Piotr Frączak

Trzeci sektor
w III Rzeczypospolitej
Wybór artykułów
1989-2001

Warszawa 2002

Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane
w ramach działalności Centrum Informacji
dla Organizacji Pozarządowych BORDO
BORDO.

Książkę tę dedykuję moim Rodzicom,
na których wsparcie zawsze mogłem liczyć,
Autor

Redakcja: Agnieszka Siekiera
Korekta: Stowarzyszenie Asocjacje
Projekt okładki i strony tytułowej: Marek Maziuk
Fotografie na okładce pochodzą z archiwum
miesięcznika „Asocjacje”
Skład i łamanie: Maciej Grzeszczuk
Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
© Copyright by Cooperation Fund 2002
Nakład: 500 egz.
Druk: NADHI s.c.

ISBN 83-87116-09-2

SPIS TRECI
WSTÊP ............................................................................................................................ 7
I WPROWADZENIE ..................................................................................................... 9
Od organizacji pozarz¹dowych do trzeciego sektora ............................................ 9
II BUDOWANIE SPO£ECZEÑSTWA OBYWATELSKIEGO ............................... 15
Spo³eczeñstwo obywatelskie ............................................................................... 15
Pocz¹tek d³ugiej drogi ......................................................................................... 16
Spo³eczeñstwo obywatelskie  zmarnowany potencja³ ....................................... 19
Spo³eczeñstwo obywatelskie transformacja znaczeñ .......................................... 29
Ideologia trzeciego sektora
(miedzy trzeci¹ si³¹ a trzeci¹ drog¹) .................................................................... 37
III ROZWI¥ZANIA USTROJOWE .......................................................................... 47
Nie tylko wybory ................................................................................................. 47
W poszukiwaniu politycznej trzeciej drogi:
demokracja uzgodnieniowa35 ............................................................................ 49
Miejsce organizacji pozarz¹dowych
 rozwi¹zania ustrojowe ...................................................................................... 53
Pañstwo ¿ebracze ................................................................................................ 56
Fundacje przy placówkach bud¿etowych
 uspo³ecznienie czy komercjalizacja us³ug ........................................................ 58
Fundacje w procesie prywatyzacji....................................................................... 61
Demokratyczne prawo do b³êdu .......................................................................... 64
IV APOLITYCZNOÆ W WALCE O DOBRE PRAWO ........................................ 67
Siedem odpowiedzi ............................................................................................. 67
Politycy kontra fundacje ...................................................................................... 69
Wokó³ dyskusji na projektem .............................................................................. 73
Powód ................................................................................................................ 76
Rewolucji nie bêdzie ........................................................................................... 78
Powód nieporozumieñ ....................................................................................... 80
Pe³nomocnik ........................................................................................................ 82
Pozarz¹dowe problemy na szczeblu rz¹dowym .................................................. 83
Od klêsk... do sukcesu ......................................................................................... 85
Apolityczna politycznoæ, czyli polityk na zagrodzie ......................................... 91
Prawo a podatki ................................................................................................... 97

nowe1.p65

5

02-09-23, 10:54

V METODY DZIA£ANIA OBYWATELI .............................................................. 103
Czy potrzebne s¹ instytucje interwencji obywatelskiej? ................................... 103
Od lobbingu do obywatelskiego niepos³uszeñstwa
 metody dzia³ania obywateli ............................................................................ 107
Lobbing, czyli jak byæ skutecznym ................................................................... 111
Wspólnie z samorz¹dem czy przeciw niemu? ................................................... 114
W kierunku wspó³pracy  przyczyny i g³ówne dylematy procesu spo³ecznego 116
Mo¿liwoci i narzêdzia, czyli partycypacja spo³eczna w gminie ...................... 127
Lokalne Partnerstwo, czyli ci¹g dalszy nast¹pi ................................................. 130
Partnerstwo lokalne 2001 .................................................................................. 137
VI SAMOORGANIZACJA ORGANIZACJI .......................................................... 139
Nie daæ siê zaskoczyæ ........................................................................................ 139
Lobby, którego nie ma ....................................................................................... 140
Lokalna wspó³praca ........................................................................................... 141
Sejmik Organizacji Pozarz¹dowych .................................................................. 143
VII KARTA ETYCZNA ............................................................................................ 175
Samoorganizacja organizacji ............................................................................. 175
ZAMIAST ZAKOÑCZENIA ..................................................................................... 207
Kto winien? ....................................................................................................... 207
POS£OWIE ................................................................................................................ 219
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 222
INDEKS INSTYTUCJI .............................................................................................. 225
INDEKS GAZET ........................................................................................................ 229

