologicznej”. W Polsce funkcjonowały bowiem „dwa 

podmioty: naród, który ma charakter wirtualno-moralny, nie sprawczy oraz wspólnota pierwotna, 

czyli rodzina. Między nimi jest pustka: sąsiad nie ufa sąsiadowi, współpasażer współpasażerowi w 

autobusie”31.  

O ile próżnia socjologiczna była czymś oczywistym w okresie realnego socjalizmu, o tyle dziwić może 

jej dalsze istnienie w okresie transformacji – okresie odzyskanej wolności i budowania demokracji. 

Tymczasem tempo transformacji powodowało iż, zarówno pod względem osobistym, jak i 

gospodarczym optymalne strategie rozwoju polegały na pełnym wykorzystaniu istniejących struktur 

kapitału społecznego i inwestowaniu w czynniki wzrostu o najszybszym tempie zwrotu. 

Przekształcająca się do systemu wolnorynkowego kapitalizmu gospodarka odwoływała się do 

mobilizacji struktur mikro (przedsiębiorczość indywidualna i rodzinna, oparta na małych i średnich 

przedsiębiorstwach). Czynnikiem najważniejszym okazały się rezerwy pracy oraz kapitał ludzki. 

                                                           

27
 Analizy SWOT, przeprowadzone dla każdego z obszarów diagnozy Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, 

znajdują się w załączniku nr 1 do strategii, na stronach: numer 18 (SWOT dla obszaru I Postawy i kompetencje 
społeczne), numer 35 (SWOT dla obszaru II Współdziałanie i partycypacja społeczna), numer 51 (SWOT dla 
obszaru III Komunikacja społeczna), numer 86 (SWOT dla obszaru IV Kultura i kreatywność). 
28

  System wskaźników dla SRKS został przedstawiony w rozdziale VI niniejszej strategii. 
29

  zob. P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2005. 
30

 Wskaźnik główny: Poziom uogólnionego zaufania Polaków oraz wskaźniki pomocnicze: zaufanie do: 
nieznajomych / władz lokalnych / urzędników administracji publicznej / mediów. 
31

 J. Czapiński, za relacją w portalu NGO.pl z 13.06.2006 r.,  http://wiadomosci.ngo.pl/x/206653. Podobne 
zdanie wyraża S. Nowak w tekście System wartości polskiego społeczeństwa, [w:] Studia socjologiczne, 4/1979. 
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W każdym procesie inwestycyjnym, przebiegającym na wolnym rynku, z czasem stopa zwrotu z 

inwestycji w określoną formę kapitału maleje. Nie inaczej stało się z inwestycjami w kapitał ludzki – 

upowszechnienie się kształcenia na poziomie wyższym spowodowało, że wynikająca z posiadania 

wyższych kompetencji edukacyjnych przewaga konkurencyjna zaczęła maleć. Aspiracje do wyższego 

wykształcenia osiągnęły apogeum w 2008 r., od tego czasu odsetek młodzieży planującej studia na 

poziomie wyższym zaczął maleć32. Jest to najlepszy dowód na to, że prosta inwestycja w kapitał ludzki 

przestaje być – z punktu widzenia jednostek – kluczowym czynnikiem różnicującym na rynku pracy, a 

z punktu widzenia systemu gospodarczego – najważniejszym czynnikiem wzrostu produktywności. 

Potrzebny okazuje się potencjał zawarty w relacjach międzyludzkich – rozwojowa forma kapitału 

społecznego. Polega ona, jak piszą autorzy raportu „Polska 2030”, „na zdolności ludzi do ufania sobie 

we wszystkich wymiarach życia – począwszy od zaufania między jednostkami po zaufanie obywateli 

do infrastruktury instytucjonalnej państwa”.  

Konstatacja ta pokrywa się z obserwacjami większości badaczy kapitału społecznego i jego wpływu na 

rozwój gospodarczy. Większość klasycznych badań prowadzonych była wszakże w innym kontekście 

społeczno-historycznym, brakuje analiz dotyczących społeczeństw przechodzących głęboką, 

traumatogenną transformację z systemu totalitarnego. Jak podają niektórzy badacze historii polskich 

procesów modernizacyjnych, historyczne granice, dzielące dawne rozbiory, do dziś dzielą 

społeczeństwo pod względem m.in. preferencji politycznych oraz aktywności obywatelskiej mierzonej 

frekwencją wyborczą33. Do dziś także w życiu gospodarczym odtwarzana jest tradycyjna kultura 

organizacyjna, której początku należy doszukiwać się w XVI w., wraz z powstaniem instytucji 

folwarku34. 

Założenie, iż wielkość i jakość kapitału społecznego w dużej mierze determinowana jest historycznie, 

nie oznacza akceptacji dla fatalizmu, podpowiadającego, że strukturom kształtowanym przez setki lat 

nie sposób się przeciwstawić. Doskonałej ilustracji możliwości radykalnej zmiany dostarcza najnowsza 

historia polskiego społeczeństwa. Rok po sformułowaniu tezy o próżni socjologicznej wybuchła 

Solidarność jako „totalny ruch społeczny”. Francuski socjolog Alain Touraine wyjaśnia, że „Polska, 

należąca ze względu na swoją historię i kulturę do tego zachodniego świata, a jednocześnie silnie 

związana z radzieckim imperium, mogła zdobyć się na najpotężniejszy odruch buntu i wyraz nadziei – 

buntu przeciw władzy imperiów i nadziei na odrodzenie się społeczeństw, ich podmiotowości, 

otwartej dyskusji i wolności”35. Tak więc, miejsce próżni socjologicznej zaczęło wypełniać 

społeczeństwo w działaniu, budujące sferę publiczną36.  

Ruch ten nie byłby wszakże możliwy, gdyby nie historyczne „okno możliwości”. Zryw polskiego 

społeczeństwa w 1980 r. i jego efekt w postaci „Solidarności” nastąpił w chwili, gdy historia – na 

skutek strukturalnych przemian – otwierała się na nowe sposoby organizacji społecznego życia. 

                                                           

32
 Młodzież 2010, Opinie i diagnozy nr 19, CBOS, Warszawa 2011. 

33
 T. Zarycki, Kulturowo-polityczne uwarunkowania modernizacji Polski wschodniej i zachodniej. Geografia 

polityczna i jej interpretacje, [w:] G. Gorzelak i A. Tucholska (red.) Historyczno-kulturowe uwarunkowania 
rozwoju: Polska i Ukraina, Warszawa 2008. 
34

 „Folwarczna kultura organizacyjna doprowadziła do utrwalenia dwóch odmiennych typów zachowań 
pracowników i kierownictwa folwarku. Po stronie właścicieli-kierowników mieliśmy nieskrępowaną władzę i 
świadomość decyzyjności nieograniczonej przepisami, po stronie chłopów wykształcił się etos wymuszonego 
lub zinternalizowanego posłuszeństwa, w połączeniu z brakiem poczucia odpowiedzialności i 
zapotrzebowaniem na szczegółowe instrukcje w pracy i opiekę kierownika poza pracą.” J. T. Hryniewicz, 
Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa 2004. 
35

 A. Touraine, Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-81, przekł. A. Krasiński, Gdańsk 2010, s. 17. 
36

 E. Matynia, Demokracja performatywna, przekł. M. Lavergne, Wrocław 2008. 
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Przełom lat 70. i 80. XX stulecia był okresem wyczerpywania się globalnego ładu społecznego, 

gospodarczego i politycznego, którego zręby zostały zdefiniowane jeszcze w Jałcie. W efekcie 

jałtańskich ustaleń rozwijały się dwa systemy społeczno-gospodarcze, opierające się jednak na 

podobnym strukturalnie modelu kreowania wartości – fordowskim industrializmie. Model ten 

przyniósł w bloku państw demokracji liberalnych bezprecedensowy wzrost dobrobytu i rozwoju 

instytucji „welfare state”, natomiast w bloku państw komunistycznych doprowadził do szybkiego 

uprzemysłowienia przy jednoczesnym rozwoju opresywnych struktur władzy o charakterze 

totalitarnym, ingerujących we wszystkie sfery życia. 

Świat rozpoczął więc poszukiwanie nowych modeli rozwojowych i nowego paradygmatu 

gospodarczego. Rozpoczęła się wielka transformacja w kierunku zintegrowanego globalnie 

kapitalizmu poprzemysłowego opartego na paradygmacie informacjonizmu37, odwołującego się w 

zakresie kreowania wartości do osiągnięć rewolucji teleinformatycznej. Otworzyły się nowe źródła 

przewag konkurencyjnych, wynikających z mocy obliczeniowej procesorów i gęstości sieci transferu 

danych. 

W tej zmienionej sytuacji społeczno-gospodarczej, doświadczenie Solidarności zmusza do 

ostrożniejszego podejścia do determinizmów, wynikających z procesów długiego historycznego 

trwania i zachęca do poszukiwania sygnałów i trendów, o wymiarze globalnym i lokalnym, które 

mogą mieć transformujący (pozytywnie i negatywnie) wpływ na kapitał społeczny w Polsce. 

 1.1. Trendy globalne 

a. Kryzys społeczeństwa 

Można powiedzieć, że społeczeństwo nowoczesne – tradycyjny przedmiot badań nauk społecznych – 

przestaje istnieć. Pełną autonomię zyskała sfera gospodarki, która poddała swej kontroli cały świat, 

sama jednak nie dopuszczając do żadnych form globalnej kontroli nad sobą – sfera polityczna i 

społeczna są w dużej mierze bezsilne38. Nie oznacza to jednak, że maleje znaczenie takich instytucji, 

jak państwo39. Ciągle jest ono „zespołem organizacji (lub aparatów), które na określonym terenie 

mają monopol zarządzania sprawami publicznymi – stosunkami z krajami sąsiednimi, a tym samym 

obroną granic, ochroną porządku wewnętrznego, wymiarem sprawiedliwości, środkami uchodzącymi 

za niezbędne dla zapewnienia dobrobytu mieszkańców – i które, aby to czynić, odbierają 

mieszkańcom tego terytorium część ich dochodów w postaci podatków lub opłat”40. O ile zasadnicze 

funkcje państwa się nie zmieniają, zmieniają się źródła legitymizacji jego działań. Z jednej strony 

przyczyną tej zmiany jest wspomniana autonomia globalnej gospodarki, z drugiej – zmieniające się 

społeczeństwo. Miejsce dawnych struktur o tożsamości kształtowanej przez czynniki ekonomiczne i 

polityczne (np. tradycyjne klasy społeczne) wypełnia zindywidualizowana wielość, w której 

najważniejszym źródłem tożsamości indywidualnych i grupowych staje się kultura41. 

W takim społeczeństwie głównym sposobem koordynacji działań i tworzenia więzi (a więc także 

kapitału społecznego) są procesy komunikowania zapośredniczone medialnie. Kluczowe znaczenie 

analityczne zyskują pojęcia mobilności i spotkaniowości (ruchoma jednostka realizuje swoje 

indywidualne i grupowe cele poprzez produktywne spotkania, które koordynuje za pomocą aktów 

                                                           

37
 M. Castells, Społeczeństwo sieci, przekł. M. Marody i zespół, Warszawa, 2007. 

38
 A. Touraine, Apres la crise, Paris 2010. 

39
 S. Bell, Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society, Boston 2010. 

40
 K. Pomian, Oblicza dwudziestego wieku, przekł. S. Amsterdamski, Lublin 2002, s. 90 

41
 A. Touraine, Un nouveau paradigme, Paris 2005. 
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komunikacji)42. Stwierdzenie to oznacza, że kluczowego znaczenia dla indywidualnego i społecznego 

działania nabierają afordancje tworzone przez media oraz kompetencje kulturowe, jako kluczowy 

czynnik gwarantujący udaną komunikację.  

Jednak zarówno rozwój mediów i ich infrastruktury, jak i rozwój kultury, odbywa się w kontekście 

dominującej roli gospodarki, która wkracza w sferę ludzkiego komunikowania przez instytucję 

wolnego rynku. W efekcie proces tworzenia więzi ulega racjonalizacji, a sfera ludzkich emocji  staje 

się przedmiotem produktywnej mobilizacji43.  Wielu badaczy niepokoi się, że taka sytuacja prowadzi 

do odhumanizowania i reifikacji więzi społecznych. Inni dostrzegają jednak, że równolegle rozwijają 

się nowe formy tworzenia więzi i struktur. Powstają one w sposób zracjonalizowany, z udziałem 

mediów, służą jednak rozwojowi form wytwarzania dóbr i usług poza logiką rynku, w ramach tzw. 

modeli społecznej produkcji niekomercyjnej44. 

b. Modernizacja państwa 

Globalny kryzys finansowy i gospodarczy rozpoczęty w 2008 r. uświadomił jednocześnie wspomnianą 

już autonomię sfery ekonomicznej oraz potrzebę interwencji państwa. Interwencja ta jednak wobec 

erozji źródeł legitymizacji – wynikających zarówno z procesów globalizacyjnych, jak i rosnącej 

złożoności społeczeństwa oraz wyzwań dla zarządzania (governance) – prowadzi do sytuacji 

„bezsilnego państwa” (Powerless State)45. Odpowiedzią na to zjawisko jest modernizacja państwa 

przez włączanie obywateli i społeczeństwa do procesów tworzenia wiedzy społecznej i projektowania 

rozwiązań oraz polityk w ramach modeli Otwartego Rządzenia (Open Government) lub Rządzenia 2.0 

(Government 2.0). Sprzyjają one poprawie zaufania do instytucji publicznych, a także tworzeniu więzi 

między zaangażowanymi obywatelami, co bezpośrednio sprzyja tworzeniu kapitału społecznego. 

c. Rewolucja w kulturze 

Kultura – z jednej strony – staje się kluczową sferą ludzkiego życia, o decydującym wpływie na 

kształtowanie indywidualnych i zbiorowych tożsamości oraz o coraz większym znaczeniu dla 

wzmacniania produktywnego potencjału społeczeństw. Z drugiej strony, jest przestrzenią 

gwałtownych przemian, wynikających ze zmian gospodarczych, społecznych i technologicznych, a w 

szczególności z rozwoju mediów cyfrowych. W rezultacie, tradycyjny ład normatywny, opierający się 

m.in. na podziale na kulturę wysoką i niską, ulega erozji. Odhierarchizowana przestrzeń kultury staje 

się obszarem olbrzymiego eksperymentu społecznego, gdzie wraz z rozwojem nowych, 

zapośredniczonych medialnie form tworzenia i uczestnictwa powstają nowe formy organizacji 

społecznej. Przestrzeń kultury staje się przestrzenią nie tylko tworzenia, lecz także innowacji o 

charakterze gospodarczym i społecznym. Wzrost znaczenia kultury związany jest również ze 

zmniejszającą się w procesach socjalizacji i indywiduacji rolą takich instytucji jak szkoła46.  

d. Antropocen 

Globalnej dominacji gospodarki towarzyszy świadomość rozwoju globalnego społeczeństwa ryzyka47. 

Ludzkość wkroczyła w epokę antropocenu48 – rozwój cywilizacji stał się czynnikiem kształtującym nie 

                                                           

42
 J. Urry, A. Elliott, Mobile Lives, London 2010. 

43
 E. Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, przekł. Z. Simbierowicz, Warszawa 2010. 

44
 Y. Benkler, Bogactwo sieci, przekł. R. Próchniak, Warszawa 2008. 

45
 M. Castells, op. cit. 

46
 Les ecoles et leur societes, Paris 2010. 

47
 U. Beck, World at Risk, London 2009. 
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tylko kondycję ludzką i społeczną, lecz także wpływającym na cały globalny ekosystem. Wyzwania w 

postaci zagrożeń ekologicznych, ze zmianami klimatycznymi na czele, zmuszają do szukania nowych 

odpowiedzi na stare pytania: jak możliwe jest działanie zbiorowe w imię dobra wspólnego? Czy 

działanie zbiorowe w imię globalnego dobra wspólnego, jakim jest biosfera, wymaga działania w skali 

globalnej? Te zaś pytania na nowo aktualizują zasadnicze pytanie o antropologię: czy człowiek jest z 

natury Homo economicus, istotą dążącą do maksymalizacji indywidualnej korzyści, a więzi i 

współdziałanie mogą być  funkcjonalnym skutkiem ubocznym tego dążenia? Czy też człowiek jest 

Homo symphaticus49, istotą z natury społeczną, dążącą do tworzenia więzi, których efektem jest 

skuteczna ochrona dobra wspólnego i produktywna kooperacja? 

e. Wzrost znaczenia kobiet 

Kryzys roku 2008 i wieńcząca go recesja przyspieszyły ujawnienie  globalnego trendu rozwijającego 

się od wielu dekad – wzrostu znaczenia kobiet w strukturze społecznej50. Zapoczątkowana w drugiej 

połowie XX wieku postindustrialna transformacja gospodarki i związany z nią rozwój sektora usług 

wywołały wzrost popytu na pracę kobiet. Ich masowe wkroczenie na rynek pracy przyspieszyło 

faktyczną emancypację, zwiększyło autonomię i umożliwiło realizowanie indywidualnych strategii 

rozwojowych. Do najważniejszych należy zaliczyć inwestycje w kształcenie, w efekcie dziś we 

wszystkich krajach OECD, z wyjątkiem Japonii, kobiety dysponują większym kapitałem ludzkim niż 

mężczyźni. W świetle dalszej transformacji i dematerializacji gospodarki powoduje to, że są one coraz 

lepiej przygotowane nie tylko do podejmowania pracy w nowo powstających zawodach, lecz również 

do przejmowania ważnych pozycji w strukturze społecznej, z gospodarką i polityką włącznie. 

f. Urbanizacja 

Urbanizacja jest powszechnym, globalnym trendem, który nakłada się na głębokie przemiany funkcji 

miasta w kontekście przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych. Miasto 

postindustrialne staje się w całości przestrzenią kreowania wartości ekonomicznej51, a głównym 

locum produkcji stają akty komunikacji i wymiany symbolicznej, realizowane podczas spotkań i 

zapośredniczone przez sieci mediów52. Trend ten oddziałuje na sposób wytwarzania więzi 

społecznych, a więc i kapitału społecznego, choć kierunek tego oddziaływania jest niejednoznaczny 

wobec zastrzeżeń wskazanych w paragrafie „Kryzys społeczeństwa”. 

g. Starzenie się społeczeństw 

W najbliższych dziesięcioleciach pogłębi się proces starzenia społeczeństw europejskich. W Polsce 

według prognozy GUS za sprawą przewidywanej malejącej liczby urodzeń oraz wzrostu przeciętnego 

dalszego trwania życia odsetek osób w wieku 65+, który w 2010 roku wynosił 13,6%, wzrośnie do 

23,2% w 2035 roku53. W tym samym okresie odsetek osób najstarszych – w wieku 80 lat i więcej 

                                                                                                                                                                                     

48
 W SRKS termin antropocen stosuje się w odniesieniu do koncepcji opisujących wpływ człowieka na 

środowisko (za: http://www.see.ed.ac.uk/~shs/Climate%20change/Geo-politics/Anthropocene%202.pdf), nie 
zaś ściśle do nazwy epoki geologicznej, która nie została dotychczas zaakceptowana przez Międzynarodową 
Komisję Stratygraficzną. 
49

 L’Homme, est-il un animal sympathique? Revue du MAUSS (numer monograficzny), 1/2008. 
50

 A. Touraine, Le monde des femmes, Paris 2006. 
51

 T. Baudouin (red.), Ville productive et mobilisation des territoires, Paris 2011. 
52

 M. Castells, op. cit. 
53

 Prognoza ludności na lata 2008 – 2035 GUS, Warszawa 2009, s.149 i n., s. 219 
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wzrośnie ponad dwukrotnie – z 3,5% do 7,2%54. Ta zmiana demograficzna stawia społeczeństwo 

polskie przed istotnymi wyzwaniami, takimi jak reforma systemu emerytalnego, organizacja opieki 

nad osobami najstarszymi, czy aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym. Skuteczne 

stawienie czoła tym wyzwaniom, uzyskanie aprobaty społecznej dla wdrażanych rozwiązań oraz 

zaangażowanie obywateli w ich realizację, zależeć będzie m.in. od siły międzypokoleniowej 

solidarności oraz od poziomu kapitału społecznego. Sprawne rozwiązanie problemów wynikających 

za starzenia się społeczeństwa jest więc kolejną przesłanką dla podejmowania działań 

wzmacniających wzajemne zaufanie Polaków. 

Omawiany tu trend demograficzny może także do pewnego stopnia negatywnie wpływać na poziom 

kapitału społecznego Polaków – ogólnopolskie badania sondażowe wykazują, że osoby w wieku 55-

64, a także renciści i emeryci nieco częściej niż inne grupy wiekowe deklarują nieufność wobec 

innych55. 

h. Napływ imigrantów 

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce nowe zjawisko napływu imigrantów. Proces ten ma 

tendencję wzrostową – dla przykładu w 1998 roku wojewodowie wydali 4893 decyzje zezwalające 

cudzoziemcom na zamieszkanie na czas oznaczony, natomiast 12 lat później podęto już 30 452 takie 

decyzje; w tym okresie przeciętny roczny przyrost wydanych decyzji wyniósł ok. 27%56. Napływ 

cudzoziemców jest od kilku dziesięcioleci ważnym problemem społecznym w krajach Europy 

Zachodniej. W ostatnich latach problem integracji imigrantów ponownie stał się jednym z 

ważniejszych priorytetów w polityce UE – jednym z istotnych tego wyrazów było ustanowienie przez 

Parlament Europejski i Radę Europy roku 2008 Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. 

Instytucje europejskie rozumieją proces integracji jako dwustronną wzajemną adaptację imigrantów i 

społeczeństwa przyjmującego w wymiarach: ekonomicznym, kulturowym, społecznym i politycznym, 

opartą na wzajemnych prawach i zobowiązaniach, prowadząca do pełnego uczestnictwa imigrantów 

w życiu społeczeństwa przyjmującego57. Podkreśla się, że znaczenie dialogu międzykulturowego jako 

narzędzia dającego obywatelom europejskim, jak również wszystkim osobom mieszkającym w UE na 

stałe lub czasowo, możliwość pełnego rozwoju w zróżnicowanym, pluralistycznym, solidarnym i 

dynamicznym społeczeństwie58. 

W tym kontekście proces integracji imigrantów jawi się jako istotny czynnik kształtujący poziom 

kapitału społecznego całej wspólnoty obywateli danego kraju – obustronne zrozumienie i szacunek 

dla odrębnych wartości i przekonań kulturowych sprzyja budowie wzajemnego zaufania oraz 

wzmacnia wolę i zdolność współpracy. Wydaje się jednak, że w Polsce obecnie, jak i w perspektywie 

najbliżej dekady, proces integracji nowo przybywających cudzoziemców – skądinąd ważny – nie 

będzie miał istotnego wpływu na poziom kapitału społecznego ogółu obywateli. Skala imigracji do 
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 Tamże, s. 219 
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 Zaufanie Społeczne Komunikat z badań, BS/29/2010, CBOS, Warszawa 2010, s. 6 
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 Dane zaczerpnięto ze strony internetowej Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, 

por. http://www.udsc.gov.pl/Zestawienia,roczne,233.html 
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 Ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym 
wymiarem integracji Moduł III. Integracja cudzoziemców w Polsce Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, sierpień 2007, s. 19 
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 Por. Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008), Dziennik Urzędowy L 412 , 30/12/2006 P. 0044 – 0050, 
pkt. 3 i 4 
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naszego kraju, choć – jak wspomniano – ma tendencję wzrostową, pozostaje jednak wciąż na 

stosunkowo niskim poziomie – nadal jesteśmy zdecydowanie mniej atrakcyjnym krajem docelowym 

dla przybyszów z krajów rozwijających się niż tradycyjne kraje imigracyjne, takie jak np. Francja, 

Niemcy czy Wielka Brytania59. Według szacunków OECD w 2009 roku do Polski napłynęło 41,3 tys. 

obcokrajowców, dla porównania w tym samym roku do Niemiec przybyło 606,3 tys., a do Wielkiej 

Brytanii – 471 tys. Według OECD w 2009 roku w Polsce zamieszkiwało 49,6 tys. cudzoziemców i 

stanowili oni 0,1% ludności całego kraju; żaden inny kraj europejski nie miał tak niskiego udziału 

obcokrajowców; w Niemczech zamieszkiwało w tym czasie niemal 6,7 miliona (8,2%) cudzoziemców, 

a w Wielkiej Brytanii – ponad 4,3 mln (7,1%)60. 

1.2. Trendy lokalne 

Wskazane główne – z punktu widzenia tworzenia więzi i kapitału społecznego – trendy globalne 

oddziałują na sytuację w Polsce. Jednak oddziaływanie to, choć bardzo silne, nie ma charakteru 

automatycznego. Odwołując się do sytuacji z końca lat 70. XX wieku i fenomenu Solidarności, można 

powiedzieć, że w wyniku wielu przemian o globalnym zasięgu i przełomowym charakterze – 

zachodzących w sferze społecznej, kulturalnej, gospodarczej i politycznej – ponownie otwiera się 

przed polskim społeczeństwem historyczna możliwość, aby transformacyjny szok stał się bodźcem do 

tworzenia struktur i innowacji społecznych, mobilizujących nowe potencjały rozwojowe oparte na 

kapitale społecznym. Wzrost kapitału społecznego potrzebny jest nie tylko dla poprawy zdolności 

współpracy, lecz także dla zwiększenia innowacyjności polskiego społeczeństwa i gospodarki61, która 

z kolei w świetle współczesnych teorii wzrostu decyduje o konkurencyjności. 

a. Zmiany w kulturze 

Kultura w Polsce poddana jest wpływowi tych samych sił o charakterze globalnym, jak  kultury innych 

społeczeństw. Staje się coraz ważniejszym czynnikiem tworzenia jednostkowych i grupowych 

tożsamości, jednocześnie podlegając procesom komercjalizacji, cyfryzacji oraz załamania hierarchii i 

akceptowanych przez większość kanonów62. Analiza form uczestnictwa w kulturze ujawnia zjawiska 

zarówno pozytywne, jak  i negatywne z punktu widzenia kapitału społecznego.  

Uczestnicy kultury cyfrowej, w głównej mierze ludzie młodzi, korzystają w pełni z możliwości 

stwarzanych przez partycypacyjny, komunikacyjny i włączający charakter nowych mediów. 

Spektakularnym przykładem jest polska edycja Wikipedii, znajdująca się w ścisłej światowej czołówce 

pod względem liczby haseł i obserwowanej aktywności. Równocześnie jednak zmniejsza się 

uczestnictwo w innych formach kultury: maleje czytelnictwo, zmniejsza się także liczba osób 

uczęszczających do kin (mimo wzrostu sprzedanej liczby biletów) (→ wskaźniki: kluczowy i 

pomocniczy, przypisane do celu operacyjnego 4 SRKS63). 
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 Por. Cudzoziemcy w Polsce, Biuletyn nr 6 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, kwiecień 2008, s.5 i 
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Kultura i uczestnictwo w niej zawsze były sferą społecznego różnicowania. W chwili obecnej oś 

podziału biegnie wzdłuż form uczestnictwa: z jednej strony rośnie rzesza osób ograniczających się do 

biernej konsumpcji kultury w najprostszym wydaniu, tj. zapośredniczonym przez telewizję, co nie 

sprzyja wzrostowi kapitału społecznego. Z drugiej strony, powstaje grupa coraz bardziej 

wyrafinowanych, aktywnych uczestników, którzy wraz z kompetencjami kulturowymi budują także 

kapitał społeczny.  

Opisywane procesy są bardzo złożone i trudno przewidzieć, jaka tendencja przeważy w najbliższych 

latach. To fakt, że aktywne, prospołeczne formy uczestnictwa związane z wykorzystaniem nowych 

mediów cyfrowych przeważają wśród młodszych członków społeczeństwa. Nie oznacza to jednak, że 

kompetencje te przetrwają proces wkraczania w dorosłość, kiedy w coraz większym stopniu 

następuje reprodukcja dominujących wzorów kulturowych, wzmacnianych  przez takie instytucje, jak 

szkoła. Socjotwórcze i kapitałotwórcze znaczenie nowych form uczestnictwa w kulturze, 

potwierdzone doświadczenie globalnym i lokalnym, wskazuje jednak, że na rozwój pozytywnego 

trendu można oddziaływać poprzez odpowiednie polityki (→ wskaźnik kluczowy celu operacyjnego 3 

SRKS64). 

Istotnym, niezwykle pozytywnym symptomem dla perspektyw rozwoju kapitału społecznego jest 

ożywienie społeczne, którego powodem jest rosnąca zbiorowa troska o kulturę. Eliminacje do tytułu 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Ruch społeczny Obywatele kultury czy Polskie Forum Obywatelskie 

to tylko kilka przykładów spontanicznej społecznej aktywności, w wyniku której odtwarza się 

autentyczna sfera publiczna – przestrzeń poważnej debaty o sprawach publicznych. Przejawem tego 

świadomego obywatelskiego działania są konkretne efekty: Pakt dla kultury65 (skala ogólnokrajowa) 

czy zaangażowanie w tworzenie programów rozwoju metropolitalnego (np.  tworzenie Programu 

Rozwoju Kultury w Warszawie w sposób partycypacyjny) (→ wskaźnik pomocniczy przypisany do 

celu operacyjnego 1 SRKS66 oraz wskaźniki: kluczowe i pomocniczy przypisane do celu operacyjnego 

2 SRKS67). 

Sygnały te sugerują, że kultura może być w Polsce bardzo ważną sferą tworzenia kapitału 

społecznego, pod warunkiem odpowiedniej stymulacji ujawnionego spontanicznie potencjału. 

Negatywnym kontrtrendem jest jednak nie tylko wspomniane już zagrożenie degradacją form 
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 Wskaźnik kluczowy: Aktywności on-line. 
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 Pakt dla Kultury — Dokument został podpisany 14. maja br. przez premiera Donalda Tuska i ruch społeczny 

Obywatele Kultury, w obecności ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego i ministra w Kancelarii Premiera 
Michała Boniego. Przygotowany i negocjowany był przez ruch Obywateli Kultury. Pakt dla Kultury stanowi 
umowę społeczną, która stwierdza m.in. że "kultura musi być przedmiotem szczególnej odpowiedzialności 
władzy i obywateli". Powołuje się przy tym na zapisy Konstytucji, w tym jej art. 6, głoszący, że "Rzeczpospolita 
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„Rząd, poprzez odpowiednie działania we współpracy z sygnatariuszami Paktu, doprowadzi do osiągnięcia 
poziomu co najmniej 1% nakładów na kulturę w budżecie państwa poczynając od roku 2012 w perspektywie do  
2015 roku —  mają zostać przeznaczone m.in. na zagwarantowanie środków na działalność takich instytucji jak 
muzea, galerie czy filharmonie po biblioteki, programy edukacyjne realizowane na wszystkich etapach. Pakt ma 
charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy podmiot uznający jego postanowienia i działający na rzecz 
kultury.  
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 Wskaźnik pomocniczy: Odsetek obywateli angażujących się w działania rzecz dobra wspólnego dla celu 
operacyjnego 1: Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji. 
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 Pierwszy wskaźnik kluczowy: Odsetek Polaków mających poczucie wpływu na sprawy swojego miasta/swojej 
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uczestnictwa lecz także potencjał wojen kulturowych, stymulowanych przez dynamikę życia 

politycznego. Ciągle nie sposób rozstrzygnąć, czy spory istniejące w polskiej sferze publicznej nie 

ewoluują w kierunku trwałego antagonizmu, powodującego podział społeczeństwa na segmenty 

niezdolne do porozumiewania się. Taki wariant miałby destrukcyjny wpływ na kapitał społeczny. 

Natomiast sam spór o charakterze agonistycznym, przeciwnie – oznacza istnienie zróżnicowanej sfery 

publicznej, za którą kryje się bogata struktura społeczna tworząca komunikacyjną wspólnotę. Jej 

przetrwanie i rozwój ma kluczowe znaczenie dla budowy kapitału społecznego. (→ wskaźniki główny 

i pomocnicze dla celu głównego SRKS68 oraz wskaźniki: kluczowy i pomocniczy, przypisane do celu 

operacyjnego 1 SRKS69). 

b. Modernizacja państwa 

Krajowy dyskurs otaczający kwestie modernizacji państwa coraz mocniej włącza aspekty trendu 

globalnego związanego z modelami Otwartego Rządzenia, co otwiera szansę na to, że proces ten 

może być ważnym czynnikiem stymulującym rozwój kapitału społecznego (→ wskaźniki kluczowy i 

pomocniczy przypisane do celu operacyjnego 2 SRKS70) 

c. Rozwój mediów i nowych form komunikacji 

Socjotwórcze znaczenie nowych mediów zostało już wskazane podczas omawiania trendów 

kulturowych. Należy jednak kwestię tę wyodrębnić, gdyż przestrzeń nowych mediów odnosi się nie 

tylko do sfery kultury, lecz do wszystkich aspektów życia współczesnego człowieka. W coraz 

większym stopniu służy działalności gospodarczej, politycznej i społecznej. Jednocześnie też staje się 

obszarem działań o charakterze patologicznym, przestępczym. 

Większość dostępnych badań wskazuje na pozytywne korelacje między aktywnością w Internecie a 

wielkością kapitału społecznego. Kapitał ten tworzy się we wszystkich wymiarach przestrzeni nowych 

mediów, co łatwo zrozumieć. Nowe formy aktywności – od elektronicznego handlu przez sieci 

miłośników gier komputerowych po twórców takich wytworów, jak Wikipedia czy wolne 

oprogramowanie – wymagają pomyślenia reguł życia społecznego na nowo, w sposób adekwatny do 

potrzeb zbiorowości koordynujących swe działania za pośrednictwem mediów.   

Innowacyjny potencjał nowych mediów jest jednak coraz bardziej zagrożony przez – coraz wyraźniej 

artykułowane – pragnienie kontroli, która miałaby uchronić Internet przed zjawiskami 

patologicznymi. Przed tą demokratyczną pokusą kontroli ostrzegał już w 1984 roku Ithiel de Sola 

Pool71, dziś pokusa ta staje się coraz częściej programem dla konkretnych inicjatyw politycznych. 

Skutkiem ich realizacji może być przekształcenie nowych mediów w bardziej współczesny ekwiwalent 

telewizji, pozbawiony swej socjotwórczej mocy (→ wskaźniki kluczowy i pomocniczy przypisane do 

celu operacyjnego 3 SRKS72). 
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d. Transformacja organizacji pracy 

Praca w Polsce należy do najważniejszych wymiarów życia. Dwie dekady transformacji wystarczyły, 

by Polacy uwewnętrznili wartości umownie określane „protestancką etyką pracy”. Homo sovieticus73 

ustąpił przed pracownikiem sumiennym, punktualnym, pracowitym, uczciwym. Transformacja etyki 

pracy to dowód, że nawet normy kształtowane przez długie historyczne trwanie mogą ulec bardzo 

szybkiej modernizacji, o ile pojawi się odpowiednia siła modernizująca. Siłą tą w Polsce okazała się 

niewątpliwie gospodarka i przedsiębiorstwa, w których w zależności od struktury kapitałowej 

pojawiły się różne kultury organizacyjne: folwarczna w firmach o dominacji polskiego kapitału, 

fordowska w posocjalistycznych przedsiębiorstwach państwowych i postfordowska w spółkach z 

udziałem kapitału zagranicznego.  

Często jednak pojawiają się sygnały, że fordowski system organizacji pracy (a tym bardziej oryginalny 

polski, folwarczny) staje się coraz mniej funkcjonalny. Na Zachodzie postfordowska transformacja 

gospodarki – premiująca postawy elastyczne, dynamiczne, afirmujące częste zmiany i konieczność 

nieustannego rozwijania kompetencji – trwa już od dłuższego czasu. W połowie pierwszej dekady XXI 

wieku fala postfordowskich zmian zawitała także do Polski, a ostatni kryzys tylko powinien ją 

przyspieszyć. Uśredniony portret polskiego świata pracy uchwycony w chwili intensyfikacji 

modernizacyjnych przemian wygląda w ten sposób: „Większość deklarowała chęć podnoszenia 

kwalifikacji, gotowość do długiej pracy, więź z zakładem pracy i ze społecznym środowiskiem pracy. 

Połowa deklarowała chęć bezpiecznej pracy na etacie, w zakładach uzwiązkowionych. Jedna trzecia 

była gotowa podjąć pracę na własny rachunek, zaryzykować wzięcie kredytu na stworzenie lub 

rozwinięcie własnej firmy. Postawy otwarte wyrażało około 40 proc. respondentów, a około 30 proc. 

– postawy autorytarne, ksenofobiczne, punitywne. Gdy pytaliśmy o zadowolenie z zarobków, 30-40 

proc. odpowiadało pozytywnie. Ogólnie ujmując, z badań Polaków pracujących, przeprowadzonych w 

2007 r. wyłania się obraz ludzi usatysfakcjonowanych lub zaadaptowanych. Osoby sfrustrowane 

stanowiły mniejszość – około jednej piątej badanej zbiorowości”74. 

Taki obraz prezentuje polskie społeczeństwo jako jednocześnie bierne, ciągle pozbawionego poczucia 

sprawczości, jednak z wyłaniającym się wyraźnie potencjałem działania i zmiany (→ wskaźniki 

kluczowy i pomocniczy przypisane do celu operacyjnego 2 SRKS75). 

e. Wzrost znaczenia kobiet 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach OECD widać wyraźnie rosnącą przewagę kobiet w zakresie 

kapitału ludzkiego. Świadomość własnego potencjału indywidualnego stała się powodem do 

mobilizacji społecznej, której spektakularnym przejawem jest Kongres Kobiet. Kongres i związane z 

nim oraz ruchami emancypacyjnymi inicjatywy składają się na ważny i trwały proces budowy kapitału 

społecznego w Polsce. Ze względu na emancypacyjny charakter tego procesu spodziewać się należy, 

że będzie on także istotnym źródłem innowacji społecznych, organizacyjnych i instytucjonalnych (ich 

tworzenie, obok przejmowania pozycji zdominowanych przez mężczyzn będzie elementem strategii 

uzyskiwania wpływu na strukturę społeczną)76 (→ wskaźnik pomocniczy przypisany do celu 

                                                           

73
 J. Tischner, Homo sovieticus [w:] Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 2005. 

74
 J. Gardawski [w:] Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, 

Warszawa 2010. 
75

 Wskaźnik kluczowy: Odsetek Polaków mających poczucie wpływu na sprawy swojego miasta/gminy oraz 
wskaźnik pomocniczy: Odsetek Polaków mających poczucie wpływu na sprawy kraju. 
76

 A. Touraine, Le monde des femmes, Paris 2006 oraz R. Inglehart, P. Norris, Rising Tide, New York 2003. 
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operacyjnego 1 SRKS77 oraz wskaźniki: kluczowe i pomocniczy przypisany do celu operacyjnego 2 

SRKS78). 

f. Urbanizacja 

Trendy urbanizacyjne w Polsce są niejednoznaczne, najprawdopodobniej końca dobiega okres „urban 

sprawl” i następuje powrót zainteresowania przedstawicieli klasy średniej osiedlaniem się w ścisłych 

granicach miast (choć dotychczasowe prognozy długofalowe wskazywały raczej na depopulację 

polskich miast). Potwierdzenie tego trendu oznaczałoby oddziaływanie w polskich miastach trendu 

globalnego, o potencjalnie pozytywnym znaczeniu dla kapitału społecznego. 

g. Dyskurs przyszłości 

Istotnym trendem z punktu widzenia rozwoju kapitału społecznego jest odradzanie się w Polsce 

dyskursu przyszłości. W praktyce zarządczej powraca znaczenie refleksji strategicznej, w wraz z nią 

powstaje popyt na nowoczesne metody zarządzania przyszłością, odwołujące się do technik 

foresightu, które polegają na społecznym wytwarzaniu przyszłości jako dzielonej przez daną 

społeczność wizji tego, co stać się powinno i co stać się może. To właśnie taka wizja, zwana często 

strategią, napędza zbiorowe działanie i tym samym sprzyja tworzeniu kapitału społecznego (→ 

wskaźniki kluczowy i pomocniczy przypisany do celu operacyjnego 2 SRKS79). 

1.3. Podsumowanie 

Można powiedzieć, że świat stoi obecnie w obliczu wielowymiarowego przełomu. Wraz z nim, przed 

polskim społeczeństwem otwiera się możliwość uwolnienia od blokujących rozwój, historycznych 

determinant i dokonania modernizacyjnego skoku w oparciu o nowe czynniki rozwoju, z których 

kluczowym będzie kapitał społeczny. Polska zanurzona jest w nurcie globalnych trendów, które 

kształtować będą przyszłość, ale ich konkretne oddziaływanie na różne aspekty polskiego 

społeczeństwa nie jest jednoznaczne. Pozytywna zmiana jest możliwością, nie jest wszakże 

koniecznością – zależeć będzie od sumy indywidualnych wyborów Polaków jako pracowników, 

konsumentów, uczestników kultury i obywateli. Wybory te jednak nie dokonują się w normatywnej 

próżni, przestrzeń wartości kształtowana jest przez kulturę, gospodarkę, przy istotnym udziale historii 

i polityki. 

                                                           

77
 Wskaźnik pomocniczy: Odsetek obywateli angażujących się w działania rzecz dobra wspólnego. 

78
 Wskaźniki kluczowe: Odsetek Polaków mających poczucie wpływu na sprawy swojego miasta/gminy; 

Wolontariat oraz wskaźniki pomocnicze: Frekwencja w wyborach parlamentarnych, Odsetek Polaków mających 
poczucie wpływu na sprawy kraju. 
79

 Wskaźnik kluczowy: Odsetek Polaków mających poczucie wpływu na sprawy swojego miasta/gminy 
wskaźnik pomocniczy: Odsetek Polaków mających poczucie wpływu na sprawy kraju. 
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2. Analiza SWOT kapitału społecznego w Polsce – podsumowanie diagnozy 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Wzrost wykształcenia i zamożności  
obywateli 

• Wysokie aspiracje edukacyjne i wysoka 
aktywność edukacyjna młodych 

• Duży dostęp do informacji i zasobów 
sieciowych 

• Znaczna skłonność do przedsiębiorczości i 
powszechna zaradność 

• Duża otwartość młodych odbiorców na nowe 
techniki przekazu medialnego 

• Aktywny sektor organizacji pozarządowych 

• Bogate zasoby kulturowe 

• Niski poziom zaufania społecznego 

• Przewaga postaw indywidualistycznych nad 
zachowaniami prospołecznymi 

• Nieumiejętność współpracy między podmiotami 
różnych sektorów 

• Nieumiejętność wykorzystania potencjału 
instytucji publicznych 

• Narastająca dezintegracja i niespójność społeczna 

• Niski poziom dialogu obywatelskiego i debaty 
publicznej 

• Niedostateczne wsparcie mediów publicznych 
realizujących misję publiczną 

• Brak spójnego systemu rozwijania kompetencji 
społecznych na wszystkich etapach życia 

• Niesprzyjające dla rozwoju przemysłów 
kreatywnych otoczenie instytucjonalne  

• Brak mechanizmów monitorowania kondycji 
kapitału społecznego 

• Niski poziom kompetencji cywilizacyjnych, w tym 
językowych 

• Dysproporcje w dostępie do edukacji w tym 
obywatelskiej , cyfrowej, kulturalnej 

• Niedostateczny pluralizm mediów publicznych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Docenienie znaczenia kapitału społecznego 
dla rozwoju kraju w polityce publicznej  

• Rosnący kapitał intelektualny 

• Integracja europejska  

• Rosnąca mobilność w sferze edukacji, 
kultury, nauki 

• Rosnąca świadomość roli kultury w życiu 
społeczno-gospodarczym 

• Rosnące zaangażowanie obywatelskie 
sektorze kultury — podpisanie Paktu Dla 
Kultury 

• Rozwijające się systemy wsparcia w sektorze 
kultury, w tym inwestycje 

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz 
postępująca cyfryzacja, w tym mediów i zasobów 
dziedzictwa kulturowego 

• Zmiany wzorców uczestnictwa w życiu 
społecznym sprzyjające partycypacji i 
współdziałaniu 

• Rozwój infrastruktury przestrzeni publicznej  

• Możliwość korzystania ze środków 
europejskich i innych źródeł finansowania 

• Chęć działania dla dobra wspólnego 

• Rosnąca zdolność do zmian i podejmowania 
ryzyka 

• Brak powszechnej świadomości znaczenia 
kapitału społecznego dla rozwoju kraju 

• Niedostateczna realizacja misji publicznej 
mediów   

• Niedostosowanie oferty kulturalnej do 
zmieniających się wzorców spędzania czasu 
wolnego  

• Niewystarczający poziom publicznego 
finansowania edukacji, kultury i nauki 

• Powolne zmiany w systemie edukacji (dzieci, 
młodzieży, nauczycieli) 

• Negatywnie wpływające na rozwój kapitału 
społecznego skutki kryzysu gospodarczego  

• Uzależnienie organizacji pozarządowych od 
środków publicznych i ich niezdolność do 
generowania własnych środków 

• Wciąż niska spójność działań promujących Polskę 
i polską kulturę na arenie międzynarodowej – 
brak efektu synergii w tym obszarze 

• Wykluczenie społeczne, w tym: kompetencyjne, 
kulturowe, cyfrowe i terytorialne 

• Zbyt niska świadomość wagi szeroko rozumianej 
innowacyjności jako jednego z kluczowych 
czynników rozwoju kapitału społecznego 
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Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące wyzwania rozwojowe dla 

polityki publicznej w zakresie wzmacniania kapitału społecznego w Polsce do roku 2020: 

a. Zwiększenie powszechnej świadomości znaczenia kapitału społecznego dla rozwoju kraju. 

b. Podniesienie poziomu kompetencji sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego. 

c. Zwiększenie aktywności i partycypacji społecznej. 

d. Poprawa komunikacji społecznej i wymiany wiedzy. 

e. Poprawa wykorzystania  potencjału kulturowego i kreatywnego w budowaniu kapitału 

społecznego.  

Przedstawione wyzwania skorelowane są z obszarami diagnozy kapitału społecznego, celem 

strategicznym oraz czterema celami operacyjnymi. Opierają się również na dalszych założeniach 

strategii (definicja kapitału społecznego, wizja, misja, zasady horyzontalne) oraz koncentrują na 

wzmocnieniu tych czynników kapitału społecznego, które wywierają wpływ na warunki życia, trwały 

dobrostan obywateli i rozwój kraju. Do najważniejszych należą: zaufanie między ludźmi i instytucjami, 

poziom aktywności obywatelskiej, postawy prospołeczne, umiejętność kooperatywności i 

komunikacji, potencjał kulturowy i kreatywny. 

3. Opis wyzwań rozwojowych dla kapitału społecznego  

f. Rozwój  potencjału kulturowego i kreatywnego.  
 
 
 
Brak powszechnej świadomości, jak ważną rolę w rozwoju i odnoszeniu sukcesów – na gruncie 

zbiorowym, ale także jednostkowym – odgrywa kapitał społeczny, powoduje, iż w Polsce nad 

zachowaniami prospołecznymi ciągle dominują postawy indywidualistyczne.  

Jak wynika z diagnozy, mimo przekonania o większej efektywności wspólnie podejmowanych działań, 

większość Polaków nie ufa sobie nawzajem i obawia się współpracy. Szczególnie niski poziom 

zaufania cechuje relacje pomiędzy obywatelami a instytucjami80. Zaufanie jest podstawą 

współdziałania w sferze relacji prywatnych, ale przynosi także wymierne efekty ekonomiczne w 

dziedzinie relacji  formalnych, objętych kontraktem, regulacjami i przepisami: „ułatwia negocjacje, 

obniża koszty transakcji, skraca proces inwestycyjny (zmniejsza prawdopodobieństwo zaskarżania 

kolejnych decyzji władz administracyjnych), zmniejsza korupcję, zwiększa rzetelność kontrahentów, 

sprzyja długoterminowym inwestycjom i dyfuzji wiedzy, zapobiega nadużywaniu dobra wspólnego, 

zwiększa solidarność międzygrupową, a także poprzez rozwój trzeciego sektora sprzyja społecznej 

kontroli działania władz81. 

W powszechnej świadomości zazwyczaj nie odróżnia się także społecznego kapitału rozwoju od 

związków zależności hermetycznych grup interesów. Tymczasem, jak podaje Raport Polska 2030, ze 

względu na specyficzne uwarunkowania historyczne, kapitał społeczny w Polsce przybiera najczęściej 

postać zamkniętych sieci społecznych, funkcjonujących w izolacji od instytucji i siebie nawzajem. Tym 

samym, przestrzeń relacji społecznych ulega fragmentacji, a społeczeństwo polskie wciąż nastawione 

                                                           

80
 Zaufanie – w istocie oznaczające subiektywną pewność, że „inni” będą uwzględniali w swoich działaniach 

również moje, a nie tylko własne dobro (encrusted interest) – kryje w sobie cały szereg innych fundamentalnych 
wartości: otwartość, uczciwość, przestrzeganie reguł wzajemności, odpowiedzialność. 
81

 J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu 
Społecznego, Warszawa 2009, s. 270–271. 

a. Zwiększenie powszechnej świadomości znaczenia kapitału społecznego  

dla rozwoju kraju  
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jest raczej na przetrwanie i adaptację niż rozwój i innowacyjność. Warunkiem zmiany wzorców 

przetrwania i adaptacji na wzorzec rozwojowy jest nie tylko podjęcie działań pozytywnie 

oddziałujących na poziom kapitału społecznego, ale też zwiększanie powszechnej świadomości w tym 

zakresie. 

 
 
 

 

Postawy i kompetencje budujące kapitał społeczny – za które w niniejszej strategii uznano przede 

wszystkim kooperatywność, komunikatywność i kreatywność – warunkują zdolność do 

funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się dzisiaj rzeczywistości. Jak wynika z diagnozy, 

polskiemu społeczeństwu są one szczególnie potrzebne, w procesie przechodzenia od kapitału 

przetrwania i adaptacji do kapitału rozwojowego. Rozwijanie postaw i kompetencji społecznych 

powinno być jedną z horyzontalnych zasad systemu edukacyjnego. Niezbędna jest pełna realizacja do 

2016 roku przygotowanej przez MEN podstawy programowej – w zakresie edukacji obywatelskiej, 

kulturalnej i medialnej – przyczyniająca się do rzeczywistego nabywania postaw i kompetencji 

społecznych. 

Podniesienie poziomu kompetencji rozwijających kapitał społeczny wymaga nie tylko modyfikacji 

programów i treści nauczania, ale również głębokich zmian w samym systemie edukacji, zmian 

organizacyjnych i świadomościowych zarówno wśród kadry nauczycielskiej, administracji szkolnej, jak 

i wśród uczniów. Szczególnie istotna jest w tym względzie poprawa systemu kształcenia nauczycieli i 

podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Ważne jest także podnoszenie jakości szkolnictwa 

wyższego oraz dbanie o wysoką jakość badań naukowych – wiedza staje się bowiem podstawowym 

czynnikiem rozwoju społeczeństwa, a tym samym państwa i gospodarki. Istotne jest zatem 

inwestowanie w szeroko rozumianą politykę edukacyjną i naukową, która charakteryzuje się 

najwyższą stopą zwrotu, mimo tego, że jest odłożona w czasie. 

Trzeba jednak pamiętać, że postawy i kompetencje społeczne kształtują się nie tylko w systemie 

szkolnym, ale w różnych instytucjach i obszarach życia społecznego. Rozwijanie postaw 

współdziałania i towarzyszących mu wartości odbywa się w rodzinie, wśród znajomych, w 

przedszkolu, szkole, instytucji kultury, urzędzie czy miejscu pracy. W tym kontekście istotne jest 

usprawnienie procesu kształcenia liderów i animatorów społecznych.  

Efektem wzrostu poziomu wykształcenia społeczeństwa są wyższe aspiracje kulturalne, medialne i 

obywatelskie. Formuje się  kultura czasu wolnego oraz postępuje wzrost liczby osób deklarujących 

przywiązanie do wartości postmaterialnych, co sprzyja aktywnemu uczestnictwu w kulturze i życiu 

społecznym. Rozwojowi twórczości w dziedzinie kultury na wszystkich jej poziomach służy przede 

wszystkim wolność twórcza, ale potrzebne są także zasoby i edukacja. Natomiast dla efektywnej 

komunikacji społecznej konieczne jest wytworzenie „kultury zaufania”, która przekracza granice 

poszczególnych sieci, co nie jest zadaniem, które można realizować w izolacji.  

Stwarza to nowe rodzaje oczekiwań wobec instytucji edukacyjnych i kulturalnych, co wymaga 

nowego zdefiniowania zadań, wypracowania wzorów współpracy międzysektorowej, w poprzek 

podziałów branżowych, ale także geograficznych. Podjęcie współpracy między szkołami i 

przedszkolami, instytucjami społeczno-kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi i animatorami, 

mające na celu wspieranie pozaformalnego kształcenia na rzecz edukacji obywatelskiej, kulturalnej i 

medialnej, jest jednym z podstawowych zadań w obrębie tego wyzwania.  

b. Podniesienie poziomu kompetencji sprzyjających rozwojowi kapitału 

społecznego  
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Nadrzędną zasadą, na której powinny opierać się wszystkie działania związane z poprawą 

partycypacji społecznej, jest konstytucyjna zasada subsydiarności, mająca swoje odzwierciedlenie w 

zasadzie horyzontalnej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego „partnerstwo i współdziałanie”. 

Zgodnie z nią, państwo powinno tworzyć warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i zwiększania 

wpływu obywateli na polityki publiczne, z poszanowaniem autonomii obywatelskiej i jej 

różnorodności w sferze działań i poglądów. Państwo powinno być partnerem dla obywateli, wspierać 

ich aktywność, nie może natomiast kierować tą aktywnością czy też wyręczać obywateli w ich 

działaniach. Partnerstwo powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu i budowaniu przejrzystych 

relacji na linii państwo–obywatel. Dlatego wyzwaniem dla polityki publicznej jest poprawa warunków 

służących zwiększaniu udziału obywateli w realizacji i kontroli działań administracji publicznej. 

Zadania z tym związane są w dużej mierze domeną strategii Sprawne państwo, jednak wysoki poziom 

kapitału społecznego jest podstawą spontanicznej aktywności i współdziałania. Potrzebna jest zatem 

spójna polityka państwa w tym obszarze. Należy tworzyć otwartą infrastrukturę społeczną, 

ułatwiającą podejmowanie inicjatyw, służących osiąganiu istotnych wartości społecznych i lepszej 

jakości życia, a także kompleksowo zadbać o formowanie przestrzeni publicznej aktywności 

obywatelskiej w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.  

Tworzenie warunków dla rozwoju partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej wymaga sieci 

zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych, społecznych i etycznych chroniących przed 

przechwytywaniem, zawłaszczaniem i nadużywaniem cudzych i wspólnotowych zasobów. Zaufanie 

społeczne rozwija się wtedy, gdy w relacjach społecznych zachowania kooperatywne spotykają się z 

kooperatywną odpowiedzią partnerów tych relacji. Ważne w tym zakresie jest zbudowanie podstaw 

prawno-instytucjonalnych i mechanizmów umożliwiających rozwój dialogu obywatelskiego, ekonomii 

społecznej oraz poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Naturalną przestrzenią spotkań i dialogu obywatelskiego – ze względu na swoją otwartość dla 

różnych uczestników życia społecznego – jest przestrzeń publiczna. Stanowi ona obszar wspólnych 

odniesień, tym ważniejszy, im bardziej członkowie zbiorowości mają szanse wpływania na ich kształt i 

funkcjonowanie. Tym samym, przestrzeń publiczna jest podstawą spójności społecznej. Trzeba przy 

tym wziąć pod uwagę także funkcję emancypacyjną przestrzeni publicznej, wypełnianą w stosunku do 

grup czy środowisk o niewystarczającej „sile przebicia”, mniej licznych, pozbawionych równych szans 

w ekspresji swoich oczekiwań i interesów. Niwelowanie różnic w poziomie aktywności obywatelskiej, 

poprzez wsparcie aktywności osób wykluczonych społecznie jest jednym z ważniejszych zadań w 

obrębie wyzwania. 

Szczególną formą partycypacji w procesie stanowienia prawa oraz kształtowania polityki państwa jest 

zagwarantowany konstytucyjnie dialog społeczny. Jego istota polega na prezentacji poglądów i 

koncepcji (często odmiennych), uwzględniających szeroko pojęty interes społeczny. Konsekwencją 

prowadzonego dialogu społecznego są porozumienia, oparte o zasadę konsensusu, gwarantujące 

pokój społeczny. Instytucjonalnym wyrazem dialogu społecznego na poziomie centralnym jest 

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, natomiast na szczeblu regionalnym taką 

rolę spełniają wojewódzkie komisje dialogu społecznego, dzięki którym rozwiązywanie problemów 

społeczności lokalnych staje się realne i akceptowane.  

c. Zwiększenie aktywności i partycypacji społecznej 
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Dla zwiększenia partycypacji i aktywności obywatelskiej ważny jest także rozwój obszaru ekonomii 

społecznej, gdzie zakłada się działanie w oparciu o zasadę solidarności, nienastawienie na zysk oraz 

powszechny udział wolontariuszy. Struktury ekonomii społecznej, obejmujące zarówno 

przedsiębiorstwa społeczne, jak i podmioty o charakterze integracyjnym, spełniają istotną rolę w 

kreowaniu kapitału społecznego w wymiarze lokalnym. Rozwój ekonomii społecznej przekłada się na 

szerokie spektrum usług użyteczności publicznej, które spajają lokalną społeczność w odniesieniu do 

jej terytorialnego i kulturowego zakorzenienia. Znajduje to potwierdzenie w bliskim kontakcie między 

dostarczycielem i odbiorcą usług, uwzględniającym zasadę korzyści wzajemnych.  

Do tworzenia wartości społecznej oraz wzrostu wzajemnego zaufania przyczynia się także społeczna 

odpowiedzialność biznesu, w której interes społeczny może być uwzględniany dobrowolnie przez 

firmy w ich działalności biznesowej. Właściwym punktem odniesienia dla zaangażowania podmiotów 

gospodarczych w procesy rozwoju społecznego, we współpracy z podmiotami z innych sektorów (np. 

w partnerstwie publiczno-społecznym), jest kryterium zrównoważonego rozwoju.   

Jednym z efektów rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu staje się wolontariat 

pracowniczy, będący wyrazem filantropijnej działalności przedsiębiorstw. W jego ramach 

przedsiębiorstwa udostępniają czas swoich pracowników (ale i wiedzę oraz zasoby know-how) dla 

realizacji przedsięwzięć ważnych ze społecznego punktu widzenia. Najbardziej wyrazistym przejawem 

społecznej odpowiedzialności biznesu powinno być wbudowanie aspektów społecznych w strategie 

rozwoju przedsiębiorstw. 

Wolontariat, zarówno w jego wymiarze korporacyjnym, jak i indywidualnym jest przejawem 

aktywności obywatelskiej, wpływającym na intensyfikację postaw kooperacji i wzrost wzajemnego 

zaufania. Wolontariat pełni również znaczącą rolę w zwiększeniu integracji i solidarności społecznej. 

Dlatego też rozwój wolontariatu oraz działania zmierzające do jego upowszechnienia są istotnym 

wyzwaniem ze względu na rosnące znaczenie problemów, takich jak wykluczenie społeczne czy 

dyskryminacja, ale także ze względu na procesy związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego 

oraz wzmacnianiem kapitału społecznego poprzez wspieranie zaangażowania na rzecz dobra 

wspólnego. Ważnym aspektem działań podejmowanych w tym zakresie jest zachęcanie do 

przechodzenia wolontariuszy od wolontariatu akcyjnego do długoterminowego, przy jednoczesnym 

promowaniu atrakcyjności form akcyjnych mających istotne znaczenie w rozwiązywaniu konkretnych 

problemów społecznych. 

 

 

 

 

Ogromnym wyzwaniem dla polityki publicznej w domenie mediów i komunikacji społecznej jest 

stworzenie spójnej i całościowej koncepcji działań, która – z jednej strony – winna respektować 

naturalne dążenie rynku do wykreowania jak najkorzystniejszych warunków działalności 

gospodarczej i ograniczania państwowej ingerencji do minimum. Z drugiej strony, należy wziąć pod 

uwagę aspiracje i oczekiwania szeregu podmiotów niekomercyjnych, których pozycja i interesy mogą 

zostać zagrożone. Istotne jest w tym kontekście zdefiniowanie misji publicznej mediów i określenie 

efektywnego sposobu jej realizowania, w związku z czym konieczna jest poprawa modelu zarządzania 

mediami publicznym, pozwalającego na lepszą realizację zadań misji publicznej. 

Niezbędne są regulacje wspierające rozwój komunikacji jako usługi powszechnej, różnorodność form 

komunikacji, walkę z monopolem, a także podniesienie jakości oferty oraz odpowiedzialności 

d. Poprawa komunikacji społecznej i wymiany wiedzy  
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społecznej mediów przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich wolności. Polityka publiczna w coraz 

większym stopniu powinna być zorientowana na zwalczanie przestępczości oraz wzmacnianie 

bezpieczeństwa i ochrony prywatności uczestników komunikowania, ochronę praw człowieka i 

obywatela oraz interesów uczestników komunikacji.  

Strategiczne znaczenie ma rozwój domeny publicznej oraz elektronicznego dostępu do treści 

dziedzictwa kulturowego i zasobów wiedzy. Władza publiczna – we współpracy z podmiotami 

rynkowymi – powinna wspierać dynamiczny rozwój nowych technologii poprzez unowocześnienie 

infrastruktury sieciowej i zmiany regulacyjne sprzyjające personalizacji treści i form komunikacji. 

Efektem może być zmarginalizowanie roli mediów tradycyjnych, jeśli te nie dokonają koniecznej 

modernizacji własnej struktury i oferty. Trzeba przy tym mieć na uwadze ryzyko związane z 

wykluczeniem cyfrowym. Część użytkowników emigruje do sfery nowych technologii, dających nowe 

możliwości komunikacyjne, a inni – o niższej kompetencji kulturowej i technologicznej nie mogą 

przekroczyć bariery dostępu do nowych mediów sieciowych.  

Rozszerzenie się dostępu do Internetu znacznie zmieniło sytuację mediów lokalnych i społecznych, 

których wspieranie jest istotnym zadaniem polityki publicznej. Możliwe stało się tworzenie 

niezależnych stron informacyjnych oraz nieoficjalnych platform komunikacji w społecznościach 

lokalnych. Takie lokalne, osiedlowe fora wymiany informacji czy blogi mogą stać się zalążkiem działań 

społecznych na rzecz najbliższego otoczenia, których przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez 

skutecznych narzędzi komunikacji. Dzięki nim poszerza się przestrzeń publiczna i wzmacnia poczucie 

lokalnej tożsamości.  

Należy uznać także podstawową rolę mediów masowych w budowaniu poczucia wspólnoty i 

wspólnej tożsamości oraz mediów sieciowych w zapewnieniu zdemokratyzowanej, poziomej 

komunikacji, wspierającej budowanie zaufania. Sieciowe formy komunikowania tworzą wspólnoty 

wiedzy i doświadczeń oraz przestrzeń dla debaty publicznej angażującej szerokie grono obywateli i 

instytucji. Polityka publiczna powinna zmierzać do wzmacniania otwartości mediów i systemów 

komunikowania, umożliwiając tym samym współpracę miedzy rozmaitymi nadawcami oraz wymianę 

treści, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.  

 

 

 

 

 

Potencjał kulturowy i kreatywny nie jest przypisany do jakiejkolwiek sfery życia (np. sztuki, nauki czy 

technologii), ale raczej posiada zdolność wiązania ich ze sobą. Oznacza to, że twórczość staje się 

produktywna, o ile wspiera ją wysoki potencjał kreatywny, a więc przede wszystkim sieci stosunków 

społecznych. Im gęstsze (choć niekoniecznie mocne) są systemy relacji pomiędzy jednostkami i 

grupami, tym większe prawdopodobieństwo, że wygenerują one zjawiska nowe i wartościowe 

społecznie. Potrzebny jest zatem rozwój mechanizmów wsparcia i współpracy między różnymi 

podmiotami oraz osobami działającymi w sektorze kultury i kreatywności. 

Ważnym czynnikiem kapitału społecznego jest przynależność do danej społeczności, która stanowi 

dla jednostek szczególną wartość. I choć sama wartość przynależności, bez dostrzegania korzyści 

płynących z bycia członkiem społeczności, wystarcza jedynie do – charakterystycznych dla Polski – 

doraźnych mobilizacji, na ogół w obliczu kryzysu, to jest ona niezbędnym warunkiem uruchamiania 

zasobów społecznych. Podzielana atrakcyjna tożsamość społeczna i kulturowa pobudza solidarność 

między ludźmi, a także między różnymi mikrospołecznościami, zaś jej brak powoduje rezygnację ze 

e. Poprawa wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego w budowaniu 

kapitału społecznego 



 

39 | S t r o n a  
  

współpracy na rzecz „grodzenia”, „segregacji” i „prywatyzacji”. Z poczucia przynależności wyrasta też 

poczucie współodpowiedzialności za wspólne zasoby i dobra publiczne, jego brak prowadzi zaś do 

obojętności oraz rozluźniania kontroli społecznej. Z takiego punktu widzenia niezwykle istotne jest 

partycypowanie we wspólnym dziedzictwie kulturowym, jego ochrona i udostępnianie. Formuje się  

kultura czasu wolnego oraz postępuje wzrost liczby osób deklarujących przywiązanie do wartości 

niematerialnych, co również sprzyja aktywnemu uczestnictwu w kulturze. 

Z uwagi na współczesne sposoby uczestniczenia w kulturze – zdominowane przez nowe technologie – 

istotnym zadaniem polityki publicznej jest wsparcie procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego. 

Nowoczesne technologie informacyjne, a zwłaszcza Internet, odgrywają ogromną rolę w obszarze 

kultury i kreatywności. Aktywne uczestnictwo w sieciach komunikacyjnych stanowi składnik 

potencjału kreatywnego, gdyż skłania ich uczestników do współtworzenia treści, a tym samym 

pobudza postawę twórczą.  

Dla kształtowania potencjału kulturowego i kreatywnego istotne jest wzmacnianie relacji społecznych 

sprzyjających twórczości. Trzeba jednak pamiętać, że  oprócz „miękkich” rozwiązań, rezydujących w 

wartościach, przyzwyczajeniach i ludzkich postawach, na rozwój tych potencjałów wpływają „twarde” 

uwarunkowania, a więc prawne, instytucjonalne i technologiczne. Należą do nich z pewnością: prawo 

autorskie zapewniające skuteczną ochronę praw twórców i równocześnie sprzyjające powszechnemu 

korzystaniu z dóbr kulturowych, przepisy ułatwiające tworzenie stowarzyszeń, fundacji, technologie 

komunikacyjne o digitalnym i interaktywnym charakterze umożliwiające efektywną wymianę idei, 

myśli i wytworów oraz ich współtworzenie. 

Potencjał kreatywny i kulturowy jest również czynnikiem kapitału społecznego odgrywającym 

znaczącą rolę w gospodarce opartej na wiedzy i warunkującym innowacyjność – uznawaną coraz 

częściej za kluczowy mechanizm zmiany i rozwoju. Rozwój technologiczny i innowacje we 

współczesnej gospodarce osadzone są w ogólnym klimacie aktywności twórczej i otwartości na 

nowość. Tymczasem w Polsce nadal nie traktuje się twórczości i kultury jako istotnego zasobu 

rozwojowego. Dlatego też niezbędne są działania związane z ożywieniem debaty publicznej o 

kreatywności i kulturze, w kontekście osiągania celów zarówno społecznych, jak i gospodarczych.  

W ciągu najbliższych dziesięciu lat Polska będzie stopniowo wyczerpywać potencjał rozwojowy 

związany z fazą doganiania gospodarek wysoko rozwiniętych. Tymczasem, aby zapewnić sobie 

pozycję konkurencyjną, Polska powinna stać się twórcą kreatywnych rozwiązań. Od takiego kierunku 

rozwoju zależy także pozycja cywilizacyjna naszego kraju. Rozwój przemysłów kultury i przemysłów 

kreatywnych, przy jednoczesnym zwiększeniu dywersyfikacji źródeł finansowania, staje się z tej 

perspektywy pilnym zadaniem planowania strategicznego. 

Ważną kwestią dla rozwoju kultury jest mecenat. Niezbędne jest stworzenie ram  prawno-

instytucjonalnych dla mecenatu prywatnego i publicznego, w którym w sposób szczególny powinni 

być objęci twórcy, artyści i wykonawcy, a także twórczość artystyczna i eksperymentalna. W tym 

kontekście konieczne jest, z jednej strony zwiększenie dostępu do kultury, z drugiej podniesienie 

efektywności funkcjonowania instytucji kulturalnych. Z coraz większym nasileniem działają one nie 

tylko na polu krajowym, ale także europejskim i globalnym. Dlatego ważnym zadaniem w obrębie 

tego wyzwania jest budowanie spójnego wizerunku Polski za granicą poprzez promocję dorobku 

kulturowego, czego efektem powinna być rosnąca liczba inwestycji zagranicznych, a w konsekwencji 

także środków technologicznych, finansowych i społecznych, które pozwolą na dalszy rozwój 

potencjału kulturowego i kreatywnego w Polsce. 
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V. Cele, priorytety i kierunki działania (Układ celów do 2020 roku) 
 

Cel strategiczny: Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski 

Cel operacyjny  1  

Kształtowanie postaw sprzyjających 
kooperacji, kreatywności oraz 
komunikacji 

Cel operacyjny 2  

Poprawa mechanizmów partycypacji 
społecznej  
i wpływu obywateli na życie publiczne 

Cel operacyjny 3                         

Usprawnienie procesów komunikacji 
społecznej oraz wymiany wiedzy   

Cel operacyjny 4 

Rozwój i efektywne wykorzystanie 
potencjału kulturowego i kreatywnego   

Priorytet strategii 1.1. 

Wspieranie edukacji formalnej w 
zakresie metod nauczania sprzyjających 
kooperacji, kreatywności i komunikacji 
oraz rozwijanie demokratycznej kultury 
szkoły  

Priorytet strategii 2.1.  

Wspieranie mechanizmów współpracy 
instytucji publicznych z obywatelami  

Priorytet strategii 3.1.  

Zwiększanie dostępności informacji i 
poprawa jakości komunikacji w sferze 
publicznej  

Priorytet strategii 4.1.  

Wzmocnienie roli kultury  
w budowaniu spójności społecznej 

Kierunki działań: 

1.1.1. Upowszechnianie w systemie 
edukacji metod nauczania i dobrych 
praktyk w zakresie funkcjonowania 
szkół, rozwijających postawy kreatywne, 
kooperacji i komunikacji 

1.1.2. Kształcenie nauczycieli w zakresie 
rozwijania  kompetencji społecznych 
wśród uczniów i studentów 

1.1.3. Wzmocnienie edukacji 
obywatelskiej, medialnej i kulturalnej w 
procesach kształcenia 

Kierunki działań:  

2.1.1. Wzmocnienie i upowszechnienie 
mechanizmów dialogu obywatelskiego i 
dialogu społecznego 

2.1.2. Wspieranie rozwoju partnerstwa i 
innych form współpracy służących 
przekazywaniu realizacji zadań publicznych 
obywatelom 

2.1.3. Zwiększenie wykorzystania zasobów 
lokalnych instytucji publicznych dla 
rozwijania aktywności obywatelskiej 

Kierunki działań:  

3.1.1 Zwiększanie dostępności treści 
edukacyjnych, naukowych i 
kulturowych w domenie publicznej 

3.1.2. Ochrona własności intelektualnej 
i stworzenie warunków 
umożliwiających eksploatację treści w 
ramach dozwolonego użytku 
przewidzianego przepisami prawa 

3.1.3. Wspieranie mechanizmów 
samoregulacji i współregulacji w 
komunikacji społecznej 

Kierunki działań:  

4.1.1. Tworzenie warunków dla 
wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w 
kulturze  na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym 

4.1.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego oraz krajobrazu 

4.1.3  Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja 
i udostępnianie dóbr kultury 

Priorytet strategii 1.2.  Priorytet strategii 2.2.   Priorytet  strategii 3.2.  Priorytet strategii  4.2. 
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Cel strategiczny: Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski 

Cel operacyjny  1  

Kształtowanie postaw sprzyjających 
kooperacji, kreatywności oraz 
komunikacji 

Cel operacyjny 2  

Poprawa mechanizmów partycypacji 
społecznej  
i wpływu obywateli na życie publiczne 

Cel operacyjny 3                         

Usprawnienie procesów komunikacji 
społecznej oraz wymiany wiedzy   

Cel operacyjny 4 

Rozwój i efektywne wykorzystanie 
potencjału kulturowego i kreatywnego   

Wspieranie edukacji innej niż formalna 
ukierunkowanej na kooperację, 
kreatywność i komunikację społeczną   

Rozwój i wzmacnianie zorganizowanych 
form aktywności obywatelskiej 

Wspieranie mediów w kształtowaniu 
więzi społecznych, kulturowych i 
demokracji 

Wzmocnienie znaczenia kultury w 
rozwoju społeczno-gospodarczym 

Kierunki działań: 

1.2.1.  Rozwój kompetencji 
obywatelskich w uczeniu się innym niż 
formalne  

1.2.2.  Rozwój kompetencji  medialnych  
w uczeniu się innym niż formalne, 
szczególnie wśród osób w wieku 50+ i na 
obszarach wiejskich  

1.2.3. Rozwój kompetencji kulturowych 
w uczeniu się innym niż formalne oraz 
upowszechnienie różnych form 
uczestnictwa w kulturze 

1.2.4. Rozwijanie kompetencji 
społecznych liderów i animatorów  

Kierunki działań:  

2.2.1. Ułatwianie działalności organizacjom 
obywatelskim oraz wspieranie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 

2.2.2. Rozwijanie indywidualnej i 
korporacyjnej filantropii oraz wolontariatu 

2.2.3 Rozwój społecznego wymiaru sportu 

Kierunki działań:  

3.2.1. Zapewnienie powszechnego 
dostępu do usług medialnych  

3.2.2. Wyznaczanie wysokich 
standardów jakości treści mediów 
publicznych  

3.2.3. Wspieranie społecznej 
partycypacji w tworzeniu i 
upowszechnianiu polskich treści w 
mediach społecznych i komercyjnych 
oraz w Internecie  

3.2.4. Wzmacnianie niezależności i 
pluralizmu mediów oraz wspieranie 
mediów lokalnych, regionalnych i 
obywatelskich 

Kierunki działań:  

4.2.1 Rozwijanie współpracy między 
instytucjami kultury, oświaty, nauki i 
organizacjami społecznymi oraz 
podmiotami prywatnymi 

4.2.2. Rozwój infrastruktury kultury  i 
zwiększenie efektywności działania 
instytucji kultury i państwowych 
jednostek budżetowych działających w 
obszarze kultury 

4.2.3.  Rozwój systemu wsparcia dla 
sektora kreatywnego oraz wspieranie 
przedsiębiorczości w kulturze 

4.2.4. Rozwój kształcenia artystycznego i  
systemu wspierania talentów 

4.2.5. Wzmocnienie promocji  kultury 
polskiej za granicą 

Priorytet strategii 2.3.  

Wzmocnienie integracji i solidarności 
społecznej 

Kierunki działań:  

2.3.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej i innych form przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w 
tym wspieranie różnorodnych form 
samopomocy (pomoc dla samopomocy) 
2.3.2. Wspieranie poradnictwa prawnego, 
rodzinnego, psychologicznego, socjalnego i 
obywatelskiego 
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Opis celów, priorytetów i kierunków działań 

Cel strategiczny: Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-

gospodarczym Polski  

 

Cele operacyjne: 

Cel 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji; 

Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne; 

Cel 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy; 

Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.   
 

Powyższe cele operacyjne są ze sobą powiązane i przenikają się. Realizacja poszczególnych 

priorytetów i kierunków działań w odniesieniu do jednego celu operacyjnego wpływa na osiąganie 

pozostałych celów operacyjnych oraz celu strategicznego. 

Do pełnej realizacji wszystkich celów niezbędne jest współdziałanie różnych podmiotów aktywnych w 

sferze społecznej — podmiotów publicznych, organizacji społecznych, administracji samorządowej 

czy podmiotów prywatnych. 

Cel operacyjny 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji  

Przez postawy sprzyjające kooperacji, kreatywności oraz komunikacji rozumie się tutaj postawy 

budujące kapitał społeczny, rozwijane w trakcie edukacji: obywatelskiej, medialnej, kulturalnej, 

przyrodniczej82 (rozumianej jako rozwijanie świadomości środowiska), a także sportowej.  

Jednym z istotnych z perspektywy kapitału społecznego działań, podejmowanych przez politykę 

publiczną, jest wspieranie uczenia się przez całe życie. Temu tematowi poświęcony został jednak 

osobny dokument planistyczny Perspektywa uczenia się przez całe życie, którego realizacja będzie 

koordynowana przez  Ministra Edukacji Narodowej. 

Cel operacyjny 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperatywności, kreatywności oraz 

komunikacji będzie realizowany przez następujące priorytety strategii: 

Priorytet strategii 1.1.  Wspieranie edukacji formalnej w zakresie metod nauczania sprzyjających 

kooperacji, kreatywności i komunikacji oraz rozwijanie demokratycznej 

kultury szkoły; 

Priorytet strategii 1.2.  Wspieranie edukacji innej niż formalna83 ukierunkowanej na kooperację, 

kreatywność i komunikację społeczną.   

Priorytet strategii 1.1. Wspieranie edukacji formalnej w zakresie metod nauczania sprzyjających 
kooperacji, kreatywności i komunikacji oraz rozwijanie demokratycznej kultury szkoły 

Priorytet będzie realizowany z jednej strony poprzez zmiany systemowe w szkolnictwie, tzn. w 

programach i metodach nauczania oraz funkcjonowaniu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a 

z drugiej poprzez zmiany w systemie kształcenia nauczycieli.  

Priorytet obejmuje następujące kierunki działań:  

                                                           

82
 Edukacja przyrodnicza i sportowa została zawarta w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. 

83
 Edukacja inna niż formalna obejmuje edukację pozaformalną i nieformalną. 
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1.1.1. Upowszechnianie w systemie edukacji metod nauczania i dobrych praktyk w zakresie 

funkcjonowania szkół, rozwijających postawy kreatywne, kooperacji i komunikacji; 

1.1.2. Kształcenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji społecznych wśród uczniów i 

studentów;  

1.1.3. Wzmocnienie edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej w procesach kształcenia. 

1.1.1. Upowszechnianie w systemie edukacji metod nauczania i dobrych praktyk w zakresie 

funkcjonowania szkół, rozwijających postawy kreatywne, kooperacji i komunikacji 

Główne planowane działania:  

a. wspieranie wdrażania podstawy programowej84 wychowania przedszkolnego i kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół85, mającej na celu odejście od modelu kształcenia 

promującego zapamiętywanie i aplikację schematów na rzecz modelu promującego samodzielne 

i zespołowe zdobywanie informacji, krytyczne ich przetwarzanie, identyfikowanie problemów i 

szukanie oryginalnych strategii ich rozwiązywania; 

b. prowadzenie ewaluacji wdrażanej podstawy programowej pod kątem jakości i efektywności w 

zakresie kształcenia postaw i kompetencji społecznych86 oraz dokonywanie w niej niezbędnych 

zmian; 

c. zmniejszenie w systemie edukacji wagi zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym (w 

szkole) i wykładowym (na uczelni) na rzecz zajęć w małych grupach, oraz rozwijanie i 

upowszechnianie metod nauczania kształtujących aktywność, innowacyjność i kreatywność 

wśród uczniów i studentów (w tym praca własna w bibliotece lub w archiwum) oraz promowanie 

działań zespołowych; 

d. wspieranie metod nauczania rozwijających kompetencje medialne, umożliwiające korzystanie 

z zasobów cyfrowych; 

e. wspieranie działań mających na celu pomoc uczelniom w zakresie budowania nowych 

programów kształcenia, zbudowanych na efektach kształcenia; 

f. promowanie, informowanie oraz zachęcanie szkół i uczelni do uczestniczenia w różnego 

rodzaju projektach i przedsięwzięciach edukacyjnych z zakresu edukacji obywatelskiej, 

medialnej, kulturalnej i artystycznej, realizowanych przez instytucje i podmioty prowadzące 

działalność edukacyjną oraz organizacje pozarządowe; 

g. propagowanie uczestnictwa uczniów, studentów i nauczycieli w projektach krajowych i 

międzynarodowych sprzyjających kształtowaniu postaw i kompetencji społecznych; 

h. dalsze doskonalenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych służących podnoszeniu jakości 

procesu edukacji, w tym edukacji sprzyjającej kształtowaniu kompetencji społecznych; 

i. podniesienie rangi samorządu uczniowskiego i rady rodziców w ocenie pracy szkoły oraz rangi 

samorządu studenckiego w ocenie pracy uczelni. 
 

Opis planowanych działań: 

                                                           

84
 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 
2009 r. Nr 4, poz.17). 
85

 Zwaną dalej podstawą programową. 
86

 W SRKS kompetencje społeczne są rozumiane jako kompetencje obywatelskie, medialne i kulturalne.  
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Rozwijanie postaw i kompetencji społecznych odbywa się w procesie uczenia się przez całe życie, 

jednak szczególne znaczenie ma najwcześniejszy okres uczestnictwa w zorganizowanych formach 

uczenia się i funkcjonowania w grupach rówieśników. Dlatego kluczowe jest osiąganie, zawartych w 

podstawie programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, efektów uczenia się – w zakresie 

kształtowania kompetencji społecznych dzieci.  

Implementacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na wszystkich etapach 

edukacyjnych powinna zostać przeprowadzona do roku 2016. Niemniej potrzebne zmiany w systemie 

edukacyjnym nie nastąpią jedynie w wyniku reformy podstawy programowej. Ważne są zmiany w  

funkcjonowaniu szkół i stosowanie takich metod nauczania, które rozwijają aktywność, 

innowacyjność i kreatywność w uczeniu się. Trzeba wprowadzić przejrzyste zasady pracy placówek 

oświatowych, w tym formułowania wymagań, przestrzegania praw, oceniania, nagradzania i karania. 

W nauczaniu i pracy wychowawczej należy wykorzystywać codzienne doświadczenia uczniów, 

rzeczywiste wydarzenia życia publicznego, problemy środowiska lokalnego, a także włączać uczniów 

w rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów lokalnych przez realizację pozaszkolnych projektów 

społecznych.  

Szkoła powinna być postrzegana jako godna zaufania instytucja, zakorzeniona w społeczności 

lokalnej, rozwijająca postawy i kompetencje społeczne uczniów, ale także nauczycieli. Ważną rolę w 

budowaniu wzajemnego zaufania odgrywa wspieranie samorządności uczniowskiej jako realizacji 

prawa uczniów do współorganizowania pracy szkoły oraz własnej aktywności, włączenie rodziców – 

jako równorzędnych partnerów – w procesy szkolnej demokracji, a także działania na rzecz 

wzmocnienia samorządu szkolnego. Podobnie w przypadku samorządu studenckiego ważne jest 

wspieranie zaangażowania studentów w samorząd uczelni, jak i samorząd studencki na poziomie 

krajowym87.  

Jednocześnie ze zmianami programowymi i organizacyjnymi podejście do kształcenia w szkołach i 

uczelniach powinno stać się bardziej otwarte na dobre przykłady uczenia się innego niż formalne. 

Uczenie się tego typu szybciej dostosowuje się do zmian w społeczeństwie i w gospodarce – nie 

wymaga długotrwałych procedur tworzenia i zatwierdzania programów kształcenia, ich wdrażania, 

doskonalenia nauczycieli, rozwoju nadzoru nad ich realizacją i, w końcu, rozwoju systemu oceny 

efektów kształcenia, w tym oceny zewnętrznej. Tymczasem, w tradycyjnej szkole, także w szkole 

wyższej, postępuje się odwrotnie – uczniowie i studenci funkcjonują w bezpiecznym i 

przewidywalnym otoczeniu, najczęściej słuchają i powtarzają treści kształcenia za nauczycielem lub 

podręcznikiem, najczęściej też na zajęciach „patrzą sobie na plecy” i mało mają okazji do prawdziwej 

pracy zespołowej. W systemie edukacji należy relatywnie zmniejszyć wagę zajęć prowadzonych w 

systemie klasowo-lekcyjnym (w szkole) i wykładowym (na uczelni) na rzecz zajęć w małych grupach, a 

także, szczególnie w szkole wyższej, zdecydowanie podnieść udział, znaczenie i rygoryzm oceny pracy 

własnej studenta (praca w bibliotece lub archiwum, częste i rzetelnie oceniane indywidualne zadania 

analityczne, a na ich podstawie prace pisemne lub prezentacje ustne; projekty zespołowe nastawione 

na twórcze i samodzielne zdefiniowanie i zrealizowanie zadań, również zawodowych/praktycznych). 
Kształcenie i szkolenie promujące kreatywność i innowacyjność powinno łączyć indywidualne 

podejście do uczniów, studentów i słuchaczy kursów dla dorosłych z rozwijaniem zdolności do pracy 

zespołowej88. 

                                                           

87
 Organizowany w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

88
 Na podstawie Perspektywy uczenia się przez całe życie – dokument MEN z dnia 4 lutego 2011 r. 



 

45 | S t r o n a  
  

Schematyczność w uczeniu można eliminować poprzez m.in.: różnicowanie źródeł wiedzy, aktywną 

współpracę między nauczycielami czy promowanie zespołowości. Postawy i kompetencje – 

obywatelskie i kooperatywne, kulturalne i kreatywne, medialne i informacyjne – można kształtować 

podczas różnych zajęć. Postawy obywatelskie kształtuje się np. podczas edukacji sportowej, a 

kompetencje medialne w trakcie planowania i realizacji projektów zespołowych, zwłaszcza jeśli 

technologie informacyjno-komunikacyjne będą stale wykorzystywane w szkole, także do kontaktów z 

nauczycielami via e-mail, a nie jedynie podczas zajęć w tzw. „pracowni komputerowej". 

Na poziomie szkolnictwa wyższego wdrażanie nowych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym (nowelizacja ustawy z 18 marca 2011 r. , Dz. U. Nr 84 Poz. 455), w zakresie nowych 

możliwości konstruowania programów kształcenia i oparcia kształcenia na efektach, umożliwi 

odejście od popularnego nauczania ściśle dziedzinowego/zawodowego w stylu faktograficznym na 

rzecz modelu łączącego kształcenie dziedzinowe (analityczno-krytyczne) i zawodowe (praktyczne) z 

doskonaleniem szerokiego spektrum kompetencji kluczowych89.  

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. .2572, z 

późn. zm.), 

b. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17), 

c. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.). 

1.1.2. Kształcenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji społecznych wśród uczniów i 

studentów 

Główne planowane działania: 

a. wprowadzenie do programu kształcenia nauczycieli zagadnień dotyczących kształtowania 

postaw i kompletacji społecznych wśród uczniów;  

b. promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy na zasadzie partnerstwa między 

nauczycielami, rodzicami i szkołami; 

c. wspieranie doskonalenia nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury w zakresie 

efektywnej realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej;  

d. stworzenie i wdrożenie systemu wsparcia dla nabywania uprawnień przez artystów, 

sportowców, informatyków, osób mających kompetencje obywatelskie, kulturalne i medialne 

(dual-career) do nauczania w szkole (np. muzyki, plastyki, wf., edukacji obywatelskiej); 

e. promowanie metod nauczania sprzyjających kreatywności, kooperacji i komunikacji wśród 

pracowników oświaty i administracji publicznej; 

f. upowszechnienie wzorów współpracy nauczycieli  w małych zespołach skoncentrowanych na  

wspomaganiu procesów uczenia się, rozliczających się wzajemnie ze skuteczności nauczania, 

stale wymieniających doświadczenia, wspólnie doskonalących jakość własnej pracy; 

g. wprowadzenie do polskiego systemu edukacji rozwiązań wynikających z Krajowych Ram 

Kwalifikacji, mających na celu poprawę przejrzystości i spójności krajowego systemu 

kwalifikacji. 

                                                           

89
 Na podstawie Perspektywy uczenia się przez całe życie – dokument MEN z dnia 4 lutego 2011 r. 
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Opis planowanych działań: 

Aby  prawidłowo wdrażać nową podstawę programową – w zakresie rozwijania postaw i kompetencji 

społecznych uczniów, umiejętności krytycznego odbioru przekazu medialnego, aktywności i 

innowacyjności – należy przede wszystkim przygotować i wprowadzić zmiany w systemie kształceniu 

nauczycieli, a ponadto umożliwić specjalistom (artystom, sportowcom itp.) nabywanie kompetencji i 

uprawnień nauczycielskich. Trzeba również wspierać działania na rzecz wymiany wiedzy i 

doświadczeń z zakresu współpracy nauczycieli i szkół, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz 

prowadzenia zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych 

w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. 

Sposób organizacji i zakres kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych określa rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia 

nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110). Obowiązujące przepisy przewidują możliwość uzyskania 

przygotowania pedagogicznego przez osoby, które nie ukończyły specjalizacji nauczycielskiej, na 

podyplomowych studiach pedagogicznych bądź odpowiednich kursach kwalifikacyjnych, jednakże 

przekwalifikowanie do zawodu nauczyciela wymaga wsparcia i promocji oraz wypracowania 

mechanizmów współpracy tych osób ze szkołami (pensum).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego szkoły zobowiązane są do opracowywania 

programu nauczania, programu wychowawczego oraz programu profilaktyki określających cele i 

sposoby ich realizacji. Programy te w połączeniu z planem nadzoru tworzą plan pracy szkoły. Dlatego 

przygotowując dokumenty określające ramy pracy nauczycieli i rady pedagogicznej należy 

uwzględniać zajęcia służące podnoszeniu kompetencji w zakresie budowania kapitału społecznego. 