nowe1.p65

6

02-09-23, 10:54

WSTÊP

Ksi¹¿ka, któr¹ oddajemy do Pañstwa r¹k, jest pocz¹tkiem serii publikacji
Biblioteki Centrum BORDO. Zaczynamy od czêci teoretycznej, omawiaj¹cej,
a mo¿e nawet wyjaniaj¹cej, zagadnienia z historii trzeciego sektora w Polsce,
planuj¹c w dalszej fazie wydanie bibliografii publikacji ksi¹¿kowych i artyku³ów prasowych dotycz¹cych tematyki organizacji pozarz¹dowych. Jest to efekt
realizacji jednego z punktów dzia³alnoci informacyjnej BORDO, a dok³adniej
prowadzenia biblioteki, w której gromadzone s¹ publikacje o sektorze pozarz¹dowym i która s³u¿y samym organizacjom, jak równie¿ osobom naukowo zajmuj¹cym siê rozwojem spo³eczeñstwa obywatelskiego..
Niniejsza publikacja jest zbiorem artyku³ów Piotra Fr¹czaka, które ukazywa³y siê na ³amach czasopisma Asocjacje i innych pism zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ sektora pozarz¹dowego. Jako dziennikarz i redaktor naczelny Asocjacji
Piotr Fr¹czak na bie¿¹co ledzi³ i odnotowywa³ najwa¿niejsze wydarzenia, powstawanie instytucji i struktur organizacyjnych, jak równie¿ tworzenie nowego
nazewnictwa i terminologii zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ organizacji pozarz¹dowych.
Dziêki temu niniejsza publikacja jest przegl¹dem najwa¿niejszych etapów
w powstawaniu, kszta³towaniu siê i rozwoju trzeciego sektora w Polsce, daj¹c
historyczny obraz wydarzeñ ostatnich dwunastu lat. Co wiêcej, poniewa¿ jest to
zbiór artyku³ów prasowych dokumentuj¹cych na bie¿¹co zachodz¹ce zmiany
i prowadzone dzia³ania, maj¹ Pañstwo mo¿liwoæ zobaczyæ, ile emocji i kontrowersji im towarzyszy³o.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu ksi¹¿ka ta nie tylko przybli¿y Pañstwu z³o¿one zagadnienia zwi¹zane z kszta³towaniem siê sektora organizacji pozarz¹dowych, ale bêdzie równie¿ interesuj¹c¹ lektur¹.
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I WPROWADZENIE

Od organizacji pozarz¹dowych do trzeciego sektora
Wypowied na konwersatorium Samoorganizacja spo³eczeñstwa  trzeci sektor1

Przyczyn wieloznacznoci i niedookrelenia pojêæ dotycz¹cych dzia³alnoci
spo³ecznej mo¿na szukaæ w samej istocie dzia³alnoci tego typu, której ró¿norodnoæ opart¹ na inwencji tysiêcy obywateli nie³atwo jest zdefiniowaæ, jak te¿
w istocie procesu transformacji, gdzie permanentne zmiany wymykaj¹ siê jednoznacznemu opisowi.
Jednak czêæ nieporozumieñ wynika równie¿ z tego, i¿ mamy do czynienia
z nak³adaniem siê na siebie trzech ró¿nych systemów pojêciowych: prawnego, naukowego i potocznego. Ka¿dy z nich opisuje rzeczywistoæ z innej perspektywy.