Jednym z podstawowych kierunków zmian w kulturze pracy polskich szkół powinno być 

upowszechnianie wzoru szkoły jako instytucji uczącej się. Kluczowe znaczenie dla tego wzoru ma 

współpraca między nauczycielami, którzy doskonalą swój warsztat pracy poprzez wymianę wiedzy i 

doświadczeń w małych zespołach przedmiotowych i ponadprzedmiotowych, koncentrujących się na 

doskonaleniu procesów uczenia się przebiegających w społeczności uczniów.  

Wprowadzenie do polskiego systemu edukacji Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) jest nie tylko 

realizacją zobowiązań europejskich, ale przede wszystkim ma na celu podniesienie jakości systemu 

kształcenia. Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący 

różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy przede wszystkim zwiększaniu przejrzystości, 

dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK są tworzone m.in. dla potrzeb rynku pracy i 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji mogą być narzędziem, które 

przesunie akcenty w systemie kształcenia – z procesu kształcenia na efekty procesu kształcenia. Opis 

efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów będzie odnosił się do trzech elementów: 

wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych. Program studiów będzie przygotowany w taki 

sposób, aby student rozwinął się w tych trzech dziedzinach. Tym samym, po raz pierwszy w 

szkolnictwie wyższym pojawi się element kształcenia kompetencji społecznych. Jest to istotne, 

ponieważ kompetencje te przekładają się na jakość życia codziennego każdego człowieka, zarówno w 

sferze prywatnej, jak i publicznej.  

Niezwykle ważne jest, aby osoby uczestniczące w procesie edukacji na poziomie wyższym nabywały 

takich kompetencji jak: komunikatywność, kreatywność, mobilność, współpraca z innymi, 

odpowiedzialność za wspólnotę lokalną czy odpowiedzialność za podejmowane decyzje w sferze 
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publicznej, ponieważ to one stają się później często nauczycielami, liderami i inicjatorami działań w 

swoim środowisku prywatnym, zawodowym i społecznym. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie 

standardów kształcenia nauczycieli; 

b. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324); 

c. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  Nr 164, poz. 1365, z 

późn. zm.) 

 

1.1.3. Wzmocnienie edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej w procesach kształcenia  

Główne planowane działania: 

a. wspieranie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół, mającej na celu samodzielne i zespołowe 

zdobywanie informacji, krytyczne ich przetwarzanie, identyfikowanie problemów i szukanie 

oryginalnych strategii ich rozwiązywania; 

b. opracowywanie i wdrażanie aktualizacji treści dotyczących edukacji obywatelskiej, medialnej i 

kulturalnej po pełnym wdrożeniu i ewaluacji nowej podstawy programowej w poszczególnych 

typach szkół oraz identyfikacji obszarów wymagających zmian90; 

c. wspieranie kształtowania kompetencji społecznych podczas różnych zajęć, w tym szczególnie 

w trakcie planowania i realizacji projektów zespołowych; 

d. promowanie dobrych praktyk dotyczących sposobu wprowadzania zajęć służących budowaniu 

kompetencji społecznych do programów nauczania i planu pracy szkoły, a także realizacji tych 

zajęć; 

e. promowanie współpracy szkół z organizacjami obywatelskimi, mediami, instytucjami kultury 

w zakresie prowadzenia edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej (np. przez konkursy i 

publikacje); 

f. stworzenie bazy zasobów audiowizualnych wytworzonych przez nadawców publicznych i inne 

podmioty publiczne, z możliwością ich wtórnego wykorzystywania i przetwarzania, jako 

materiału edukacyjnego dla systemu kształcenia w szkołach wszystkich typów; 

g. wspieranie inicjatyw w rozwijaniu współpracy naukowców z uczniami i nauczycielami szkół 

ponadpodstawowych w tworzeniu projektów edukacyjnych; 

h. wspieranie projektów edukacyjnych przygotowujących do odbioru sztuki i mediów. 

Opis planowanych działań: 

Prowadzona w szkole edukacja obywatelska nie może ograniczyć się do lekcji i podręcznika. Powinna 

być rozumiana szeroko, jako budowanie nawyku i umiejętności angażowania się we wspólne sprawy, 

powinna także wiązać się ze stworzeniem w polskich szkołach publicznej przestrzeni otwartej na 

uczniów, rodziców i nauczycieli, a także z aktywnym włączeniem szkół w sieci społeczne, 

dostarczające uczniom (ale również rodzicom i nauczycielom) pozytywnych doświadczeń 

obywatelskich. 

                                                           

90
 Wdrażanie reformy programowej w liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych 

zakończy się za sześć lat, w roku 2015; w technikach i liceach artystycznych – w roku 2016, zaś w liceach 
uzupełniających – w roku 2017.  
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Edukacja medialna, rozumiana jako przygotowanie do autonomicznego i krytycznego odbioru 

wszelkich przekazów medialnych, w tym przekazów reklamowych, powinna być prowadzona na 

wszystkich etapach edukacji szkolnej. Edukacja medialna nie jest odrębnym przedmiotem, zgodnie z 

zapisem zawartym w załączniku do podstawy programowej, wprowadzonej rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, „każdy nauczyciel 

powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej”. Tymczasem burzliwy rozwój mediów 

elektronicznych wymaga uwzględnienia w podstawie programowej szczegółowych wymogów 

dotyczących kompetencji medialnych, takich jak np. analiza i interpretacja utworu audiowizualnego, 

krytyczna analiza przekazu reklamowego, wykorzystywanie Internetu jako narzędzia komunikacji itp. 

Problematyka edukacji medialnej, a także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa korzystania z 

Internetu powinny znaleźć się również w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.  

Ponadto, ze względu na stojące przed Polską wyzwania w dziedzinie technologii informacyjno-

komunikacyjnych system edukacji musi uwzględniać takie formy kształcenia, które rozwijają 

kompetencje w tym zakresie. Posługiwanie się technologiami cyfrowymi jest jedną z ośmiu kluczowych 

kompetencji ważnych dla wzmacniania społeczeństwa opartego na wiedzy. Podstawową barierą w 

upowszechnianiu technologii informacyjno-komunikacyjnych i zmniejszaniu wykluczenia cyfrowego 

jest nie tyle brak dostępu do komputerów i Internetu, ile brak wiedzy, motywacji i umiejętności 

wykorzystywania tych technologii. Rozbudowanie kompetencji medialnych uwzględniających m.in. 

wyszukiwanie i przetwarzanie informacji oraz samodzielne tworzenie treści, umożliwi zlikwidowanie 

przepaści cyfrowej i posłuży lepszemu wykorzystaniu szans, jakie dają nowoczesne technologie.  

W przypadku edukacji kulturalnej ważne jest wspieranie projektów skierowanych zarówno do 

nauczycieli, jak i uczniów, których celem jest przygotowanie do odbioru kultury oraz wykorzystania 

sztuki (np. filmu, muzyki) w nauczaniu szkolnym. Projekty edukacyjne powinny  przygotowywać do 

obcowania ze sztuką, uczyć jej krytycznego odbioru, rozwijać aktywność twórczą młodych ludzi, 

pomaga odkryć własne pasje i talenty. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

b. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół. 

 
 

Priorytet strategii 1.2. Wspieranie edukacji innej niż formalna ukierunkowanej na kooperację, 
kreatywność i komunikację społeczną 

W warunkach intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego tradycyjny model kariery edukacyjnej 

i zawodowej, polegający na intensywnym kształceniu (formalnej nauce) w latach młodości, w tym na 

zdobywaniu kwalifikacji zawodowych oraz na jak najdłuższym utrzymaniu zatrudnienia w wyuczonym 

zawodzie, wyczerpuje się. Kompetencje i kwalifikacje muszą być stale odnawiane tak, aby mogły 

sprostać wyzwaniom zmieniających się technologii, globalizacji procesów gospodarczych i warunków 

społecznych. 

Tym samym, coraz większą rolę odgrywa uczenie się inne niż formalne, odbywające się w różnych 

miejscach i przez całe życie dla uzyskania wyższych kompetencji i kwalifikacji. Podejmowane w tym 

obszarze działania polegają na wspieraniu szeroko rozumianej edukacji społecznej, efektywnie 

wykorzystującej dostępne publicznie przestrzenie oraz potencjał tkwiący w ludziach i instytucjach. 
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Społeczne formy oświaty są alternatywą dla szkolnictwa formalnego w kształtowaniu postaw i 

kompetencji społecznych, ponadto skutecznie przeciwdziałają różnego rodzaju wykluczeniom.  

Priorytet obejmuje następujące kierunki działań:  

1.2.1.  Rozwój kompetencji obywatelskich w uczeniu się innym niż formalne; 

1.2.2.  Rozwój kompetencji medialnych w uczeniu się innym niż formalne, szczególnie wśród 

osób w wieku 50+ i na obszarach wiejskich; 

1.2.3.  Rozwój kompetencji kulturowych w uczeniu się innym niż formalne oraz 

upowszechnienie różnych form uczestnictwa w kulturze; 

1.2.4.  Rozwijanie kompetencji społecznych liderów i animatorów. 

 

1.2.1.  Rozwój kompetencji obywatelskich w uczeniu się innym niż formalne   

Główne planowane działania: 

a. wypracowanie i wdrożenie spójnej propozycji zmian prawno-instytucjonalnych dla rozwoju 

kompetencji obywatelskich w uczeniu się innym niż formalne; 

b. wypracowanie programów oraz systemów finansowania edukacji obywatelskiej w radiofonii i 

telewizji komercyjnej i publicznej (dla realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 

grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.); 

c. opracowanie i upowszechnienie standardów zdobywania kompetencji obywatelskich w 

uczeniu się innym niż formalne; 

d. wzmacnianie kompetencji kadr w zakresie edukacji obywatelskiej; 

e. wsparcie działań w zakresie edukacji obywatelskiej skierowanych do różnych grup 

wiekowych, realizowanych przez organizacje społeczne, media, instytucje publiczne, 

zgodnych z opracowanymi standardami edukacji obywatelskiej; 

f. promowanie zdobywania kompetencji obywatelskich oraz upowszechnianie dobrych praktyk 

w zakresie realizacji projektów edukacji obywatelskiej. 

Opis planowanych działań: 

Edukacja obywatelska realizowana w środowisku innym niż formalne nie jest w żaden sposób 

regulowana prawnie. Dotychczas nie ma także instytucji, która kompleksowo zajmowałaby się 

podnoszeniem poziomu wiedzy obywatelskiej. Obecne, niewystarczające w stosunku do potrzeb, 

działania w tym zakresie realizowane są przede wszystkim przez organizacje obywatelskie, których 

finansowe, instytucjonalne i ludzkie możliwości są ograniczone. To powoduje, że edukacja ta nie ma 

ciągłego charakteru i nie uwzględnia często podstawowych, istotnych z punktu widzenia życia 

publicznego treści. Dlatego niezbędne jest wypracowanie i wdrożenie trwałych prawno-

instytucjonalnych rozwiązań, które stymulowałyby edukację obywatelską inną niż formalna oraz 

monitorowały jakość informacji przekazywanej obywatelom. Nie chodzi o to, aby państwo przejęło 

realizację działań w tej sferze, ale żeby stworzyło warunki do rozwoju trwałej i wysokiej jakości 

edukacji obywatelskiej w nauczaniu innym niż formalne.  

Przygotowanie spójnego pakietu zmian prawno-instytucjonalnych, które tworzyłyby warunki 

przyjazne do rozwoju nieformalnej edukacji obywatelskiej będzie prowadzone z udziałem resortów, 

przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, 

organizacji obywatelskich i środowisk naukowych. Wypracowane rozwiązania prawne i 

instytucjonalne zostaną włączone do zadań administracji publicznej i podmiotów zaangażowanych w 
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realizację działań z zakresu edukacji obywatelskiej (np. Uniwersytety Trzeciego Wieku). Aby zapewnić 

wysoką jakość prowadzonej edukacji obywatelskiej, należy opracować i wdrożyć standardy 

prowadzenia działań w tej sferze. Konieczne jest także wzmacnianie kompetencji osób, które 

prowadzą edukację obywatelską w systemie innym niż formalny.  

W celu stymulowania rozwoju edukacji obywatelskiej trzeba wspierać projekty realizowane 

bezpośrednio przez organizacje społeczne, media oraz instytucje publiczne, skierowane do różnych 

grup wiekowych i realizowane zgodnie z wypracowanymi standardami. Najbardziej wartościowe i 

użyteczne projekty będą upowszechniane jako przykłady dobrych praktyk. Do realizacji tych działań 

wykorzystane zostaną doświadczenia we wspieraniu tego typu przedsięwzięć przez MPiPS w ramach 

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) oraz realizowane przez jednostki 

samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w ramach Działania 8.3. „Zapobieganie 

wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 

2013. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), 

b. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, 

poz. 437, z późn. zm.), 

c. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. 

zm.). 

 

1.2.2. Rozwój kompetencji medialnych w uczeniu się innym niż formalne, szczególnie wśród osób w 

wieku 50+ i na obszarach wiejskich 

Główne planowane działania: 

a. wypracowanie i wdrożenie spójnych rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie rozwoju 

kompetencji medialnych w uczeniu się innym niż formalne; 

b. wspieranie realizacji działań wynikających z Europejskiej Agendy Cyfrowej dotyczących 

zwiększania dostępności do nowych technologii służących budowaniu zaufania do 

środowiska cyfrowego; 

c. wsparcie edukacji medialnej o charakterze międzypokoleniowym, adresowanej do 

przedstawicieli różnych grup wiekowych, środowisk, osób niepełnosprawnych i innych osób 

wykluczonych cyfrowo; 

d. zwiększenie dostępu do nowych technologii i edukacji medialnej na poziomie lokalnym, 

zwłaszcza na terenach wiejskich, przez zmianę tradycyjnej roli bibliotek, domów kultury oraz 

archiwów; 

e. wsparcie projektów edukacji medialnej realizowanych przez media publiczne i 

koncesjonowane; 

f. wzmacnianie kompetencji kadr w zakresie edukacji medialnej. 

 

 

Opis planowanych działań: 

Polityka dotycząca edukacji medialnej i informacyjnej opiera się na przekonaniu, że dla zwiększenia 

kompetencji medialnych niezbędne jest podjęcie działań edukacyjnych i szkoleniowych, mających na 

celu zwiększenie wśród obywateli, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, świadomości korzyści 

oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą współczesne media audiowizualne. Edukacja medialna to 
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fundamentalne narzędzie uświadamiające obywatelom, w jaki sposób media kształtują przekazy oraz 

filtrują spostrzeżenia i przekonania. Medialna alfabetyzacja wszystkich obywateli, nie tylko młodzieży 

uczącej się, stanowi obowiązek państwa. Trzeba także redukować skutki wykluczenia cyfrowego, 

najbardziej widocznego pośród mieszkańców obszarów wiejskich, które umieszcza jednostki i grupy 

na marginesie społeczeństwa informacyjnego. Wykluczenie to obejmuje zarówno brak fizycznego 

dostępu do technologii, jak i brak umiejętności potrzebnych do ich użycia.  

Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie. W Polsce systematycznie rośnie procent ludzi, którzy 

przekroczyli 50 rok życia, i tych, którzy przekroczyli kolejne progi (65, 75, 85). Rozwojowi edukacji 

medialnej powinny towarzyszyć zatem działania na rzecz cyfrowej inkluzji seniorów. Osoby w wieku 

50+ należy zachęcać do edukacji na poziomie wyższym, w celu odnawiania kompetencji, umiejętności 

i wiedzy uzyskanych podczas odbytych wcześniej studiów. Dlatego trzeba rozwijać nowe formy 

kształcenia: Uniwersytety Otwarte, e-learning (kształcenie na odległość), Uniwersytety Drugiego 

Wieku (osoby 50+) czy Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW). Zajęcia dla słuchaczy UTW 

bezpośrednio wpływają na ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych, 

pozwalając jednocześnie na wyłanianie w tym środowisku grupy liderów i animatorów mogących – 

jako wolontariusze – prowadzić zajęcia w różnych placówkach kultury, klubach itp. Szczególne 

znaczenie pełni także edukacja medialna, prowadzona przez same media, dociera bowiem do 

wszystkich użytkowników.  

Edukację medialną i informacyjną osób starszych należy prowadzić przez wsparcie instytucjonalne i 

finansowe wcześniej wymienionych instytucji. Będą one najlepiej potrafiły przygotować odpowiednią 

ofertę edukacyjną przy wykorzystaniu doświadczeń zebranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego i organizacje pozarządowe w ramach Działania 8.3 „Zapobieganie wykluczeniu 

cyfrowemu – e-Inclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. 

Jednym z narzędzi realizacji działania będzie Wieloletni Program Rządowy Kultura+, prowadzony 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który koncentruje się na podniesieniu jakości i 

standardów funkcjonowania gminnych bibliotek publicznych na terenach wiejskich i w małych 

miastach, zwiększy także dostęp do nowych mediów. Ponadto, wspierając digitalizację zasobów 

kulturowych, ułatwi dostęp do kultury przez Internet.  

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

90, poz. 631, z późn. zm.), 

b. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

c. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 123, poz. 698, z późn. zm.), 

d. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.),  

e. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 

1198, z późn. zm.), 

f. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 

1204, z późn. zm.), 

g. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). 
 

1.2.3. Rozwój kompetencji kulturowych w uczeniu się innym niż formalne oraz upowszechnienie 

różnych form uczestnictwa w kulturze  
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Główne planowane działania: 

a. wypracowanie i wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych ułatwiających prowadzenie 

edukacji kulturalnej realizowanej poza systemem szkolnym; 

b. budowanie kompetencji i nawyków kulturowych oraz wspieranie uczestnictwa w kulturze; 

c. wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej i animacji kultury realizowanych przez różne 

podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości do 15 000 mieszkańców; 

d. wzmocnienie edukacji artystycznej prowadzonej w systemie innym niż formalny; 

e. wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni publicznej; 

f. wspieranie edukacji regionalnej, nakierowanej na tradycję i dziedzictwo kulturowe; 

g. upowszechnianie formuły otwartych sezonów instytucji kultury (np. nocy muzeów); 

h. wspieranie projektów edukacyjnych i animacyjnych w zakresie działań eksperymentalnych i 

nowatorskich; 

i. realizacja programów stypendialnych dla amatorów i profesjonalistów po 35. roku życia; 

j. realizacja programów stypendialnych dla najmłodszych, z uwzględnieniem grup 

wykluczonych;  

k. wieloletni program na rzecz czytelnictwa i podniesienia kompetencji językowych; 

l. działania na rzecz mobilności uczniów (stypendia); 

m. opracowanie i realizacja programów współpracy mediów, w szczególności publicznych, ze 

środowiskami twórczymi. 

Opis planowanych działań: 

Edukacja kulturalna i animacja kultury mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu kompetencji 

kulturowych oraz wzmacnianiu więzi społecznych opartych na kulturze i na wartościach w niej 

zawartych. Podstawowym celem edukacji kulturalnej jest zachęcanie do aktywnego i twórczego 

uczestnictwa w kulturze. Animacyjny model edukacji, sprzyjający samemu procesowi edukacyjnemu, 

opiera się przede wszystkim na aktywizowaniu potencjalnych odbiorców, a także na budowaniu 

partnerstwa w działaniu artystycznym. Poprzez działania animacyjne edukacja kulturalna przyczynia 

się do budowania zaufania społecznego i wspiera mechanizmy integracji społecznej.  

Niezwykle ważnym aspektem w realizacji tego działania jest ułatwianie dostępu do kultury. Kontakt z 

kulturą wpływa bowiem na funkcjonowanie całej społeczności. Tworzy wspólny kontekst społeczny i 

zachęca do działań artystycznych, sprzyja tworzeniu nowych, oryginalnych i innowacyjnych rzeczy. W 

wymiarze jednostkowym, a w konsekwencji także społecznym, angażowanie się w działania twórcze 

przyczynia się do rozwoju każdego z uczestników, pozwalając przełamywać własne schematy 

myślowe oraz ugruntowuje przekonanie o własnej kreatywności.  

Wspieranie uczestnictwa w kulturze ma na celu wzmacnianie kompetencji kulturowych obywateli, ale 

także rozwój postaw opartych na tolerancji, otwartości i kreatywności. Uczestnictwo w kulturze 

rozumiane jest tu w kategoriach biernych i aktywnych form kontaktu z kulturą, obejmuje zarówno 

tradycyjne, jak i nowe formy aktywności kulturalnej. Istotnym elementem budowania kompetencji 

kulturowych będą też długofalowe działania służące wspieraniu czytelnictwa i podnoszenia 

kompetencji językowych. Są to równocześnie działania współbieżne i uzupełniające względem zadań 

wspierających kompetencje komunikacyjne. 

Dla realizacji działania niezbędne jest usprawnienie współpracy między różnymi podmiotami 

podejmującymi działania edukacyjne i animacyjne w kulturze, co wymaga zmian otoczenia prawno-

organizacyjnego, w tym przede wszystkim wdrożenia zmian deregulacyjnych w ustawie z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, 

poz. 123, z późn. zm.). 
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1.2.4. Rozwijanie  kompetencji społecznych liderów i animatorów  

Główne planowane działania: 

a. wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania liderów i animatorów; 

b. wspieranie  projektów kształcenia animatorów społecznych i kulturalnych realizowanych 

przez szkoły średnie, wyższe i organizacje społeczne; 

c. wsparcie innowacyjnych projektów animacji społecznej i kulturalnej realizowanych przez 

instytucje publiczne i organizacje społeczne; 

d. promowanie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż 

formalne oraz pracy społecznej.  

Opis planowanych działań: 

Istotną rolę w animowaniu i realizacji aktywności obywatelskiej i kulturalnej odgrywają liderzy, którzy 

wyznaczają cele i potrafią wokół nich organizować obywateli. Można powiedzieć, że liderzy są siłą 

napędową aktywności obywatelskiej, podczas gdy animatorzy społeczni umożliwiają jej rozbudzenie. 

Dlatego też niezbędne jest wzmocnienie procesów kształcenia liderów i animatorów społecznych. 

Jednym z projektowanych kierunków będzie m.in. wspieranie działań wzmacniających umiejętności 

psychospołeczne liderów i animatorów (np. efektywna komunikacja, praca w grupie, twórcze 

rozwiązywanie problemów etc.), stymulujących rozwój osobisty i zawodowy oraz usprawniających 

funkcjonowanie społeczne.  

Jednym z podstawowych elementów rozwoju osobowego jest uczenie się przez całe życie jest. Z 

uwagi na rosnącą rolę nieustannego pozaformalnego uczenia się, zdobywania nowej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji należy stworzyć system, który umożliwiałby potwierdzenie ich nabycia 

niezależne od miejsca i formy ich nabywania.  

Należy także systemowo i finansowo wspierać podmioty działające na rzecz uczenia się innego niż 

formalne. Działania te mogą bowiem stanowić ważne uzupełnienie kształcenia w systemie 

formalnym, zwłaszcza w dziedzinach, gdzie niwelowanie deficytów kształcenia formalnego jest 

najbardziej pożądane społecznie (np. edukacja obywatelska, kulturalna, medialna czy rozwijanie 

kompetencji społecznych). W ramach powyższych działań zostaną wykorzystane m.in. rozwiązania 

bądź doświadczenia nabyte w ramach wdrażania Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 

 
 

Syntetyczne ujęcie działań dla celu 1  Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności 
oraz komunikacji przedstawia tabela nr 1 w załączniku nr 2 Instrumenty wdrożeniowe i ich 
zastosowanie w SRKS. 
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Cel operacyjny 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie 

publiczne  

Podstawowym warunkiem wzmocnienia kapitału społecznego i jego udziału w rozwoju społeczno-

gospodarczym kraju jest stworzenie kompleksowej polityki państwa w zakresie zwiększania 

aktywności obywatelskiej, wzrostu udziału obywateli w życiu publicznym oraz ich wpływu na 

planowanie i realizację zadań publicznych. Korzystając z dostępnych instrumentów, przede wszystkim 

prawnych, instytucjonalnych, informacyjno-edukacyjnych i finansowych należy rozwijać te sfery 

aktywności obywatelskiej i relacji z państwem, które dotychczas nie miały wystarczającego 

odzwierciedlenia w porządku prawnym i politykach publicznych, czyli dialogu obywatelskiego, 

ekonomii społecznej oraz poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Planowane działania zakładają 

także niwelowanie różnic w poziomie aktywności obywatelskiej, a w szczególności wsparcie osób 

wykluczonych społecznie. 

Cel operacyjny 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie 

publiczne będzie realizowany przez następujące priorytety strategii: 

Priorytet strategii 2.1.  Wspieranie mechanizmów współpracy instytucji publicznych z obywatelami;  

Priorytet strategii 2.2.   Rozwój i wzmacnianie zorganizowanych form aktywności obywatelskiej;  

Priorytet strategii 2.3.  Wzmocnienie integracji i solidarności społecznej.  

 

Priorytet strategii 2.1. Wspieranie mechanizmów współpracy instytucji publicznych z obywatelami 

Priorytet ten zakłada, że dla zwiększenia partycypacji obywatelskiej w życiu publicznym niezbędne 

jest stworzenie warunków sprzyjających współdziałaniu obywateli i instytucji publicznych. 

Priorytet obejmuje następujące kierunki działań:  

2.1.1. Wzmocnienie i upowszechnienie mechanizmów dialogu obywatelskiego i dialogu 

społecznego;  

2.1.2.  Wspieranie rozwoju partnerstwa i innych form współpracy służących przekazywaniu 

realizacji zadań publicznych obywatelom;  

2.1.3.  Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych dla rozwijania 

aktywności obywatelskiej.  

2.1.1. Wzmocnienie i upowszechnienie mechanizmów dialogu obywatelskiego i dialogu 
społecznego 

Główne planowane działania: 
a. wdrożenie stałego mechanizmu monitorowania dostępu obywateli do informacji publicznej 

oraz jakości dostępnej informacji publicznej;  

b. dokonanie przeglądu obowiązujących regulacji prawnych w zakresie zgodności z Dyrektywą 

2003/98/WE Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego; 

c. nowelizacja istniejących regulacji prawnych, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej na podstawie wyników prowadzonego monitoringu; 

d. wsparcie projektów zwiększających dostęp obywateli do informacji publicznej i 

upowszechniających różne formy kontroli społecznej działań administracji publicznej;  

e. nowelizacja istniejących regulacji prawnych, służących wprowadzeniu obligatoryjnych 

konsultacji społecznych i innych form dialogu obywatelskiego i społecznego w sprawach 
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istotnych z punktu widzenia obywateli; rozwiązania te powinny stanowić spójny system 

dialogu obywatelskiego i społecznego na poziomie krajowym, rządowym i lokalnym; 

f. nowelizacja istniejących regulacji prawnych w celu wprowadzenia instrumentów, 

ułatwiających obywatelom udział w stanowieniu prawa (w tym budżetu partycypacyjnego) 

oraz przygotowanie i upowszechnienie tych instrumentów – w szczególności dotyczy to 

wzmocnienia inicjatywy uchwałodawczej obywateli na poziomie lokalnym; 

g. wsparcie roli edukacji, dialogu obywatelskiego i społecznego oraz debat publicznych w życiu 

społeczno – politycznym; 

h. wsparcie projektów, realizujących wysokiej jakości debaty publiczne, wraz ze stworzeniem 

warunków dla ich wpływu na procesy decyzyjne; 

i. wzmocnienie organizacji partnerów społecznych jako rzeczników interesów społecznych w 

procesach tworzenia prawa i polityk publicznych; 

j. wzmocnienie roli instytucji dialogu społecznego, działających na szczeblu krajowym, 

regionalnym i zakładowym, czego konsekwencją będzie wzrost ich znaczenia oraz znaczenia 

podejmowanych przez nie ustaleń i rekomendacji; 

k. zintegrowanie istniejących instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego na poziomie 

rządowym. 

Opis planowanych działań: 

Urzeczywistnieniem udziału obywateli w życiu publicznym jest dialog obywatelski, rozumiany jako 

trwałe, zinstytucjonalizowane mechanizmy wpływania obywateli na decyzje podejmowane przez 

administrację publiczną wszystkich szczebli. Służą one m.in. do tworzenia i realizacji skutecznych, 

efektywnych i użytecznych z punktu widzenia obywatela polityk publicznych. Istniejące w naszym 

kraju mechanizmy dialogu obywatelskiego są dość słabe i stosowane przez administrację publiczną w 

ograniczonym zakresie, dlatego trzeba je wzmacniać i upowszechniać. 

Fundamentem dialogu obywatelskiego jest dostęp obywateli do informacji publicznej. Dzięki temu 

obywatele zdobywają wiedzę niezbędną do tego, aby w świadomy i kompetentny sposób wpływać na 

decyzje podejmowane przez administrację publiczną i ich realizację. Należy przygotować i uruchomić 

stały system monitorowania dostępu obywateli do informacji publicznej oraz jakości dostępnej 

informacji publicznej. W oparciu o wyniki monitoringu przeprowadzona zostanie nowelizacja ustawa 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wraz z aktami wykonawczymi, 

poprawiająca m.in. skuteczność wypełniania obowiązków w zakresie udostępniania informacji przez 

urzędy publiczne i inne podmioty do tego zobowiązane. Gospodarzem tego zakresu działań jest MAC, 

przy czym w proces monitorowania powinni zostać włączeni przedstawiciele organizacji 

obywatelskich. 

Dostęp do informacji publicznej jest warunkiem sprawowania kontroli społecznej nad działaniami 

administracji publicznej. Prawo do kontrolowania przez obywateli działań państwa wynika wprost z 

Konstytucji RP (art. 61 do 63), a podstawowe instrumenty kontrolne wymienione w Konstytucji to 

petycje, skargi i wnioski. W przypadku administracji publicznej ich stosowanie regulowane jest przez 

kodeks postępowania administracyjnego. Jednak instrumenty te mają charakter odwoławczy, a nie 

prewencyjny. Dlatego niezbędne jest także tworzenie i upowszechnianie takich rozwiązań, które 

będą włączać obywateli w bieżący nadzór nad działaniami administracji, a ponadto, będą zachęcać 

jednostki administracji publicznej i organizacje obywatelskie do ich rozwijania i praktycznego 

wdrażania. Wykorzystane zostaną tutaj m.in. doświadczenia MPiPS we wspieraniu projektów 

tworzenia i wdrażania programów z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej 

w ramach PO KL i PO FIO. Natomiast komplementarne będą działania podejmowane przez MRR, 
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dotyczące tworzenia systemu zarządzania strategicznego państwem oraz działania zaplanowane w 

Strategii Sprawne Państwo, za której realizację odpowiada MAC. 

Jedną z przyczyn słabości dialogu obywatelskiego jest uznaniowość stosowania jego mechanizmów ze 

strony administracji publicznej. Każda jednostka administracji powinna mieć swobodę stosowania 

różnych form dialogu, adekwatnie do charakteru i specyfiki jego przedmiotu, jednak w sprawach 

najistotniejszych dla obywateli podstawowe formy dialogu – a do takich zaliczyć należy np. 

konsultacje społeczne – powinny mieć charakter obligatoryjny. Dlatego konieczne jest zdefiniowanie 

katalogu kwestii, w których obligatoryjnie powinny być stosowane różne formy dialogu. Potrzebne 

jest określenie tych form i warunków ich stosowania, a także przeprowadzenie niezbędnych – dla 

wprowadzenia tych form dialogu – zmian legislacyjnych. Zmiany te będą dotyczyć wielu ustaw, 

przede wszystkim ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 

2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 

działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z póżn. zm.), 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 

zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 

z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1590, z późn. zm.), itp. Proponowane rozwiązania legislacyjne powinny stanowić spójny system 

prowadzenia dialogu obywatelskiego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Wśród określanych form dialogu należy uwzględnić nowoczesne technologie – np. wprowadzając e-

konsultacje czy e-referenda – co będzie wymagać nie tylko zmian legislacyjnych, ale także 

przygotowania i uruchomienia odpowiednich narzędzi informatycznych dostępnych dla obywateli. Do 

tych działań zostaną wykorzystane dotychczasowe doświadczenia MG prowadzone w ramach 

Programu Reforma Regulacji oraz projekty systemowe realizowane w ramach PO KL, a także działania 

podejmowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.  

Aby mechanizmy dialogu obywatelskiego mogły być racjonalnie i skutecznie wykorzystywane  przez 

obywateli i administrację publiczną, niezbędne jest przygotowanie obu stron. Dlatego należy 

wspierać edukację w zakresie metod i narzędzi dialogu obywatelskiego, skierowaną zarówno do 

urzędników publicznych, jak i do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wiedza i kultura dialogu 

obywatelskiego będą także upowszechniane poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, 

mediów i organizacji obywatelskich w realizacji działań, zmierzających do wsparcia wysokiej jakości 

debat publicznych na tematy istotne dla państwa i społeczeństwa. Niezbędne jest przy tym wsparcie 

tworzenia warunków dla ich wpływu na procesy decyzyjne. Gospodarzem tego zakresu działań jest 

MPiPS. 

Słabością dialogu prowadzonego w Polsce jest także – wynikający z historycznych zaszłości – podział 

na dialog administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (dialog obywatelski) i dialog z 

organizacjami pracodawców i związków zawodowych (dialog społeczny). Podział ten jest 

nieefektywny i nieskuteczny z punktu widzenia działań administracji publicznej, gdyż nie buduje 

wspólnoty celów i interesów wśród partnerów społecznych, a wręcz wprowadza dodatkowe podziały 

i zniechęca do współpracy. Dlatego trzeba doprowadzić do zintegrowania działań podejmowanych w 

ramach dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego, co wzmocni wpływ obywateli na decyzje  

podejmowane przez administrację rządową, a z punktu widzenia tejże administracji uporządkuje i 

zracjonalizuje prowadzony dialog. Integracja dotyczyć będzie administracji rządowej na szczeblu 

centralnym i wojewódzkim. Do przeprowadzenia tych działań warto wykorzystać doświadczenia 

uzyskane w ramach Priorytetu V PO KL (Działania 5.4 i 5.5), a także doświadczeń MPiPS, Rady 
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Działalności Pożytku Publicznego, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich 

Komisji Dialogu Społecznego. 

Efektywny dialog społeczny powinien być ważną formułą osiągania pokoju społecznego, który – 

dzięki akceptacji społecznej – wydatnie służy realizowaniu polityki rozwoju, reformom społecznym i 

gospodarczym. Regulacje prawne i programy tworzone według zasad dialogu społecznego 

legitymizuje poparcie i porozumienie stron dialogu. Nieodzownym minimum dialogu społecznego jest 

prezentowanie opinii publicznej przygotowywanych przez administrację rządową propozycji 

działania, w celu rozpoznania stanowiska obywateli. Współpraca z partnerami społecznymi 

prowadzona będzie w oparciu o zasady partnerstwa, suwerenności stron, jawności, a ich 

partycypacja w procesach decyzyjnych przyjmie formę doradztwa, zasięgania opinii, dokonywania 

regularnych i wspólnych przeglądów polityki publicznej, udziału w pracach zespołów 

międzyresortowych i rad doradczych przy organach administracji. 

 
Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, 

b. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, 

c. uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P.  Nr 13, poz. 221 z późn. zm.), 

d. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

e. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

f. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 

g. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

h. ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i 

wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U.  Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), 

i. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z 

późn. zm.), 

j. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. 

zm.), 

k. ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,  

l. ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, 

m. ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, 

n. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

o. ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi 

konsultacji (Dz. U. Nr 79 poz. 550), 

p. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

 
2.1.2. Wspieranie rozwoju partnerstwa i innych form współpracy, służących przekazywaniu 

realizacji zadań publicznych obywatelom 
 
Główne planowane działania: 

a. nowelizacja istniejących regulacji prawnych, służąca wprowadzeniu do porządku prawnego 

formuły partnerstwa publiczno-społecznego i jej upowszechnienie w administracji publicznej 

i organizacjach obywatelskich;  

b. wspieranie zadań publicznych realizowanych w partnerstwach publiczno-społecznych; 

promowanie dobrych praktyk w sferze powierzania zadań publicznych obywatelom i 

standardów współpracy  między administracją publiczną a organizacjami obywatelskimi;  
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c. inicjowanie, wspieranie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie powierzania 

realizacji zadań publicznych obywatelom;  

d. wprowadzenie prawnego obowiązku tworzenia i realizacji programów współpracy91 z 

organizacjami społecznymi w administracji rządowej;  

e. wsparcie edukacji przedstawicieli administracji publicznej i organizacji społecznych w zakresie 

lepszego wykorzystania istniejących instrumentów zlecania zadań publicznych organizacjom 

obywatelskim; wypracowanie i upowszechnianie standardów realizowanych zadań 

publicznych oraz mechanizmów monitorowania świadczonych usług z udziałem obywateli; 

zmiany obowiązujących regulacji prawnych umożliwiające poszerzenie zakresu stosowania 

klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.  

Opis planowanych działań: 

Zaangażowanie obywateli w życie publiczne powinno dotyczyć nie tylko udziału w podejmowaniu 

decyzji, ale także wykonywaniu tych decyzji, a więc udziału w realizacji zadań publicznych. Formuła 

partnerstwa, oparta na współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych, jest jednym z wypracowanych i praktykowanych sposobów, zapewniających udział 

obywateli. Możliwości funkcjonowania i upowszechniania partnerstw ogranicza jednak brak dobrych 

podstaw prawnych. Dlatego należy przygotować i wprowadzić do porządku prawnego instytucję 

partnerstwa publiczno-społecznego, która byłaby podstawą do rozwoju trwałej współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej i organizacji obywatelskich. 

Taka formuła powinna zostać wprowadzona przez nowelizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczne jest także upowszechnianie tej nowej 

formy współpracy wśród przedstawicieli administracji publicznej i organizacji obywatelskich.  

Kolejnym działaniem powinno być wspieranie realizacji zadań publicznych przez partnerstwa 

publiczno-społeczne w poszczególnych działach administracji publicznej. Niezbędne jest również 

poszukiwanie innowacyjnych form włączania obywateli w realizację zadań publicznych, a następnie 

upowszechnianie najskuteczniejszych rozwiązań.  

Oprócz partnerstwa, istotne znaczenie dla zwiększania partycypacji obywatelskiej mają mechanizmy 

zlecania realizacji usług publicznych organizacjom pozarządowym. Dobre rozwiązania w tym zakresie 

wypracowały jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Te doświadczenia należy wykorzystać na 

podstawie nowelizacji wspomnianej ustawy i poprzez wprowadzenie obligatoryjnych programów 

współpracy na poziomie rządowym. Niezbędne jest także monitorowanie skutków wprowadzenia tej 

zmiany i wspieranie poszczególnych jednostek administracji rządowej w zakresie metod tworzenia i 

realizacji programów współpracy. 

Ważna jest edukacja urzędników publicznych wszystkich szczebli oraz przedstawicieli organizacji 

obywatelskich, aby skuteczniej wykorzystywali formułę partnerstwa publiczno-społecznego i 

istniejące mechanizmy zlecania zadań publicznych, w tym np. powierzanie i wspieranie realizacji 

zadań publicznych, realizację programów współpracy, partnerstw publiczno-prywatnych, funduszy 

sołeckich, inicjatywy lokalnej, realizację konkursów dotacyjnych przez organizacje obywatelskie czy 

                                                           

91
 Programy współpracy są podstawą dla współpracy między samorządami terytorialnymi a organizacjami 

obywatelskimi; określają m.in. cele, zakres, zasady, formy współpracy, a także zasoby samorządu przeznaczone 
na realizację programu; programy współpracy definiuje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, wprowadzając obowiązek ich uchwalania przez organy stanowiące samorządów 
terytorialnych. 
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sieciowanie partnerów publicznych. Do tych działań należy wykorzystać dotychczasowe 

doświadczenia MPiPS we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z 

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

Z punktu widzenia państwa istotne jest, aby zadania publiczne – niezależnie od tego, czy realizuje je 

podmiot publiczny, prywatny czy organizacja pozarządowa – były wykonywane na odpowiednim 

poziomie. Aby zagwarantować wysoką jakość prac, należy wypracować standardy realizacji zadań 

publicznych i narzędzia ich monitorowania, które stosowane będą nie tylko przez administrację 

publiczną, ale też przez obywateli. Do tych działań zostaną wykorzystane rozwiązania, które 

powstaną w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” PO KL (Działania 5.4 „Rozwój potencjału 

trzeciego sektora”) oraz doświadczenia nabyte w ramach wdrażania Priorytetu V „Dobre rządzenie” 

PO KL (Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”). Standaryzacji zadań publicznych sprzyjać będą 

również działania zmierzające do podniesienia jakości zarządzania i współpracy w administracji 

publicznej, które znajdują się w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Strategii Sprawne 

Państwo.  

Z kolei, aby zwiększyć możliwość wykorzystania zamówień publicznych dla realizacji zadań 

publicznych przez organizacje obywatelskie i inne podmioty, niezbędne jest poszerzenie zakresu tak 

zwanych klauzul społecznych, które umożliwiają uwzględnianie aspektów społecznych przy zlecaniu 

zadań publicznych, np. zaangażowanie wolontariuszy czy osób zagrożonych społecznym 

wykluczeniem. Będzie to wymagać kontynuacji działań edukacyjnych i upowszechniających 

dotyczących praktycznego stosowania klauzul społecznych. 

 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 

zm.), 

c. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), 

d. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759, z późn. zm.), 

e. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

f. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

g. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 

h. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. 

 
2.1.3. Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych dla rozwijania 

aktywności obywatelskiej  
 
Główne planowane działania: 

a. promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania aktywności obywatelskiej przez lokalne 

instytucje publiczne i ich współpracy w tym zakresie;  

b. wspieranie i promowanie innowacyjnych projektów animowania i prowadzenia współpracy 

między lokalnymi instytucjami publicznymi, służącej rozwijaniu aktywności obywatelskiej;  

c. wspieranie partnerskich projektów jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

obywatelskich w zakresie wykorzystywania przestrzeni publicznych dla aktywności 

obywatelskiej;  
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d. wspieranie edukacji pracowników instytucji samorządowych odnośnie współpracy z 

obywatelami; 

e. zmiany istniejących przepisów w celu usunięcia ograniczeń w dostępie obywateli do 

przestrzeni publicznych. 

 
Opis planowanych działań: 

Dla rozwijania i wzmacniania aktywności obywatelskiej oraz zwiększania udziału obywateli w życiu 

publicznym niezbędne jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału fizycznego (infrastruktura) i 

ludzkiego lokalnych instytucji publicznych, takich jak biblioteki, archiwa, szkoły, domy kultury czy 

obiekty sportowe. Instytucje te są naturalną i najbliższą obywatelom przestrzenią, w której mogą 

realizować działania na rzecz dobra wspólnego. Dlatego należy sprzyjać wszelkim działaniom 

umożliwiającym lepsze wykorzystanie potencjału tych instytucji, szukać innowacyjnych rozwiązań w 

tej sferze oraz wspierać wdrażanie tych, które okażą się najskuteczniejsze.  

Warto upowszechniać dobre przykłady wykorzystania lokalnych zasobów instytucji publicznych w 

rozwoju aktywności obywatelskiej, uczyć urzędników możliwości i sposobów współdziałania z 

obywatelami, a także zachęcać instytucje publiczne do współpracy między sobą. Istotne jest jednak, 

aby nie ograniczać się wyłącznie do instytucji, ale poszerzać dostęp obywateli do przestrzeni 

publicznych (ulice, parki, place itp.). Dlatego wsparcie zyskają nakierowane na ten cel projekty, 

realizowane wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje obywatelskie, w 

szczególności te, które zarządzają infrastrukturą mieszkaniową, np. spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkańców. Aby zwiększyć dostęp obywateli do przestrzeni publicznych, konieczna jest 

nowelizacja istniejących regulacji prawnych, która wyeliminuje bariery ów dostęp ograniczające.  

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.),  

b. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
c. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),  
d. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
e. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 
f. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z 

późn. zm.), 
g. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 
h. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
i. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach , 
j. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.), 
k. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  
l. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), 
m. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717, z późn. zm.), 
 
 

 

Priorytet strategii 2.2.  Rozwój i wzmocnienie zorganizowanych form aktywności obywatelskiej 
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Zorganizowane formy aktywności obywatelskiej są w praktyce najbardziej skutecznym, efektywnym i 

użytecznym sposobem wpływania obywateli na życie publiczne. Powyższy priorytet nastawiony jest 

na wspieranie rozwoju zorganizowanych działań wspólnotowych. 