Ró¿nice terminologiczne
Z punktu widzenia prawa mamy do czynienia przede wszystkim z pojêciami
stowarzyszenie i fundacja  choæ i tu wystêpuj¹ niejasnoci, gdy¿ do czêci
organizacji, takich jak zwi¹zki wyznaniowe czy zwi¹zki sportowe, odnosz¹ siê
odrêbne przepisy. Trzeba te¿ podkreliæ, ¿e np. pojêcie fundacji nie jest w ustawie zdefiniowane.
W prawodawstwie PRL istnia³o równie¿ pojêcie organizacji spo³ecznych,
jednak nie by³o jednolitego stanowiska prawodawcy w kwestii jego definicji2.
O nieprzystawalnoci tego pojêcia prawnego do nowych warunków wiadczy
równie¿ postanowienie NSA z 12 stycznia 1993 roku, które stwierdza, i¿ fundacje nie s¹ organizacjami spo³ecznymi.
Z kolei w projekcie nowej Konstytucji3 pojawia siê okrelenie dobrowolne
zrzeszenie, jako pojêcie obejmuj¹ce wszystkie formy aktywnoci obywatelskiej
 z wy³¹czeniem partii politycznych (o których stanowi art. 11). Artyku³ 12 projektu mówi, i¿ Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoæ tworzenia i dzia³ania
Red.: Opublikowana w Trzeci Sektor  NGO..., 1997.
Por. E. Smoktunowicz, w: Prawo zrzeszania siê w Polsce, PWN, Warszawa 1992.
3
W Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. art. 12 zosta³ niestety skrócony.
1
2
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zwi¹zków zawodowych, stowarzyszeñ, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeñ oraz fundacji, których celem jest dzia³anie dla realizacji interesów
obywateli i wyra¿ania ich opinii. Warto tu dodaæ, i¿ w czasie dyskusji nad tym
artyku³em odrzucono propozycjê wprowadzenia pojêcia organizacji pozarz¹dowych, z uwagi m.in. na to, ¿e termin ten nie jest wystarczaj¹co precyzyjny4.
Kolejne pojêcie prawne  instytucje po¿ytku publicznego  pojawi³o siê w trakcie prac nad ustaw¹ o dzia³alnoci po¿ytku publicznego. Wed³ug projektu ustawy: podmioty, które prowadz¹ wy³¹cznie dzia³alnoæ po¿ytku publicznego objêt¹
wpisem do rejestru, s¹ instytucjami po¿ytku publicznego, je¿eli na ich wniosek
zosta³ dokonany o tym wpis w rejestrze.
Z punktu widzenia analiz naukowych najczêciej mamy do czynienia z prób¹
przeniesienia pojêæ u¿ywanych w publikacjach zachodnich. Jest ich wiele i zazwyczaj wskazuj¹ na ró¿ne cechy organizacji. Mo¿na je pogrupowaæ w trzy kategorie, które okrelaj¹:
1. stosunek do sektora I (rz¹dowego)  np. organizacje pozarz¹dowe, organizacje niezale¿ne  i najczêciej s¹ u¿ywane do analiz z zakresu politologii;
2. stosunek do sektora II (biznesu)  np. organizacje non-profit czy notfor-profit, czyli organizacje dzia³aj¹ce nie dla zysku lub nie nastawione na
osi¹ganie zysku  najczêciej stosowane przez ekonomistów;
3. rolê spo³eczn¹ (np. organizacje ochotnicze, wolontarystyczne czy organizacje porednicz¹ce), którymi interesuj¹ siê przede wszystkim socjologowie.
Bogactwo pojêæ naukowych znajduje swoje odzwierciedlenie w terminologii
stosowanej potocznie, zarówno przez samych dzia³aczy spo³ecznych, jak i przez
przedstawicieli instytucji z nimi wspó³pracuj¹cych.

Historia pojêcia i próby definicji
Najczêciej stosowanym obecnie okreleniem jest organizacja pozarz¹dowa. Jego synonimy  organizacja spo³eczna czy organizacja obywatelska 
wyranie pozostaj¹ w cieniu, jak siê wydaje, z prostej przyczyny: organizacja
spo³eczna zbyt kojarzy siê z organizacjami z czasów realnego socjalizmu, za
obywatelskoæ, w czasie powstawania pojêcia, zbyt silnie kojarzy³a siê z polityczn¹ rol¹ Komitetów Obywatelskich.
Próby przywrócenia tych okreleñ s¹ bardzo trudne. Z pierwsz¹  nieudan¹ 
prób¹ odejcia od terminu organizacji pozarz¹dowych wyst¹pili, w trakcie
II Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych w Poznaniu, przedstawiciele
4
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Pose³ Irena Lipowicz udowadnia³a, ¿e z pewnego punktu widzenia samorz¹d lokalny jest równie¿ organizacj¹ pozarz¹dow¹, a pose³ Jerzy Ciemniewski twierdzi³, i¿ organizacje pozarz¹dowe to pojêcie u¿ywane
g³ównie na arenie miêdzynarodowej (por. Biuletyn Forum Fundacji Polskich nr 12/1996).
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Wielkopolskiego Sejmiku Organizacji Pozarz¹dowych. Zbyt du¿o instytucji ma
w swojej nazwie pozarz¹dowoæ, zbyt wiele publikacji pos³uguje siê tym pojêciem, aby próby takich zmian mog³y siê powieæ. Byæ mo¿e kolejne pokolenie
dzia³aczy spo³ecznych, tworz¹c nowe instytucje, stworzy now¹ terminologiê.
Warto wspomnieæ o historii zadomowienia siê terminu organizacje pozarz¹dowe w polskich warunkach. Odwo³anie siê do tego okrelenia wynika najprawdopodobniej zarówno z wp³ywów terminologii pomocowej5, jak i z faktu, ¿e
ruch ten powstawa³ okrelaj¹c siê wobec przemian politycznych w kraju. Zarówno silne konotacje polityczne dzia³alnoci spo³ecznej prze³omu lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych, jak i póniejsze dystansowanie siê organizacji wobec
polityki6 , sk³ania³y do okrelania siê akcentuj¹cego niezale¿noæ od polityki, od
rz¹du. Jednak na sta³e termin organizacje pozarz¹dowe pojawi³ siê w s³owniku
dzia³aczy trzeciego sektora dopiero po zorganizowaniu w Sejmie, w grudniu 1990
r., konferencji Organizacje pozarz¹dowe w demokratycznym pañstwie.
Wczeniej mielimy do czynienia z dwoma innymi terminami. Pierwszy
z nich  ruch stowarzyszeniowy7  opiera³ siê na dowiadczeniach francuskich
i dobrze odpowiada³ wizji spo³eczeñstwa obywatelskiego w tradycji opozycji
solidarnociowej sprzed 1989 r. W tym duchu we wrzeniu 1989 r. zosta³a zorganizowana przez Stowarzyszenie Solidarité France-Pologne, konferencja Zasady funkcjonowania ruchu stowarzyszeniowego. Próby sprecyzowania tego
terminu znalaz³y siê równie¿ w pierwszych numerach miesiêcznika Asocjacje8.
Wad¹ owego terminu by³o marginalizowanie roli ¿ywio³owo rozwijaj¹cej siê wówczas instytucji fundacji.
Drugim pojêciem, które przyjê³o siê w 1990 roku, by³o okrelenie inicjatywy samopomocowe. Pojawi³o siê ono zarówno podczas gdañskiej I PolskoAmerykañskiej Konferencji Samopomocy Spo³ecznej (marzec 1990), jak i np.
w nazwie Bank Danych Inicjatyw Samopomocowych (który da³ pocz¹tek Bazie
Danych KLON/JAWOR). Organizacje samopomocowe rozumiano doæ szeroko
i chocia¿ czêæ organizacji nie identyfikowa³a siê z tym pojêciem, funkcjonuje
ono do dzi, i to w³anie w takim szerokim znaczeniu. Mamy wiêc np. Lubelski
Orodek Samopomocy, który wspiera wszystkie organizacje pozarz¹dowe9, czy
gdañsk¹ Korporacjê Organizacji Samopomocowych.