Priorytet obejmuje następujące kierunki działań:  

2.2.1. Ułatwianie działalności organizacjom obywatelskim oraz wspieranie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. 

2.2.2. Rozwijanie indywidualnej i korporacyjnej filantropii oraz wolontariatu. 
2.2.3. Rozwój społecznego wymiaru sportu 

 
2.2.1. Ułatwianie działalności organizacjom obywatelskim oraz wspieranie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 

Główne planowane działania: 
a. poszerzenie regulacji prawnych o nowe formy i narzędzia prowadzenia zorganizowanej 

aktywności obywatelskiej; 
b. zmiany istniejących regulacji prawnych umożliwiające zróżnicowanie i uproszczenie 

wymogów prawno-instytucjonalnych dotyczących prowadzenia działalności organizacji 
obywatelskich;  

c. wsparcie – przy udziale organizacji obywatelskich – działań, umożliwiających bieżący 
monitoring i ocenę skutków stosowania prawa, w tym także w zakresie zmian legislacyjnych 
wprowadzanych w ramach realizacji Strategii; 

d. promowanie i wspieranie wolontariatu w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem promowania wolontariatu wśród osób 50+ i wolontariatu na 
terenach wiejskich;  

e. wsparcie dla obywateli działających w grupach nieformalnych, ruchach społecznych czy w 
ramach inicjatyw społecznościowych; 

f. wsparcie projektów rozwijających i podwyższających kompetencje przedstawicieli 
organizacji obywatelskich w zakresie zarządzania zasobami, 

g. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i upowszechnianie dobrych 
przykładów w tym zakresie; 

h. zwiększenie przejrzystości rynku poprzez wspieranie organizacji strażniczych (ang. watch-dog) 
oraz niezależnych testów konsumenckich, 

i. promocja przejrzystości i wiarygodności danych środowiskowych, społecznych i z zakresu 
zarządzania ESG (ang. environmental, social, governance, ESG). 

  
Opis planowanych działań: 

Podczas gdy w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza zachodnich, istnieje wiele prawnie określonych 

form, w jakich obywatele mogą się organizować i działać wspólnie, w Polsce przewidziano jedynie 

dwie formy prawne: stowarzyszenie zarejestrowane i fundację. Każde stowarzyszenie i każda 

fundacja poddane są jednakowym rygorom prawnym, np. obowiązkom założycielskim czy 

sprawozdawczym, niezależnie od tego, w jakim celu są tworzone, jaka jest skala, zakres i formy 

działalności. Dlatego, aby ułatwić obywatelom wspólne zorganizowane działanie, należy – razem z 

przedstawicielami organizacji obywatelskich – wypracować i wdrożyć do systemu prawnego nowe 

uproszczone formy i narzędzia prowadzenia zorganizowanej działalności obywatelskiej. Trzeba 

znaleźć rozwiązania różnicujące warunki prowadzenia działalności – w tym także wymogi formalno-

rachunkowe – w zależności od celów, skali i form tejże działalności, a także promować nowe 

możliwości działania i zachęcać obywateli do ich wykorzystywania. Niezbędne jest przy tym 

wdrożenie stałego mechanizmu monitorowania i oceny praktycznych skutków stosowania prawa, w 
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tym także w zakresie zmian legislacyjnych, które będą wprowadzane w ramach realizacji niniejszej 

strategii.  

Najprostszą formą działania na rzecz dobra wspólnego jest wolontariat, który należy promować w 

różnych sferach aktywności obywatelskiej, a w szczególności tam, gdzie wolontariat jest stosunkowo 

mniej rozwinięty – na obszarach wiejskich, wśród osób 50+ czy w instytucjach publicznych. Trzeba 

również upowszechniać nowe formy wolontariatu, jak np. e-wolontariat, czyli wolontariat z 

wykorzystaniem nowych technologii będący wyrazem pozytywnej aktywności obywatelskiej w 

Internecie. Należy wspierać wolontariat i wolontariuszy zarówno w jego wymiarze akcyjnym, jak i w 

ramach programów wolontariatu długoterminowego. 

Niezbędne jest także wspieranie działalności obywateli w ramach inicjatyw społecznościowych w 

różnorakich grupach nieformalnych, ruchach społecznych czy ułatwienie im funkcjonowania w 

przestrzeni publicznej. 

Aby zwiększyć skuteczność i efektywność działania organizacji obywatelskich niezbędne jest także 

stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli tych organizacji (zarządy, pracownicy) w 

zakresie zarządzania organizacją, a w szczególności zarządzania zasobami ludzkimi i finansami. 

Planowane dla takiej edukacji wsparcie powinno objąć zwłaszcza organizacje działające w małych 

społecznościach wiejskich i wiejsko-miejskich, a także w regionach o słabo rozwiniętej sieci 

organizacji obywatelskich.  

Promowanie koncepcji strategicznego CSR ma niezwykle ważne znacznie nie tylko dla 

przedsiębiorstw, w długim horyzoncie przekładając się na wzrost konkurencyjności, ale również dla 

społeczeństwa, umożliwiając włączenie instytucji społeczeństwa obywatelskiego w dialog z sektorem 

prywatnym. Uwzględnianie potrzeb interesariuszy oraz ograniczanie asymetrii informacji m.in. 

poprzez dostarczanie konsumentom rzetelnych danych o działalności firmy, czy charakterystyce 

produktu, przyczynia się do zwiększania efektywności procesów gospodarczych. CSR wspiera także 

procesy budowania zrównoważonych społeczności lokalnych oraz tworzenia odpowiednich 

warunków obywatelom do aktywnego udziału w kształtowaniu warunków życia i rozwoju. 

Do realizacji tych działań wykorzystane zostaną m.in. doświadczenia we wspieraniu tego typu 

przedsięwzięć przez MPiPS w ramach PO KL i PO FIO, a także wyniki prac Zespołu do spraw Społecznej 

Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, stanowiącego organ doradczy Prezesa Rady Ministrów 

obsługiwany przez MG. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b. ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.),  

c. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, 

z późn. zm.), 

d. ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. 

zm.), 

e. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 

późn. zm.),  

f. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z 

późn. zm.), 

g. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 

poz. 1186, z późn. zm.), 
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2.2.2. Rozwijanie indywidualnej i korporacyjnej filantropii oraz wolontariatu 

Główne planowane działania: 

a. zmiany regulacji prawnych w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania istniejących 

instrumentów zachęcających do wspierania aktywności obywatelskiej;  

b. zmiany regulacji prawnych w celu wprowadzenia nowych instrumentów zachęcających do 

wspierania aktywności obywatelskiej; 

c. wsparcie edukacji w zakresie wykorzystywania dotychczasowych i nowych mechanizmów 

finansowania aktywności obywatelskiej;  

d. zmiany regulacji prawnych w celu wprowadzenia mechanizmu finansowania, tworzenia i 

dokapitalizowania kapitałów wieczystych organizacji obywatelskich oraz wsparcie wdrażania 

tego mechanizmu;  

e. zmiany regulacji prawnych w celu uproszczenia zbiórek publicznych;  

f. opracowanie dokumentu stanowiącego projekt długofalowej polityki w zakresie rozwoju 

wolontariatu w Polsce i jego wdrażanie jako programu rozwoju, określającego działania 

publiczne w obszarze wolontariatu.  

Opis planowanych działań: 

Tradycyjnie działalność obywatelska opiera się na indywidualnej i korporacyjnej filantropii. 

Prywatne źródła są istotną przeciwwagą dla środków publicznych i elementem zachowania 

niezależności działania obywateli. Tymczasem w Polsce od kilku lat rysuje się wyraźny trend 

rosnącego udziału środków publicznych w finansowaniu działań organizacji pozarządowych przy 

malejącym udziale środków prywatnych. Aby zachować „zdrową” równowagę i wzmacniać 

działalność sektora obywatelskiego, konieczne jest stymulowanie finansowania tego sektora ze 

źródeł prywatnych i/lub bardziej niezależnego wykorzystania środków publicznych. Dlatego 

niezbędne jest zwiększenie skuteczności istniejących instrumentów, zachęcających osoby fizyczne i 

prawne do wspierania organizacji obywatelskich. 

Aby zwiększyć skuteczność istniejących instrumentów, zachęcających do wspierania aktywności 

obywatelskiej, niezbędna jest także edukacja dotycząca ich stosowania, skierowana do 

przedstawicieli organizacji obywatelskich. 

Istotne źródło finansowania działalności organizacji mogą stanowić kapitały wieczyste. W celu 

wspierania ich budowy należy – we współpracy z przedstawicielami organizacji obywatelskich –

wypracować mechanizm tworzenia i dokapitalizowania funduszy wieczystych oraz przeprowadzić, 

umożliwiające jego działanie, zmiany legislacyjne. Konieczne jest również uproszczenie instrumentów 

finansowych, które są w dyspozycji samych organizacji np. zbiórek publicznych.  

MPiPS – jako Krajowy Organ Koordynujący obchody Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego 

Aktywność Obywatelską 2011 w Polsce – prowadzi działania służące zwiększeniu znaczenia 

wolontariatu dla umacniania spójności społecznej. Jednym z istotnych działań w tym zakresie jest 

opracowanie dokumentu stanowiącego projekt długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce, 

co doprowadzić ma do wzmocnienia systemowego podejścia do wolontariatu i jego rozwoju. 

Dokument ten jest punktem wyjścia do stworzenia i wdrożenia programu rozwoju w obszarze 

wolontariatu. 

Do realizacji tych działań wykorzystane zostaną m.in. doświadczenia we wspieraniu tego typu 

przedsięwzięć przez MPiPS w ramach PO KL i PO FIO. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , 
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b. ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.), 

c. ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, 

d. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. 

e.  

2.2.3. Rozwój społecznego wymiaru sportu 

Główne planowane działania: 

• Wspieranie działań, w tym wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, służących 

powstawaniu nowych organizacji w obszarze sportu, w szczególności klubów sportowych; 

• Zmiany regulacji prawnych służących zwiększeniu aktywności działań organizacji sportowych; 

• Promowanie społecznej aktywności w obszarze sportu; 

• Wspieranie działań służących włączeniu społecznemu poprzez sport. 

Opis planowanych działań: 

Sport jest dziedziną aktywności ludzkiej odgrywającą bardzo ważną rolę w życiu obywateli Unii 

Europejskiej. Organizacje sportowe, w szczególności kluby, posiadają ogromne możliwości zrzeszania 

ludzi i są źródłem kreowania i krzewienia wielu pozytywnych doświadczeń służących budowie 

kapitału społecznego. W Polsce mimo, iż to właśnie sport jest jedną z dziedzin życia społecznego 

cieszącą się największą popularnością wśród organizacji obywatelskich wciąż zaobserwować możemy 

wyraźny niedostatek organizacji sportowych w porównaniu do większości  krajów Unii. Dlatego 

właśnie należy stymulować działania służące powstawaniu nowych organizacji w obszarze sportu, ze 

szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych oraz wspierać tworzenie porządku prawnego, który 

ułatwiłby rozwój aktywnej działalności tego typu organizacjom. 

Tworzenie ram prawnych i kształtowanie otoczenia ułatwiającego powstawanie nowych organizacji 

sportowych i zwiększającego ich aktywność muszą iść w parze z motywacją obywateli do 

uczestnictwa w życiu sportowym. Dlatego kładąc podwaliny pod rozwój działalności sportowej należy 

jednocześnie promować wśród obywateli postawę społecznej aktywności w tym obszarze, w 

szczególności ideę wolontariatu, jako formy wzmacniania aktywnej postawy obywatelskiej. 

Jako, że sport wśród swych wielu pozytywnych oddziaływań niesie ze sobą ogromne możliwości dla 

zwiększenia poziomu integracji społecznej, należy także wspierać działania służące włączeniu 

społecznemu poprzez sport. Dzięki propagowaniu poczucia przynależności i uczestnictwa w życiu 

społecznym sport przyczynia się do znoszenia barier społecznych, stając się znakomitym narzędziem 

inkluzji wszelkich mniejszości i grup znajdujących się w trudnej lub niekorzystnej sytuacji społecznej.  

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

• ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010 roku nr 127, poz. 857 z późn. 

zm.),  

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2003 roku nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

• ustawa z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku nr 46, poz. 203 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku nr 79, poz. 

855 z późn. zm.), 
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Priorytet strategii 2.3. Wzmocnienie integracji i solidarności społecznej 

Wykluczenie społeczne, mające często podłoże ekonomiczne, wpływa na zanik chęci i brak 

możliwości angażowania się w życie publiczne. Osoby znajdujące się na marginesie społeczności – 

najczęściej z niezależnych od siebie powodów np. niepełnosprawności czy długotrwałego 

pozostawania bez zatrudnienia – wykazują postawy apatii i pozbawiają się możliwości poprawy 

swojej sytuacji. Często stają przy tym w opozycji do społeczeństwa i państwa, obwiniając je o 

sytuację, w której się znalazły. Dlatego w działaniach zmierzających do zwiększenia partycypacji 

obywateli w życiu publicznym szczególne miejsce należy poświęcić osobom wykluczonym społecznie. 

Realizacji tego priorytetu strategii mają służyć kierunki działań, koncentrujące się na rozwijaniu 

nowych, skutecznych i trwałych instrumentów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i 

zawodowemu. 

Priorytet obejmuje następujące kierunki działań:  

2.3.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy 

(pomoc dla samopomocy); 

2.3.2. Wspieranie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

2.3.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy (pomoc dla 

samopomocy); 

Główne planowane działania: 

a. przygotowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych, w tym ustawy o 

przedsiębiorczości społecznej; przygotowanie wdrażania długofalowego planu rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej, jako programu rozwoju, określającego działania publiczne w 

zakresie ekonomii społecznej; przygotowanie i wdrożenie zwrotnych mechanizmów 

finansowania (pożyczek, kredytów i poręczeń) przedsiębiorczości społecznej oraz innych form 

aktywizacji zawodowej i społecznej;  

b. włączenie jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego jako kluczowego 

podmiotu, w programowaniu i realizacji wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości społecznej na 

terenie województw, wspierających rozwój na poziomie regionalnym i lokalnym; 

c. wdrożenie systemowych rozwiązań, umożliwiających funkcjonowanie – na zasadach 

partnerstwa publiczno-społecznego – akredytowanych instytucji, wspierających 

infrastrukturalnie przedsiębiorczość społeczną (ośrodki wsparcia ekonomii społecznej) w 

zakresie usług, szkoleń i doradztwa;  

d. przygotowanie i wdrożenie działań edukacyjnych dotyczących przedsiębiorczości społecznej, 

w tym edukacji dzieci i młodzieży, poprzez praktyczną edukację przygotowania do 

przedsiębiorczości, wspieranie spółdzielni uczniowskich; 

e. wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie do polityk publicznych instrumentów oceny 

społecznej wartości dodanej przedsięwzięć ekonomicznych, w tym przedsiębiorstw 

społecznych; wsparcie projektów testujących (eksperymentalnych) i wprowadzających 

innowacyjne mechanizmy przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu; 

f. wspieranie rozwoju różnorodnych form samopomocy, co zwiększy samodzielność obywateli 

w rozwiązywaniu problemów własnych i lokalnego środowiska. 
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Opis planowanych działań: 

Kluczowym działaniem w obrębie tego kierunku będzie wspieranie tworzenia i wdrażania nowych, 

skutecznych instrumentów integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych, a w szczególności 

rozwijającej się od kilku lat w Polsce przedsiębiorczości społecznej.  

Przedsiębiorczość społeczna nie jest zdefiniowana w polskim porządku prawnym, co w sposób istotny 

ogranicza możliwości jej rozwoju, w tym także wsparcia ze strony państwa. Dlatego w grudniu 2008 

roku prezes Rady Ministrów powołał Zespół ds. wypracowania rozwiązań systemowych w sferze 

ekonomii społecznej, złożony z przedstawicieli rządu, jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów 

i przedstawicieli organizacji obywatelskich oraz przedsiębiorstw społecznych. Zespół pracuje nad 

czterema zagadnieniami: długofalowym planem rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce, 

projektem ustawy regulującej tę sferę, planem edukacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz 

instrumentami finansowania dla przedsiębiorstw społecznych, w szczególności finansowania 

zwrotnego. Długofalowa polityka rozwoju ekonomii społecznej jest dokumentem, który umiejscawia 

ekonomię społeczną w kontekście zintegrowanych strategii i nakreśla jej wizję, w której 

przedsiębiorstwa społeczne, będą trwałym i dostrzegalnym podmiotem życia społeczno-

gospodarczego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Wśród kierunków interwencji, które do tego celu 

mają prowadzić, wymieniono m. in. potrzebę włączenia ekonomii społecznej do polityk sektorowych 

oraz polityki regionalnej, potrzebę (de)regulacji, zapewnienie wsparcia finansowego, konieczność 

budowania wizerunku ekonomii społecznej oraz silniejszego zaakcentowania wagi kooperacji między 

podmiotami ekonomii społecznej i tworzenia partnerstw międzysektorowych. Ustawa o 

przedsiębiorczości społecznej stworzy możliwość starania się o status przedsiębiorcy społecznego, co 

będzie potwierdzeniem, że dany podmiot, prowadząc działalność gospodarczą, realizuje konkretne 

cele społeczne. Status przedsiębiorstwa społecznego nie będzie obejmować całej sfery 

przedsiębiorczości społecznej, a wskazywać te podmioty, które z uwagi na swoje funkcje 

zatrudnieniowe, integracyjne czy też usługowe będą wspierane w postaci korzystania z określonych 

uprawnień. Powstają też założenia do pilotażu funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw 

społecznych, który obejmować będzie preferencyjne pożyczki dystrybuowane przez fundusze na 

poziomie makroregionalnym oraz system doradztwa. Kolejnym krokiem powinno być uruchomienie 

analogicznego projektu dotyczącego funduszu poręczeniowego. Należy przyspieszyć wdrożenie 

rozwiązań wypracowanych dla tych czterech zagadnień, w tym szczególnie wprowadzenie 

niezbędnych ustaw i zmian w dotychczasowych regulacjach prawnych. 

Wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej wymaga również wypracowania i wdrożenia skutecznych 

instrumentów pomiaru społecznej wartości dodanej, generowanej przez przedsiębiorstwa 

społeczne, a także inne przedsięwzięcia gospodarcze, służące realizacji celów społecznych. Jest to 

niezbędne do racjonalnego i efektywnego dzielenia środków publicznych dla sfery przedsiębiorczości 

społecznej. 

Wykorzystując doświadczenia w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej, konieczne jest stałe 

poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i mechanizmów przeciwdziałania społecznemu i 

zawodowemu wykluczeniu. Służyć temu będzie wsparcie dla projektów testujących takie nowe 

rozwiązania i upowszechnianie tych, które okażą się skuteczne, efektywne i użyteczne. 

Do realizacji tych działań wykorzystane zostaną także doświadczenia we wspieraniu tego typu 

przedsięwzięć przez MPiPS w ramach PO KL i PO FIO. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 
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a. ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, 

b. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 

c. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 

2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), 

d. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, 

e. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

f. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

g. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

 

2.3.2. Wspieranie poradnictwa prawnego, rodzinnego, psychologicznego, socjalnego i 

obywatelskiego 

Główne planowane działania: 

a. nowe rozwiązania legislacyjne umożliwiające wprowadzenie systemu wsparcia państwa dla 

poradnictwa prawnego, rodzinnego, psychologicznego, socjalnego i obywatelskiego;  

b. wsparcie tworzenia i wdrożenia systemu wsparcia dla poradnictwa prawnego, rodzinnego, 

psychologicznego, socjalnego i obywatelskiego; przygotowanie i wdrożenie powszechnego 

mechanizmu standaryzacji jakości usług poradniczych.  

Opis planowanych działań: 

Istotnym czynnikiem, ograniczającym aktywność publiczną osób znajdujących się na marginesie 

społeczeństwa, jest brak wiedzy na temat przysługujących im praw, w tym także praw obywatelskich. 

Osoby te nie mają społecznych i finansowych możliwości skorzystania z porad dostępnych dla innych 

obywateli. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, rozwijające się od kilku lat w Polsce, 

pokazało, że tego typu wsparcie jest skuteczne, a zapotrzebowanie społeczne w tym względzie jest 

ogromne. Poradnictwo to pełni ważną rolę społeczną, pomagając obywatelom w wychodzeniu z 

trudnych sytuacji życiowych, nierzadko wyręczając instytucje publiczne.  

Inicjatywa ta w dużej mierze opiera się na organizacjach obywatelskich i nie jest w sposób systemowy 

wspierana przez państwo. Dlatego należy stworzyć i wprowadzić nowy akt prawny dotyczący 

kompleksowego systemu wsparcia ze strony państwa dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Następnie konieczne będzie wsparcie wdrażania tego systemu oraz przygotowanie i wdrożenie 

powszechnych standardów jakości usług poradniczych, tak aby państwo wspierało poradnictwo 

rzetelne, skuteczne i użyteczne dla obywateli. System powinien uwzględniać wsparcie usług 

poradniczych skierowanych do obywateli, którzy mają ograniczony dostęp do tego typu usług, w 

szczególności mieszkańców terenów wiejskich, mając na uwadze, iż poradnictwo obywatelskie jest 

także formą edukacji obywatelskiej i włączania się obywateli do życia społecznego i publicznego. 

Elementem tych działań powinna być szeroka informacja skierowana do obywateli, a także instytucji 

publicznych, o ofercie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Do wymienionych powyżej działań powinno się wykorzystać doświadczenia organizacji 

pozarządowych oraz uniwersyteckich klinik prawa, a także doświadczenia i dorobek obecnie 

realizowanych działań mających na celu wsparcie poradnictwa prowadzonego przez MS i MPiPS w 

ramach PO KL i PO FIO. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 
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a. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 

późn. zm.), 

b. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), 

c. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

d. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270,z późn. zm.), 

e. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z 

późn. zm.), 

f. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

g. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych 

prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu 

ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz. U. z 2005 r. Nr 

10, poz. 67, z późn. zm.), 

h. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 

331 z późn. zm.). 

 
   

Dla całości przedsięwzięć w ramach celu 2 wykorzystane zostaną doświadczenia MPiPS we 
wspieraniu działań w ramach PO KL i PO FIO, a w kolejnej perspektywie finansowej, po 2013 roku, 
nastąpi kontynuacja funkcjonowania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, będącego merytoryczną i 
finansową formułą budowy społeczeństwa obywatelskiego jako integralnego elementu kapitału 
społecznego. 
 
Syntetyczne ujęcie działań dla celu 2 Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu 
obywateli na życie publiczne przedstawia tabela nr 2 w załączniku nr 2 Instrumenty wdrożeniowe i 
ich zastosowanie w SRKS. 
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Cel operacyjny 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy   

Komunikacja społeczna służy wymianie informacji i edukacji, ale też budowie tożsamości jednostki 

oraz integracji na poziomie grupy. Natomiast media, jako „środki społecznego przekazu”92, stanowią 

podstawę współczesnej sfery publicznej. Warunki prawne działania mediów, w tym system ochrony 

własności intelektualnej, powinny sprzyjać zachowaniom o charakterze więziotwórczym. Szczególna 

rola w tym zakresie przypada mediom audiowizualnym, które – potencjalnie lub w rzeczywistości – są 

ważnym elementem infrastruktury kapitału społecznego. Istotnym zadaniem jest także 

wypracowanie mechanizmów, umożliwiających legalną wymianę, wykorzystanie i produkcję treści – 

przy poszanowaniu praw autorskich i zapewnieniu wynagrodzeń dla twórców. 

Cel operacyjny 3.  Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy będzie 

realizowany przez następujące priorytety strategii: 

Priorytet strategii 3.1.  Zwiększanie dostępności informacji i poprawa jakości komunikacji w sferze 

publicznej;   

Priorytet strategii 3.2.  Wspieranie mediów w kształtowaniu więzi społecznych, kulturowych i 

demokracji.  

Priorytet strategii 3.1. Zwiększanie dostępności informacji i poprawa jakości komunikacji w sferze 

publicznej  

Priorytet ten zakłada, że dla zwiększenia aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym niezbędne 

jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości komunikowania zarówno w relacjach 

między obywatelami, grupami społecznymi i organizacjami, jak też między obywatelami i instytucjami 

państwa. W tym celu należy ułatwić dostęp do zasobów informacji.  

Priorytet obejmuje następujące kierunki działań:  

3.1.1. Zwiększenie dostępności treści edukacyjnych, naukowych i kulturowych w domenie 

publicznej;  

3.1.2. Ochrona własności intelektualnej i stworzenie warunków umożliwiających eksploatację 

treści w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa; 

3.1.3. Wspieranie mechanizmów samoregulacji i współregulacji w komunikacji społecznej. 

3.1.1. Zwiększenie dostępności treści edukacyjnych, naukowych i kulturowych w domenie 

publicznej. 

Główne planowane działania: 

a. stworzenie sprzyjającego środowiska dla działalności twórców i innych posiadaczy praw w 

świecie cyfrowym; 

b. dostosowanie systemu podatku od towarów i usług do rozwoju nowych form dystrybucji 
dóbr kultury93; 

c. digitalizacja i publiczne udostępnianie przez instytucje publiczne zasobów dziedzictwa 

kulturowego; 

                                                           

92
 Pojęcie „środki społecznego przekazu” stosuje  Konstytucja RP w art. 14. 

93
 Możliwość wprowadzenia nowych instrumentów i regulacji finansowych zostanie rozważona po 2014 r., przy 

wzięciu pod uwagę sytuacji finansów publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. 
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d. rozwiązanie problemu utworów osieroconych umożliwiające ich realną dostępność dla 

odbiorców (nowelizacja ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych); 

e. przygotowanie i wdrożenie jednolitego i neutralnego systemu regulacji, zapewniającego 

otwartość zasobów finansowanych ze środków publicznych i ich publiczną dostępność w 

sieci; 

f. zapewnienie warunków instytucjonalnych dla otwartego udostępniania w sieci treści 

audiowizualnych i audialnych wytworzonych przez media publiczne; 

g. zakupy praw autorskich do utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej i 

udostępnianie ich przez instytucje publiczne. 

Opis planowanych działań: 

Przepisy prawa autorskiego są czynnikiem rzeczywistości społecznej, praktycznie przekładającym się 

na kreatywność oraz innowacyjność obywateli. Zapewnienie twórcom niezbędnego zakresu prawnej 

ochrony oraz należnego wynagrodzenia stymuluje tworzenie nowych dzieł i zachęca do 

przedsiębiorczości w tym obszarze. Kształt prawa autorskiego powinien więc umożliwiać 

maksymalizację społecznych i ekonomicznych korzyści związanych z upowszechnianiem twórczości.  

Rozwój nowych mediów i technologii cyfrowych, prowadzący do digitalizacji dóbr kultury, stanowi 

duże wyzwanie dla polityki prawnoautorskiej. Technologie cyfrowe ułatwiły zwielokrotnianie, 

rozpowszechnianie i przechowywanie treści na nowych platformach, jednocześnie doprowadzając do 

zwiększenia nielegalnego korzystania z chronionych dóbr na szeroką skalę.  

Odpowiadając na to wyzwanie, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego powinna – z jednej strony – 

zapewnić dotychczasowy zakres ochrony twórców w zmieniającym się środowisku, w tym 

gwarantować wynagrodzenia autorom na odpowiednim poziomie. Działania objęte strategią powinny 

uwzględniać oczekiwania twórców, prowadzić do wzrostu zaufania, jakim obdarzają dopuszczalne 

prawem formy eksploatacji ich dorobku, zapewniać bezpieczeństwo obrotu utworami i prawami 

pokrewnymi. Z drugiej strony – strategia powinna umożliwić ogółowi społeczeństwa jak najszerszy 

dostęp do wiedzy i dorobku kulturowego, traktując je jako dobro wspólne oraz sprzyjać 

aktywnościom prowadzącym do zapewnienia polskiemu dorobkowi kulturowemu należnego mu 

miejsca w Europie i na świecie. 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – podobnie jak regulacje VAT w innych 

krajach UE (oprócz Francji) – odmiennie traktuje opodatkowanie różnych dóbr kultury, a nawet dóbr 

identycznych co do treści, w zależności od tego czy nośniki na których treści te są zapisane mają 

formę materialną czy zdematerializowaną. Zróżnicowanie to wynika z potraktowania w dyrektywie 

harmonizacyjnej VAT i w ślad za tym w polskiej ustawie towarów takich jak gazety czy książki w 

postaci zmaterializowanej jako towarów, a e-booków dostępnych tylko on-line jako usług, dla których 

nie można stosować stawek preferencyjnych opodatkowania.  

Z uwagi na zachodzące zmiany rynkowe i cywilizacyjne należałoby rozważyć, czy e-booki nie powinny 

zostać wyjęte z obszaru usług i uznane za towary, analogicznie do książek drukowanych. Oznaczałoby 

to jednocześnie wprowadzenie innej stawki VAT. 

Zmiany w sposobie użytkowania dóbr kultury, w tym książki i prasy  – odchodzenie od wersji 

tradycyjnych do materiałów dostępnych w wersjach cyfrowych za pośrednictwem Internetu - stają 

się procesami powszechnymi i nieodwracalnymi. Chcąc zachować dotychczasową rolę książki i prasy, 

wspierając rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, niezbędne jest stworzenie warunków 

umożliwiających rozwój oferty dóbr kulturalnych dostępnych on-line. W tym kontekście istotnym jest 
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stworzenie przez Komisję Europejską warunków pozwalających państwom członkowskim na 

stosowanie istniejących obecnie w UE obniżonych stawek podatku VAT dla książki, także w 

odniesieniu do tytułów dostępnych w Internecie w formach zdematerializowanych.  

Wprowadzenie jednolitej obniżonej stawki VAT indyferentnej wobec formy ich prezentacji (nośnik 

lub forma zdematerializowana w Internecie) miałoby na celu wspieranie rozwoju polskiego rynku 

książki, zwiększenie legalnego zasobu cyfrowych książek i innych treści, zapobiegającego rozwojowi 

piractwa internetowego oraz zwiększenie konkurencyjności polskich wydawców i przedsiębiorców 

prowadzących działalność na rynku usług elektronicznych związanych z dystrybucją dóbr kultury94. 

Z pewnością treści, których wytworzenie zostało sfinansowane ze środków publicznych, powinny być 

udostępniane społeczeństwu. Zadanie to wymaga otwarcia się instytucji kultury, szkół wyższych i 

innych instytucji publicznych na nowe kanały komunikacyjne i procesy budowania więzi, które w nich 

zachodzą. Instytucje te, wraz ze swoimi pracownikami, powinny stać się aktywnymi uczestnikami 

komunikacji w sieciach cyfrowych. Działania w tym obszarze powinny skupić się na wypracowaniu 

modelu, umożliwiającego bibliotekom oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 

archiwizacji dorobku kulturowego dokonywanie cyfryzacji swoich zasobów i ich udostępnianie, a 

także na uregulowaniu kwestii korzystania z dzieł osieroconych. Tam gdzie jest to niezbędne, 

państwo powinno wyasygnować środki na zakup praw autorskich do utworów o szczególnym 

znaczeniu dla kultury narodowej, a następnie zapewnić udostępnianie ich przez instytucje publiczne. 

W zakresie dotyczącym działalności bibliotek i archiwów należy doprowadzić do rozwiązania dwóch 

problemów: wytwarzania cyfrowych kopii materiałów przechowywanych w kolekcjach bibliotecznych 

i archiwalnych w celu ochrony tych materiałów oraz dostarczania kopii utworów użytkownikom 

drogą elektroniczną. Obecny kształt przepisów prawa uniemożliwia dokonywanie przez biblioteki i 

archiwa masowej cyfryzacji dzieł podlegających ochronie prawnoautorskiej. W szczególności – na 

gruncie prawa polskiego – problem powstaje w momencie próby cyfryzacji utworów, które nie 

zostały rozpowszechnione, np. niepublikowanych listów czy dzienników. Misja bibliotek i archiwów, 

które z założenia nie są podmiotami komercyjnymi, polega na działaniu w interesie publicznym w 

celu zachowania dziedzictwa kulturowego. W tym przypadku zmiany przepisów powinny umożliwić 

działanie przedmiotowym instytucjom publicznym zgodnie z ich misją. 

Działania te powinny być szczególnie intensywnie prowadzone w odniesieniu do treści kultury 

będących już w domenie publicznej. Na gruncie prawa, domenę publiczną rozumie się jako obszar nie 

objęty ochroną autorskich praw majątkowych. Zalicza się do niego dzieła dawne, które nigdy nie były 

objęte ochroną prawną oraz te, co do których upłynął czas ochrony autorskich praw majątkowych. 

Konsekwencją czasowego ograniczenia autorskich praw majątkowych jest to, iż po upływie terminu 

ochrony każdy może swobodnie i nieodpłatnie korzystać z utworu bez konieczności uzyskiwania 

zezwolenia twórcy. Jedynym ograniczeniem jest obowiązek respektowania autorskich praw 

osobistych, które nie wygasają. Należy wspierać wszelkie procesy digitalizacyjne, zmierzające do 

szerokiego udostępnienia on-line nie chronionego już przez prawo autorskie dorobku kultury, w tym 

poprzez internetowe wystawy i ekspozycje zasobów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych – 

które obecnie dostępne są  jedynie w budynkach bibliotek, archiwów czy muzeów.   

                                                           

94
 Możliwość wprowadzenia nowych instrumentów i regulacji finansowych zostanie rozważona po 2014 r., przy 

wzięciu pod uwagę sytuacji finansów publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Ponadto, w związku z tym, że – 
jak wspomniano – kwestie podatku VAT podlegają harmonizacji w UE, zmiany w zakresie stawki podatku na e-
booki będą możliwe dopiero po zmianie dyrektywy nr 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 
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Konieczna jest również regulacja rozwiązująca problem dzieł osieroconych. Są to utwory, które 

objęte są prawami autorskimi, ale w stosunku do których nie można ustalić tożsamości podmiotów 

praw autorskich lub miejsca ich pobytu. Tymczasem system prawa autorskiego zakłada, że 

korzystanie z utworów jest dozwolone dopiero po otrzymaniu uprzedniej zgody podmiotu praw 

autorskich. Prowadzi to do sytuacji, w której utwory mające status osieroconych są wyłączone z 

korzystania, również w zakresie działań prowadzących do zachowania dorobku kulturowego, w tym 

cyfryzacji książek i restaurowania filmów. Skutkiem zaniechania działań legislacyjnych w tym zakresie 

może być wyłączenie części dorobku kulturowego z projektów cyfryzacji i ochrony dziedzictwa 

kulturowego, a w konsekwencji ich nieodwracalna utrata. W tym zakresie, najważniejsze jest 

określenie przez przepisy prawa standardów należytej staranności w poszukiwaniach właścicieli 

utworów osieroconych oraz właściwe ukształtowanie postępowania w przypadku zidentyfikowania 

właścicieli praw do utworów, co do których udzielono licencji na podstawie przepisów o dziełach 

osieroconych.    

W obszarze cyfryzacji i publicznego udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego planuje się 

również wzmocnienie działań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem polskiego kulturowego 

dorobku audiowizualnego, w tym prowadzonych przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Polska jest 

jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, gdzie nie funkcjonuje instytucja wyposażona w 

uprawnienia do utrwalania oraz gromadzenia bieżącej działalności nadawców i producentów 

audiowizualnych jak również utworów multimedialnych, w tym zapisów stron internetowych. 

Przepisy prawa powinny przyznawać Instytutowi kompetencje umożliwiające masową cyfryzację 

polskiego dorobku audiowizualnego. Wskazane działania zostaną uzupełnione przez rozpoczęcie 

dyskusji na temat przyszłego archiwizowania treści stworzonych od razu w postaci cyfrowej (born-

digital), w tym kryteriów doboru treści podlegających archiwizacji oraz procedur i priorytetów jej 

przeprowadzania. 

Niezbędne jest również opracowanie systemu udostępnienia w sieci treści wytworzonych w 

przeszłości i wytwarzanych obecnie przez media publiczne: Telewizję Polską S.A., Polskie Radio oraz 

rozgłośnie regionalne. Zasoby te – bez uszczerbku dla podmiotów uprawnionych z tytułu praw 

autorskich i pokrewnych – powinny być w jak najszerszy sposób udostępniane dla celów 

niekomercyjnych, w tym dla użytkowników prywatnych, przez same jednostki publicznej radiofonii i 

telewizji lub wyznaczoną, albo specjalnie powołaną do tego, instytucję. Reguły związane z ich 

użytkowaniem przez profesjonalnych nadawców, dostawców usług medialnych, twórców i 

producentów powinny uwzględniać zgodne z interesem publicznym przejrzyste zasady, sprzyjające 

szerokiej dostępności i promocji polskiej twórczości audiowizualnej, dokumentów polskiej historii, 

kultury oraz życia społecznego i gospodarczego. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

b. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

c. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

d. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,  

e. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

f. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

g. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, 

h. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 

1054) 
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3.1.2. Ochrona własności intelektualnej i stworzenie warunków umożliwiających eksploatację 

treści w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa  

Główne planowane działania: 

a. uwzględnienie w systemie prawa autorskiego współczesnych procesów produkcji i 

dystrybucji treści; 

b. zachęcanie do tworzenia atrakcyjnych legalnych ofert, umożliwiających dostęp konsumentów 

do twórczości; 

c. dokonanie przeglądu dyrektyw europejskich, w celu określenia, które z fakultatywnych 

instytucji przewidzianych ich regulacjami powinny zostać implementowane do polskiego 

porządku prawnego;  

d. stworzenie warunków prawnych i technologicznych umożliwiających eksploatację treści w 

ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa; 

e. przegląd dotychczasowych rozwiązań przewidzianych przez polskie przepisy prawa 

autorskiego pod kątem skuteczności funkcjonowania w związku z rozwojem technologicznych 

środków przekazu;  

f. zwiększenie dostępu do twórczości osobom niepełnosprawnym, w szczególności 

niewidomym i słabowidzącym oraz niesłyszącym i słabosłyszącym; 

g. zapewnienie systemu skutecznego nadzoru nad działalnością organizacji zbiorowego 

zarządzania;  

h. zwiększanie bezpieczeństwa eksploatacji dorobku kulturowego w środowisku cyfrowym; 

i. wprowadzenie elementów edukacji, dotyczących praw autorskich, w celu upowszechnienia 

umiejętności zarządzania własnymi prawami i poszanowania praw cudzych na wszystkich 

szczeblach kształcenia. 

Opis planowanych działań: 

Współczesne procesy produkcji i dystrybucji treści, w szczególności związane z cyfryzacją, 

umożliwiają nowe formy korzystania z utworów chronionych przez prawo autorskie, w nieznanym 

dotąd zakresie umożliwiając dostęp do treści. W związku z tym prawny system ochrony własności 

intelektualnej wymaga reformy – należy wypracować takie mechanizmy, które umożliwią legalną 

wymianę, wykorzystanie i produkcję treści, przy jednoczesnym poszanowaniu autorskich praw 

osobistych i zapewnieniu wynagrodzeń dla twórców. 

Działanie to zakłada przegląd wszystkich dyrektyw unijnych, dotyczących prawa autorskiego, w celu 

określenia, które z fakultatywnych instytucji przewidzianych ich regulacjami powinny zostać – ze 

względu na postępujący rozwój technologiczny – implementowane do polskiego porządku prawnego. 

Konieczne jest również wdrożenie rozwiązań dotychczas w ogóle nieimplementowanych jak np. 

public lending right (instytucja Public Lending Right przewidziana w art. 6 dyrektywy 2006/115/WE 

ws. najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności 

intelektualnej zakłada stworzenie mechanizmu wynagradzania twórców za korzystanie z ich dzieł w 

formie publicznego użyczania przez biblioteki). Kierunek tego działania wiążę się też z przeglądem 

istniejących rozwiązań prawa autorskiego pod względem skuteczności ich funkcjonowania (np. 

reforma Funduszu Promocji Twórczości), jak również z wprowadzeniem nowych regulacji, mających 

na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla działalności twórców i innych uprawnionych w 

świecie cyfrowym. 

Zmienione realia korzystania z utworów sprawiają, że potrzebna jest analiza zakresu stosowania 

dozwolonego użytku. Dozwolony użytek (prywatny i publiczny) jest konstrukcją prawną 
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umożliwiającą szeroki dostęp do przedmiotów prawa autorskiego – w tym w szczególności w 

obszarze kultury – bez konieczności uzyskania zezwolenia twórcy utworu. Jest to wyjątek od zasady 

ogólnej, iż prawa autorskie przysługują twórcy, a możliwość korzystania z utworu uzależniona jest od 

jego zezwolenia i uiszczenia odpowiedniego wynagrodzenia. Jako wyjątek w sferze bezwzględnych 

praw autorskich, przepisów o dozwolonym użytku nie można interpretować rozszerzająco. Katalog 

dopuszczalnych wyjątków (form dozwolonego użytku) zawarty jest m. in. w Konwencji berneńskiej o 

ochronie dzieł literackich i artystycznych (Polskę wiąże tekst paryski z 1971 r.) oraz w Dyrektywie PE i 

Rady z 2001 r. o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym. Szczególnie istotna w tym 

zakresie jest Dyrektywa, która zawiera zamknięty katalog wyjątków (dopuszczalnych form 

dozwolonego użytku), które mogą zostać wprowadzone w poszczególnych państwach członkowskich. 

Polska implementowała ten katalog w sposób wyczerpujący, tak więc dalsze wprowadzanie wyjątków 

(rozszerzanie form dozwolonego użytku) jest możliwe dopiero po rewizji Dyrektywy, co w 

perspektywie najbliższych lat jest niepewne. Należy zatem skoncentrować się na tym, żeby istniejące 

przepisy o dozwolonym użytku zapewniały możliwość swobodnego dostępu do dóbr kultury, tam 

gdzie nie jest to sprzeczne z ogólnymi zasadami prawa autorskiego, prawem unijnym i 

międzynarodowym. 

W ramach tego celu operacyjnego na szczególną uwagę zasługują działania związane z 

redukowaniem wykluczenia cyfrowego. Będą się one wiązać z tworzeniem warunków prawnych, 

organizacyjnych  i technologicznych dla jak najpełniejszego dostępu do zasobów kultury przez osoby 

niepełnosprawne, w tym osoby niewidome, niedowidzące lub upośledzone w sposób 

uniemożliwiający im zapoznawanie się z drukiem. Rozwój technologii daje nowe możliwości 

udostępniania twórczości. Obecnie osoby z upośledzeniem wzroku nie korzystają bowiem wyłącznie z 

utworów zapisanych w alfabecie Braille’a, ale również za pośrednictwem urządzeń elektronicznych 

dedykowanych osobom nie mogącym samodzielnie czytać zwykłego druku, mogą przetwarzać 

określone elektroniczne formy druku (np. format DAISY) na dźwięk. Coraz częściej przygotowywane 

są dźwiękowe wersje utworów literackich (tzw. audiobooki), a także poszerzone wersje utworów 

audiowizualnych, polegające na dodaniu dodatkowych opisów werbalnych w przerwach pomiędzy 

dialogami (tzw. audiodeskrypcja). Jednocześnie powinny być prowadzone działania prowadzące do 

zwiększenia możliwości korzystania z utworów przez biblioteki, archiwa i szkoły, w granicach 

przewidzianych przez krajowe i unijne przepisy o dozwolonym użytku. 

Efektem gromadzenia informacji w formie cyfrowej, możliwości ich swobodnego przekształcania i 

cyfryzacji przekazu są nowe formy korzystania z utworów chronionych przez prawo. W tym obszarze 

strategii, priorytetowe są prace dotyczące przeciwdziałania piractwu. Zakłada się, że duży nacisk 

powinien być położony na promowanie legalnych form udostępniania utworów w środowisku 

cyfrowym. Analiza przyczyn współczesnego piractwa prowadzi do wniosku, że eksploatacja utworów 

w sieci wymaga wypracowania odpowiedniego systemu licencjonowania, wykraczającego poza 

granice państw, a także skutecznego, przejrzystego i sprawiedliwego działania organizacji zbiorowego 

zarządzania, udzielających takich licencji. Należy przy tym mieć na uwadze monopol dużych 

organizacji i marginalizację mniejszych, reprezentujących mniej popularnych w skali europejskiej 

twórców. Jednocześnie zakłada się prowadzenie analiz na temat elektronicznych form zarządzania 

prawami autorskimi, które prowadziłyby do większej kontroli ściągalności należnych wynagrodzeń za 

eksploatację utworów w środowisku cyfrowym. 

Zmiany technologiczne, które obejmują branżę muzyczną, audiowizualną, wydawniczą oraz 

informatyczną, nakładają na państwo konieczność upowszechniania wiedzy dotyczącej prawa 

autorskiego. Wymagają wprowadzenia – w znacznie szerszym niż dotąd zakresie – elementów prawa 
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autorskiego na wszystkich szczeblach nauczania. Upowszechnienie umiejętności zarządzania 

własnymi prawami i poszanowania cudzych praw stanowi ważny element budowy społeczeństwa 

opartego na wiedzy oraz kapitału społecznego. 