Por. P.Tyszko, A.Ziemiñska, »End¿iosy« czy »nonprofity«, Asocjacje nr 5/1994.
Por. np. J.J.Wygnañski, Podstawowe statystyki..., Asocjacje nr 49/95.
7
Ekologowie u¿ywaj¹ do tej pory pojêcia ruch ekologiczny.
8
Por. S.Bratkowski  Asocjacje nr 1/90; P.Fr¹czak  nr 2/90; W.Gie³¿yñski  nr 3/1990.
9
Rodz¹cy siê tzw. trzeci sektor po stosunkowo krótkim czasie odszed³ od nazwy organizacje samopomocy
spo³ecznej na rzecz kiepskiej kalki jêzykowej organizacje pozarz¹dowe  A.Juros, Etyka trzeciego sektora..., LOS nr 3/1996.
5
6
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Ciekawa jest równie¿ dyskusja nad sformu³owaniem definicji organizacji
pozarz¹dowej i poszukiwania wyznaczników ró¿nicuj¹cych organizacje. Najprostsza definicja  stosowana m.in. przez wielu sponsorów, orodki wsparcia
i w bazach danych  odwo³uje siê do prawnych pojêæ fundacji i stowarzyszenia. Jednak¿e powszechna jest wiadomoæ, ¿e jest to definicja niedoskona³a.
Na konferencji przygotowuj¹cej I Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych (czerwiec 1996 r.) próbowalimy sformu³owaæ inn¹ definicjê.
Po pierwsze, uznalimy, ¿e pojêcie trzeciego sektora jest znacznie szersze
ni¿ okrelenie organizacje pozarz¹dowe. Za same organizacje pozarz¹dowe
definiowalimy (w przygotowywanej Karcie zasad organizacji pozarz¹dowych)
przede wszystkim jako organizacje, których podstaw¹ dzia³alnoci jest wolontarystyczne zaanga¿owanie i zewnêtrzne finansowanie (darowizny, subwencje,
dotacje). Nie by³o przy tym naszym celem wykluczenie z zakresu tego pojêcia
organizacji, które zatrudniaj¹ pracowników, czy te¿ takich, którzy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Jednak, wed³ug nas, powinny byæ zachowane pewne proporcje: organizacja, która nie odwo³uje siê do spo³ecznego poparcia (w formie
zaanga¿owania ochotników czy zdobywania pieniêdzy), nie wydaje siê byæ idealn¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹.
Drugim elementem tej definicji jest misja organizacji, tzn. ¿e organizacja dzia³a
w imiê pewnych wartoci lub spo³ecznie po¿ytecznych celów, a nie dla zysku czy
zdobycia w³adzy. Ta czêæ definicji równie¿ jest dalece nieprecyzyjna. Przecie¿
organizacja, która startuje w wyborach samorz¹dowych, nie przestaje z tego powodu natychmiast byæ organizacj¹ pozarz¹dow¹. Uzasadnione jest bowiem
dzia³anie zmierzaj¹ce do wprowadzenia przedstawicieli organizacji do w³adz
w celu skuteczniejszej realizacji jej misji. Jednak organizacja, która chce uczestniczyæ tak¿e w decydowaniu o kwestiach wykraczaj¹cych poza jej misjê, staje
siê ju¿ aktorem sceny politycznej.
Przy ocenie powy¿szej definicji warto pamiêtaæ, i¿ jest ona wynikiem dyskusji przedstawicieli samych organizacji. Ponadto ma tak¹ jeszcze zaletê, ¿e
nie odwo³uje siê do formy prawnej organizacji. W ten sposób stara siê wykluczyæ z grona organizacji pozarz¹dowych na przyk³ad te stowarzyszenia, których celem jest wy³¹cznie materialna korzyæ ich cz³onków. Przyk³adowo
Stowarzyszenie Hodowców Arbuzów, które koncentruje siê na zwiêkszeniu popytu na arbuzy, nie jest w tym sensie organizacj¹ pozarz¹dow¹, lecz jak¹ form¹ samorz¹du gospodarczego. Z drugiej strony, komisja zak³adowa zwi¹zku
zawodowego, je¿eli koncentruje siê na dzia³alnoci spo³ecznej, powinna byæ
traktowana jako organizacja pozarz¹dowa.
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Trzeci sektor
Na zakoñczenie s³ów kilka na temat pojêcia trzeci sektor, które równie¿
mo¿e byæ interpretowane w bardzo ró¿ny sposób. Definicja okrelaj¹ca ten sektor jako sferê dzia³añ obywateli poza strukturami administracji publicznej (sektora I) i dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ (sektorem II) niewiele wyjania, szczególnie
gdy interesuje nas nie tyle naukowa analiza (np. udzia³ organizacji pozarz¹dowej
w tworzeniu produktu krajowego brutto lub w tworzeniu nowych miejsc pracy),
co praktyka dzia³ania spo³ecznego. Nie wystarczy tu tak¿e, stosowane potocznie,
okrelenie trzeciego sektora jako po prostu wszystkich dzia³aj¹cych organizacji pozarz¹dowych.
Trzeci sektor traktowaæ bowiem nale¿y jako now¹ jakoæ, której cechami konstytutywnymi s¹:
 poczucie przynale¿noci, czyli wiadomoæ udzia³u we wspólnej misji na
rzecz podnoszenia jakoci ¿ycie poszczególnych ludzi i spo³eczeñstwa jako
10
ca³oci ;
 istnienie infrastruktury trzeciego sektora, czyli systemu instytucji umo¿liwiaj¹cych reprezentowanie, przep³yw informacji oraz definiowanie potrzeb.
Jak ³atwo zauwa¿yæ, elementy infrastruktury, g³ównie z uwagi na przeznaczenie na ni¹ czêci pomocy uzyskiwanej z krajów zachodnich, nieraz wyprzedza³y
powstanie owej wiadomoci. Mo¿emy zatem wyró¿niæ (pomijaj¹c pewne formy
porednie) trzy rodzaje instytucji tworz¹cych tê infrastrukturê:
 organizacje wspieraj¹ce (regionalne orodki wsparcia, wojewódzkie, regionalne lub ogólnopolskie centra informacji itp.);
 organizacje przedstawicielskie o zasiêgu regionalnym i ogólnopolskim (np.
Forum Fundacji Polskich, Wielkopolski Sejmik Organizacji Pozarz¹dowych,
ReFOS, KOS);
 spotkania pod nazw¹ Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych, przyjmuj¹ce formê
spontanicznych sejmików (wojewódzkich, regionalnych czy ogólnokrajowych), których uczestnicy próbuj¹ wypracowywaæ wspólne stanowiska
11
w sprawach dotycz¹cych sektora .