W tym obszarze strategii, działania powinny prowadzić do zwiększania – wśród osób korzystających z 

utworów – świadomości o przesłankach naruszeń prawa autorskiego, w tym przede wszystkim 

działań uznawanych za piractwo, ponadto do upowszechniania wiedzy o środkach prawnych 

służących do egzekucji praw własności intelektualnej, a także upowszechniania wiedzy o zakresie 

bezpłatnego dozwolonego użytku utworów, a więc przepisów upoważniających do nieodpłatnego 

korzystania z chronionego utworu bez zgody uprawnionego.  

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3.1.3. Wspieranie mechanizmów samoregulacji i współregulacji w komunikacji społecznej 

Główne planowane działania: 

a. wprowadzanie i promowanie rozwiązań prawnych, wzmacniających mechanizmy 

współregulacji i samoregulacji w dziedzinie mediów, Internetu i reklamy (wprowadzenie 

odpowiednich przepisów do: ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawy 

z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) i innych ustaw); 

b. promowanie stosowania kodeksów dobrych praktyk i kodeksów etycznych. 

Opis planowanych działań: 

Według Komisji Europejskiej, samoregulacja i współregulacja to sposób na poprawę jakości 

przepisów prawnych. Samoregulacja (w ramach której sektor sam reguluje swoje działania) oraz 

współregulacja (połączenie uregulowań państwowych i niepaństwowych) pozwolą ograniczyć 

wzrastające ryzyko niewydolności tradycyjnych rozwiązań, przekazując odpowiedzialność w ręce 

społeczeństwa i zainteresowanych stron, w sytuacjach, w których jest to wskazane. Samoregulacja 

stanowi rodzaj dobrowolnej inicjatywy, pozwalającej podmiotom gospodarczym, partnerom 

społecznym, organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom przyjmować wspólne wytyczne, które 

będą ich wszystkich obowiązywać. Zwłaszcza w dziedzinie mediów i Internetu, czyli w gospodarce 

cyfrowej – poddanej wzmożonej kontroli ze strony użytkowników – tradycyjne regulacje z trudem 

nadążają za zmianami technologicznymi, gospodarczymi i społecznymi oraz decentralizacją 

informacji. Specyfiką nowego sektora audiowizualnych usług medialnych jest to, że środki mające 

służyć osiągnięciu celów związanych z interesem publicznym są skuteczniejsze, jeżeli podejmowane 

są przy czynnym poparciu samych usługodawców. Zdaniem Komisji Europejskiej, obecność 

państwowego organu regulacyjnego często skłania organa samoregulacyjne do podejmowania 

bardziej skutecznych działań. Ponadto, dla funkcjonowania systemu współregulacji, konieczne wydają 

się właściwe środki egzekwowania prawa, takie jak odpowiednie i proporcjonalne sankcje. 

Jednocześnie należy wprowadzać (podobnie jak to przyjęto w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o 

przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206)) odpowiedzialność za 

nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił. 

Sankcję ustawową powinny – po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych – szczególnie 

uzyskać kodeksy etyczne i kodeksy dobrych praktyk w zakresie ochrony nieletnich, reklamy, w tym 

reklamy adresowanej do dzieci i reklamy żywności, a także  transparentności własności mediów. 

Istniejące w Polsce systemy samoregulacji (takie jak Rada Etyki Mediów, Porozumienie Nadawców 

Przyjazne Media, Komisja Etyki Reklamy, Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy i in.) pozwoliły 

już na zgromadzenie wielu różnorodnych doświadczeń.  
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Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

b. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

c. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. 

zm.), 

d. ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 

 

Priorytet strategii 3.2.  Wspieranie mediów w kształtowaniu więzi społecznych, kulturowych i 
demokracji  

Priorytet obejmuje działania uwzględniające szczególną rolę mediów w komunikacji społecznej. 

Prasa, radio i telewizja, a obecnie w coraz większym stopniu Internet, interpretują wydarzenia, 

kształtują wzory zachowań, wywierają istotny wpływ na budowanie tożsamości kulturowej. Polityka 

publiczna powinna, szanując niezależność mediów, wspierać te formy ich działania, które sprzyjają  

budowie więzi społecznych i rozwojowi demokracji.  

Priorytet obejmuje następujące kierunki działań:  

 3.2.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług medialnych; 

3.2.2. Wyznaczanie wysokich standardów jakości treści mediów publicznych; 

3.2.3. Wspieranie społecznej partycypacji w tworzeniu i upowszechnianiu polskich treści w  

mediach społecznych i  komercyjnych oraz w Internecie; 

3.2.4. Wzmacnianie niezależności i pluralizmu mediów oraz wspieranie mediów lokalnych, 

regionalnych i obywatelskich. 

3.2.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług medialnych 

Główne planowane działania: 

a. uwzględnianie w procesie cyfryzacji radia i telewizji potrzeb związanych z rozwojem 

społecznym i kulturalnym oraz  wzmacnianiem więzi społecznych i demokracji; 

b. wspieranie rozwiązań pozwalających na osiągnięcie powszechnej dostępności Internetu 

szerokopasmowego (możliwość uzyskania łącza przez każde gospodarstwo domowe); 

c. wykorzystanie możliwości technik cyfrowych do zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w 

szczególności niewidomym i słabowidzącym oraz niesłyszącym i słabosłyszącym, dostępu do 

zasobów edukacyjnych, kulturowych i naukowych. 

Opis planowanych działań: 

Działania mające na celu upowszechnianie dostępu do usług medialnych, zwłaszcza usług wysokiej 

jakości – służących rozwojowi kultury, wzmacnianiu tożsamości narodowej i budowaniu więzi 

społecznych – wymagają rozwiązań związanych z rozwojem i właściwym wykorzystywaniem 

infrastruktury, a także rozwojem różnych form usług. Administracja państwowa i organy regulacyjne 

(Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)) powinny 

wspierać proces cyfryzacji przestrzeni medialnej w Polsce, w tym konwersji nadawania sygnału 

telewizyjnego i radiowego z analogowego na cyfrowy. W procesie cyfryzacji naziemnego nadawania 

telewizyjnego należy przeznaczyć odpowiednią część pojemności multipleksów na potrzeby 

telewizyjnych nadawców regionalnych, zapewnić w dywidendzie cyfrowej miejsce na telewizję i radio 

w technologii cyfrowej, a także na nowe multimedialne usługi mobilne. Dla umożliwienia 

wykorzystania w Polsce częstotliwości pochodzących z dywidendy cyfrowej, w tym pasma 800 MHz 

podpisano porozumienia z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Drugim ważnym dla udostępnienia dywidendy 
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cyfrowej działaniem jest obecnie trwające zwalnianie częstotliwości z pasma 800 MHz 

wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP. 

W celu zwiększenia dostępności i zmniejszenia kosztów dostępu do cyfrowego radia i telewizji oraz 

Internetu należy stworzyć jasne i przyjazne inwestycjom telekomunikacyjnym otoczenie prawne i 

administracyjne, zapewnić skuteczną koordynację procesów inwestycyjnych prowadzonych z 

wykorzystaniem środków europejskich w ramach obecnej i przyszłej perspektywy finansowej, a także 

zaprojektować działania i mechanizmy dla likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego na obszarach na 

których nie jest opłacalne prowadzenie komercyjnej działalności telekomunikacyjnej. W tym zakresie, 

uwzględniając wysokie koszty rozbudowy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, celowe będzie 

szczególnie wspieranie inwestycji w rozwój infrastruktury prowadzonych w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego w tym promowanie tego rodzaju modeli inwestycyjnych. Powyższe działania 

będą nakierowane na umożliwienie uzyskania dostępu do szerokopasmowego Internetu przez 

wszystkie gospodarstwa domowe. Rozwój mediów elektronicznych, jako rosnącego sektora 

gospodarki i fundamentu gospodarki opartej na wiedzy i współpracy, wymaga programu poprawy 

klimatu inwestycyjnego dla podmiotów tworzących usługi i treści cyfrowe o zasięgu globalnym i 

lokalnym. Program ten powinien uwzględniać promocję sprawdzonych wzorców technicznych i 

prawno-finansowych wykorzystania narzędzi biznesu elektronicznego do oferowania treści 

elektronicznych, dostępnych mechanizmów finansowania i ich łączenia, sposobów wspierania 

współpracy kooperacyjnej i wymiany wiedzy. Powinien także wspierać rozwój wysokiej jakości usług 

doradczych z zakresu usług elektronicznych, wykorzystując do tego celu – poprzez mechanizmy 

niskokosztowej certyfikacji – instytucje otoczenia biznesu i punkty kontaktowe. Należy także 

uwzględnić organizacje konsumenckie działające w sferze treści elektronicznych, które kształtują 

świadomych odbiorców.   

Aby ogół obywateli miał dostęp do usług medialnych, należy uwzględnić szczególne potrzeby osób 

niepełnosprawnych. W celu zapewnienia tym osobom, w szczególności niewidomym i 

niedowidzącym, dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego należy wspierać produkcję 

dźwiękowych wersji utworów literackich (tzw. audiobooki), utworów audiowizualnych, w tym w 

ramach programów digitalizacji, uwzględniających tzw. audiodeskrypcję (dodanie dodatkowych 

opisów werbalnych w przerwach między dialogami). Instytucje kultury powinny też wprowadzać 

system audiodeskrypcji na swoich stronach internetowych. Należy także stworzyć możliwość 

wyposażenia bibliotek publicznych w oprogramowanie i sprzęt umożliwiający czytanie osobom 

niedowidzącym (lupy cyfrowe, powiększalniki tekstu). 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

b. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

c. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

d. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

e. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

f. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 

Nr 106, poz. 675). 

3.2.2. Wyznaczanie wysokich standardów jakości treści mediów publicznych  

Główne planowane działania: 

a. określenie zakresu antenowej oraz internetowej oferty radiofonii i telewizji publicznej (nowa 

ustawa albo zmiany w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji); 
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b. przygotowanie i wprowadzenie do porządku prawnego skutecznego systemu poboru abonamentu 

lub nowego skutecznego systemu finansowania mediów publicznych, umożliwiającego realizację 

misji publicznej (zmiana ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 

85, poz. 728, z późn. zm.), nowa ustawa albo zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 

i telewizji);  

c. opracowanie i wdrożenie systemu okresowo aktualizowanych „licencji programowych” dla mediów 

publicznych, szczegółowo definiujących zakres obowiązków służących realizacji misji publicznej i 

gwarantujących finansowe i organizacyjne środki jej realizacji (nowa ustawa albo zmiany ustawy z 

dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji) 

d. przygotowanie i wprowadzenie zmian prawnych ograniczających działalność reklamową radia i 

telewizji publicznej oraz postępującą komercjalizację na rzecz wzmocnienia kulturotwórczej i 

edukacyjnej roli tych mediów (nowa ustawa albo zmiany w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o 

radiofonii i telewizji); 

e. przygotowanie i realizacja systemu badań audytorium telewizji i radia, służących optymalizacji 

kryteriów oceny stopnia realizacji misji publicznej.  

Opis planowanych działań:  

Realizację misji publicznej w radiofonii i telewizji można rozpatrywać w kategoriach instytucjonalnych (jako 

działalność nadawców powołanych do tworzenia i rozpowszechniania programu „misyjnego”) oraz 

programowych (jako zaspokajanie potrzeb odbiorców przez całość dostępnej oferty programowej, w tym 

oferty tworzonej przez nadawców społecznych – „trzeciego sektora” – i komercyjnych). 

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawa z dnia 21 

kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych przewidują realizację misji publicznej wyłącznie w 

kategoriach instytucjonalnych, przez nadawców publicznych ustanowionych na mocy ustawy. Model 

całościowej realizacji misji przez instytucje mediów publicznych jest powszechny w krajach Unii Europejskiej 

(przykładem są m.in. brytyjska BBC, niemieckie ARD i ZDF, France Télévisions we Francji, RAI we Włoszech). 

W Polsce szczególna rola mediów publicznych powinna być zachowana, ale należy dążyć do budowania 

mechanizmów realizacji zadań publicznych także przez inne media.  

Media publiczne powinny wytwarzać i oferować wysokiej jakości treści. Dotyczy to zarówno pracy 

dziennikarskiej, jak i innych form twórczości medialnej. Ponadto, treści te muszą być dostępne do 

ponownego wykorzystania. Charakter programów w mediach publicznych powinien wyraźnie odróżniać je 

od programów nadawców komercyjnych (m.in. przez bogactwo gatunków programów ogólnych, 

produkowanie programów niedostępnych u nadawców komercyjnych oraz wysoką jakość treści o 

charakterze popularnym). Przygotowywana antenowa oraz internetowa oferta radiofonii i telewizji 

publicznej powinna być skierowana do szerokiego audytorium, pełniąc funkcje społeczne, demokratyczne i 

kulturotwórcze. Media publiczne mają stanowić niezależne, pluralistyczne forum debaty publicznej oraz 

przepływu informacji podnoszących poziom wiedzy i kultury, wspierających aktywne uczestnictwo w 

kulturze i sprzyjających budowie więzi społecznych. Oferta mediów publicznych powinna być zróżnicowana i 

zawierać programy skierowane do dzieci i młodszej młodzieży, ludzi w wieku powyżej 49 roku, w tym 

emerytów; osób o zarobkach niższych niż przeciętne, w tym bezrobotnych, osób zamieszkałych poza 

ośrodkami miejskimi oraz osób o systemach wartości innych niż konsumpcyjne. 

Prawidłowa realizacja misji publicznej w mediach szczególnie wymaga stworzenia stabilnego 

systemu finansowania mediów publicznych. Źródła finansowania mają bowiem wpływ na zawartość 

programu. Udział gatunków, osadzających odbiorcę w rzeczywistości, jest wyraźnie wyższy w 
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telewizjach o dużym udziale finansowania z abonamentu, natomiast gatunków przenoszących go do 

świata fikcji – w telewizjach o dużym udziale finansowania z reklamy95. Należy zatem doprowadzić do 

ustawowego określenia zakresu antenowej oraz internetowej oferty radiofonii i telewizji publicznej, 

możliwej do sfinansowania w głównej mierze ze środków publicznych i realizującej misję publiczną. 

Polityka państwa powinna jasno określić cele i ramy działania mediów publicznych oraz stworzyć 

podstawy ich realizacji. Nie ograniczając ich niezależności, powinna także wypracować mechanizmy 

korekty ich działalności, jeżeli pojawi się uzasadniona potrzeba.  

Przewidywane regulacje, dotyczące działalności radiofonii i telewizji, powinny zapewnić aktywny 

udział organów państwa w definiowaniu i nadzorowaniu realizacji misji. Regulator mediów 

publicznych powinien tworzyć – we współpracy z zarządami nadawców publicznych oraz Ministrem 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także na podstawie badań i konsultacji publicznych – 

dokumenty szczegółowo definiujące misję publiczną, środki jej realizacji oraz kryteria oceny stopnia 

jej realizacji. Ponadto, tworzenie umów (porozumień) z poszczególnymi nadawcami publicznymi, 

które konkretyzowałyby obowiązki ogólnie opisane w ustawie – będące podstawą do udzielania 

licencji programowych poszczególnym programom lub formom działalności internetowej nadawców 

publicznych – należy realizować zgodnie z całościowym podejściem do misji publicznej. Trzeba też 

dążyć do zapewnienia finansowania publicznego w wysokości pozwalającej realizować licencje. 

Nakłady ze środków publicznych na realizację misji publicznej w polityce audiowizualnej, zarówno w 

formule instytucjonalnej (media publiczne), jak i programowej, powinny stopniowo zbliżać się do 

poziomu średniej UE, tj. do około 1,5 promila PKB. Poza tym, zgodnie z wymogami Komisji 

Europejskiej należy oceniać nowe inicjatywy programowe i formy działalności spółek radiofonii i 

telewizji publicznej co do ich zgodności z misją (public value test) oraz wpływu na rynek i działalność 

sektora prywatnego (market impact assessment).  

Dla zagwarantowania stabilnego systemu finansowania mediów publicznych niezbędne jest przyjęcie 

nowych rozwiązań ustawowych. Należy rozważyć wprowadzenie nowej formuły opłaty audiowizualnej 

wykorzystującej cyfrową rejestrację odbiorników, a tym samym skuteczną identyfikację odbiorcy i 

kontrolę płatności, co będzie możliwe w wyniku cyfryzacji telewizji naziemnej. Wraz z wprowadzeniem 

nowego systemu finansowania trzeba znacząco ograniczyć udział reklam w programach publicznej 

radiofonii i telewizji. Pozwoli to ograniczyć komercjalizację treści programowych, a także wzmocnić ich 

kulturotwórczą i edukacyjną rolę. Działanie to wyeliminuje niezdrową konkurencję między mediami 

publicznymi i komercyjnymi na rynku reklam, będzie miało również korzystny wpływ na kształtowanie 

prawidłowych zasad finansowania mediów komercyjnych. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

b. ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. 

3.2.3. Wspieranie społecznej partycypacji w tworzeniu i upowszechnianiu polskich treści w 

mediach społecznych i  komercyjnych oraz w Internecie 

Główne planowane działania: 

a. przygotowanie i wprowadzenie do porządku prawnego nowego mechanizmu finansowego, 

zwiększającego udział polskich treści w mediach społecznych i komercyjnych oraz w 

Internecie (zmiana ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, zmiany 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji); 

                                                           

95
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b. wspieranie ze środków publicznych (m.in. Fundusz Misji Publicznej, Narodowy Instytut 

Audiowizualny, Polski Instytut Sztuki Filmowej) produkcji i rozpowszechniania treści96 o 

wysokich walorach merytorycznych i artystycznych  przez telewizyjnych i radiowych nadawców 

komercyjnych i społecznych, dostawców usług audiowizualnych, producentów, a także 

wydawców prasy; 

c. poprawa mechanizmów prawnych, zapewniających udział profesjonalnej produkcji niezależnej w 

ofercie programowej publicznych i koncesjonowanych nadawców telewizyjnych (zmiany w ustawie 

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji); 

d. wspieranie społecznych inicjatyw generowania i udostępniania w Internecie polskich treści; 

e. udostępnianie istniejącego dorobku kultury narodowej przez digitalizację dzieł i tworzenie 

cyfrowych archiwów treści; 

f. wspieranie obywatelskich inicjatyw medialnych, w tym dziennikarstwa obywatelskiego. 

Opis planowanych działań: 

Nowe regulacje prawne powinny uwzględniać wkład niepublicznych (koncesjonowanych) nadawców i 

dostawców usług medialnych w realizację misji publicznej. Oprócz stworzenia stabilnego systemu mediów 

publicznych, polityka państwa musi tworzyć bodźce dla zaspokajania potrzeb odbiorców na program 

wypełniający przynajmniej niektóre zadania „misyjne” również przez nadawców niepublicznych, 

dostawców usług audiowizualnych i producentów. System wspierania publikowanych w mediach 

treści, służących realizacji zadań związanych w szczególności z kulturą i edukacją, powinien objąć 

również prasę drukowaną. W tym celu należy stworzyć Fundusz Misji Publicznej, do którego nadawcy 

komercyjni i społeczni, dostawcy usług audiowizualnych, producenci, a także wydawcy prasy mogliby 

występować o finansowanie lub dofinansowanie treści programowej o wysokich walorach 

merytorycznych i artystycznych. W ramach treści programowych finansowanych z Funduszu Misji 

Publicznej ważną rolę należy przypisać promocji postaw aktywności i inicjatywy obywatelskiej, dialogu 

obywatelskiego, przedsiębiorczości społecznej, poradnictwa obywatelskiego i prawnego, a także 

treściom edukacyjnym, w tym służącym edukacji osób wykluczonych. 

Trzeba także wspierać generowanie rodzimej treści – w szczególności treści wysokiej jakości, 

wnoszącej wkład w dorobek nauki i kultury – poprzez programy współfinansowania treści linearnych i 

nielinearnych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Ponieważ niezależni producenci audiowizualni 

i inni tworzący w Internecie to przeważnie podmioty zaliczane do małych i średnich przedsiębiorstw, 

można wykorzystać mechanizmy gospodarcze służące wsparciu tego sektora gospodarki. 

Udostępnianie istniejącego dorobku kultury narodowej poprzez digitalizację dzieł i tworzenie 

cyfrowych archiwów pozwoli na szerokie rozpowszechnianie zasobów kultury polskiej, zarówno w 

skali globalnej, jak i lokalnej. Przyspieszenia wymagają prace nad Zintegrowanym Systemem 

Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i portalem szukajwarchiwach.pl, których celem będzie koncentracja 

informacji o zasobach archiwalnych na terenie kraju, a także prezentacja cyfrowych kopii materiałów 

archiwalnych w Internecie. Należy również wspierać prace realizowane w ramach projektu CARARE, 

pozwalające na wzbogacenie zasobów Europeany o multimedialne treści związane z archeologią i 

architekturą (m.in. modele 3D, wizualizacje), a także działania zmierzające do udostępniania w 

Internecie zasobów polskich muzeów. Zasoby te będą mogły być wykorzystywane przez 

indywidualnych użytkowników oraz jako materiał źródłowy w tworzeniu treści dla mediów 

audiowizualnych i usług świadczonych za pośrednictwem Internetu.  
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 Przez treści rozumiemy: audycje radiowe i telewizyjne, filmy, przekazy rozpowszechniane w Internecie, 

artykuły prasowe itp. 
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Aby realnie zwiększyć obecność polskich treści w Internecie i mediach audiowizualnych, trzeba 

skutecznie egzekwować przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dotyczące 

udziału produkcji niezależnej w kwocie produkcji pierwotnie wytworzonej w języku polskim dla publicznych i 

koncesjonowanych nadawców telewizyjnych, w tym dotyczące określenia gatunków produkcji niezależnej 

pierwotnie wytworzonej w języku polskim dla nadawcy publicznego.  

 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

b. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

c. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

d. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

e. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 

f. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,  

g. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3.2.4. Wzmacnianie niezależności i pluralizmu mediów oraz wspieranie mediów lokalnych, 

regionalnych i obywatelskich 

Główne planowane działania: 

a. wypracowanie i wprowadzenie ładu regulacyjnego obejmującego: pełną regulację linearnych 

usług medialnych (tradycyjne programy, niezależnie od platformy rozpowszechniania) oraz 

ograniczoną regulację zawartości usług nielinearnych (na żądanie), a także formy współ- i 

samoregulacji dla zawartości sieci teleinformatycznych; 

b. wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających na skuteczną kontrolę procesu pionowej i 

poziomej koncentracji mediów oraz wprowadzenie zakazu nadmiernej koncentracji; 

c. wspieranie prasy opiniotwórczej, społecznej i kulturalnej (ogólnopolskiej, regionalnej, 

lokalnej i specjalistycznej); 

d. stworzenie systemu prawnego, pozwalającego na wykorzystywanie zasobów archiwów 

audiowizualnych i audialnych wytworzonych przez media publiczne na potrzeby programowe 

wszystkich nadawców (w tym zapisy ustawowe dotyczące tzw. „archiwów Radiokomitetu”) 

e. poprawa realizacji polityki koncesyjnej wspierającej media społeczne i koncesjonowane na 

szczeblu regionalnym i lokalnym; 

f. poprawa warunków prawnych i realizacja polityki koncesyjnej umożliwiającej uzyskanie 

silniejszej pozycji przez media „trzeciego sektora” (media społeczne); 

g. zapewnienie warunków prawnych sprzyjających finansowaniu lokalnego radia i prasy na 

lokalnych rynkach reklamowych; 

h. zapewnienie warunków prawnych i finansowych funkcjonowania mediów obywatelskich; 

i. wsparcie działalności o charakterze twórczym realizowanej w Internecie („treści tworzone przez 

użytkowników”) oraz udostępniania informacji lokalnych z małych ośrodków. 

Opis planowanych działań: 

Niezależne media lokalne i regionalne, w tym media „trzeciego sektora” (media społeczne), 

odgrywają ważną rolę we wspieraniu tolerancji i pluralizmu oraz wnoszą istotny wkład w dialog 

międzykulturowy. Niejednokrotnie stanowią jedyne źródło lokalnych wiadomości i informacji, są też 

ważnym, a niekiedy jedynym głosem, lokalnych społeczności. Tworzą platformę dialogu 

obywatelskiego i umożliwiają prowadzenie konsultacji społecznych, poprzedzających podejmowanie 

decyzji przez władze samorządowe. Treści publikowane w tych mediach – a także różnego rodzaju 
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akcje medialne, zarówno przygotowywane przez profesjonalnych redaktorów i dziennikarzy, jak i 

amatorów – mogą być ważnym czynnikiem wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej.   

Ponieważ niezależne media lokalne są narażone na silną konkurencję ze strony mediów 

ogólnokrajowych i mediów lokalnych finansowanych przez władze publiczne, należy dążyć do 

wprowadzenia rozwiązań prawnych, ułatwiających im zdobywanie środków na lokalnych rynkach 

reklamy i sponsoringu. Można to osiągnąć m.in. poprzez wprowadzenie zakazu rozłączania bloków 

reklamowych na pasma lokalne oraz emisji reklamy lokalnej przez nadawców ogólnokrajowych, 

ustawowe ograniczenie możliwości finansowania prasy lokalnej przez jednostki samorządu 

terytorialnego, tworzenie systemu ulg finansowych dla mediów lokalnych, regionalnych i 

obywatelskich, a także inne rozwiązania służące obniżeniu barier rozpoczynania tego rodzaju 

działalności na rynku usług medialnych97. 

Budowie demokracji i organizowaniu się społeczeństwa dla realizacji wspólnych celów służą także 

serwisy internetowe, które zaczynają pełnić rolę mediów lokalnych. Ich sposób działania opiera się na 

„architekturze współuczestnictwa”, dając szansę aktywnego udziału w kulturze i debacie publicznej, która 

nie jest możliwa w przypadku mediów masowych. Ważne jest w tym przypadku tworzenie sieci i pól 

wymiany treści między uczestnikami. Kwestie związane z inicjowaniem i promowaniem mediów 

lokalnych, w tym serwisów społecznościowych, portali internetowych itp., należą do zadań instytucji 

kultury, w szczególności bibliotek (np. w  ramach Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”). 

Treści powstałe w ramach autoekspresji osób posługujących się nowymi technologiami znane są jako „treści 

tworzone przez użytkowników” (user-generated content – UGC, lub user-created content – UCC). 

Swobodna działalność o charakterze twórczym wymaga upowszechniania wiedzy o prawie autorskim, 

zwłaszcza informacji o naruszeniach prawa autorskiego uznawanych za piractwo, o środkach 

prawnych służących do egzekucji praw własności intelektualnej, o zakresie bezpłatnego dozwolonego 

użytku utworów oraz o możliwości wykorzystania na gruncie polskiego prawa licencji Creative 

Commons, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Wiedza na ten temat powinna stać się przedmiotem edukacji szkolnej na wszystkich 

szczeblach, a także edukacji nieformalnej i pozaformalnej.  

Warunkiem rozwoju systemu medialnego jest również stworzenie rozwiązań prawnych, 

pozwalających na wyraźne oddzielenie działalności medialnej od pozamedialnych form 

komunikowania. W odniesieniu do mediów audiowizualnych i – w szerszym rozumieniu – medialnych 

usług audiowizualnych, wdrożony będzie neutralny technologicznie model regulacji, potrzebny na 

obecnym etapie rozwoju mediów elektronicznych, który zakłada stopniowalną regulację zawartości 

tych mediów.  

Uwzględniając obserwowane w wielu krajach negatywne konsekwencje monopolizacji lub 

nadmiernej koncentracji własności na rynku mediów, nowa ustawa o radiofonii i telewizji  powinna 

również – po konsultacjach społecznych – wdrożyć regulacje pozwalające na skuteczną kontrolę 

procesu pionowej i poziomej koncentracji mediów i wprowadzenie zakazu nadmiernej koncentracji. 

Konieczne są także ustawowe rozstrzygnięcia dotyczące statusu zasobów archiwalnych, 

wytworzonych przez Telewizję Polską i Polskie Radio ze środków publicznych w ramach Komitetu ds. 

Radia i Telewizji  przed 1992 r., w taki sposób, by zagwarantować możliwość ich wykorzystywania 

przez wszystkich nadawców i dostawców usług medialnych. 
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 Możliwość wprowadzenia nowych instrumentów i regulacji finansowych zostanie rozważona po 2014 r., przy 

wzięciu pod uwagę sytuacji finansów publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. 
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Wsparcie polskiej twórczości jest jednym z najważniejszych zadań mediów publicznych i musi mieć 

wyraz we wsparciu finansowym dla wszystkich gatunków twórczości. Obecność polskich treści w 

mediach audiowizualnych nie może jednak ograniczać się tylko do treści archiwalnych. Jednym z 

podstawowych zadań mediów publicznych jest produkowanie treści, które następnie zasilą tzw. 

biblioteki programowe. W inwestycjach programowych można rozważyć wprowadzenie rozróżnienia 

na tzw. stock programs (czyli programy warte wielokrotnego powtarzania) i fluid programs (czyli 

programy ze swej natury nie nadające się do powtórek jak np. teleturnieje), a następnie zbudować 

system preferencji dla programów typu stock programs. Zadaniem mediów publicznych jest także 

promocja polskiej kultury. 

Niski poziom czytelnictwa prasy oraz pogłębiający się kryzys wielu gazet i czasopism stwarzają groźbę 

ograniczenia efektywności działania, a nawet zaniku jednego z ważnych kanałów komunikacji. 

Zjawisku temu towarzyszy postępująca tabloidyzacja, powodująca eliminowanie z prasy treści 

informacyjnych, edukacyjnych i kulturowych na rzecz rozrywki. Proces ten  wymaga interwencji ze 

strony państwa, w tym wsparcia niezależnych wydawców lokalnych. W celu upowszechnienia  

dostępu do prasy opiniotwórczej i budowania nawyków korzystania z prasy jako źródła informacji – w 

szczególności w małych miejscowościach – należy w programach zakupów bibliotecznych i wspierania 

czytelnictwa uwzględnić dotacje na zakup prasy (ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej i 

specjalistycznej) dla bibliotek. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, 

b. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

c. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

d. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

e. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503, z późn. zm.),  

f. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 

g. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, poz. 

331, z późn. zm.). 

 

Syntetyczne ujęcie działań dla celu 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany 

wiedzy przedstawia tabela nr 3 w załączniku nr 2 Instrumenty wdrożeniowe i ich zastosowanie w 

SRKS. 
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Cel operacyjny 4.  Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego 

Podstawą budowania silnego kapitału społecznego jest z jednej strony wzmacnianie więzi opartych 

na wspólnej tożsamości i umiejętności do jej ciągłej, twórczej reinterpretacji. Z drugiej jego 

integralnym elementem jest otwartość na inne wzorce kulturowe, umiejętność współdziałania i 

współżycia osób reprezentujących różne wartości, tradycje, normy zachowań i sposoby życia. 

Obydwie te postawy są ze sobą silnie związane i warunkowane przez znajomość własnej tradycji, 

kultury, historii oraz indywidualną kreatywność, otwartość na inspiracje i nowe rozwiązania.  

Cel operacyjny 4.  Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego  

będzie realizowany przez następujące priorytety strategii: 

Priorytet strategii 4.1.  Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej; 

Priorytet strategii 4.2.  Wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym. 

 

Priorytet strategii 4.1. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej 

Priorytet obejmuje następujące kierunki działań:  

4.1.1. Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na 

poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;  

4.1.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu;  

4.1.3   Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury. 

4.1.1. Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze  na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym 

Główne planowane działania: 

a. wspieranie działań artystycznych i rozwoju zasobów kultury,   

b. poprawa dostępu do zasobów kultury ,  

c. wieloletnie programy na rzecz nowoczesnej infrastruktury bibliotek, mediatek oraz ośrodków 

aktywności kulturalnej i obywatelskiej w gminach, 

d. wspieranie działań dotyczących kultywowania tradycji i przekazywania ich nowym 

pokoleniom;  

e. wspieranie rozwoju placówek świadczących powszechny dostęp do kultury w miejsca spotkań 

i dialogu; 

f. Wspieranie rozwoju bibliotek jako lokalnych centrów kultury; 

g. upowszechnianie dorobku kultury oraz zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym; 

h. wspieranie działań dotyczących dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego; 

i. promowanie uwzględniania i wykorzystania potencjału kulturowego i lokalnych tożsamości w 

rozwoju regionalnym. 

Opis planowanych działań: 

Odpowiednio wykorzystywany potencjał kulturowy w istotny sposób wpływa na budowanie poczucia 

tożsamości, więzi lokalnych i relacji z innymi społecznościami, a także kulturami. Do pozytywnej 

identyfikacji ze swoją społecznością niezbędne jest poznawanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i 

rozwijanie wspólnych doświadczeń, w tym także kulturowych i artystycznych. Dla poznania i 

rozwijania (wykorzystania, reinterpretacji, wytwarzania) wspólnego zasobu kulturowego niezbędnym 

elementem jest  także ułatwienie udziału w życiu kulturalnym. Dla wzmocnienia i rozwoju 
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uczestnictwa w kulturze istotne za zarówno same działania (ujęte w Celu 1.2.3 SRKS), jak i 

przestrzenie i infrastruktura umożliwiająca gromadzenie i udostępnianie zasobu. Uczestnictwo w 

kulturze jest w tym miejscu rozumiane znaczenia szerzej niż działalność animacyjna i edukacyjna, 

obejmuje wszelkie działania umożliwiające obywatelom kontakt z kulturą, jak i jej aktywne 

współtworzenie. 

Uczestnictwo w kulturze, niezależnie czy jest to kultura tradycyjna, współczesna, lokalna czy globalna, 

sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa — przygotowaniu do aktywnego uczestnictwa w 

różnych formach życia społecznego, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej. 

Jednocześnie wzbogacanie oferty kulturalnej, kierowanej do szerokiego i zróżnicowanego grona 

odbiorców, przyczynia się do zachowania tradycji i przekazu ludowego, zasobów dziedzictwa 

kulturowego, a także rozwijania współczesnej kultury i kształtowania postaw otwartych, 

innowacyjnych.  

Ułatwienie obywatelom działań ważnych dla wzmacniania i rozwijania kultury i opartej na niej 

tożsamości jest podstawowym zadaniem państwa. Celem jest tworzenie warunków sprzyjających 

aktywności obywateli, a nie odgórne narzucanie pewnego modelu tożsamości. Podejmowane 

działania mają zatem służyć wspieraniu oddolnych inicjatyw i odpowiadać na potrzeby społeczności, 

w których słabość więzi lokalnych wynika często z przerwania przekazu między pokoleniami.  

Wskazane działania mają przyczynić się do angażowania społeczności w kwestie dziedzictwa 

kulturowego, w tym do korzystania z zasobów kulturowych i przyrodniczych, a także rozwijania 

kultury i sztuki współczesnej. Proces ten ma znaczenie również z perspektywy ekonomicznej – 

pozwala m.in. na podnoszenie własnych kwalifikacji lub rozwój lokalnej przedsiębiorczości opartej na 

wiedzy o lokalnym dziedzictwie i zasobach dóbr kultury (zarówno materialnych, jak i 

niematerialnych). Do osiągnięcia efektów w wymiarze finansowym przyczynia się także wspieranie 

turystyki kulturowej i kulturowo-przyrodniczej oraz łączenie elementów edukacji regionalnej z 

rozwijająca się  agroturystyką. 

Budowa pozytywnie postrzeganej tożsamości regionalnej oraz identyfikacji ze sferą „żywej kultury”  

istotna jest także z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego – pozwala na rozwijanie relacji 

społecznych służących współpracy, porozumieniu, kreatywności, a tym samym podnoszeniu jakości 

życia i konkurencyjności regionu.  

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

b. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 

c. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 

d. ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 

152, poz. 722, z późn. zm.), 

e. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z późn. zm.),, 

f. ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, 

poz. 710. Z późn. zm.), 

g. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1568, z późn. zm.), 

h. ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, z późn. zm.), 

i. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

j. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych. 
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4.1.2.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu 

Główne planowane działania: 

a. wspieranie działań służących ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego;  

b. wypracowanie i wdrożenie spójnego systemu ochrony zabytków; 

c. opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia inwestycji służących podnoszeniu estetyki 

przestrzeni publicznej, w tym przepisów ustawowych wprowadzających zasadę „decorum”98; 

d. wzmacnianie postrzegania dziedzictwa i krajobrazu w kategoriach dobra wspólnego i 

potencjału rozwojowego; 

e. wspieranie działań służących uwzględnianiu ochrony krajobrazu kulturowego i 

przyrodniczego w planowaniu strategicznym i operacyjnym (m.in. plany zagospodarowania 

przestrzennego); 

f. wspieranie rozwoju turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych produktów turystycznych. 

Opis planowanych działań: 

Działania związane z upowszechnieniem i ułatwieniem dostępu do dziedzictwa kulturowego są 

nierozerwalnie związane i warunkowane przez proces ochrony dziedzictwa, a także gromadzenia i 

zachowywania dzieł kultury najnowszej – jako tych, które z upływem czasu mogą wejść do zasobu 

dziedzictwa kulturowego. Ochrony wymaga więc także tzw. „młode” dziedzictwo, np. architektura i 

twórczość okresu PRL lub układy urbanistyczne okresu modernizmu. Państwo powinno wspierać i 

promować działania służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego realizowane zarówno 

przez podmioty publiczne, jak i pozarządowe, prywatne oraz osoby prywatne. 

Wypracowanie i wdrożenie spójnego systemu ochrony zabytków wymaga zmian przepisów prawnych 

– w tym opracowania nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Istotna jest 

również rola państwa we wzmacnianiu i promowaniu aktywnej partycypacji społecznej w procesie 

ochrony zabytków i opieki nad nimi. W tym zakresie potrzebna jest współpraca i właściwe 

wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, a także promowanie udziału w ochronie 

dziedzictwa osób lub przedsiębiorstw mogących angażować  środki prywatne w rewitalizację czy 

wykorzystania zabytków. 

Należy opracować realny mechanizm pozyskiwania funduszy na rzecz ochrony zabytków, również na 

poziomie lokalnym, służący ochronie i konserwacji zabytków. Dobrze zachowane i promowane 

dziedzictwo podnosi atrakcyjność turystyczną regionu, a co za tym idzie stanowi potencjał dla 

rozwoju99.  

Ochrona dziedzictwa, jako ważnego zasobu kulturowego, wymaga także zintegrowanego podejścia 

do zagadnienia krajobrazu kulturowego. O skuteczności zachowania dziedzictwa decyduje bowiem 

dzisiaj nie tylko forma, ale także funkcja zabytkowych obiektów i ich otoczenia. Problematyka 

ochrony krajobrazu kulturowego – obejmującego przyrodę, układ urbanistyczny, zagospodarowanie i 

                                                           

98
 Termin „decorum” odwołuje się do prowadzonych w krajach UE (a także USA na poziomie administracji 

stanowej) programów wspierania sztuki, poprzez zobowiązanie inwestora do przeznaczania części środków 
z danej inwestycji (przeważnie w wysokości 1%) na dekorację budynków publicznych lub realizacje prac 
konserwatorskich. W szczególności dotyczą one inwestycji publicznych i określane są mianem Programów 
Procentowych (dla których w literaturze hiszpańskiej i francuskojęzycznej stosuje się określenie decorum). 
Rozwiązania proponowane w poszczególnych krajach są zróżnicowane, wspólna jest natomiast idea związana 
z wspieraniem kultury i podnoszeniem estetyki otoczenia. 
99

 Możliwość wprowadzenia nowych instrumentów i regulacji finansowych zostanie rozważona po 2014 r., przy 
wzięciu pod uwagę sytuacji finansów publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. 
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sposoby wykorzystania terenu – powinna być odpowiednio uwzględniona w zapisach strategii i 

planów rozwoju lokalnego i regionalnego, a w szczególności w planach zagospodarowania 

przestrzennego. Zapisy takie pozwolą na skoordynowanie polityki względem kultury, ochrony 

środowiska, rozwoju gospodarczego i społecznego. Konieczne jest w związku z tym usprawnienie i 

wspieranie współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces planowania przestrzennego 

na różnych jego etapach. Dzięki temu łatwiej będzie można uniknąć dewastacji oraz 

niekontrolowanego niszczenia niepowtarzalnych obiektów i układów zabytkowych.  

Zintegrowane podejście, w którym będzie łączyć się ochronę zasobów kulturowych z ochroną 

środowiska przyrodniczego zwiększy skuteczność ochrony obu tych elementów. W szczególności, 

aktywizacja społeczności lokalnych wokół zintegrowanej ochrony zasobów kulturowych i środowiska 

przyrodniczego może prowadzić do wzmacniania więzi pomiędzy mieszkańcami  oraz zwiększania ich 

kreatywności i przedsiębiorczości. Umożliwi to wykorzystanie unikatowych zasobów wewnętrznych, 

rozwój lokalnych produktów i usług oraz specjalizację regionów. 

Aby osiągnąć wysoką jakość realizacji zapisów i dbałość o dobro wspólne, jakim jest dziedzictwo 

kulturowe, konieczne jest również uzupełnienie edukacji urzędników publicznych o wiedzę i metody 

wykorzystania zasobów kulturowych regionu.  

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

b. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 

c. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 

d. ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, 

e. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, 

f. ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych, 

g. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

h. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

i. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

j. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

k. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

l. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

m. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 

84, poz. 712, z późn. zm.). 

 

4.1.3  Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury 

Główne planowane działania: 

a. wzmocnienie procesu digitalizacji zasobów oraz ujednolicanie standardów i zasad 

udostępniania; 

b. wyrównywanie dostępu do dziedzictwa przez cyfryzację, w tym zniesienie barier dla osób 

wykluczonych cyfrowo; 

c. wspieranie obecności zdigitalizowanych zbiorów polskiej kultury na międzynarodowych 

portalach; 

d. opracowanie i wdrożenie regulacji prawnych dotyczących narodowego zasobu 

audiowizualnego, w tym stworzenie systemu archiwizowania i udostępniania zasobów 

dziedzictwa audiowizualnego i audialnego, np. treści „digital born”,  

e. udostępnianie w sieci zcyfryzowanych przez instytucje publiczne zbiorów do celów 

edukacyjnych;  
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f. opracowanie i wdrożenie mechanizmów wsparcia partnerskich projektów badawczo-

rozwojowych dotyczących digitalizacji i udostępniania zasobów kultury. 

 

Opis planowanych działań: 

Podstawowym zadaniem dla współczesnego systemu ochrony i upowszechniania dóbr kultury jest 

digitalizacja, mająca na celu zarówno ochronę dziedzictwa kulturowego przed bezpowrotnym 

zniknięciem (przez wykonanie kopii lub rekonstrukcji cyfrowych), jak i zapewnienie wszystkim 

obywatelom równego dostępu do kultury przez upowszechnienie zdigitalizowanych zbiorów (np. w 

formie portali internetowych). Działania, które muszą zostać podjęte, to inwentaryzacja, ocena stanu, 

digitalizacja i cyfrowa rekonstrukcja dorobku polskiej kultury, a także gromadzenie dzieł tworzonych 

już jako cyfrowe. Wyjątkowo pilna jest digitalizacja materiałów audiowizualnych – z uwagi na niską 

trwałość nośników, których znaczna część może ulec w niedługim czasie fizycznemu rozpadowi i 

utracie wartościowych treści. 

Digitalizację polskich zasobów kultury, prowadzoną przez różne podmioty – biblioteki, muzea i 

archiwa — charakteryzuje rozproszenie inicjatyw i brak koordynacji działań. Trzeba zatem stworzyć 

spójny system przekazywania wiedzy i finansowania tego typu przedsięwzięć. Koordynacja procesu 

digitalizacji jest szczególnie istotna, gdyż istnieje niebezpieczeństwo digitalizacji tych samych 

dokumentów w różnych ośrodkach. Konieczne jest także realizowanie działań wspierających i 

promujących współpracę oraz angażowanie się administracji samorządowej w procesy digitalizacji i 

udostępniania lokalnych zasobów cyfrowych, a także tworzenia cyfrowych archiwów lokalnych. 

Ważne jest, aby proces digitalizacji nie ograniczał się do działań instytucji centralnych, ale obejmował 

też organizacje pozarządowe i sektora prywatnego. Udział wiedzy i funduszy z innych źródeł niż 

publiczne jest niezbędny do sprawnego przeprowadzenia procesu udostępniania zdigitalizowanego 

dorobku kulturowego. Należy przy tym wspierać działania z zakresu promocji i upowszechnienia 

wiedzy o zdigitalizowanych zbiorach. 

Zasoby kulturowe powinny być w prosty i jasny sposób dostępne dla wszystkich obywateli. 