10
11
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Z. Lasocik, Kilka uwag o roli organizacji pozarz¹dowych w pañstwie demokratycznym, BORDO, bmrw.
Dro¿noæ kana³ów informacji oraz definiowanie potrzeb w ramach tak rozumianej infrastruktury jest jednym
z podstawowych tematów dyskusji, wywo³uj¹cym spory wród uczestników trzeciego sektora (por. np. teksty
J.Boczonia i P. Fr¹czaka , Roczniak nr 1/95; J.Jankowski Pieni¹dze a organizacje pozarz¹dowe, Asocjacje
nr 6-7/1996; P.Konczewski Teza i antyteza, Biuletyn FFP nr 12/1996).
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II BUDOWANIE SPO£ECZEÑSTWA
OBYWATELSKIEGO

Spo³eczeñstwo obywatelskie
Biuletyn Inicjatyw Spo³ecznych nr 1/1989

Spo³eczeñstwo obywatelskie. Ile¿ nadziei budzi w nas to okrelenie. Pewnie
tym wiêcej, im bardziej pozostaje w sferze mitu. A przecie¿ tak naprawdê chodzi
o sprawy bardzo konkretne. O ca³e mnóstwo od lat nie za³atwianych spraw. Problemów, których nie za³atwi nam nowy rz¹d. I to nie tylko dlatego, ¿e pomiêdzy
w³adz¹, która cieszy siê spo³ecznym poparciem, a spo³eczeñstwem jak mur stoi
biurokracja redniego i najni¿szego szczebla. Ten pozostawiony nam w spadku
aparat pañstwowy, który stworzony zosta³ przecie¿ nie po to, by s³u¿yæ obywatelom, nie usprawiedliwia do koñca naszej niemo¿noci.
O funkcjonowaniu spo³eczeñstwa decyduje równie¿ stopieñ jego samoorganizacji, czyli tego, co naukowcy okrelaj¹ mianem infrastruktury. To taka budowla spo³eczna, która w krajach zachodnich powstawa³a latami, podczas gdy
u nas, choæ niew¹tpliwie mamy du¿o lepsz¹ sytuacjê ni¿ np. NRD, nadal s¹ to
tylko fundamenty.
Mamy NSZZ Solidarnoæ, organizacjê, która stara siê sprostaæ wielu
spo³ecznym funkcjom  roli zwi¹zku zawodowego, partii politycznej, ruchu
spo³ecznego, grupy nacisku. W oczywisty sposób jedne s¹ realizowane kosztem innych.
Mamy równie¿, po uchwaleniu 4 kwietnia 1989 r. nowej ustawy12, prê¿ny
ruch stowarzyszeniowy. W istocie nowych stowarzyszeñ nie jest tak wiele (choæby w porównaniu z tymi istniej¹cymi nadal si³¹ rozpêdu  ustawa przewidzia³a
ich automatyczne przerejestrowanie). Poza tym wiele z nich ma charakter grup
hobbystycznych, wyznaniowych czy politycznych, i to o charakterze ogólnokrajowym, co mocno ograniczy ich rolê w konkretnych, lokalnych sprawach.