Rozwojowi systemów przyjaznego i powszechnego dostępu do zcyfryzowanych treści służyć będą 

działania podejmowane w ramach Priorytetu Digitalizacja z Wieloletniego Programu Rządowego 

Kultura+. Tematem tym zajmować się będą również Centra Kompetencji, opracowujące i 

upowszechniające standardy digitalizacji oraz udostępniania dziedzictwa za pomocą nowych 

technologii, a także tworzące infrastrukturę dla przechowywania plików cyfrowych. Do 

podstawowych zadań Centrów Kompetencji należą: edukacja kadr instytucji kultury prowadzących 

digitalizację, wdrażanie zmian technologicznych dotyczących tworzenia, gromadzenia i 

przechowywania zasobu cyfrowego oraz udostępnianie materiałów zdigitalizowanych i ich promocja.  

Wypracowanie nowego modelu udostępniania, rozpowszechniania i wykorzystywania zasobów 

kultury pociąga za sobą konieczność dostosowania prawa. Opracowania wymaga ustawa o 

narodowym zasobie audiowizualnym, a nowelizacji ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. Ustawy te zapewniają udostępnianie zcyfryzowanych przez instytucje publiczne zbiorów 

w sieci elektronicznej, a także uregulowania prawne dotyczące zbiorowych licencji i statusu 

muzealiów.  

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

b. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

c. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 



 

89 | S t r o n a  
  

d. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

e. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

f. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

 

Priorytet strategii 4.2. Wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym 

Priorytet obejmuje następujące kierunki działań:  

4.2.1. Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, nauki i organizacjami 

społecznymi oraz podmiotami prywatnymi;  

4.2.2. Rozwój infrastruktury kultury i zwiększenie efektywności działania instytucji kultury i 

państwowych jednostek budżetowych działających w obszarze kultury;  

4.2.3. Rozwój systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości 

w kulturze; 

4.2.4. Rozwój kształcenia artystycznego i systemu wspierania talentów; 

4.2.5. Wzmocnienie promocji kultury polskiej za granicą. 

4.2.1. Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, nauki i organizacjami 

społecznymi oraz podmiotami  prywatnymi 

Główne planowane działania: 

a. wspieranie współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi i prywatnymi; 

b. promocja współpracy podmiotów kultury i edukacji artystycznej w ramach Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego (PPP)  i Partnerstwa Publiczno-Społecznego (PPS); 

c. wspieranie i promowanie tworzenia sieci i klastrów z udziałem instytucji kultury oraz 

podmiotów sektora pozarządowego i prywatnego;  

d. promowanie i rozwój wolontariatu w kulturze; 

e. tworzenie mechanizmów sprzyjających rozwojowi sponsoringu w kulturze. 

Opis planowanych działań: 

Dla zwiększenia udziału kultury w życiu społecznym, a także gospodarczym, nieodzowne jest 

wspieranie jej obecności w przestrzeniach publicznych. Proponowane działania służą aktywizacji 

potencjału instytucji sektora kultury poprzez włączenie ich do dialogu społecznego i współpracy 

między różnymi podmiotami życia społecznego.  

Instytucje kultury stanowią i współtworzą istotny zasób kulturowy, zarówno pod względem sieci 

placówek (przestrzeni, budynków, obiektów), jak i możliwości dostosowywania ich form 

organizacyjnych do aktualnych potrzeb i wyzwań. Instytucje kultury są tu postrzegane dwojako: w 

sposób węższy – jako podmioty dysponujące konkretnymi zasobami (instytucjonalnymi i 

kulturowymi), a także w sposób szeroki – jako miejsca upowszechniania i wzmacniania wartości 

etycznych, norm i wzorców zachowań, które determinują działania korzystne dla ogółu. W obydwu 

perspektywach otwarcie instytucji kultury na życie społeczno-gospodarcze służy poszerzeniu 

przestrzeni „dobra wspólnego”.  

Zaangażowanie instytucji kultury w debatę publiczną warunkowane jest szeroko rozumianą 

współpracą. Wspieranie projektów i przedsięwzięć partnerskich między publicznymi placówkami 

kulturalnymi a podmiotami trzeciego sektora jest istotnym zadaniem w skali ogólnokrajowej,  
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regionalnej i lokalnej. Należy zatem wzmacniać i promować otwarcie tych instytucji na wspólne 

działania z organizacjami pozarządowymi, ale także podmiotami i osobami prywatnymi. Zakres 

funkcjonowania instytucji kultury umożliwia wprowadzenie otwartej formuły ich działania, co może w 

znaczny sposób przyczyniać się do zwiększenia kompetencji obywateli, a także redukcji ewentualnych 

napięć między różnymi aktorami społecznymi.  

Zniesieniu izolacji między działaniami instytucji kultury a aktywnością obywateli sprzyja promowanie 

mechanizmów Partnerstwa Publiczno-Społecznego oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

Realizacja usług kulturalnych w formule PPS pozwoli przede wszystkim na bardziej efektywną 

współpracę z organizacjami reprezentującymi społeczeństwo i określanie ich misji, a także  

wprowadzenie nowych rozwiązań w systemie zarządzania instytucjami kultury. PPP z kolei pomaga 

nawiązać współpracę między sektorem publicznym i prywatnym oraz podejmować wspólne 

przedsięwzięcia prowadzące do rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego.  

W celu ułatwienia współpracy, wymiany wiedzy i realizacji projektów innowacyjnych, 

eksperymentalnych lub badawczo-rozwojowych istotne jest również promowanie formuły sieci 

współpracy między podmiotami aktywnymi w sektorze kultury, służące m.in. kompleksowemu 

tworzeniu oferty kulturalnej. Równie ważne jest promowanie współpracy instytucji kultury z centrami 

informacji turystycznej i organizacjami realizującymi swoje zadania z wykorzystaniem zasobów 

kulturowych. Zintegrowanie na poziomie gminy czy miasta działań o charakterze kulturalnym i 

turystycznym ułatwia budowanie oferty turystycznej opartej na kulturze, a przez to rozwój lokalnego 

biznesu oraz prowadzenie spójnej i efektywnej polityki regionalnej. Wspieranie i inspirowanie działań 

zarówno oddolnych – inicjowanych przez przedstawicieli sektora, jak i odgórnych – ze strony władz, 

pozwoli na szybszy rozwój sektora kultury, w tym jego potencjału ekonomicznego. 

Z kolei, proces zacierania się granic między rozmaitymi sferami aktywności jednostek i grup 

społecznych, powstawanie swoistych „obszarów wspólnych” – w ramach których realizowane są 

działania związane z pracą zawodową, rozrywką, kształceniem, spędzaniem wolnego czasu czy 

komunikowaniem się z innymi – stwarza zupełnie nowy kontekst dla działalności kulturalnej i 

aktywności twórczej. Przy czym promowaniu nowych form aktywności i działalności kulturalnej 

powinno towarzyszyć wspieranie rozwoju istniejących już zasobów. 

Wspieranie i promowanie pozytywnego postrzegania wolontariatu w sektorze kultury jest ważne 

zarówno w odniesieniu do obywateli, jak i działań podejmowanych przez podmioty kulturalne, w tym 

instytucje kultury. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

b. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

c. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

d. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

e. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 

f. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 

g. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 

h. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

i. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

j. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  

k. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

l. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 

2010 r. Nr. 80, poz. 526, z późn. zm.). 
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4.2.2. Rozwój infrastruktury kultury  i zwiększenie efektywności działania instytucji kultury i 

państwowych jednostek budżetowych działających w obszarze kultury 

Główne planowane działania: 

a. wspieranie działań na rzecz  rozwoju i modernizacji infrastruktury kultury;  

b. wspieraniu rozwijania zasobów niezbędnych do realizacji misji;  

c. poprawa mechanizmów zarządzania w sektorze kultury; 

d. wspieranie kształcenia kadr kultury, w tym menadżerów kultury;  

e. budowa innowacyjnych instytucji kultury o charakterze edukacyjnym. 

Opis planowanych działań: 

Efektywność uruchomienia potencjału kulturowego i kreatywnego, wytworzonego i zgromadzonego 

w polskim społeczeństwie, zależy w dużym stopniu od misji i jakości działania instytucji kultury. 

Instytucje kultury, dzięki autonomii programowej, pełnią rolę gwaranta wolności twórczej. 

Powoływanie nowych instytucji kultury powinno wiązać się z zapewnieniem źródeł ich finansowania 

bez szkody dla innych zadań publicznych i programów kulturalnych. 

Instytucje kultury dysponują znacznym zasobem dziedzictwa materialnego, a także odgrywają 

niezwykle istotną rolę w upowszechnianiu wartości kulturowych i aktywizowaniu zgromadzonych w 

kulturze potencjałów.  Od misji i jakości działania instytucji kultury zależy efektywność uruchomienia 

potencjału kulturowego wytworzonego i zgromadzonego w społeczeństwie, w tym gwarantowania 

wolności twórczej.  Wzmocnienie działań pojedynczych instytucji i ich sieci pozwoli na wzmocnienie 

uczestnictwa obywateli w życiu kulturalnym i wspólnotowym, a także na wzmocnienie otwartych, 

tolerancyjnych i kreatywnych postaw. Ważne jest równoczesne uwzględnianie mechanizmów 

finasowania instytucji kultury, tak aby działania wynikające z misji oraz zadania dodatkowe, miały 

zapewnione przez organizatorów instytucji wystarczające środki na  realizację.  

Możliwość pełnego wykorzystania potencjału przez instytucje kultury wynika w dużym stopniu z  

budowy i modernizacji ich infrastruktury, unowocześnienia metod zarządzania oraz dostosowania 

formuły organizacyjnej do specyfiki misji i realizowanych zadań.  

Podniesienie efektywności działania instytucji kultury wiąże się także z potrzebą prawnego 

uregulowania kwestii związanych z ich zarządzaniem. W zakresie poprawy systemów zarządzania 

istotne będą zmiany projektowane w ramach deregulacji ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisy o kontroli zarządczej100. Dotyczy 

to również możliwości prowadzenia instytucji w ramach PPP i PPS, jak i zasad kadencyjności, 

kontraktów menadżerskich i konkursów na dyrektorów. W kontekście długofalowego planowania 

działalności należy wprowadzić modyfikacje systemu finansowania – m.in. wieloletnie budżety 

zamiast rocznych okresów rozliczeniowych. W tym przypadku zmiany prawne będą dotyczyły także 

zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Oprócz działań zmierzających do otwierania struktur, zmian logiki działania i „kultury organizacyjnej” 

kluczowe jest nabywanie przez pracowników instytucji kultury kompetencji – niezbędnych do 

przeprowadzania owych zmian. Spójny, długofalowy system kształcenia oraz dokształcania powinien 

objąć przede wszystkim osoby realizujące zadania merytoryczne i podejmujące kluczowe decyzje 

zarządcze. Uzupełnienie oferty kształcenia dla osób dorosłych pozwoli na stały rozwój oferty 

instytucji kultury i wykorzystanie nowych pól aktywności.  

                                                           

100
 Proces implementacji zmian dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej planowany 

jest w perspektywie wieloletniej i obejmuje zarówno etapy wdrażania, realizacji, jak  i  ewaluacji.  
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W zakresie przygotowania oraz wdrożenia rozwiązań prawnych i systemowych, dotyczących budowy 

innowacyjnych instytucji kultury o zróżnicowanym profilu edukacyjnym. Przykładem takiego działania 

będzie — Polskie Centrum Kinematografii101. Polska nie posiada dotąd nowoczesnej instytucji, która 

mogłaby w zakresie wiedzy o kulturze filmowej reprezentować nasz kraj i współpracować z 

podobnymi instytucjami w Europie i na świecie. Powołanie Polskiego Centrum Kinematografii nastąpi 

w trybie ustawowym – na podstawie przekształcenia i przebudowy Wytwórni Filmów 

Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) – w wyniku którego główną funkcją nowej instytucji będzie 

zapewnienie publicznego dostępu do archiwów filmowych, upowszechnianie dorobku polskiej 

kinematografii oraz edukacja filmowa, w szczególności dzieci i młodzieży102.    

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

b. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 

c. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 

d. ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, 

e. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, 

f. ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych, 

g. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

h. ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych, 

i. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

j. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

k. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

l. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

m. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

n. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

o. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 

przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w 

produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i 

dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–

2013 (Dz. U. Nr 131, poz. 887). 

4.2.3.  Rozwój systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w 

kulturze 

                                                           

101
 Zadaniem placówki będzie powszechna i wszechstronna edukacja filmowa w zakresie historii i dokonań 

polskiej kinematografii poprzez udostępnienie dorobku filmowego w różnorodny, nowoczesny i atrakcyjny 
sposób. Powołanie Centrum jest odpowiedzią na brak centralnej instytucji, która mogłaby pełnić wiodącą rolę 
w upowszechnianiu wiedzy o polskim filmie, wyznaczać standardy w zakresie edukacji, udostępniać w sposób 
nowoczesny dziedzictwo filmowe i archiwa, współpracować ze wszystkimi instytucjami w zakresie rozwoju 
polskiej sztuki filmowej oraz wspierać lokalne instytucje kultury zajmujące się upowszechnianiem kultury 
filmowej. 
102

 Zachowane zostaną dotychczasowe funkcje filmowe WFDiF. Cele te będą realizowane poprzez przebudowę 
WFDiF według nowej koncepcji urbanistycznej i nadanie jej spójnej, nowoczesnej infrastruktury. Planuje się 
budowę nowoczesnej Cinemateki – Centrum Filmowego do projekcji efektowych (tzw. „4D”), przygotowanie 
trzech hal o różnym przeznaczeniu: hali wystawienniczej – przeznaczonej do prezentacji polskiego dorobku 
sztuki filmowej (dekoracje, zdjęcia, rekwizyty, nagrody), hali technologicznej – służącej upowszechnianiu i 
edukacji w zakresie zaawansowanych technologii filmowych (np. efekty specjalne, animacje, hologramy) oraz 
hali eksperymentalnej – umożliwiającej, także w formie zabawy, bezpośredni, dostosowany do wieku, 
współudział w zakresie procesu realizacji filmów oraz pierwsze samodzielne eksperymenty w tym zakresie. 
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Główne planowane działania: 

a. wzmocnienie i promowanie twórczości oraz aktywności artystów i animatorów kultury w 

sferze działalności gospodarczej; 

b. wspieranie przedsiębiorczości w sektorze kultury i kreatywności, w tym w realizowanych w 

formie partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych; 

c. utworzenie mechanizmów wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych i 

eksperymentalnych w dziedzinie przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych; 

d. wspieranie przedsięwzięć prywatno-publicznych i publiczno-społecznych. 

Opis planowanych działań: 

W europejskich dokumentach strategicznych kultura coraz częściej ujmowana jest jako jeden z 

kluczowych obszarów rozwoju gospodarki, głównie z uwagi na generowanie potencjału kreatywnego, 

co przekłada się na rozwój przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych, ale także turystyki 

kulturowej. Z tego względu główne zadania zmierzające do uruchomienia potencjału ekonomicznego 

kultury dotyczą wzmocnienia postrzegania kultury w kontekście ekonomicznym, przy równoczesnym 

rozwijaniu sektora przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych.  

W kontekście tego kierunku działań trzeba podkreślić konieczność współpracy między instytucjami 

kultury a podmiotami innych sektorów, w szczególności z obszarów oświaty, nauki i 

przedsiębiorczości. Projekty partnerskie mogą stanowić ważne źródło transferu wiedzy dotyczącej 

nowych technik i technologii możliwych do wykorzystania w różnych branżach kultury. 

Rozwój tego sektora – rozumiany przede wszystkim jako tworzenie innowacyjnych produktów i usług 

– uwarunkowany jest nie tylko indywidualnymi talentami i umiejętnościami ludzi, ale także ich 

społecznym i ekonomicznym otoczeniem. Wiele zależy od otwartości społeczeństwa i rynku na 

nowatorskie rozwiązania, a więc od gotowości do ich przyjęcia i zastosowania. Ważne jest zatem 

budowanie otoczenia dla kreatywności, ale też na zmianach w kulturze organizacji. Działania te mogą 

być realizowane m.in. przez tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego, promocyjnego i 

finansowego dla twórców, przedsiębiorców oraz projektów partnerskich. Konieczne jest także  

stworzenie spójnego systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, na różnym etapie ich 

rozwoju (MŚP stanowią większość firm działających w sektorze kultury i kreatywności).  

Wśród twórców i osób działających w sferze kultury należy upowszechniać kompetencje przydatne 

na rynku pracy i umiejętności pozwalające na równoczesną swobodę tworzenia i osiąganie zysków. 

Dlatego trzeba wypracować mechanizmy dostosowywania programów kształcenia uczelni 

artystycznych do zapotrzebowania i wyzwań rynku pracy. Programy te powinny uwzględniać m.in. 

przedmioty z zakresu przedsiębiorczości i prawa oraz realizację projektów we współpracy z 

partnerami z innych sektorów. Równocześnie należy zadbać, aby oferta kształcenia realizowana przez 

uczelnie i inne jednostki szkoleniowe pozwalała artystom także na systematyczne uzupełnianie 

kompetencji lub przekwalifikowanie się na działalność, umożliwiającą wykorzystywanie wiedzy 

związanej z dotychczas wykonywanym zawodem, np. menadżera, organizatora działalności 

kulturalnej lub pedagoga.  

Przykładem działania ułatwiającego start zawodowy osobom z sektora kultury i kreatywności jest 

tworzenie inkubatorów kreatywności.  

Opracowanie modelu efektywnego wsparcia przedsiębiorstw sektora kultury i kreatywności wymaga 

skoordynowania działań z zakresu pomocy finansowej, szkoleń, edukacji branżowej, doradztwa 
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profesjonalnego, wymiany know-how, monitoringu rozwoju sektora przemysłów kultury i 

przemysłów kreatywnych oraz promocji. Wsparcie finansowe103 powinno uwzględniać utworzenie 

funduszu podwyższonego ryzyka, skierowanego do podmiotów realizujących duże długofalowe 

projekty kulturalne. Tak zdefiniowany obszar interwencji jest bardzo szeroki, dlatego wymaga 

współpracy Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

b. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 

c. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, 

d. ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych, 

e. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

f. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

g. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, 

poz. 1117, z późn. zm.), 

h. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z  2010 r. Nr 220, 

poz.1447, z późn. zm.), 

i. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

j. ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.), 

k. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

l. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

4.2.4. Rozwój kształcenia artystycznego i systemu wspierania talentów 

Główne planowane działania: 

a. wspieranie różnorodności działań artystycznych;  

b. tworzenie warunków dla realizacji dzieł eksperymentalnych i nowatorskich;  

c. poprawa warunków pracy i mobilności artystów, dydaktyków, animatorów oraz innych grup 

zawodowych w sferze kultury; 

d. opracowanie i wdrożenie systemu stypendiów skierowanych do twórców i osób działających 

w kulturze;  

e. uruchomienie systemów wsparcia dla uczelni artystycznych na realizację specjalistycznych 

kierunków;  

f. modernizacja systemu szkolnictwa artystycznego; 

g. wspieranie współpracy szkół artystycznych, instytucji kultury i artystów ze szkołami 

powszechnymi i innymi podmiotami. 

Opis planowanych działań: 

Wspieranie rozwoju i aktywności twórczych jednostek pomaga budować pozytywne identyfikacje w 

obrębie wspólnoty, kształtuje postawy otwarte i gotowe do poszukiwania niestandardowych 

                                                           

103
 Wiele projektów sektora kultury i kreatywności odznacza się dużym stopniem ryzyka co do efektów i niskim 

poziomem gwarancji upowszechnienia produktu, dlatego ważne jest, aby zaprojektowane systemy 
dofinansowywania uwzględniały z jednej strony przedsięwzięcia typu inspiracyjnego, eksperymentalnego czy 
badawczego, a z drugiej – mechanizm zwrotu zainwestowanych publicznych funduszy w przypadku sukcesu 
komercyjnego. 



 

95 | S t r o n a  
  

rozwiązań, a także służy rozwijaniu współczesnego zasobu kultury. Profesjonalna i amatorska 

działalność artystyczna zasila potencjał kulturowy i kreatywny.  

Projektowane działania mają wspomagać rozwój twórczych jednostek na różnych etapach życia oraz 

w różny sposób zaangażowanych w życie kulturalne. System wspierania talentów powinien być 

realizowany zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym. Powinien uwzględniać 

przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych z dostępu do wsparcia z powodu np. 

miejsca zamieszkania odległego od ośrodków edukacji artystycznej lub wysokich kosztów edukacji i 

aktywności twórczej, ale także wieku. Obecnie znacząca liczba programów skierowanych jest do 

grupy wiekowej poniżej 35 lat, tymczasem zachodzące w Polsce procesy społeczno-demograficzne 

sprawiają, że powstaje konieczność stworzenia dodatkowej oferty stypendialnej dla osób powyżej 35. 

roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem twórców powyżej 50. roku życia, która umożliwiłaby 

przekwalifikowanie zawodowe lub uzupełnienie kwalifikacji, np. o umiejętności menadżerskie.  

System wsparcia będzie zatem skierowany do różnych grup twórców – w zależności od wieku, 

profesjonalizacji, rodzaju podejmowanych działań. Ponadto, angażowanie się obywateli w działania 

twórcze amatorskie czy półamatorskie wymaga systemu zachęt i stwarzania możliwości realizacji 

projektów artystycznych i kulturalnych, a także korzystania z fachowego doradztwa, konsultacji i 

współpracy z profesjonalistami.  

Projekt całościowego systemu programów stypendialnych MKiDN opiera się na zapewnieniu stałego 

finansowania działań związanych ze wspieraniem twórców, z uwzględnieniem opracowania i 

wdrożenia systemu otwartych zamówień dla twórców. Uzupełnieniem systemu stypendiów MKiDN 

będzie stworzenie i prowadzenie bazy stypendiów dostępnych dla twórców, artystów, a także 

utalentowanych dzieci i młodzieży. Baza będzie ułatwiać dostęp do wiedzy o stypendiach i dostarczać 

porad o możliwościach rozwoju talentów w kraju i za granicą.  

Wzmacnianie potencjału kulturowego Polski powinno także obejmować inspirowanie i realizowanie 

dużych przedsięwzięć artystycznych, angażujących wybitnych twórców polskiej kultury. Ze względu 

na fakt, iż projekty ogólnokrajowe lub międzynarodowe są długofalowe i wymagają wysokich 

nakładów finansowych, należy opracować system finansowania, który pozwalałby twórcom na 

długoterminowe zaangażowanie w jeden projekt. Mechanizm finansowy dla twórców będzie 

uwzględniać działania wspierające wybitnych twórców i instytucje kultury, a także udział sztuki w 

kształtowaniu przestrzeni publicznej. Istotnym elementem systemu będzie uwzględnienie 

powszechnego dostępu obywateli do dzieł powstałych w wyniku wsparcia ze środków publicznych.  

Rozwój kształcenia artystycznego wymaga skoordynowania działań z zakresu wsparcia rozwoju i 

mobilności kadr oraz studentów, jak również inwestycji w infrastrukturę i rozbudowę oferty 

programowej uczelni artystycznych. Jednym z podstawowych działań będzie wzmocnienie procesu 

szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii na uczelniach artystycznych i uzupełnienie 

programu o zajęcia kształtujące praktyczne umiejętności – m.in. z zakresu prawa, przedsiębiorczości 

czy współpracy z partnerami z innych sektorów przy realizacji i wdrażaniu projektów. Efektywność i 

atrakcyjność edukacji artystycznej wynika m.in. z uwzględniania aktualnych potrzeb rynku sektora 

kultury i kreatywności. Nowe standardy kształcenia powinny zatem dawać absolwentom także 

kompetencje istotne dla kadr przemysłu kreatywnego, będącego aktualnie najbardziej dynamicznie 

rozwijającą się branżą sektora kultury. Wskazane jest również opracowanie i wdrożenie systemu 

grantów dla uczelni, udzielanych na realizację specjalizacji/przedmiotów zamawianych.  

Zmiany wprowadzić należy także w organizacji systemu szkolnictwa artystycznego I i II stopnia, 

szczególnie uwzględniające szeroki rozwój edukacji kulturalnej. System wyszukiwania talentów na 
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wczesnym etapie rozwoju powinien zostać wsparty przez upowszechnienie współpracy szkół 

artystycznych, instytucji kultury i artystów ze szkołami i placówkami systemu oświaty. Prowadzenie 

zajęć artystycznych na poziomie szkolnym, a nawet przedszkolnym, przez profesjonalnych artystów 

będzie sprzyjać wczesnemu rozpoznaniu potencjału dzieci. Proponowanym rozwiązaniem jest np. 

organizacja lekcji w instytucjach artystycznych, w ramach nauczania przedmiotów związanych 

tematycznie z kulturą i sztuką (jak artystyczne, np. muzyka, plastyka czy humanistyczne, np. historia, 

język polski i inne). 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 

a. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

b. ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. 

zm.), 

c. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

d. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

e. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

4.2.5. Wzmocnienie promocji kultury polskiej za granicą 

Główne planowane działania: 

a. opracowanie i wdrożenie rozwiązań prawnych oraz systemowych w zakresie promocji kultury 

polskiej na świecie;  

b. inicjowanie i wspieranie organizacji międzynarodowych wydarzeń oraz imprez kulturalnych, 

sportowych i naukowych; 

c. tworzenie projektów promocyjnych budujących atrakcyjny turystyczny wizerunek Polski;  

d. opracowanie i wdrożenie systemu produkcji treści dotyczących kultury oraz historii polskiej 

na potrzeby portali internetowych i medialnych usług audiowizualnych; 

e. wspieranie działań zmierzających do lepszej koordynacji promocji Polski poprzez różne 

dziedziny (np. gospodarka, turystyka, sport, nauka, kultura) i budowanie kompleksowego 

wizerunku Polski jako nowoczesnego Państwa, lidera w wielu dziedzinach; 

f. wspieranie kampanii promocyjno-wizerunkowych „dobrych praktyk” w kraju i za granicą. 

g. Podjęcie działań na rzecz wspomagania polonijnych podmiotów społecznych, prowadzących 

działalność oświatowo-kulturalną. 

Opis planowanych działań: 

Nowoczesny wizerunek kraju powinien być oparty na wspólnej tożsamości, świadomym 

dysponowaniu kapitałem kulturowym i aktywnym uczestnictwie w tworzeniu dobra wspólnego oraz 

rozwijaniu potencjałów zgromadzonych w społeczeństwie. Niezbędna jest pozytywna identyfikacja 

obywateli w kraju i za granicą z państwem i sobą nawzajem, a promocja kultury narodowej powinna 

być osadzona w kontekście wielokulturowym i w odniesieniu do różnorodności form kulturowego 

wyrazu. 

Polityka publiczna, mająca na celu budowę i wzmacnianie nowego wizerunku Polski – jako kraju 

innowacyjnego, kreatywnego, o bogatych zasobach kulturowych – powinna koncentrować się m.in 

na przełamywaniu negatywnych stereotypów postrzegania Polski w świecie. Narzędziem działania w 

tym zakresie jest tzw. „dyplomacja kulturalna”, odwołująca się do tradycyjnych gałęzi sztuki, a także 

nowych dyscyplin z sektora kreatywnego.  

Systemowe wspieranie promocji kultury polskiej w kraju i za granicą oznacza przede wszystkim 

konieczność integracji działań różnych resortów: ds. kultury, spraw zagranicznych, turystyki, sportu, 

gospodarki, rozwoju regionalnego oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Kampanie promocyjne 
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odnoszące się do zasobów kultury, turystycznych, naukowych czy gospodarczych – wspierane i 

realizowane na poziomie centralnym – powinny być zbieżne i uwzględniać działania podejmowane 

regionalnie.  

Niezbędne jest strategiczne zarządzanie promocją kultury polskiej za granicą poprzez rozwój 

podlegających MKiDN instytucji. Podstawą działań będzie ustawa o Instytucie Kultura Polska – 

powołująca wiodącą w tym obszarze instytucję państwową. Instytut Kultura Polska powinien być 

stabilną, nowoczesną,  w pełni profesjonalną, autonomiczną instytucją powołaną w drodze ustawy, o 

zdefiniowanych źródłach finansowania. Opracowana ma zostać ponadto strategia promocji kultury 

polskiej i Polski przez kulturę. MKiDN będzie koordynowało proces wypracowywania synergii 

pomiędzy instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programu kulturalnego oraz 

uzupełnienie obszaru statystyki kultury o narzędzia i wskaźniki pomiaru efektywności działań 

kulturalnych – prowadzonych za granicą – oraz ich wpływu na sytuację ekonomiczną kraju. 

Inny przykład działań to systematyczne włączanie Polski w nowe inicjatywy i powstające platformy 

współpracy kulturalnej, w tym w rozwój platformy Partnerstwa Wschodniego (PW) w obszarze 

kulturalnym. Media elektroniczne powinny być jeszcze szerzej wykorzystywane do wymiany 

informacji, czy prezentowania polskich osiągnięć. Głównym celem rozwoju zdigitalizowanych form i 

narzędzi promowania kultury polskiej będzie zbudowanie cyfrowej platformy, zawierającej bazę 

danych i informacje dotyczące polskich wydarzeń kulturalnych za granicą. Przy czym, obok działań 

nakierowanych na promowanie kultury polskiej poprzez wydarzenia organizowane poza granicami 

kraju, należy dążyć do intensyfikowania i wzmacniania wizerunkowo inicjatyw i wydarzeń 

kulturalnych organizowanych w kraju. Pozwoli to poszerzyć wachlarz działań promocyjnych, 

zwiększając ich skuteczność.  

Ważnym kierunkiem promocji kultury polskiej za granicą jest wspieranie podmiotów polonijnych 

prowadzących działalność oświatową. Polacy migrujący za granicę, jak również tradycyjne skupiska 

Polonii, mogą w znaczący sposób wspierać rozwój kapitału społecznego i intelektualnego Polski, m.in. 

poprzez działania na rzecz promocji języka polskiego i rodzimej kultury w krajach zamieszkania. Dzięki 

samoorganizacji polskich środowisk oraz przy wsparciu polskich instytucji, powstają różnorodne 

formy aktywności społeczno-kulturalnej, w tym w zakresie oświaty. Działalność ta rozwija kapitał 

społeczny Polaków za granicą, pozytywnie wpływa na wizerunek Polski i Polaków, a także wzmacnia 

poczucie dumy narodowej i aktywność obywatelską w kraju zamieszkania. Wartością dodaną jest 

także transfer wiedzy i możliwość wpływania Polaków za granicą na polskie gospodarcze prosperity. 

Ważne jest także zachowanie możliwości powrotu do kraju, czego elementem jest readaptacja 

edukacyjna uczniów.Kolejnym ważnym kierunkiem promocji kultury polskiej za granicą jest rozwój i 

poszerzenie oferty edukacyjnej – uznawanej niemal na całym świecie – polskiej szkoły ochrony 

dziedzictwa i renowacji zabytków oraz kierowanie i budowanie programów edukacyjnych dla 

obcokrajowców. Równocześnie konieczne jest wspieranie rozwoju stabilnego systemu współpracy z 

zagranicznymi ekspertami, np. poprzez tworzenie w Polsce „think tanks” z udziałem zagranicznych 

ekspertów, podmiotów, instytucji. 

Dopełnieniem, projektowanych w tym obszarze działań, będzie stałe kształtowanie i rozwijanie 

kompetencji osób odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z promocją kultury polskiej w 

kraju i za granicą. Należy podkreślić tutaj rolę, wspomnianej już w strategii, wewnętrznej oferty 

edukacyjnej, kierowanej dla służb ochrony zabytków, nauczycieli, samorządowców, opiekunów 

miejsc pamięci i wszystkich pozostałych osób, które pośrednio promują polską kulturę i polskie 

dziedzictwo narodowe. 

Najważniejsze akty prawne związane z przedmiotem planowanych działań: 
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a. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

b. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

c. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.), 

 

Syntetyczne ujęcie działań dla celu 4 Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i 
kreatywnego przedstawia tabela nr 4 w załączniku nr 2 Instrumenty wdrożeniowe i ich zastosowanie 
w SRKS. 
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VI. System realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 

1. Założenia systemu realizacji SRKS 

System realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego stanowi element krajowego systemu 

zarządzania rozwojem, wdrażanego zgodnie z dokumentem Założenia systemu zarządzania rozwojem 

Polski, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 roku. W efekcie, konstrukcja tego 

systemu uwarunkowana jest zasadami, regułami i wymogami określonymi w stosunku do całości 

krajowego systemu zarządzania rozwojem, a także wyznaczającymi ogólne standardy właściwej 

organizacji procesów programowania, monitorowania i ewaluacji104. 

W systemie zarządzania rozwojem Polski, strategia rozwoju kapitału społecznego – jako polityka o 

charakterze horyzontalnym – polega na integracji rozproszonych działań w ramach jednej strategii. W 

związku z tym, system realizacji tej polityki musi być tak skonstruowany, by zapewniać spójność 

krajowych polityk publicznych. System ten powinien również tworzyć warunki dla włączenia działań 

rozwojowych (podejmowanych przez różne podmioty publiczne i niepubliczne) w realizację 

wspólnych celów dla zwiększenia efektywności i skuteczności interwencji państwa, ukierunkowanej 

na rozwój kapitału społecznego.  

W związku z horyzontalnym charakterem strategii, w system jej realizacji zaangażowanych jest wiele 

podmiotów, które działają autonomicznie. Taka sytuacja wymaga wzmocnienia mechanizmów 

koordynacji horyzontalnej między podmiotami odpowiedzialnymi za realizację SRKS. Podstawa 

pożądanego modelu wzajemnych relacji opiera się na współpracy i współodpowiedzialności za 

osiągane wyniki. Służyć temu będzie zorganizowanie procesów programowania, monitorowania 

strategicznego i ewaluacji w ramach otwartej metody koordynacji. Metoda ta respektuje 

niezależność poszczególnych podmiotów w realizacji ich ustawowych zadań. Towarzyszyć temu 

powinien sprawny system monitorowania na poziomie operacyjnym, działający zgodnie z założeniami 

i standardami określonymi dla systemu zarządzania rozwojem kraju. W systemie tym jest zapewniony 

stały dostęp do rzetelnych informacji. 

System realizacji SRKS został opracowany na podstawie następujących założeń i zasad, mających na 

celu stworzenie warunków dla sprawnej i efektywnej realizacji polityki rozwoju kapitału społecznego: 

a. zapewnienie synergii polityk publicznych w sferze rozwoju kapitału społecznego przez 

ukierunkowanie rozproszonych działań na osiąganie wspólnych celów; 

b. wzmocnienie mechanizmów horyzontalnej koordynacji w celu zapewnienia 

komplementarności i spójności działań realizowanych w sferze rozwoju kapitału społecznego 

przez różne podmioty publiczne, w tym w szczególności przez resorty bezpośrednio 

zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii; 

c. poszanowanie autonomii podmiotów uczestniczących w działaniach na rzecz polityki rozwoju 

kapitału społecznego – poprzez oparcie relacji między podmiotami bezpośrednio 

zaangażowanymi w realizację SRKS na otwartej metodzie koordynacji – w procesach 

programowania, monitorowania i ewaluacji; 

                                                           

104
 Wymogi te określone zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

oraz w następujących dokumentach rządowych: Założenia systemu rozwoju kraju przyjęte przez Radę 
Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 roku, Plan uporządkowania strategii rozwoju opracowany przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w listopadzie 2009 roku, Decyzja Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z 
dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania oceny zgodności projektów strategii 
rozwoju ze Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju oraz dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 
dnia 6 września 2010 roku Wymiar terytorialny w dokumentach strategicznych. 
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d. wzmocnienie roli ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w 

systemie realizacji SRKS jako koordynatora realizacji strategii odpowiedzialnego za prace nad 

przygotowaniem strategii i instrumentów służących jej realizacji oraz za czuwanie nad 

prawidłowym przebiegiem działań rozwojowych w obszarze objętym strategią w dążeniu do 

osiągania wyznaczonych w SRKS celów rozwojowych; 

e. realizacja SRKS z poszanowaniem zasady partnerstwa przez wzmacnianie mechanizmów 

współpracy, wymiany doświadczeń i opinii między wszystkimi podmiotami działającymi na 

rzecz rozwoju kapitału społecznego. 

2. Podmioty zaangażowane w realizację SRKS 

W realizację SRKS zaangażowane są podmioty publiczne i niepubliczne, których działania mają 

zróżnicowane znaczenie dla powodzenia polityki rozwoju kapitału społecznego. 

Przewiduje się następujące etapy współpracy między tymi podmiotami: 

1. Etap programowania 

2. Etap strategicznego monitorowania 

3. Etap ewaluacji 

4. Etap podejmowania działań zaradczych (w oparciu o wyniki etapu drugiego i trzeciego) 

Podmioty te pełnią różną rolę w systemie realizacji SRKS ze względu na ich umocowanie 

kompetencyjne w systemie zarządzania rozwojem kraju: 

1. podmioty o znaczeniu strategicznym dla zarządzania rozwojem kraju:  

a. prezes Rady Ministrów/Rada Ministrów/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 

b. minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. 

2. podmiot o znaczeniu strategicznym dla realizacji SRKS: 

minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 

3. podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie i realizację SRKS: 

a. minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, 

b. minister właściwy ds. edukacji narodowej, 

c. minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej, 

d. minister właściwy ds. nauki, 

e. minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego, 

f. inni ministrowie w takim zakresie, w jakim ich działania wpisują się w SRKS lub je 

uzupełniają. 

4. podmioty współuczestniczące i wspierające realizację SRKS: 

a. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

b. organizacje pozarządowe, 

c. osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, 

d. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 

e. samorządy zawodowe, 
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f. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, 

warsztaty terapii zajęciowej, 

g. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, 

h. środowiska akademickie, 

i. media, 

j. regulatorzy (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – KRRiT, Urząd Komunikacji 

Elektronicznej – UKE itp.), 

k. Rzecznik Praw Obywatelskich, 

l. podmioty gospodarcze, 

m. związki zawodowe i organizacje pracodawców. 

2.1. Prezes Rady Ministrów/Rada Ministrów/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Podejmowanie najważniejszych decyzji w zakresie zarządzania strategicznego oraz zatwierdzanie 

celów strategicznych państwa należy do Rady Ministrów (RM). Bezpośredni nadzór nad zarządzaniem 

rozwojem kraju, w tym nad zapewnieniem koordynacji działań ukierunkowanych na rozwój kapitału 

społecznego, pełni prezes RM, m.in. przez: 

1. kierowanie pracami Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju105 (KK PR), jako organu 

opiniodawczo-doradczego usytuowanego w Kancelarii Prezesa RM; 

2. koordynację przygotowania i uzgadniania projektu długookresowej strategii rozwoju kraju i 

innych dokumentów o charakterze strategicznym. 

Kancelaria Prezesa RM, zapewniająca obsługę prezesa RM, realizuje następujące zadania w zakresie 

strategicznego zarządzania rozwojem: 

a. określanie potrzeb i inicjowanie najważniejszych działań programowych, w szczególności w 

perspektywie długookresowej; 

b. ocena efektów powstałych w wyniku zastosowania standardów metodologicznych, 

merytorycznych i procedur organizacyjnych procesu programowania rozwoju kraju;  

c. egzekwowanie zgodności wybranych inicjatyw regulacyjnych z celami strategicznego rozwoju 

kraju sformułowanymi w dokumentach strategicznych. 

W ramach realizacji funkcji strategicznego zarządzania rozwojem kraju Rada Ministrów odpowiada w 

szczególności za przyjęcie dokumentów o charakterze strategicznym: długo- i średniookresowym, w 

tym Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. 

2. 2. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego/Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego odpowiada za: 

a. koordynację polityki rozwoju kraju w zakresie wyznaczonym ustawami, w tym opracowanie 

średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego oraz 

narodowej strategii spójności;  

b. określenie standardów metodologicznych, merytorycznych i procedur organizacyjnych 

procesu programowania oraz egzekwowanie ich przestrzegania przez pomioty zaangażowane 

w ten proces w odniesieniu do wszystkich polityk rządowych składających się na politykę 

rozwoju; 

                                                           

105
 Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju został powołany Zarządzeniem Nr 21 Prezesa RM z dnia 11 

marca 2009 r. (zmienionym Zarządzeniem Nr 18 z dnia 5 marca 2010 r.). 
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c. opiniowanie zgodności strategii i programów ze średniookresową strategią rozwoju kraju; 

d. realizację procesu ewaluacji krajowej polityki rozwoju oraz koordynację prac ewaluacyjnych 

realizowanych w ramach innych jednostek administracji publicznej; 

e. dokonywanie ciągłej ewaluacji działań prowadzonych w ramach poszczególnych sektorów 

gospodarki, a także szeroko rozumiany polityk publicznych.  

2.3. Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego/Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz obsługujące go ministerstwo pełni rolę 

koordynatora w sferze polityki rozwoju kapitału społecznego, odpowiedzialnego za powodzenie 

realizacji SRKS przez podejmowanie działań w następujących obszarach: 

a. koordynowanie działań mających istotny wpływ na rozwój kapitału społecznego; 

b. współpraca (z podmiotami odpowiedzialnymi bezpośrednio za poszczególne działania w 

ramach SRKS) w zakresie programowania i realizacji działań rozwojowych w sferze rozwoju 

kapitału społecznego na poziomie krajowym; 

c. monitorowanie i ewaluacja działań rozwojowych; w uzasadnionych przypadkach, na 

podstawie wyników ewaluacji, wnioskowanie o dokonanie korekty Strategii Rozwoju Kapitału 

Społecznego; 

d. uczestniczenie w przygotowaniu wieloletnich planów finansowych państwa i budżetu w 

układzie zadaniowym w zakresie środków na realizację SRKS. 

2.4. Ministrowie 

Poszczególne resorty w różnym stopniu uczestniczą w procesach przygotowania i realizacji SRKS. 

Część ministerstw, ze względu na swoje kompetencje w sferze kapitału społecznego, jest 

bezpośrednio zaangażowana w procesy przygotowania i realizacji SRKS. Ministerstwa te wraz z 

MKiDN odpowiadają za powodzenie strategii, współpracując w szczególności w zakresie zapewnienia 

komplementarności oraz synergii działań programowych i realizacyjnych. Elementem tej współpracy 

jest również ocena postępów w realizacji celów, wynikających z polityk publicznych prowadzonych  

przez te ministerstwa na rzecz rozwoju kapitału społecznego w obszarach: 

a. postaw i kompetencji społecznych – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

współpracuje w szczególności z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (którzy wspólnie pełnią funkcję lidera dla obszaru I), Ministrem Sportu 

i Turystyki oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

b. współdziałania i partycypacji społecznej – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

współpracuje w szczególności z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (lider obszaru II), 

Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Ministrem Gospodarki, Ministrem Rozwoju Regionalnego 

oraz Ministrem Sportu i Turystyki; 

c. komunikacji społecznej – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (lider obszaru III) 

współpracuje w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Edukacji 

Narodowej oraz Ministrem Administracji i Cyfryzacji (w realizację działań zaangażowane są 

również KRRiT i UKE); 

d. kultury i kreatywności – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (lider obszaru IV) 

podejmuje działania w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem 

Edukacji, Ministrem Gospodarki, Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Sportu i 
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Turystyki, Ministrem Środowiska, Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ponadto elementem współpracy jest opracowywanie wkładów do rocznych raportów na temat 

postępów realizacji bieżących zadań, leżących w zakresie kompetencji poszczególnych resortów, 

które stanowić będą części składowe raportu MKiDN przekazywanego do MRR jako wkład do raportu 

z realizacji Planu Działania do ŚSRK.  

Inne resorty współuczestniczą lub wspierają działania na rzecz realizacji SRKS przez podejmowanie 

komplementarnych lub warunkujących się działań w ramach innych strategii i programów rozwoju 

oraz przez inicjowanie przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia polityki rozwoju kapitału 

społecznego i jej systemu realizacji (np. powołanie przez MRR Krajowego Forum Terytorialnego).  

2.5. Podmioty współuczestniczące i wspierające realizację SRKS  

1. Samorząd terytorialny 

Działania jednostek samorządu terytorialnego (regionalne, powiatowe, gminne) nakierowane są na 

tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, m.in. przez stymulowanie i wspieranie 

inicjatyw regionalnych i lokalnych podejmowanych przez partnerów, budowanie platform współpracy 

z partnerami, realizację własnych projektów nastawionych na wspieranie rozwoju kapitału 

społecznego oraz konsultowanie planowanych działań z partnerami, działającymi na rzecz rozwoju 

społecznego w danym województwie.  

Wdrażanie SRKS będzie wymagało współuczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego 

wszystkich stopni106. 

Na poziomie samorządu gminnego realizowane są zadania m.in. dotyczące pożytku publicznego, 

edukacji podstawowej i opieki przedszkolnej, dostarczania usług kulturalnych. Kluczowa pozostaje 

rola gminy w zakresie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych dla rozwijania 

aktywności obywatelskiej. 

Na poziomie samorządu powiatowego realizowane są zadania dotyczące m.in. edukacji 

ponadpodstawowej. Na poziomie samorządu miast na prawie powiatu realizowanych jest szereg 

zadań i usług edukacyjnych i kulturalnych. Rola samorządów miast na prawie powiatu jest istotna w 

odniesieniu do wspierania rozwoju przemysłów kreatywnych. 

Wspólną odpowiedzialnością jednostek samorządu województw oraz koordynatora SRKS będzie 

zapewnienie jej komplementarności ze strategiami rozwoju województw. 

Jednostki samorządu terytorialnego może również aktywnie uczestniczyć w konsultacjach 

dokumentów strategicznych i wdrożeniowych, w tym SRKS i programów służących jej realizacji, a 

także opiniować rozwiązania i przedstawiać propozycje usprawnień w zakresie polityki rozwoju, w 

tym polityki rozwoju kapitału społecznego. 

                                                           

106
 Zmiana w zapisach SRKS zostanie przygotowana w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, w tym: ustawę 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.); ustawę z dnia 21 listopada 1996 
r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.); ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 
85, poz. 539, z późn. zm.) 
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2. Organizacje pozarządowe  

Organizacje pozarządowe, np. stowarzyszenia i fundacje, wpływają w istotny sposób na rozwój 

kapitału społecznego poprzez swoje własne działania w zakresie budowania społeczeństwa 

obywatelskiego czy aktywizowania lokalnych środowisk. W związku z tym uczestnictwo tych 

podmiotów na wszystkich etapach wdrażania działań na rzecz rozwoju kapitału społecznego, a 

szczególnie wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia i praktyk staje się warunkiem koniecznym dla 

powodzenia realizacji SRKS.  

Partnerzy ci biorą udział w procesach realizacji polityki rozwoju kapitału społecznego przede 

wszystkim przez udział w konsultacjach dokumentów strategicznych i operacyjno-wdrożeniowych 

tworzonych na poziomie krajowym i regionalnym, kontrolowanie działań administracji przez 

dokonywanie oceny przebiegu procesów rozwojowych w ramach własnej działalności, wdrażanie 

działań/projektów wpisujących się w cele SRKS jako ich wykonawcy lub beneficjenci oraz przez 

uczestnictwo w dyskusji strategicznej, dotyczącej efektów polityki rozwoju kapitału społecznego.  

3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje mniejszości narodowych i etnicznych 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje mniejszości narodowych i etnicznych pełnią 

ważną rolę w kształtowaniu kapitału społecznego. Te instytucje i organizacje mogą wywierać 

pozytywny wpływ na tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego, w szczególności 

w społecznościach lokalnych. Kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje mniejszości 

narodowych i etnicznych, jako partnerzy działający na rzecz rozwoju regionalnego, mogą 

uczestniczyć w konsultacjach strategii i programów służących jej realizacji oraz w dyskusji na 

temat efektów polityki rozwoju kapitału społecznego.”. Spółdzielnie socjalne, centra 

integracji społecznej 

Spółdzielnie socjalne stanowią specyficzną formę przedsiębiorstwa społecznego. Przedmiotem 

działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą 

pracę członków. Tworzyć je mogą osoby zagrożone wykluczeniem np. ze względu na bezrobocie, 

niepełnosprawność czy chorobę psychiczną, mające trudności w znalezieniu pracy. Centra Integracji 

Społecznej to jednostki organizacyjne służące reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem. Ich działalność obejmuje m.in. warsztaty i szkolenia, które umożliwiają zdobycie lub 

podwyższenie kwalifikacji zawodowych, organizację praktyk i staży, a także indywidualnych 

programów zatrudnienia socjalnego, dopasowanych do możliwości i umiejętności uczestników. 

Zakładają także m.in. udział w grupach wsparcia, grupach samopomocowych czy zajęciach 

terapeutycznych. Ze względu na znaczenie spółdzielni socjalnych i centrów w integracji społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem, pełnią one niezwykle istotną rolę w konsultacjach i wdrażaniu 

przedsięwzięć, które są ważne w procesie wzmacniania kapitału społecznego. 

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

Warunkiem jest, aby podmioty te nie działały w celu osiągnięcia zysku, przeznaczały całość dochodu 

na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczały zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Chodzi więc o tzw. spółki non-profit, a więc działające na 

takich samych zasadach, jak organizacje pozarządowe i przez to pełniące podobną rolę we wspieraniu 

rozwoju kapitału społecznego tj. konsultacyjną, kontrolną i oceniającą, a także – w obszarze 

konkretnych działań i projektów – wykonawczą.  

6. Środowisko akademickie 
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Podstawową rolą środowiska akademickiego jest inicjowanie eksperymentów społecznych, mających 

na celu wypracowanie efektywnych i skutecznych mechanizmów rozwojowych w sferze kapitału 

społecznego, prowadzenie badań o charakterze ewaluacyjnym w tym obszarze, edukacja oraz 

kształtowanie środowisk społecznych  i obywatelskich, a także promowanie dobrych, wartościowych 

praktyk społecznych. Powinnością instytucji akademickich może być również pełnienie roli 

obiektywnego i wiarygodnego weryfikatora przedsięwzięć służących wzmacnianiu kapitału 

społecznego. 

7. Media 

Rolą szeroko rozumianych mediów jest tworzenie klimatu społecznej przychylności i zrozumienia dla 

znaczenia kapitału społecznego, informowanie o wartościowych inicjatywach i ich promowanie. 

Równie ważna jest rola mediów związana z kształtowaniem postaw odnoszących się do zaufania, 

poczucia wspólnoty, dobra publicznego, współdziałania i kreatywności. 

8. Podmioty gospodarcze 

Kapitał społeczny w dużym stopniu decyduje o jakości i trwałości procesów gospodarczych. Podmioty 

gospodarcze jawią się więc jako pożądani uczestnicy systemu realizacji strategii. W 

przedsiębiorstwach kapitał społeczny przekłada się na większe zaufanie pomiędzy uczestnikami życia 

gospodarczego, wyższą produktywność, większą skłonność pracowników i pracodawców do myślenia 

w kategoriach długookresowych. Jest również niezbędny w rozwoju kreatywności pracowników i 

stymulowaniu innowacyjności gospodarki. Podmioty gospodarcze będą pełnić rolę konsultacyjną, 

wspierającą (poprzez m.in. promowanie dobrych praktyk), a w przypadku wybranych działań 

(związanych m.in. z przemysłami kreatywnymi) będą bezpośrednio uczestniczyć w ich realizacji jako 

współkreujący określone rozwiązania oraz jako beneficjenci. 

9. Związki zawodowe i organizacje pracodawców 

Związki zawodowe i organizacje pracodawców mają znaczący wkład w rozwój kapitału społecznego 

oraz budowę społeczeństwa opartego na wiedzy – poprzez partycypację i koordynację działań w 

tworzeniu polityk publicznych, w tym poprzez czynny udział w konsultacjach, opiniowaniu i 

negocjowaniu szeregu dokumentów legislacyjnych i strategicznych, zarówno na poziomie krajowym, 

jak i europejskim. Organizacje te dysponują narzędziami i strukturami, które ułatwiają łączenie się 

grup społecznych przy realizacji określonych celów. Często podejmują szereg inicjatyw na rzecz 

podnoszenia świadomości i wiedzy swoich członków oraz szerszych grup społecznych, realizując 

projekty na rzecz rozwoju kapitału społecznego.  

10. Inne podmioty wspierające realizację SRKS 

Do innych podmiotów wspierających realizację SRKS należą tzw. regulatorzy, w tym przede 

wszystkim KRRiT oraz UKE, którzy poprzez swoje ustawowe działania przyczyniają się do 

kształtowania odpowiednich postaw i zachowań w obszarze komunikacji społecznej. 

Funkcję wspierającą, w systemie realizacji SRKS, pełni także Rzecznik Praw Obywatelskich, który 

przez swoją działalność ustawową wpływa znacząco na kształtowanie warunków dla rozwoju kapitału 

społecznego, w tym przede wszystkim poprzez działalność edukacyjną. 

Rola  wymienionych partnerów, dla osiągnięcia celów rozwojowych w sferze kapitału społecznego 

jest niezmiernie ważna. W celu zapewnienia praktycznej realizacji zasady partnerstwa poprawie 

ulegną procesy informowania o postępach w realizacji strategicznych celów SRKS, umożliwiając 

partnerom własną ocenę skuteczności, gospodarności i legalności działania głównych podmiotów 

publicznych, odpowiedzialnych za rozwój kapitału społecznego.  
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3. Mechanizmy koordynacji horyzontalnej 

Biorąc pod uwagę założenia systemu zarządzania rozwojem kraju, koordynacja sfery rozwoju kapitału 

społecznego wymaga podjęcia działań na dwóch poziomach: 

1. koordynacja na poziomie strategicznym, służąca zapewnieniu spójności i komplementarności 

działań podejmowanych w ramach dziewięciu strategii zintegrowanych i ich instrumentów 

wdrożeniowych, realizowana na forum Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju; 

2. koordynacja na poziomie operacyjnym, służąca zapewnieniu spójności i komplementarności 

działań podejmowanych przez podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za realizację SRKS 

(odpowiednie resorty wskazane w podrozdziale: Podmioty zaangażowane w realizację SRKS), 

realizowana na forum Komitetu Sterującego/Monitorującego SRKS, zespołów wykonawczych 

PR/PO oraz komitetów monitorujących realizację programów operacyjnych. 

Na poziomie programów rozwoju i programów operacyjnych, służących realizacji SRKS, zostaną 

powołane zespoły wykonawcze PR/PO przez resorty odpowiedzialne za przygotowanie i zarządzanie 

tymi programami. W spotkaniach zespołów, które dotyczyć będą kwestii leżących w kompetencjach 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, uczestniczyć będzie przedstawiciel ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego. 

W procesie koordynacji wykorzystane mogą być również komitety monitorujące programy 

operacyjne (KM PO), w takim zakresie, w jakim programy te przyczyniają się do realizacji SRKS. W tym 

przypadku, w spotkaniach KM PO, na których omawiane są sprawy związane z rozwojem kapitału 

społecznego, powinien być obecny przedstawiciel ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego. KM PO powinien przekazywać do zespołu wykonawczego danego PO wszelkie 

informacje dotyczące wdrażania priorytetów/działań PO służących realizacji SRKS, w tym roczne 

informacje na temat  wdrażania PO107. Jeśli KM danego PO w pełni realizuje zadania zespołu 

wykonawczego, może występować jako zespół wykonawczy. W tym przypadku nie następuje 

powołanie zespołu dla danego PO przez resort zarządzający tym programem.  

Rysunek 2. Instytucje służące koordynacji i monitorowaniu realizacji SRKS 

 
Źródło: opracowanie własne 

                                                           

107
 W okresie programowania 2007–2013 w przypadku programów operacyjnych finansowanych ze środków 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przygotowywane są roczne i końcowe raporty z wdrażania. 
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4. Monitorowanie i ewaluacja w systemie realizacji SRKS  

4.1. Monitorowanie realizacji SRKS108 

Monitorowanie realizacji SRKS jest elementem systemu monitorowania polityk rozwoju, więc jest on 

zgodny z Założeniami systemu zarządzania rozwojem kraju. System monitorowania realizacji SRKS 

powinien spełniać następujące standardy, pozwalające na sprawne i efektywne przeprowadzenie 

procesu monitorowania: 

a. monitorowanie odbywa się na podstawie sprawozdawczości realizowanej na wszystkich 

poziomach wdrażania strategii; 

b. sprawozdawczość realizowana jest terminowo i cyklicznie (ze względu na obowiązek 

przygotowania rocznych raportów, co oznacza najmniej roczny tryb przekazywania raportów 

na temat postępów w osiąganiu celów SRKS do ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego). 

Realizacja strategii podlega procesowi strategicznego monitorowania poprzez wprowadzenie – dla 

wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację strategii – obowiązku sprawozdawczego w 

formie rocznych sprawozdań na temat postępów realizacji działań w ramach SRKS.  

Poszczególne resorty przekazują do MKiDN sprawozdania za miniony rok z realizacji programów 

rozwoju i programów operacyjnych określonych w planie działania SRKS109. Minister właściwy ds. 

kultury i dziedzictwa narodowego może wystąpić o uzupełnienia sprawozdań. Posłużą one do 

opracowania przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego rocznego raportu z 

Planu Działań realizacji SRKS. Raport służyć ma ocenie postępów w realizacji celów SRKS i w 

identyfikowaniu problemów związanych z realizacją SRKS oraz stanowić podstawę do podejmowania 

działań o charakterze operacyjnym. Wyniki raportu będą omawiane na Komitecie Monitorującym 

SRKS, a następnie przekazywane do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, jako wkład 

MKiDN do sprawozdania z realizacji Planu Działania do ŚSRK.  

Roczne raporty z Planu Działań w ramach realizacji SRKS stanowią część całego systemu 

monitorowania stopnia wdrażania DSRK, ŚSRK i 9 strategii zintegrowanych. Zgodnie z tym, co 3 lata 

raporty te będą podstawą do przygotowania wkładu, jaki minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego jest zobowiązany przekazać do raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, 

regionalnym i przestrzennym, przygotowywanego przez ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego. 

System monitorowania ma służyć wspomaganiu dyskusji na temat efektywności mechanizmów 

wykonawczych strategii rozwoju kapitału społecznego wśród podmiotów zaangażowanych w jej 

realizację. Celem dyskusji jest wskazanie najlepszych praktyk i wzorców, wymiana doświadczeń i 

porównanie efektów wdrażania SRKS. 

W przypadku, gdy raport ujawni istotne problemy związane z wdrażaniem strategii, których 

rozwiązanie napotka na trudności na poziomie Komitetu Monitorującego SRKS, wnioski z raportu 

zostaną przedstawione przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego Komitetowi 

Koordynacyjnemu ds. Polityk Rozwoju. Dyskusja na forum KK PR powinna pozwolić na 

                                                           

108
 System monitorowania został opisany szczegółowo w rozdziale System wskaźników dla Strategii Rozwoju 

Kapitału Społecznego. 
109

 Dla każdego programu rozwoju/programu operacyjnego wskazany zostanie resort wiodący. W realizację 
programu może być zaangażowanych wiele resortów.  
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wypracowywanie i zadecydowanie o zmianach w funkcjonowaniu mechanizmów zapewniających 

realizację SRKS. Aktualizacja SRKS będzie dokonywana po uzgodnieniu propozycji zmian oraz w 

oparciu o wnioski wypływające z raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i 

przestrzennym przygotowywanego co 3 lata przez MRR.  

Ze względu na przyjmowanie nowej perspektywy finansowej UE przewiduje się zaktualizowanie SRKS 

w roku 2013. System realizacji SRKS dopasowany zostanie do nowego okresu programowania UE, 

który przypadnie na lata 2014-2020.  

 

Rysunek 3. System raportowania SRKS 

 

Źródło: Opracowanie własne 

*badania jakościowe zostaną przeprowadzone w ścisłej współpracy z resortami bezpośrednio zaangażowanymi 

w realizację SRKS, jeśli zostaną pozyskane na ten cel wystarczające środki poza budżetem podstawowym SRKS. 
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Badania społeczne dotyczące kapitału społecznego powinny być stałym elementem o kluczowym 

znaczeniu dla prawidłowego interpretowania wyników monitoringu i ewaluacji strategii. Przede 

wszystkim ich wyniki będą kontekstem do interpretacji wskaźników stosowanych do monitoringu 

wdrażania strategii. Wyniki stałych badań, oparte głównie na analizach jakościowych, będą 

przybliżały do poszukiwania trwałych powiązań pomiędzy działaniami wynikającymi ze strategii i 

zmianą społeczną, jak również będą pokazywały i objaśniały nowe zjawiska wpływające na stan 

„kapitału społecznego”. Waga prowadzenia takich stałych badań wynika ze specyfiki kapitału 

społecznego, który nie jest faktem materialnym, a jedynie pojęciem teoretycznym, i z tego też 

względu możemy go zaobserwować jedynie poprzez mierzenie efektów jego współdziałania z innymi 

zjawiskami społecznymi. 

4.2. Ewaluacja realizacji SRKS  

Równocześnie z procesem monitorowania realizowane będą działania ewaluacyjne. Ewaluacja 

realizacji SRKS przebiegać będzie zgodnie z zapisami dokumentu Założenia systemu zarządzania 

rozwojem Polski oraz standardami opracowanymi dla urzeczywistnienia sprawnego funkcjonowania 

tego systemu. W ewaluacji SRKS uczestniczą wszystkie resorty bezpośrednio zaangażowane w 

przygotowanie i realizację strategii, przy zachowaniu koordynacyjnej roli ministra właściwego ds. 

kultury i dziedzictwa narodowego. Rolą MKiDN w zakresie ewaluacji jest koordynacja realizacji badań 

ewaluacyjnych oraz dostarczających rekomendacji dotyczących efektywnej i skutecznej realizacji 

polityki rozwoju kapitału społecznego.  

Proces ewaluacji przebiegać będzie według planu ewaluacji opracowanego przez Koordynatora na 

cały okres obowiązywania strategii. Przygotowanie planu ewaluacji przebiegać będzie w 

porozumieniu z jednostką odpowiedzialną za koordynację całego procesu ewaluacji działań 

rozwojowych. Plan podlega uzgodnieniom z poszczególnymi resortami na forum Komitetu 

Monitorującego SRKS. Ze względu na horyzontalny charakter strategii – objawiający się m.in. tym, że 

cele strategii realizowane są przez działania należące do kompetencji różnych resortów – plan będzie 

obejmował listę ewaluacji o charakterze przekrojowym, w których przeprowadzeniu uczestniczyć 

powinny wszystkie resorty zaangażowane w realizację strategii110. Plan ewaluacji, oprócz ewaluacji o 

charakterze przekrojowym, może obejmować ewaluacje, których przeprowadzenie jest planowane 

przez poszczególne resorty (np. ewaluacje programów operacyjnych/programów rozwoju).  

Współodpowiedzialność za organizację procesu ewaluacji oznacza partycypację w kosztach realizacji 

badań społecznych przewidzianych w planie ewaluacji w wysokości odpowiadającej wkładowi danego 

resortu w realizację strategii. W związku z powyższym, minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz pozostałe podmioty bezpośrednio zaangażowane w realizację SRKS (resorty 

wymienione w podrozdziale: Podmioty zaangażowane w realizację SRKS) będą ustalać wkład 

finansowy poszczególnych resortów, przy założeniu, że ewaluacja powinna odbywać się przynajmniej 

co 4 lata. Podstawą do przekazania środków będzie porozumienie finansowe podpisywane między 

ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego a poszczególnymi resortami. Z tych 

środków realizowane będą przede wszystkim:, ewaluacja średniookresowa (mid-term) – w trakcie 

okresu obowiązywania strategii stanowiąca główną podstawę (oprócz wyników procesu 

monitorowania i innych ewaluacji) do opracowania raportu na temat rozwoju kapitału społecznego w 

                                                           

110
 Jeżeli nie uda się uzyskać konsensusu w zakresie finansowania ewaluacji strategii, MKiDN dokona weryfikacji 

przedstawionego planu ewaluacji kładąc nacisk na ewaluacje przeprowadzane na podstawie danych zastałych 
lub pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Należy zaznaczyć, że wspomniana weryfikacja planu ewaluacji nie 
może jednak skutkować rezygnacją z przeprowadzenia ewaluacji średniookoresowej oraz ex-post. 
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Polsce – i ewaluacja na zakończenie okresu realizacji strategii (ex-post). W miarę możliwości 

przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-ante Planu Działania SRKS. 

W celu zwiększenia efektywności i skuteczności działań w sferze rozwoju kapitału społecznego 

minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego powinien otrzymywać wszelkie informacje (od różnych 

podmiotów publicznych i niepublicznych, w tym z obserwatoriów rozwoju terytorialnego) mogące 

mieć wpływ na usprawnienie procesów realizacyjnych SRKS, w tym przeprowadzone analizy 

strategiczne, dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych, prognozy zmian społeczno-

gospodarczych, wyniki prac diagnostycznych, scenariusze dla przyszłości oraz informacje dotyczące 

postępu realizacji polityk rozwoju. 

5. Instrumenty wdrożeniowe służące realizacji SRKS 

Ze względu na różnorodność instrumentów służących wdrażaniu SRKS i ich rozproszenie między sfery 

kompetencji różnych resortów, niezbędna jest ich właściwa koordynacja.  

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego realizowana jest za pomocą czterech kategorii instrumentów 

wdrożeniowych, stanowiących podstawę dla systemu zarządzania planem działań do SRKS – 

opracowanym przez MKiDN, we współpracy z wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za 

przygotowanie i realizację strategii.  

Relacje pomiędzy kategoriami instrumentów pozwolą na precyzyjne rozłożenie w czasie sekwencji 

prac w układzie wertykalnym tj. w danym obszarze. Zastosowanie tych samych kategorii 

instrumentów i ich pochodnych we wszystkich obszarach strategii pozwoli również na strategiczne 

zaplanowanie prac w układzie horyzontalnym. 

Rysunek 4. Kategorie instrumentów wdrożeniowych SRKS 

Kategorie 

instrumentów 
Typy  instrumentów Forma instrumentu 

Regulacyjne 

legislacyjne ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne 

nadzorcze 

schematy i procedury działania, tworzenie 
procedur, standardów (działalność Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Komisji Prawa Autorskiego, 
UKE, KRRiT) 

Systemowe 

monitoringowe wskaźniki, zestawienia 

ewaluacyjne 
raporty ewaluacyjne, wykorzystanie wyników 
ewaluacji w procesach decyzyjnych 

Koordynacyjne 

programowe programy, plany 

Informacyjno-edukacyjne 
kampanie informacyjne, akcje promocyjne m.in. 
konferencje, seminaria, debaty, eksperymenty 
społeczne, badania, publikacje 

Finansowe 

inwestycyjne granty inwestycyjne 

celowe 
granty ( projekty systemowe, projekty 
indywidualne), stypendia, staże 

kapitałowe granty kapitałowe 

Źródło: opracowanie własne 
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Szczegółowy wykaz działań zaplanowanych według powyższego układu z podziałem na cztery obszary 

tematyczne SRKS znajduje się w załączniku nr 2. 

System dokumentów operacyjno-wdrożeniowych  

Zagadnienia ujęte w SRKS są obecnie wdrażane za pomocą różnorodnych programów, których 

problematyka została zebrana i usystematyzowana w ramach poszczególnych działań i priorytetów 

SRKS. Część z działań, podejmowanych w ramach strategii, jest realizowana przez istniejące już 

programy wieloletnie, programy dotacji i grantowe (np. Wieloletni Program Rozwoju „Kultura+”). 

Działania przewidziane w strategii wpisują się także w zakres programów operacyjnych 

finansowanych ze środków funduszy strukturalnych (np. PO KL) i innych programów finansowanych 

ze środków zagranicznych lub przygotowywanych w wyniku zobowiązań międzynarodowych (np. 

program „Reforma regulacji” Ministra Gospodarki).  

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie działań, mających na celu uporządkowanie systemu 

dokumentów operacyjno-wdrożeniowych i precyzyjne zdefiniowanie ich roli przy realizacji celów 

wyznaczonych przez SRKS. System dokumentów operacyjno-wdrożeniowych zostanie 

zracjonalizowany tak, aby osiągnąć maksymalną efektywność polityki rozwoju kapitału społecznego.  

Rysunek 5. Umiejscowienie dokumentów operacyjno-wdrożeniowych w systemie dokumentów 
planistycznych 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Plan działania do strategii powinien zawierać zestaw niezbędnych działań, umożliwiających realizację 

celów strategii (np. utworzenie programu rozwoju/programu operacyjnego, wprowadzenie zmian 

systemowych, utworzenie nowej instytucji) wraz z harmonogramem ich realizacji – który jest 

podstawą koordynacji czynności i procesów niezbędnych do podjęcia dla urzeczywistnienia realizacji 
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SRKS, oraz kontroli terminowości realizacji poszczególnych zadań (np. inicjatyw legislacyjnych) przez 

poszczególne resorty111.  

W planie tym powinny również zostać zawarte działania związane z uporządkowaniem już 

istniejących instrumentów, przyczyniających się w całości lub części do realizacji celów SRKS. 

Uporządkowanie w szczególności powinno służyć ich integracji w ramach programów operacyjnych i 

rozwoju112 SRKS, zarządzanych przez poszczególne resorty. Oznacza to, że programy te będą zawierać 

spójny zestaw działań, obejmujący różne instrumenty wdrażania, jeśli możliwe będzie przypisanie 

tym działaniom odpowiednich środków budżetowych. Instrumenty, które nie zostaną objęte 

programami, będą koordynowane i monitorowane w ramach planu działań. 

Poniższa tabela przedstawia propozycję systemu programów, służących realizacji celów 

wyznaczonych w SRKS. 

Tabela 2. Proponowany system programów służących realizacji SRKS 

Cel strategiczny:  
Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski 

Cel operacyjny 1 
Kształtowanie postaw 
sprzyjających kooperacji, 
kreatywności oraz 
komunikacji 

Cel operacyjny 2 
Poprawa mechanizmów 
partycypacji społecznej  i 
wpływu obywateli na życie 
publiczne 

Cel operacyjny 3 
Usprawnienie procesów 
komunikacji społecznej 
oraz wymiany wiedzy 

Cel operacyjny 4 
Rozwój i efektywne 
wykorzystanie potencjału 
kulturowego i 
kreatywnego 

Programy rozwoju 
na rzecz edukacji i 
szkolnictwa wyższego 

Programy rozwoju  
na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego 

Programy rozwoju  
na rzecz komunikacji 
społecznej 

Programy rozwoju  
na rzecz kapitału 
kulturowego  
i kreatywnego 

Programy rozwoju 
utworzone i zarządzane 
przez MEN oraz MNiSW 
(główne podmioty 
uczestniczące w realizacji 
programu: MKiDN) 

Programy rozwoju 
utworzone i zarządzane 
przez MPiPS 
(główne podmioty 
uczestniczące w realizacji 
programu: MKiDN, MAC, 
MG) 

Program rozwoju 
utworzone i zarządzane 
przez MKiDN 
(główne podmioty 
uczestniczące w realizacji 
programu: MNiSW) 

Programy rozwoju 
utworzone i zarządzane 
przez MKiDN 
(główne podmioty 
uczestniczące w realizacji 
programu: MNiSW, MSiT) 

Programy operacyjne finansowane ze środków zagranicznych przyczyniające się do realizacji celów strategii: 
 – do 2013 roku PO KL, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne oraz 
inne instrumenty finansowe, tj. mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, działania 
podejmowane w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i in. 
 

Źródło: opracowanie własne 

Dla ułatwienia procesu monitorowania realizacji SRKS, nowe programy powinny jasno wskazywać 

odpowiedzialność poszczególnych resortów (lub innych podmiotów np. KRRiT) przez przypisanie ich 

                                                           

111
 Ponadto, plan działań służyć będzie również celom monitorowania wdrażania poszczególnych instrumentów 

SRKS w oparciu o wskaźniki uzgadniane między MKiDN a poszczególnymi resortami.  
112

 Programy (operacyjne i rozwoju) są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym – 
ustanawianymi w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju i strategii rozwoju – które określają 
działania odnośnie do realizacji, zgodnie z ustalonym systemem finansowania i do realizacji stanowiącej 
element programu. Programy zawierają również diagnozę, cele, priorytety, kierunki interwencji, sposób 
monitorowania, oceny stopnia osiągania celów i plan finansowy. 
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do priorytetów/działań programów i określenie wskaźników monitorowania, wpisujących się w 

założenia SRKS.  
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VII. System wskaźników dla Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 

1. Kryteria doboru oraz źródła identyfikacji wskaźników dla SRKS 

Standardy jakości wskaźników 

Punktem odniesienia przy doborze wskaźników dla monitorowania SRKS były m.in. następujące 

standardy wyznaczone przez Europejski System Statystyczny:  

a. wskaźnik musi odnosić się bezpośrednio i dokładnie do omawianego problemu oraz w jasny 

i normatywny sposób interpretować dany problem; 

b. wskaźnik powinien reagować na interwencje polityki, ale nie podlegać manipulacji; 

c. wskaźnik powinien być solidny i statystycznie weryfikowalny; 

d. wskaźnik powinien mieć możliwość mierzenia w sposób dostatecznie porównywalny między 

państwami członkowskimi UE oraz być porównywalny, w miarę możliwości, 

z międzynarodowymi normami stosowanymi przez ONZ i OECD. 

 

Ponadto przyjęto założenie, że wybrane wskaźniki powinny być rejestrowane w przeszłości oraz, 

w szczególności, powinny mieć określoną wartość bazową, tj. wartość w roku 2010 lub 2011. 

Specyfika pomiaru procesów związanych z rozwojem kapitału społecznego 

Zmiana społeczna, która stanowi cel główny strategii, tj. Wzmocnienie udziału kapitału społecznego 

w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, a także pozostałe zmiany, odpowiadające poszczególnym 

celom operacyjnym strategii, są złożonymi, wieloaspektowymi procesami, niezwykle trudnymi do 

bezpośredniego mierzenia. W praktyce badawczej zjawiska te rejestruje się pośrednio poprzez 

obserwację procesów, o których zakłada się, że współwystępują z pożądanymi zmianami 

społecznymi, implikują je lub są ich następstwem. 

Z tego względu w zaproponowanym zestawie wskaźników występuje przeważnie jedynie pośredni 

związek wskaźnika z analizowanym procesem społecznym. Ograniczona jest także możliwość 

dokonywania porównań międzynarodowych.  

Pomiar wskaźników w ramach badań sondażowych 

Wskazanie explicite rozwoju kapitału społecznego jako strategicznego celu interwencji państwa jest 

w Polsce przedsięwzięciem nowatorskim. Zapewne z tego względu pomiar poziomu kapitału 

społecznego, czy też rejestracja zjawisk postrzeganych jako stymulujące rozwój kapitału społecznego, 

nie stanowiły dotąd odrębnego przedmiotu badań statystyki publicznej. Sytuacja ta ogranicza 

dostępność wskaźników, które byłyby jednocześnie trafne, rejestrowane w badaniu pełnym, 

odpowiednio długo mierzone oraz stosowane na skalę międzynarodową. Wśród źródeł wskaźników 

dla SRKS, obok GUS oraz innych polskich instytucji publicznych, rozważano także: organy Unii 

Europejskiej (w tym Eurostat oraz odpowiadające poszczególnym obszarom Dyrektoriaty Generalne 

KE), organizacje i podmioty działające na arenie międzynarodowej (w tym: UNESCO, OECD, Bank 

Światowy), ośrodki badawcze stale monitorujące różne aspekty życia społecznego, międzynarodowe 

i polskie organizacje pozarządowe specjalizujące się w badanych obszarach. 

Zdecydowano, że głównym źródłem danych w systemie monitorowania strategii będą badania 

sondażowe, które dzięki możliwości zastosowania bardziej elastycznych narzędzi pomiaru, niż te 

stosowane w ramach statystyki publicznej, dostarczają najbardziej adekwatnych wskaźników dla 

zadań określonych w SRKS. Dla zapewnienia trafnego doboru wskaźników oraz ich ciągłej, 

systematycznej i rzetelnej rejestracji w okresie realizacji strategii, zawarto porozumienie – deklarację 
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współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Centrum Badania Opinii Społecznej, 

publicznym ośrodkiem badawczym, mającym wieloletnie doświadczenie oraz powszechnie uznawane 

wysokie kompetencje w realizacji badań sondażowych o tematyce społecznej, politycznej i 

gospodarczej113. Systemową współpracę, w zakresie monitorowania jednego z wskaźników 

kluczowych dla SRKS, prowadzi także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Stowarzyszenie 

Klon/Jawor.  

2. Struktura systemu wskaźników dla SRKS 

Wskaźniki główny, kluczowe oraz pomocnicze 

Postęp realizacji celów strategii będzie mierzony za pomocą sześciu wskaźników – wskaźnika 

głównego odpowiadającego celowi głównemu strategii oraz pięciu wskaźników kluczowych 

odpowiadających celom operacyjnym (realizacja celu 2 mierzona będzie dwoma wskaźnikami). Dla 

każdego z tych wskaźników określono wartości bazową i docelową; stopień osiągnięcia wartości 

docelowych po zakończeniu realizacji strategii będzie orientacyjną miarą realizacji celów strategii. 

W procesie monitoringu zaplanowano także wykorzystanie kilkunastu wskaźników pomocniczych 

przyporządkowanych do czterech obszarów strategii – z jednej strony będą one stanowić kontekst 

interpretacyjny dla zmian rejestrowanych za pomocą wskaźników głównego i kluczowych, z drugiej – 

będą uzupełniały obraz efektów wdrażania strategii.  

Inaczej niż wskaźniki główny i kluczowe, wskaźniki pomocnicze nie będą włączone do systemu 

sprawozdawczości na rzecz Strategii Rozwoju Kraju do 2020  

Oddziaływanie, rezultaty i wyniki działań SRKS 

Wskaźniki główny oraz kluczowe, a także większość wskaźników pomocniczych to wskaźniki mierzące 

oddziaływanie strategii. Oznacza to, że rejestrują one efekty, które:  

a. będą dotyczyć większej populacji, niż zbiorowość bezpośrednich beneficjentów działań 

strategii,  

b. mają szansę wystąpić w pełni dopiero jakiś czas po zakończeniu działań strategii,  

c. mają szansę wystąpić w pełni jedynie pod warunkiem zaistnienia, niezależnych od strategii, 

uwarunkowań zewnętrznych.  

Wskaźniki realizacji poszczególnych priorytetów SRKS, rejestrujące bezpośrednie i natychmiastowe 

konsekwencje działań strategii dla ich bezpośrednich adresatów – wskaźniki rezultatu, oraz mierniki 

opisujące skalę realizowanych działań, wskazujące ich bezpośrednie wyniki, produkty – wskaźniki 

produktu – zostaną przedstawione w planie działań przygotowanym dla SRKS, jako wskaźniki 

programów operacyjnych i programów rozwoju realizowanych w ramach strategii. 

Specyficzny charakter wskaźników oddziaływania 

                                                           

113
 Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Kapitału 

Społecznego 2011-2020 zawarto 5 sierpnia 2011r. 
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Odwoływanie się do wskaźników oddziaływania ma zasadnicze znaczenie dla planowania 

strategicznego – wymaga formułowania celów interwencji w kategoriach ogólnych, długofalowych i 

pożądanych zmian, obejmujących ogół społeczeństwa. Świadomość długofalowych skutków 

planowanych działań podnosi jakość interwencji oraz pozwala dostrzec jej wysoką społeczną rangę. 

Zmiany wartości wskaźników głównego i kluczowych, rejestrowane w poszczególnych obszarach 

strategii, będą obrazowały, czy zamierzony, rozległy społeczny wpływ interwencji faktycznie ma 

miejsce. Należy tu jednak uczynić dwa istotne zastrzeżenia. Po pierwsze, jak już wspomniano, 

zmienność wskaźnika oddziaływania zależy także od czynników zewnętrznych wobec strategii, stąd 

powodem braku osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika może być zarówno nieskuteczność działań 

strategii, jak też inny niż pierwotnie założono splot czynników zewnętrznych114. Po drugie, wartość 

wskaźnika w roku 2020 nie będzie odzwierciedlała pełnego oddziaływania SRKS w danym obszarze, 

ponieważ można oczekiwać, że wpływ, zwłaszcza tych najpóźniej zrealizowanych działań strategii, 

będzie trwał jeszcze kilkanaście miesięcy, czy nawet kilka lat po zakończeniu wdrażania SRKS. 

Cykliczne badania społeczne 

Z uwagi na wielość procesów oddziałujących na poziom kapitału społecznego, w tym zwłaszcza 

zjawisk zachodzących w obszarach społecznych nie objętych interwencją w ramach SRKS, uznano, że 

niezbędnym uzupełnieniem systemu monitoringu SRKS, będzie realizacja cyklicznych badań 

społecznych. Wyniki tych dodatkowych analiz, prowadzonych zarówno metodami ilościowymi, jak 

i jakościowymi, stworzą kontekst interpretacyjny dla zarejestrowanych zmian wartości wskaźników. 

Badania te będą zaprojektowane tak, aby możliwe było pogłębione wnioskowanie w obrębie danego 

obszaru strategii, jak również analiza relacji między zjawiskami i procesami zachodzącymi 

w poszczególnymi obszarach115. 

3. Wskaźniki SRKS 

Na kolejnej stronie zamieszczono tabelę prezentującą zestaw sześciu wskaźników odpowiadających 

celowi głównemu oraz celom operacyjnym SRKS wraz z ich wartościami bazowymi i docelowymi. Na 

dalszych stronach kolejno przedstawiane są poszczególne wskaźniki – dla każdego wskaźnika podano 

definicję oraz krótkie uzasadnienie jego zastosowania. Każdemu wskaźnikowi towarzyszy zestaw 

wskaźników pomocniczych; jak wspomniano powyżej, wskaźniki pomocnicze mają charakter roboczy 

i nie będą włączone do systemu monitoringu SRK 2020. Trendy historyczne wskaźników oraz metoda 

szacowania ich wartości docelowych zostały przedstawione w podrozdziale 4 Metoda szacowania 

wartości docelowych wskaźników. 

 

                                                           

114
 Problem nieprzewidywalności czynników zewnętrznych omówiono szerzej w podrozdziale poświęconym 

omówieniu metody szacowania wartości docelowych wskaźników. 
115

 Warunkiem prowadzenia badań wspierających monitoring SRKS jest pozyskanie na ten cel niezależnego 
finansowania. 
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Tabela 3. Wskaźniki główny oraz kluczowe SRKS 

Cel SRKS Wskaźnik realizacji celu 

Wartość 
bazowa 

(2010) 

Wartość 
docelowa 

(2020) 

Cel główny. 
Wzmocnienie udziału kapitału 

społecznego w rozwoju społeczno-
gospodarczym Polski 

Poziom uogólnionego zaufania Polaków 26% 37,5% 

Cel operacyjny 1. 
Kształtowanie postaw sprzyjających 

kooperacji, kreatywności oraz komunikacji 

Odsetek młodzieży preferującej postawę 
kooperacji 

40% 36,8%
116

 

Cel operacyjny 2. 
Poprawa mechanizmów partycypacji 

społecznej i wpływu obywateli na życie 
publiczne 

Odsetek Polaków mających poczucie wpływu 
na sprawy swojego miasta/swojej gminy 

52% 64,5% 

Odsetek Polaków angażujących się w 
wolontariat 

16% 25,9% 

Cel operacyjny 3. 
Usprawnienie procesów komunikacji 

społecznej oraz wymiany wiedzy 

Odsetek Polaków wykorzystujących Internet 
jako narzędzie komunikacji społecznej 

19%
117

 28,4% 

Cel operacyjny 4. 
Rozwój i efektywne wykorzystanie 

potencjału kulturowego i kreatywnego 

Odsetek Polaków uczestniczących 
w wybranych obszarach kultury (literatura, 

kino, teatr, koncert, wystawa) 
11%

118
 15,1% 

 

3.1. Wskaźniki celu głównego 

Wskaźnik główny 

Poziom uogólnionego zaufania Polaków119 mierzony będzie w badaniu sondażowym CBOS 

(reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski) jako odsetek respondentów, którzy 

wybrali drugą z dwóch opinii wymienionych w poniższym pytaniu: 

Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa pana(i) poglądom?: 

− W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym 

− Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać 

                                                           

116
 Dla wskaźnika celu 1 wskazana wartość docelowa jest niższa od wartości bazowej. Jest to wynik przyjętej 

metody prognozowania – ekstrapolacji trendów historycznych. Dane historyczne wskazują na trend spadkowy 
wskaźnika (zob. podrozdz. 4.2 Trendy historyczna oraz wartości docelowe). Uzasadnienie przyjętej metody 
ekstrapolacji zamieszczono w podrozdz. 4.3 Uzasadnienie przyjętej metody szacowania. 
117

 Dla wskaźnika celu 3 wartość bazową zarejestrowano w 2011r. 
118

 Podane wartości dotyczą uproszczonej wersji wskaźnika, obejmującej jedynie trzy obszary aktywności 
kulturalnych – literaturę, kino i teatr. Pierwsza pełna rejestracja wskaźnika będzie miała miejsce w 2012 roku, 
w miarę dokonywania kolejnych pomiarów wartości: bazowa i docelowa zostaną zaktualizowane.   
119

 Wskaźnik ten włączono także do zestawu Proponowanych wskaźników monitoringu projektu cywilizacyjnego 
Polska 2030 w obszarze decyzji kluczowej nr 25 Warunki dla budowy kapitału społecznego, por. Polska 2030. 
Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa, lipiec 2011 s. 69 i 76, 
http://www.cml.kpp.org.pl/upload/binaries/act/3209/1tom_polska_2030_3fala1.pdf 
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Posiłkując się teoriami kapitału społecznego, a także odnosząc się do przyjętej w strategii definicji, 

uznano, że podstawowym czynnikiem kształtującym kapitał społeczny jest zaufanie. Uogólnione 

zaufanie jest podstawową kategorią dla budowy sieci relacji sprzyjających procesom rozwojowym, 

które decydują o rzeczywistym „udziale" kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym 

kraju oraz jakości życia Polaków, postrzeganej jako pochodna relacji międzyludzkich. Poziom kapitału 

społecznego można mierzyć za pomocą wielu innych mierników, jak również tworząc 

wielowymiarowe indeksy. Dowiedziono jednak, że to właśnie poziom uogólnionego zaufania jest 

najsilniej skorelowany z pozostałymi wykorzystywanymi miernikami, czyli najtrafniej mierzy poziom 

interesującego nas społecznego fenomenu120. Jeżeli zatem realizacja strategii doprowadzi do 

wzmocnienia kapitału społecznego oraz jeśli wpływ czynników zewnętrznych, negatywnie 

oddziałujących na poziom kapitału społecznego, nie będzie silniejszy, wskaźnik uogólnionego zaufania 

powinien wzrosnąć. 

Cel strategiczny powinien być monitorowany za pomocą jednego wskaźnika. W celu przeprowadzenia 

właściwej interpretacji zmian wartości wskaźnika głównego, a także dla lepszego zrozumienia 

procesów związanych z tą zmianą, w procesie monitorowania efektów strategii wykorzystywany 

będzie także zestaw wskaźników pomocniczych, rejestrujących wybrane wymiary zaufania. Wskaźniki 

pomocnicze pozwolą na bardziej kompleksową obserwację efektów realizacji strategii oraz umożliwią 

ewentualne precyzyjniejsze korygowanie instrumentów wdrożeniowych. Jak wspomniano, wskaźniki 

pomocnicze nie będą włączone do systemu monitoringu SRK 2020. 

 

Tabela 4. Wskaźniki pomocnicze celu głównego 

Wskaźnik Źródło 

Zaufanie uogólnione wśród młodzieży 
CBOS 

Młodzież 

Zaufanie społeczne do nieznajomych 

CBOS APiW 

Zaufanie społeczne do władz lokalnych miasta/gminy 

Zaufanie społeczne do urzędników administracji publicznej 

Zaufanie społeczne do gazet 

Zaufanie społeczne do telewizji 

 

                                                           

120
 Por. P. Sztompka, Zaufanie: fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 245 
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3.2. Wskaźniki celu operacyjnego 1 

Wskaźnik kluczowy 

Odsetek młodzieży preferującej postawę kooperacji mierzony będzie w badaniu sondażowym 

CBOS (reprezentatywna próba losowa uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w Polsce) 

jako odsetek respondentów, którzy wskazali drugie ze stwierdzeń wymienionych w poniższym 

pytaniu: 

 

Które z podanych niżej stwierdzeń jest Ci bliższe? 

− W obecnych czasach człowiek, który chce coś w życiu osiągnąć, powinien robić swoje licząc 

tylko na siebie 

− W obecnych czasach człowiek, który chce coś w życiu osiągnąć, powinien szukać możliwości 

wspólnego działania z mającymi podobne problemy 

 

Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji odbywać się będzie 

przede wszystkim poprzez system edukacji formalnej. SRKS ma wesprzeć szkoły i nauczycieli 

w skutecznym kształtowaniu wśród uczniów postaw sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego. 

Bezpośrednimi adresatami planowanych działań są przede wszystkim szkoły i nauczyciele, jednak 

właściwą ostateczną grupą docelową strategii są uczniowie. Dlatego też miara skuteczności SRKS 

w pierwszym obszarze powinna rejestrować skalę zmian postaw młodzieży. Zaproponowany 

wskaźnik mierzy deklaracje młodych ludzi odnośnie preferowanych przez nich postaw życiowych: 

liczenia tylko na siebie i działania w pojedynkę oraz szukania możliwości kooperacji. 