12
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Powstaj¹ równie¿ rozmaite partie polityczne. Có¿, gdy ci¹gle jeszcze nie reprezentuj¹ rzeczywistych interesów i politycznych aspiracji swoich cz³onków, s¹
jakby partiami na wyrost. St¹d te¿ ogromna rola przy ich tworzeniu przypisywana jest historycznym wzorcom  tylko w ten sposób mog¹ stworzyæ swoj¹ to¿samoæ ideow¹. Powoduje to sytuacjê, w której PSL konkuruje z PPS-em w iloci
organizacji o tej samej nazwie.
Najwiêksze nadzieje budzi idea samorz¹du lokalnego (podobnie jak w 1981 r.
samorz¹du pracowniczego), ale dowiadczenia codziennej pracy Komitetów Obywatelskich, szczególnie w mniejszych miejscowociach, ka¿¹ i w tej kwestii zachowaæ sceptycyzm. Pomimo powtarzanego od lat apelu Stefana Bratkowskiego o
aktywnoæ, o rozwi¹zywanie problemów w³asnymi si³ami, w spo³eczeñstwie nadal
przewa¿a postawa ¿yczeniowa, oczekiwanie na pomoc. Wygl¹da na to, ¿e i tê mo¿liwoæ ci¹gle jeszcze istniej¹ca pró¿nia spo³eczna mo¿e zablokowaæ.
Mimo to wiele jest przyk³adów dzia³alnoci, która sk³ania do optymizmu,
pozwala s¹dziæ, ¿e spo³eczeñstwo, choæ nie znalaz³o jeszcze dla siebie najlepszej
formy samoorganizacji, jest do tego gotowe. Powstanie takich stowarzyszeñ jak
Spo³eczne Towarzystwo Owiatowe, Stowarzyszenie Dzia³aczy Samorz¹du Pracowniczego, wiele inicjatyw ekologicznych i kulturalnych, nastawiaj¹cych siê
na konkretn¹ dzia³alnoæ w rodowisku, budzi nasze nadzieje.

Pocz¹tek d³ugiej drogi
Asocjacje nr 2/1990

W wizji nowego ³adu spo³ecznego w Polsce  lansowanej przez znaczn¹ czêæ
rodowisk opozycyjnych w przededniu Okr¹g³ego Sto³u  du¿¹ wagê przywi¹zywano do oddolnej, spontanicznej aktywnoci spo³ecznej. Mia³ to byæ skuteczny
sposób na prze³amywanie monopolu rz¹dz¹cej partii we wszystkich sferach ¿ycia. Towarzystwa Gospodarcze i Stowarzyszenie Dzia³aczy Samorz¹du Pracowniczego (pomimo dziel¹cych je ró¿nic) zapowiada³y koniec rz¹dów nomenklatury
w gospodarce. Kluby polityczne tworzy³y podstawy jawnego pluralizmu politycznego, stowarzyszenia owiatowe ³ama³y monopol pañstwowy w szkolnictwie... Nie chodzi³o tu jednak tylko o destrukcjê starego systemu. Wolnoæ
stowarzyszania siê stanowiæ mia³a podstawê tworz¹cego siê spo³eczeñstwa obywatelskiego, mia³a zape³niæ pró¿niê po rozpadaj¹cych siê instytucjach, budowaæ
zrêby rzeczywistej demokracji.
Wszystko wygl¹da³o zachêcaj¹co. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r., rozpoczynaj¹ca prawn¹ transformacjê systemu, unormowa³a sprawy stowarzyszeñ. Optymizmem nape³nia³a wieloæ inicjatyw  ci¹gle rosn¹ca liczba rejestruj¹cych siê
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stowarzyszeñ, ruch komitetów obywatelskich. Jednak, jak do tej pory, te formy
samoorganizacji nie odegra³y znacz¹cej roli. Wyj¹tek co prawda stanowi³y komitety obywatelskie, które jednak szybko sta³y siê miejscem przetargów politycznych, a nie lokalnej aktywnoci.
Albowiem nie iloæ tworz¹cych siê i dzia³aj¹cych grup spo³ecznych, lecz istnienie prê¿nego ruchu stowarzyszeniowego mog³oby mieæ wp³yw na wzrost znaczenia inicjatyw spo³ecznych.