Tabela 5. Wskaźniki pomocnicze celu 1 

Wskaźnik Źródło 

Partycypacja w demokracji na szczeblu szkolnym 
CBOS 

Młodzież 

Poczucie sensu działań wspólnych 

CBOS Odsetek obywateli angażujących się w działania na rzecz dobra 

wspólnego
121

 

 

                                                           

121
 W odróżnieniu od wskaźnika kluczowego dla celu operacyjnego 2 Odsetek Polaków angażujących się 

w wolontariat, rejestrującego  zaangażowanie społeczne obywateli w ramach organizacji, wskaźnik ten 
rejestruje działalność indywidualną. 
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3.3. Wskaźniki celu operacyjnego 2 

Pierwszy wskaźnik kluczowy 

Odsetek Polaków mających poczucie wpływu na sprawy swojego miasta/swojej gminy mierzony 

będzie w badaniu sondażowym CBOS (reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców 

Polski) jako odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli twierdząco na następujące pytanie: 

 

Czy ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy? 

 

Mechanizmy partycypacji społecznej to narzędzia wpływania obywateli na życie publiczne. Jeżeli 

przewidziane w SRKS usprawnienia mechanizmów partycypacji społecznej będą skutecznie wdrażane 

(m.in. poprawa dostępu do informacji publicznej, budżet partycypacyjny, inicjatywa uchwałodawcza 

na poziomie lokalnym, debaty publiczne, powierzanie realizacji zadań publicznych obywatelom, 

partnerstwo władz samorządowych i organizacji obywatelskich, promocja wolontariatu, poradnictwo 

prawne i obywatelskie), deklarowane przez Polaków poczucie wpływu na lokalne życie publiczne 

powinno wzrosnąć. 

 

Drugi wskaźnik kluczowy 

Odsetek Polaków angażujących się w wolontariat mierzony będzie w badaniu sondażowym 

(reprezentatywna próba losowa mieszkańców Polski) jako odsetek dorosłych Polaków, którzy 

odpowiedzieli twierdząco na następujące pytanie: 

 

Czy w ciągu ostatniego roku poświęcił(a) Pan(i) swój czas lub pracę (nie pobierając za to 

wynagrodzenia) na rzecz którejś z wymienionych organizacji lub grup? [Respondent(ka) otrzymuje 

listę ok. 25 typów organizacji/grup]122 

 

Drugi ze wskaźników realizacji celu 2 mierzy skalę zaangażowania Polaków w specyficzny mechanizm 

partycypacji społecznej, jakim jest wolontariat. Wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne, 

działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie123. Wydaje się, 

że zazwyczaj koniecznym warunkiem podjęcia wolontariatu jest postawa zaufania do innych 

członków społeczeństwa – tak adresatów działalności wolontariuszy, jak i instytucji czy grup 

organizujących wolontariat. Dobrowolne zaangażowanie na rzecz innych jest także formą czynnego 

współtworzenia życia publicznego – czy to w kręgu sąsiedzkim, we wspólnocie lokalnej, czy to w skali 

                                                           

122
 Pytanie to stosowane jest w corocznym badaniu Wolontariat, Filantropia, 1%, realizowanym przez 

Stowarzyszenie Klon/Jawor 
123

 Por. P Jordan, M. Ochman, Jak pracować z wolontariuszami, Warszawa 1997, s. 9; definicję tę stosuje m.in. 
Centrum Wolontariatu. Z kolei ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie definiuje 
wolontariusza jako osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie. 
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całego kraju. Wolontariat tworzy więzi społeczne, niezwykle ważne dla rozwoju kapitału społecznego, 

bo wykraczające poza krąg rodziny i przyjaciół. 
 

Tabela 6. Wskaźniki pomocnicze celu 2 

Wskaźnik Źródło 

Odsetek urzędów administracji publicznej współpracujących 
finansowo i pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi 

DPP MPiPS 

Frekwencja w wyborach parlamentarnych PKW 

Liczba stowarzyszeń, podobnych organizacji społecznych i 
fundacji, które zajmowały się pomocą prawną i poradnictwem w 

zakresie praw obywatelskich na 100 tys. mieszkańców 
GUS, SOF-1 

Odsetek Polaków mających poczucie wpływu na sprawy kraju CBOS AiPW 

 

3.4. Wskaźniki celu operacyjnego 3 

Wskaźnik kluczowy 

Odsetek Polaków wykorzystujących Internet jako narzędzie komunikacji społecznej mierzony 

będzie w badaniu sondażowym CBOS (reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców 

Polski) jako odsetek respondentów, którzy odpowiadając na poniższe pytanie zadeklarowali co 

najmniej trzy z pięciu wymienionych aktywności on-line: 

 

Czy w ciągu ostatniego miesiąca: 

− ściągał(a) Pan(i) darmowe programy, muzykę, filmy 

− czytał(a) Pan(i) internetowe wersje gazet lub czasopism 

− słuchał(a) Pan(i) przez internet radia 

− oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo 

− dokonywała Pani wpisów na forach, grupach dyskusyjnych? 

Wzrost kapitału społecznego, w tym budowanie spójności i aktywizacja obywateli, nie jest możliwy 

bez efektywnego procesu komunikacji, zachodzącej zarówno między członkami poszczególnych grup 

i środowisk, jak też – albo nawet w szczególności – między różnymi grupami społecznymi. Wymiana 

wiedzy, informacji, a także treści kulturowych pozwala dostrzec różnorodność światopoglądów, 

propaguje grupowe wartości, pozwala zrozumieć procesy zachodzące w społeczeństwie na poziomie 

lokalnym, ogólnokrajowym i globalnym. 

Ważnym kanałem społecznej komunikacji są tradycyjne media – prasa, radio, telewizja. W ostatniej 

dekadzie najważniejszą przestrzenią niezależnych, nowoczesnych i pluralistycznych form 

komunikowania społecznego stał się Internet. Zaproponowany wskaźnik mierzy aktywność Polaków 

w Internecie, wybrano te formy korzystania z Internetu, które służą szeroko rozumianej społecznej 

komunikacji, obejmującej także formy uczestniczenia w kulturze. 
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Tabela 7. Wskaźniki pomocnicze celu 3 

Wskaźnik Źródło 

Liczba zbiorów cyfrowych w bibliotekach  GUS 

Odsetek zbiorów cyfrowych w bibliotekach GUS 

Udział w e-demokracji CBOS APiW 

 

3.5. Wskaźniki celu operacyjnego 4 

Wskaźnik kluczowy 

Odsetek Polaków uczestniczących w wybranych obszarach kultury (literatura, kino, teatr, 

koncert, wystawa) mierzony będzie w badaniu sondażowym CBOS (reprezentatywna próba losowa 

dorosłych mieszkańców Polski) jako odsetek respondentów, którzy odpowiadając na poniższe 

pytanie zadeklarowali aktywność w co najmniej trzech z pięciu wymienionych obszarów kultury: 

 

Czy w minionym roku: 

− przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności 

− był(a) Pan(i) w kinie 

− był(a) Pan(i) w teatrze 

− był(a) Pan(i) na koncercie 

− był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum124? 

Przyjęto założenie, że rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego 

będzie oddziaływać na wzrost uczestnictwa Polaków w kulturze. Można bowiem oczekiwać, że 

z jednej strony większy potencjał kulturowy i kreatywny oznaczać powinien większą podaż wydarzeń 

artystycznych i kulturalnych, co z kolei doprowadzić powinno do wzrostu odsetka osób 

uczestniczących w różnych obszarach kultury. Ponadto można przyjąć, że działania SRKS służące 

rozwojowi potencjału kulturowego i kreatywnego będą skutkować włączeniem w obszar kultury osób 

dotychczas nieaktywnych poprzez kształtowanie ich kompetencji i wrażliwości, niezbędnych zarówno 

do świadomego odbioru, jak i tworzenia w sferze kultury. 

 
Tabela 8. Wskaźniki pomocnicze celu 4 

Wskaźnik Źródło 

Udział wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego na 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach ogółem 

GUS 

Czytelnictwo gazet i czasopism per capita PBC 

 

                                                           

124
 Obecność na koncercie/na wystawie, w galerii, w muzeum – pierwszy pomiar planowany na 2012 rok. 
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4. Metoda szacowania wartości docelowych wskaźników 

4.1. Ekstrapolacja trendów historycznych 

Wartości docelowe (w roku 2020) zostały oszacowane metodą ekstrapolacji trendów historycznych. 

Prognozy dla wskaźnika głównego oraz czterech wskaźników kluczowych zostały opracowane we 

współpracy z ekspertami CBOS, natomiast wartość docelowa wskaźnika Zaangażowanie 

w wolontariat została oszacowana przy udziale partnerów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

W prognozach wykorzystano metody regresyjne z czasem jako zmienną wyjaśniającą. Serie danych 

będące podstawą prognozowania – odnotowane dotychczas wartości wskaźników – są krótkimi 

sekwencjami oraz najczęściej nie mają równych interwałów czasowych. Uniemożliwiło to 

zastosowanie metody szeregów czasowych, jak również identyfikowanie zmienności okresowych. 

Rozważano modele: liniowy, logarytmiczny, logistyczny, wykładniczy i wielomianowy. Wybór modelu 

zależał od stopnia jego dopasowania do danych. Kryteriami doboru modelu były dwa parametry: 

współczynnik determinacji R2 (interpretowany jako procent wariancji wskaźnika wyjaśnianej 

modelem) oraz poziom istotności współczynnika R2; w sytuacji dobrego dopasowania więcej niż 

jednego modelu. O wyborze decydowały przesłanki merytoryczne, odnoszące się do istoty 

mierzonego przez wskaźnik zjawiska. Prognozy wykonano na poziomie ufności 0,95125. 

4.2. Trendy historyczne oraz wartości docelowe 

Poniżej kolejno dla wskaźnika głównego oraz poszczególnych wskaźników kluczowych przedstawiono 

linię trendu dopasowaną do wartości historycznych, wyznaczającą wartość docelową w roku 2020. 

Dotychczasowa dynamika wskaźnika głównego nie ma jednoznacznego trendu. Tymczasowo przyjęto 

słabo dopasowany model liniowy o niskiej istotności statystycznej. Zakłada się aktualizację prognozy 

na podstawie kolejnych rejestracji wskaźnika. 

Rysunek 6. Wartości historyczne, linia trendu oraz wartość docelowa dla wskaźnika głównego SRKS Poziom 

uogólnionego zaufania Polaków (Odsetek Polaków podzielających opinię: „Ogólnie rzecz biorąc, większości 

ludzi można ufać”) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aktualizacja wskaźników CBOS dla systemu monitorowania 
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Warszawa 2011 

 

                                                           

125
 Por. Prognozy wartości wskaźników CBOS dla systemu monitorowania Strategii Rozwoju Kapitału 

Społecznego, dokument roboczy, Warszawa 2011, s. 3 
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Kolejny prezentowany wskaźnik Odsetek młodzieży preferującej postawę kooperacji jako jedyny 

z rozważanych mierników charakteryzuje się trendem spadkowym. Oznacza to, że zgodnie z przyjętą 

metodą prognozowania, wartość docelowa tego wskaźnika jest niższa od wartości bazowej. 

Pożądanym byłoby przezwyciężenie tego negatywnego trendu, jednak z uwagi na czynniki, które 

wskazano w podrozdziale Uzasadnienie przyjętej metody, uznano, że należy poprzestać na 

oczekiwaniu, że SRKS przyczyni się do utrzymania spowolnienia tempa spadku wartości wskaźnika126.  

Rysunek 7. Wartości historyczne, linie trendów oraz wartość docelowa dla wskaźnika celu 1 SRKS Odsetek 

młodzieży preferującej postawę kooperacji 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy wartości wskaźników CBOS dla systemu monitorowania 
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Warszawa 2011 

Rysunek 8. Wartości historyczne, linia trendu oraz wartość docelowa dla pierwszego wskaźnika celu 2 SRKS 
Odsetek Polaków mających poczucie wpływu na sprawy swojego miasta/swojej gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy wartości wskaźników CBOS dla systemu monitorowania 
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Warszawa 2011 

 

                                                           

126
 Możliwe jest alternatywne, bardziej „pesymistyczne” podejście – można założyć, że spadek wskaźnika będzie 

postępował zgodnie z trendem liniowym, wtedy wartość docelowa wskaźnika wyniosłaby: 34,3% 
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Dynamika wskaźnika Odsetek Polaków angażujących się w wolontariat nie ma jednoznacznego 

trendu. Tymczasowo przyjęto słabo dopasowany model liniowy; ponadto trend wyznaczono jedynie 

do zmienności wskaźnika w ostatnich 4 latach. Zakłada się aktualizację prognozy na podstawie 

kolejnych rejestracji wskaźnika. 

 
Rysunek 9. Wartości historyczne, linia trendu oraz wartość docelowa dla drugiego wskaźnika celu 2 SRKS 
Odsetek Polaków angażujących się w wolontariat 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania Wolontariat, Filantropia, 1%, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz materiałów MPiPS 

 

Rysunek 10. Wartości historyczne, linia trendu oraz wartość docelowa dla wskaźnika celu 3 SRKS Odsetek 

Polaków wykorzystujących Internet jako narzędzie komunikacji społecznej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aktualizacja wskaźników CBOS dla systemu monitorowania 
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Warszawa 2011 

 

Poniższa ekstrapolacja dotyczy uproszczonej wersji wskaźnika celu 4, obejmującej jedynie trzy 

obszary aktywności kulturalnych – literaturę, kino i teatr. Pierwsza pełna rejestracja wskaźnika będzie 
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miała miejsce w 2012 roku, w miarę dokonywania kolejnych pomiarów wartości: bazowa i docelowa 

zostaną zaktualizowane. 

 
Rysunek 11. Wartości historyczne, linia trendu oraz wartość docelowa dla wskaźnika celu 4 SRKS Odsetek 

Polaków uczestniczących w trzech obszarach kultury (literatura, kino, teatr)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aktualizacja wskaźników CBOS dla systemu monitorowania 
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Warszawa 2011 

 

4.3. Uzasadnienie przyjętej metody szacowania 

Wyznaczenie wartości docelowych wskaźników w oparciu o ekstrapolację trendu historycznego jest 

wyrazem przekonania, że optymalnym stanem będzie utrzymanie dotychczasowych tendencji 

zachodzących w obrębie zjawisk społecznych będących przedmiotem interwencji w ramach SRKS. 

Jedynie w przypadku wskaźnika kluczowego dla celu 1 SRKS pożądaną byłoby zahamowanie 

obecnego, negatywnego trendu, jednak wydaje się, że cel ten wykracza poza okres realizacji strategii 

i należy poprzestać na spowolnieniu tempa spadku wartości wskaźnika. 

Podstawową przesłanką dla takiego stanowiska jest fakt, że strategia nie jest pakietem zupełnie 

nowych działań, które zostaną dodane do prowadzonych dotychczas interwencji publicznych, ale 

w dużej mierze uporządkowaną, uspójnioną i nowatorsko ugruntowaną teoretycznie kontynuacją 

wielu dotychczasowych przedsięwzięć, uzupełnioną o kilka nowych kierunków działań. Innymi słowy 

główny dodatkowy (względem polityki prowadzonej do tej pory) wpływ SRKS polegać będzie przede 

wszystkim na zwiększeniu efektywności dotychczasowych działań. 

Z drugiej strony, naprzeciw tego oczekiwanego dodatniego wpływu SRKS staje prognozowane 

w okresie najbliższego dziesięciolecia spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. W kontekście 

pozytywnego związku statystycznego zachodzącego między poziomem kapitału społecznego, 

a wzrostem gospodarczym, przewidywanie to może oznaczać, że siła dotychczasowych trendów 

wzrostowych wskaźników odzwierciedlających poszczególne cele SRKS zmaleje, a negatywny trend 

wskaźnika celu 1 wzmocni się. W kontekście tych dwóch zjawisk przeciwstawnie wpływających na 

dotychczasowe trendy wskaźników realizacji strategii – wzrost efektywności interwencji publicznej  
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oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego – przyjęto, że szacowanymi wartościami docelowymi 

wskaźników powinny być wartości będące wynikiem ekstrapolacji trendów historycznych. 

4.4. Ograniczenia szacowania metodą ekstrapolacji 

Wartość dodana SRKS oraz wzrost gospodarczy nie wyczerpują bynajmniej katalogu czynników, które 

jednocześnie:  

a) wpływają na dynamikę wskaźników SRKS,  

b) mogą oddziaływać na poziom kapitału społecznego w zgoła odmienny sposób, niż miało to miejsce 

w okresie uwzględnianym w ekstrapolacji.  

Zmiennych takich jest bardzo wiele. Nie dysponujemy teorią, która definiowałaby uniwersalny zestaw 

takich zjawisk. Ponadto dla większości zmiennych, których istotny wpływ na poziom kapitału 

społecznego został naukowo potwierdzony, można jedynie przewidywać, że wystąpią one z 

większym, czy mniejszym natężeniem w okresie realizacji strategii. Tym samym wskazywanie dla nich 

konkretnych wartości liczbowych nie jest możliwe, bądź ze względu na jakościowy charakter 

zmiennej, bądź z uwagi na brak wiarygodnych modeli.  

Próbę wskazania zjawisk, które będą istotnie wpływały na poziom kapitału społecznego w Polsce 

w najbliższych latach, podjęto w rozdziale Tło historyczne i trendy rozwojowe. Poniższy cytat dobrze 

ilustruje niejednoznaczność cechującą obszar interwencji SRKS: Świat stoi obecnie w obliczu 

wielowymiarowego przełomu. Wraz z nim, przed polskim społeczeństwem otwiera się możliwość 

uwolnienia od blokujących rozwój, historycznych determinant i dokonania modernizacyjnego skoku 

w oparciu o nowe czynniki rozwoju, z których kluczowym będzie kapitał społeczny. Polska zanurzona 

jest w nurcie globalnych trendów, które kształtować będą przyszłość, ale ich konkretne oddziaływanie 

na różne aspekty polskiego społeczeństwa nie jest jednoznaczne. Pozytywna zmiana jest możliwością, 

nie jest wszakże koniecznością – zależeć będzie od sumy indywidualnych wyborów Polaków jako 

pracowników, konsumentów, uczestników kultury i obywateli127. 

Opisana powyżej wielowymiarowość obszaru interwencji SRKS znacząco ogranicza możliwość 

dokonania trafnej prognozy docelowych wartości wskaźników. Przyjęta tutaj metoda prognozowania 

– ekstrapolacja trendów historycznych – jest radykalnym uproszczeniem złożonej rzeczywistości 

i okoliczność ta musi być wzięta pod uwagę przy interpretowaniu zaobserwowanej zmienności 

wskaźników. Może się bowiem okazać, że na skutek zaistniałych procesów społecznych pierwotnie 

oszacowana wartość docelowa przestała być dobrą miarą dla oceny realizacji celów strategii. 

                                                           

127
 Z podsumowania podrozdziału Tło historyczne i trendy rozwojowe, SRKS 
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VIII. Ramy finansowe 

1. Przyjęte założenia dla ram finansowych 

Ramy finansowe dziewięciu strategii zintegrowanych, w tym prognoza wydatków rozwojowych na 

lata 2011-2020 zostały szczegółowo przestawione w zbiorczym rozdziale dotyczącym ram 

realizacyjnych średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

Z tego względu informacje dotyczące finansowania w strategiach zintegrowanych ograniczone są do 

syntetycznego przedstawienia najważniejszych źródeł finansowania i ewentualnych możliwych zmian 

w tym zakresie.  

 

Podstawowym punktem odniesienia dla szacowania nakładów finansowych jest Wieloletni Plan 

Finansowy Państwa (WPFP) − plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu 

państwa, sporządzany na cztery lata budżetowe, w układzie obejmującym funkcje państwa wraz 

z celami i miernikami stopnia wykonania danej funkcji.  

 

Uwzględnia on:  

1. Cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

2. Kierunki polityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów128. 

W WPFP prognozę wydatków budżetu państwa ujmuje się z wyszczególnieniem m.in.: wydatków na 

sfinansowanie zobowiązań wynikających z przyjętych programów wieloletnich, wydatków budżetu 

państwa, w tym na realizację działań rozwojowych kraju: według priorytetów i głównych kierunków 

interwencji wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju, w tym odnoszących się do 

zagadnień przestrzennych i regionalnych objętych kontraktami wojewódzkimi, z uwzględnieniem 

podziału na źródła finansowania na każdy rok realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju. 

WPFP na lata 2011-2014 przypisuje obszarowi strategicznemu „kapitał społeczny”, wdrażanemu 

w ramach SRKS trzy funkcje:  

1. funkcję 3. Edukacja, wychowanie i opieka, 

2. funkcję 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, 

3. funkcję 16. Sprawy obywatelskie. 

 

Przyjęta w średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju kategoryzacja wydatków odwołuje się do 

kategoryzacji przyjętej w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, opracowanej przy wykorzystaniu 

metodologii COFOG. Oznacza to, że szczególny nacisk kładziony jest na te wydatki, które w przyszłości 

stanowić mogą o potencjale rozwojowym Polski. Tę logikę uwzględniono definiując ramy finansowe 

w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.  

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ramy finansowe strategii zintegrowanych, włączone w ŚSRK 

wskazują jedynie poziom wydatków, do którego planują dążyć koordynatorzy, natomiast na ich 

                                                           

128
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 103 ust. 

1 i 2. 
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rzeczywisty poziom może mieć wpływ wiele czynników makroekonomicznych, w tym sytuacja 

budżetowa.  

Na budżet SRKS składają się wydatki rozwojowe zawarte w budżetach MKiDN129, MPiPS, MEN 

i MNiSW. 

W odniesieniu do obszaru 3 SRKS finansowanie jest w dużej mierze oparte na opłatach 

abonamentowych otrzymywanych przez publiczne radio i telewizję130  (np. w kierunku działania 3.2.2 

Wyznaczenie wysokich standardów jakości treści mediów publicznych możliwe byłoby wspieranie z 

środków publicznych produkcji i rozpowszechniania treści o wysokich walorach merytorycznych i 

artystycznych przez telewizyjnych nadawców komercyjnych i społecznych, dostawców usług 

audiowizualnych, producentów, a także wydawców prasy - obecnie  żadne z zadań nie posiada 

odzwierciedlenia w budżecie państwa)131. 

Dodatkowym wyzwaniem przy opracowywaniu ram finansowych jest udział w realizacji Strategii 

środków europejskich, w tym przede wszystkim środków funduszy strukturalnych UE i innych 

środków pozabudżetowych.  

Ramy finansowe dla Strategii są przyjmowane w niekorzystnym, z punktu widzenia prognoz 

ekonomicznych, okresie. Z jednej strony, nie został przyjęty ostateczny kształt wieloletnich ram 

finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w dużej części determinujący poziom nakładów 

budżetowych w takich dziedzinach jak oświata, badania i rozwój oraz dobre rządzenie (uwzględnianie 

zasady partnerstwa). Z drugiej strony, z uwagi na kontynuowaną przez polski rząd konsolidację 

                                                           

129
 Zgodnie z podpisanym 14 maja 2011 r. „Paktem dla kultury” (PAKT DLA KULTURY zawarty pomiędzy Radą 

Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną 

reprezentowaną przez Obywateli Kultury, 14 maja 2011 r.) rząd we współpracy z sygnatariuszami paktu, 

zobowiązał się do osiągnięcia poziomu co najmniej 1% nakładów na kulturę w budżecie państwa poczynając od 

roku 2012 w perspektywie do  2015 roku, które mają zostać przeznaczone m.in. na zagwarantowanie środków 

na działalność takich instytucji jak muzea, galerie czy filharmonie po biblioteki oraz programy edukacyjne. 

Środki uzyskane z tytułu zwiększenia nakładów na kulturę będą przyczyniały się do realizacji celów SRKS. Nie 

oznacza to jednak automatycznie bezpośredniego powiązania narzędzi wdrażania SRKS z finansowaniem 

zapewnianym na podstawie „Paktu”. „Pakt” w pkt. 2 stanowi: „Rząd zobowiązuje się podnieść poziom 

finansowania kultury z budżetu państwa do co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych” (…) oraz w pkt. 

15 „Rząd zobowiązuje się (…) do realizacji strategii rozwoju kapitału społecznego”. 

130
 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 

abonamentowych. 
131 

Do działań nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie państwa należą m.in.  
a) wprowadzanie i promowanie rozwiązań prawnych, wzmacniających mechanizmy współregulacji i 

samoregulacji w dziedzinie mediów, Internetu i reklamy; 
b) określenie zakresu antenowej oraz internetowej oferty radiofonii i telewizji publicznej; 
c) – opracowanie i wdrożenie systemu okresowo aktualizowanych „licencji programowych” dla mediów 

publicznych, szczegółowo definiujących zakres obowiązków służących realizacji misji publicznej i 
gwarantujących finansowe i organizacyjne środki jej realizacji; 

d) przygotowanie i wprowadzenie zmian prawnych ograniczających działalność reklamową radia i 
telewizji publicznej oraz postępującą komercjalizację na rzecz wzmocnienia kulturotwórczej i 
edukacyjnej roli tych mediów; 

e) poprawa mechanizmów prawnych, zapewniających udział profesjonalnej produkcji niezależnej w 
ofercie programowej publicznych i koncesjonowanych nadawców telewizyjnych. 
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fiskalną, ewentualne ograniczenie dochodów sektora general government wymagałoby 

odpowiedniego ograniczenia wydatków. Stąd przyjęte w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 

narzędzia dotyczące stawek podatkowych e-booków dostępnych on-line są planowane do 

wprowadzenia po 2014 r., przy uwzględnieniu sytuacji budżetowej Polski i Unii Europejskiej. 

 Zgodnie z zapisami ŚSRK dla potrzeb ram finansowych strategii zintegrowanych „szacunków 

wydatków rozwojowych na lata 2011-2020 dokonano w oparciu o następujące założenia 

makroekonomiczne (spójne z założeniami długookresowej strategii rozwoju kraju)132: przyjęto tempo 

wzrostu PKB na poziomie 3,5% średniorocznie do roku 2020; założono kontynuację konsolidacji 

fiskalnej - systematyczny spadek wydatków sektora general government z 43,6% PKB w 2011 r. do 

42,2% PKB w 2020 r.; redukcja do 2014 roku deficytu do poziomu 2% PKB, a następnie utrzymanie go 

na poziomie 1% PKB. Uwzględniono w szacunkach skutki reform w zakresie finansów publicznych, 

m.in. podwyższenie składki rentowej, wprowadzenie podatków od niektórych kopalin. Przyjęte 

założenia wynikające z konsolidacji fiskalnej oznaczają, że warunkiem niezbędnym dla realizacji 

potrzeb rozwojowych kraju, przy jednoczesnej redukcji deficytu sektora general government, jest 

racjonalizacja struktury wydatków publicznych i jej reorientacja na te działania, które są kluczowe dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego kraju. Takie podejście powinno pozwolić na 

zwiększenie poziomu wydatków rozwojowych w 2020 roku do 17,6% PKB (wobec 16,4% w 2010 

roku)133.” 

                                                           

132
 Do wydatków prorozwojowych zalicza się wydatki (wg klasyfikacji COFOG): 

• B+R we wszystkich kategoriach, 

• z kategorii sprawy gospodarcze: część rolnictwa (22%),, transport, telekomunikację, badania 
podstawowe, 

• z kategorii ochrona środowiska: zarządzanie ściekami (80%) i zmniejszanie zanieczyszczeń, 

• z kategorii gospodarka mieszkaniowa i komunalna: zaopatrzenie w wodę (50%), 

• kategorię: ochrona zdrowia, 

• z kategorii rekreacja, kultura i religia: usługi kulturalne, 

• kategorię : edukacja. 
133

 Projekt ŚSRK, wersja na Komitet Stały Rady Ministrów. 
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2. Ocena bieżącej sytuacji i tendencji rozwojowych 

Na sytuację finansową w zakresie objętym Strategią, wpływ w latach 2007-2010 miało kilka 

kluczowych czynników: 

a) utworzenie mechanizmu finansowego przeznaczonego dla organizacji pozarządowych: 

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, którego 

wartość została skorelowana z mechanizmem przekazywania 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych na cele działalności pożytku publicznego. 

b) dostępność funduszy strukturalnych w czterech obszarach SRKS; 

c) dostępność środków finansowych spoza UE w powyższych obszarach (Norweski Mechanizm 

Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)134; 

d) Rozwój nowych form finansowania, w tym partnerstwa publiczno – prywatnego, które w 

oparciu o partycypacyjny model przygotowania i realizacji działań; 

3. Budżet SRKS, zgodnie z prognozowanymi wydatkami na realizację strategii zintegrowanych w 

średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju135 

4. Przedsięwzięcia o oddziaływaniu terytorialnym 

SRKS jest dokumentem określającym kierunki polityk publicznych w zakresie wspierania kapitału 

społecznego, jest zatem zorientowany wokół podstawowych zagadnień i problemów w czterech 

obszarach strategicznych. Nie wskazuje natomiast wyspecjalizowanych grup docelowych 

poszczególnych działań. W zależności od typów projektów wdrażających SRKS grupy będą 

zróżnicowane. Należy natomiast zaznaczyć, że znacząca liczba działań zostanie skierowana do dzieci 

i młodzieży (przede wszystkim kwestie związane z rozwojem kompetencji w zakresie 

komunikatywności, kooperacji i kreatywności). Odrębne zadania, np. dotyczące edukacji medialnej 

i cyfrowej, zostaną skierowane do osób w wieku 50+ /60+. Część działań będzie miało charakter 

systemowy a ich beneficjentami będą zarówno podmioty prywatne, organizacje pozarządowe jak 

i jednostki samorządu terytorialnego. 

Podstawowe oddziaływanie narzędzi Strategii ma miejsce na poziomie jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym szczególnie szczebla gminnego. Z punktu widzenia celów Strategii konieczne 

jest uwzględnienie kluczowej roli wspólnoty lokalnej jako miejsca budowania kapitału społecznego. 

Na poziomie ram finansowych SRKS nie przewiduje się jednak wskazywania obszarów, do których 

adresowane są specjalne środki. Wynika to z potrzeby budowy kapitału społecznego, 

uwzględniającego jego rolę dla równomiernego rozwoju regionalnego kraju. Oznacza to również, że 

zastosowanie pewnych narzędzi ma z definicji wymiar ograniczony (np. do ośrodków akademickich 

w zakresie działań związanych z samorządem studenckim). Z drugiej strony, na etapie planu działania, 

istnieje możliwość zaplanowania szczególnego wsparcia dla obszarów zmarginalizowanych oraz 

                                                           

134
 Por. pkt. 6 rozdziału. 

135
 Fragment rozdziału zostanie uzupełniony po przyjęciu ostatecznej wersji zapisów ŚSRK. 
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o słabym dostępie do usług edukacyjnych i kulturalnych. Działania takie mogłyby być uzupełniające 

wobec działań przewidzianych w kierunku 2.2.5 Usługi kulturalne KSRR136. 

5. Wykaz programów wpisujących się w obszar SRKS 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyjęto, że realizacja strategii 

zaakceptowanych przez Radę Ministrów odbywać się będzie na podstawie programów wieloletnich, 

dla których limity wydatków określa ustawa budżetowa. W art. 136 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy 

stwierdza się m.in., iż ustawa budżetowa może określać, w ramach limitów wydatków na rok 

budżetowy, limity wydatków na programy wieloletnie, które są ustanawiane przez Radę Ministrów w 

celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów. 

W sposób tożsamy ujęto funkcje programów wieloletnich – w związku z realizacją strategii rozwoju – 

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, na gruncie której 

programy wieloletnie nazywane są programami rozwoju. Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy programy 

rozwoju są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanawianymi w celu realizacji 

Strategii137. 

Programy wieloletnie stanowić będą część polityki rozwoju, prowadzonej zgodnie z głównymi 

dokumentami programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów, w tym, w szczególności ze 

średniookresową Strategią Rozwoju Kraju i Narodową Strategią Spójności138. 

W obszarach objętych SRKS należy wskazać następujące programy wieloletnie139 funkcjonujące 

obecnie: 

a) Program Wieloletni „Kultura +”140; 

b) Program Wieloletni „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”141; 

c) Program Wieloletni „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”142; 

 

                                                           

136
  Ponieważ tematyka SRKS dotyczy zagadnień społecznych, o charakterze często niematerialnym, nie jest 

możliwe bezpośrednie przyjecie metodologii  adresowania celów do poszczególnych regionów kraju, a także 
przyjęcie dla całego dokumentu jednej metodologii  określającej sposób terytorializacji  (np.  wyłącznie w 
odniesieniu do podziałów regionalnych lub podziałów miasto-wieś).  W związku z powyższym w SRKS aspekt 
możliwości terytorializacji należy rozważać w odniesieniu do  projektowanych działań/interwencji z osobna. 
Oznacza to, iż dokonanie ujęcia terytorialnego wybranych instrumentów będzie możliwe na etapie tworzenia 
Planu Działań SRKS, a nawet tworzenia odrębnych instrumentów realizacji SRKS.  
Na podstawie wstępnej analizy Kierunków Działania SRKS wynika, iż w ok. 1/3 Kierunków Działań można 
wskazać wybrane instrumenty, przy których zasadne będzie dokonanie terytorializacji. Będzie to jednak 
wymagało przeprowadzenia dodatkowych badań ewaluacyjnych, pozwalających na wprowadzenie preferencji 
terytorialnych. 
137

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
138

 Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 
27 kwietnia 2009 r. Opracowany przez MRR we współpracy z KPRM i ZDSPRM, Warszawa 2009. 
139 Nie ujęty został Program wieloletni Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich z uwagi na to, że ostatnim 
rokiem jego realizacji jest 2012, w którym dopiero rozpocznie się implementacja SRKS. 
140

 Program Wieloletni Kultura + wpisuje się bezpośrednio w kierunki działania 3.1.1 i 4.1.1 SRKS. 
141

 Program Wieloletni „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” wpisuje się w kierunek działania 
4.2.2 SRKS. 
142

 Program Wieloletni „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” wpisuje się w kierunek 
działania 4.2.2 SRKS. 
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Tabela 9. Montaż finansowy programów wieloletnich w mln PLN 

Program wieloletni 
Plan 2011-2016 Plan 2011-2016 Plan 2011-2016 

Bieżące Majątkowe Ogółem: 

Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 0 358,4 358,4 

Kultura +, Priorytet „Biblioteka” 45  105 150 

Kultura +, Priorytet „Digitalizacja” 48  72 120 

Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 0 168,8 168,8 

Ogółem: 93 704,3 797,3 

Źródło: opr. Departament Finansowy MKiDN 

W obszarach objętych SRKS funkcjonuje także Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Od 2005 roku Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizuje, 

w różnych formułach, konkurs pod nazwą Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.W latach 2005-2007 

program FIO działał na zasadzie Rządowego Programu, a w roku 2008 jako rezerwa celowa budżetu 

państwa. Począwszy od roku 2009 konkurs funkcjonuje w ramach krajowego Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO). Przyjęty dokument gwarantuje 

corocznie 60 mln zł na wdrożenie konkursu FIO, w tym 57,6 mln zł zarezerwowanych na dotacje 

wspierające realizację zadań.  Dotacje udzielane w ramach PO FIO są rozdysponowywane w drodze 

konkursowej, w czterech obszarach priorytetowych. 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania w ramach PO 

FIO są:  

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 

ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych). 

W latach 2014-2020 MPiPS planuje kontynuacje FIO w formule Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich, który będzie programem w rozumieniu art. 15 ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju.. Środki finansowe przeznaczone corocznie na realizację programu zostaną określone 

w toku dalszych prac nad jego koncepcją, jednak w wysokości nie mniejszej niż 60 mln zł. 

Odrębną kategorią narzędzi finansowych, które mogą służyć realizacji celów SRKS są Programy 

Ministra. Pozwalają one na elastyczne i ukierunkowane dysponowanie środkami finansowymi. 

System Programów Ministra rozbudowany jest w MKIDN (od 2005 r.), natomiast w pozstałych 

ministerstwach funkcjonują pojedyncze programy, których obszar tematyczny nie odnosi się 

bezpośrednio do SRKS (Program MNiSW „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej 
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przedsiębiorczości akademickiej”143 Rozbudowa tych instrumentów w poszczególnych resortach 

będzie miała istotne znaczenie dla budowy systemu finansowania działań w ramach SRKS. 

 

Tabela 10. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku (w mln PLN) 

Program 
Priorytet Budżet 2012  

Wydarzenia artystyczne 1. Muzyka 18,0 

2. Teatr i taniec 9,0 

3. Sztuki wizualne 5,0 

4. Film 3,0 

5. Promocja kultury polskiej za granicą 5,0 

Kolekcje Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 8,0 

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej 2,0 

Promocja literatury i czytelnictwa Literatura 3,5 

Promocja czytelnictwa 3,5 

Czasopisma 3,5 

Edukacja kulturalna i diagnoza kultury Edukacja kulturalna 10,0 

Edukacja artystyczna 2,5 

Obserwatorium kultury 2,0 

Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków 80,0 

Wspieranie działań muzealnych 5,5 

Kultura ludowa 3,5 

Ochrona dziedzictwa kulturowego za 
granicą 

3,0 

Ochrona zabytków archeologicznych 2,0 

Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura kultury 28,0 

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego  14,0 

Infrastruktura domów kultury 9,0 

Promesa MKiDN  13,0 

SUMA:  233,0 

Źródło: opr. Departament Mecenatu Państwa MKiDN 

Liczba Programów Ministra KiDN nie stanowi katalogu zamkniętego i może ulec rozszerzeniu, m.in. 

w związku z realizacją postanowień Paktu dla kultury.  

6. Fundusze strukturalne 

Jednym z istotnych źródeł finansowania zadań Strategii w obecnej perspektywie finansowej (2007-

2013) są programy operacyjne, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środków krajów Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że wsparcie ze środków strukturalnych z jednej strony ma 

charakter projektowy (realizacja konkretnych zadań), z drugiej – pozwala na budowę potencjału 

projektodawców (np. organizacji pozarządowych, instytucji kultury). Jest to wartość dodana realizacji 

projektów. 

Fundusze strukturalne w perspektywie 2007-2013 nie stanowią narzędzi realizacji Strategii, 

natomiast przyczyniają się do osiągania jej celów poprzez niektóre typy działań i projektów. Oznacza 

                                                           

143
 Rozporządzenie MNiSW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie programu „Kreator innowacyjności – wsparcie 

innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” (Dz. U. Nr 98, poz. 639.) 
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to również, że system wskaźników funduszy strukturalnych jest odrębny w obecnym okresie 

programowania od systemu wskaźników Strategii. 

Uwzględnienie perspektywy strategicznej w latach 2014-2020 pozwolić może na stworzenie 

programów operacyjnych bezpośrednio implementujących kierunki działań SRKS144. 

W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, zadania związane z kulturą 

(Priorytet „Kultura i dziedzictwo kulturowe” obejmujący ochronę i zachowanie dziedzictwa 

narodowego o znaczeniu ponadregionalnym, poprawę stanu infrastruktury kultury oraz 

infrastruktury szkolnictwa artystycznego) uzyskały wsparcie w wysokości 651,3 mln EUR. 

Tabela 11. Działania w ramach PO IiŚ przyczyniające się do osiągnięcia celów SRKS 

Cel operacyjny SRKS Działanie POIiŚ Alokacja (mln EUR) 

4. Rozwój i efektywne wykorzystanie 

potencjału kulturowego i kreatywnego 

11.1 Ochrona i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 

ponadregionalnym 

149,3 

11.2 Rozwój oraz poprawa stanu 

infrastruktury kultury o znaczeniu 

ponadregionalnym 

355,3 

11.3 Infrastruktura szkolnictwa 

artystycznego 

146,6 

Źródło: opr. własne na podstawie: Szczegółowy Opis Priorytetów PO IiŚ , wersja z 15 czerwca 2011 r. 

W ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (o łącznej alokacji 11,4 mld EUR) realizowane są 

zadania odnoszące się do poszczególnych obszarów SRKS. W poniższej tabeli wskazano alokacje dla 

całości działań / poddziałań PO KL, niemniej tylko niektóre typy projektów mogą być traktowane jako 

powiązane z SRKS. 

Tabela 12. Działania w ramach PO KL przyczyniające się do osiągnięcia celów SRKS 

Cel operacyjny SRKS Działanie / poddziałanie PO KL Alokacja (mln EUR) 

1. Kształtowanie postaw 
sprzyjających kooperacji, 
kreatywności oraz 
komunikacji 

3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli – projekty systemowe 

6,9 

3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli – projekty konkursowe 

227,4 

3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty 
systemowe 

16,7 

3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty 
konkursowe 

231,4 

3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu 22,3 

                                                           

144
 Ze względu na przyjmowanie nowej perspektywy finansowej UE przewiduje się zaktualizowanie SRKS w 2013 

roku System realizacji SRKS dopasowany zostanie do nowego okresu programowania UE, który przypadnie na 

lata 2014-2020. Brak powiązania monitoringu Strategii z monitoringiem programów operacyjnych na lata 2007-

2013 wpływa również na niemożność dokładnego określenia środków, które przyczyniają się do realizacji SRKS 

w tej perspektywie finansowej. 
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Cel operacyjny SRKS Działanie / poddziałanie PO KL Alokacja (mln EUR) 

Kwalifikacji 

3.4.2 Upowszechnienie uczenia przez całe życie – 
projekty systemowe 

16,0 

3.4.3 Upowszechnienie uczenia przez całe życie – 
projekty konkursowe 

29,1 

9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 150,0 

2. Poprawa mechanizmów 
partycypacji społecznej i 
wpływu obywateli na życie 
publiczne 

5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji 
samorządowej 

252, 2
145

 

5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej 101,3
146

 

5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora 100,2 

5.5 Rozwój dialogu społecznego 21,9 

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
ekonomii społecznej 

434,8 

Źródło: opr. własne na podstawie: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL , wersja z 14 maja 2011 r. 

Jeśli chodzi o Mechanizm Finansowy EOG, w tej perspektywie finansowej dostępne środki na 

wsparcie w obszarach objętych SRKS wynosiły 107 mln EUR (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych: 

37 mln EUR, konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 70,6 mln EUR, 

promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 

kulturowego: 11,1 mln EUR). 

Część działań SRKS będzie realizowana w latach 2014-2020 z udziałem środków strukturalnych. 

Z uwagi na trwające prace nad ramami finansowymi dla funduszy strukturalnych nie jest obecnie 

możliwe oszacowanie środków dostępnych dla potrzeb operacjonalizacji Strategii. Zapewnienie 

środków finansowych z funduszy strukturalnych na odpowiednio wysokim poziomie ma kluczowe 

znaczenie dla możliwości realizacji SRKS w latach 2014-2020. 

Nieznana jest wysokość środków unijnych na jakie Polska będzie mogła liczyć w ramach nowej 

perspektywy, niemniej wymagać będą one również zaangażowania środków krajowych. 

Komunikat Komisji Europejskiej z czerwca 2011 r. dotyczący budżetu UE do roku 2020 podkreśla 

konieczność wzmocnienia inwestycji w kapitał ludzki, w tym wsparcia dla programów edukacyjnych i 

szkoleniowych oraz „kultury i działań medialnych na rzecz wspólnego dziedzictwa Europejczyków147”. 

Przedstawione w dniu 6 października br. propozycje rozporządzeń dotyczących nowej perspektywy 

finansowej pozwalają wskazać, iż: 

a) EFS wspierać będzie w latach 2014-2020 następujące działania zgodne z zapisami SRKS: 

„inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie przez zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości edukacji (…), poprawę dostępności uczenia się przez całe 

życie (…); promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa przez wspieranie 

                                                           

145
 Wartość alokacji ogółem na Działanie 5.2 PO KL, w tym środki na projekty w zakresie współpracy 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi; 
146

 Wartość alokacji ogółem na Działanie 5.3 PO KL, w tym środki na projekt : „Decydujmy razem” dotyczący 
partycypacji społecznej. 
147

 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL  COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Budget for Europe 
2020, COM(2011) 500 final, 29.6.11 
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gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych148; Dodatkowo wsparcie na rzecz 

budowy potencjału uzyskać mają organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni; 

b) EFRR wspierać będzie inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, a także przedsiębiorczość 

społeczną oraz ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego 149.  

7. Czynniki ryzyka 

Do czynników ryzyka mających wpływ na ramy finansowe Strategii zaliczyć należy: 

a) Pogorszenie sytuacji gospodarczej, wymagające dalszej konsolidacji finansów publicznych 

b) Brak określenia poziomu środków z funduszy strukturalnych dostępnych na lata 2014-2020. 

c) Brak możliwości wprowadzenia legislacji, mającej wpływ na wzrost dostępnych środków 

finansowych w obszarach SRKS. 

 

 

                                                           

148
 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006, KOM(2011) 607 wersja ostateczna, art. 3. 
149

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, KOM(2011) 614 wersja ostateczna, 
art. 3. 
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