Ruch stowarzyszeniowy
Jest to przede wszystkim poczucie pewnej wspólnoty, umiejêtnoæ spojrzenia, przynajmniej przez ludzi aktywnie dzia³aj¹cych w ró¿nych stowarzyszeniach,
na w³asne zamierzenia i napotykane przeszkody przez pryzmat tak¿e innych grup.
Pocz¹tkowo to poczucie wspólnoty rodzi siê w oparciu o koniecznoæ dzia³ania
w ramach jednakowych ustaleñ prawnych, borykanie siê z jednakowymi k³opotami. Potem dochodzi wiadomoæ, ¿e równoczesna akcja kilku inicjatyw ma
wiêksze szanse powodzenia, ¿e ca³e rodowisko mo¿e mieæ wystarczaj¹c¹ si³ê,
by np. domagaæ siê zmiany praw, które ograniczaj¹ dzia³alnoæ spo³eczn¹. Bo oto
okazuje siê, ¿e pomimo takiej ró¿norodnoci celów (czêsto przecie¿ sprzecznych
ze sob¹) podstaw¹ dzia³alnoci stowarzyszeñ jest wspólne wszystkim przekonanie o koniecznoci bezporedniego anga¿owania siê obywateli w sprawy ich dotycz¹ce lub nawet tylko budz¹ce ich zainteresowanie. Konflikty celów stawianych
sobie przez poszczególne ugrupowania s¹ w takim wypadku form¹ aktywnej demokracji, prób¹ dokonania bezporedniego wyboru. Nale¿y wiêc chyba traktowaæ ruch stowarzyszeniowy jako próbê samoorganizowania siê spo³eczeñstwa,
mo¿liwoæ artykulacji przez poszczególne rodowiska swoich interesów (nie tylko politycznych i ekonomicznych), a jednoczenie jako metodê zaspokajania tych
potrzeb w³asnymi si³ami.
Tak rozumiany ruch stowarzyszeniowy nie ogranicza siê jednak wy³¹cznie do
prawnie zalegalizowanych stowarzyszeñ. Patrz¹c bowiem z punktu widzenia socjologicznych prawid³owoci, a nie prawnych rozstrzygniêæ, nie da siê przeprowadziæ wyranej granicy pomiêdzy tym, co zalegalizowane, a tym, co nieformalne.
Przecie¿ ka¿de stowarzyszenie jest pocz¹tkowo zwi¹zkiem nieformalnym. Z kolei wiele grup o lunej strukturze mo¿e z czasem uznaæ koniecznoæ rejestracji.
Zreszt¹ i prawo o stowarzyszeniach sankcjonuje istnienie stowarzyszeñ zwyk³ych,
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, których procedura rejestracji ogranicza
siê w³aciwie do zg³oszenia faktu ich powstania w³aciwemu organowi administracji pañstwowej.
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Prze³amaæ izolacjê
Na pytanie: dlaczego, pomimo tak wielu inicjatyw, nie mamy ci¹gle jeszcze
w Polsce ruchu stowarzyszeniowego w pe³nym tego s³owa znaczeniu, mo¿na
znaleæ kilka odpowiedzi.
Zmieniæ siê musi spo³eczne nastawienie, najczêciej nadal roszczeniowe.
To wynikaj¹ce z wieloletniego poczucia spo³ecznej bezradnoci przekonanie, i¿
rozwi¹zanie ka¿dego problemu uzale¿nione jest od ingerencji w³adzy  i to najlepiej od razu szczebla najwy¿szego  ci¹gle jeszcze nie pozwala na rozwi¹zywanie w³asnych problemów na swój w³asny, lokalny czy rodowiskowy sposób.
Równie¿ przekonanie o wszechw³adzy orodka centralnego parali¿uje wszelkie próby ³¹czenia siê stowarzyszeñ w federacje czy zwi¹zki. Istnieje w nas ci¹gle przekonanie, ¿e nasi przedstawiciele prêdzej czy póniej wystawi¹ nas do
wiatru. Oczywicie jest takie niebezpieczeñstwo, ale przy demokratycznej, oddolnej kontroli mo¿na je zmniejszyæ do minimum. Korzyci za z takiej czapki
 która nie jest zarz¹dc¹, a jedynie próbuje reprezentowaæ wspólne interesy lokalnych czy rodowiskowych grup na forum publicznym czy te¿ w³adz  mog¹ byæ
ogromne. Tymczasem niektórym wydaje siê jeszcze, ¿e wiêksza iloæ nazw jest
wiadectwem wiêkszej aktywnoci. Ci¹gle mylimy mitycznie  mno¿¹c byty ponad potrzebê. Przyk³adem niech bêd¹ ugrupowania feministyczne, które mimo zbie¿nych celów nie ³¹cz¹ siê, s¹dz¹c, ¿e w ten sposób mog¹ wiêcej dokonaæ.
Musi te¿ wreszcie wyklarowaæ siê status poszczególnych stowarzyszeñ,
bowiem moc¹ ustawy z kwietnia 1989 r.  obok nowo powsta³ych stowarzyszeñ 
zarejestrowano (w wiêkszoci zupe³nie automatycznie) równie¿ organizacje
dotychczas istniej¹ce. Wród nich za by³y i te organicznie wpisane w system
realnego socjalizmu  z rozbudowan¹ kadr¹ dzia³aczy, zapleczem materialnym
i spor¹ liczb¹  czêsto fikcyjnych  cz³onków, i te w miarê niezale¿ne, które
w niesprzyjaj¹cych przecie¿ okolicznociach (nieufnoæ spo³eczeñstwa i niechêæ
w³adzy) próbowa³y sensownie dzia³aæ.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e szczególnie w pocz¹tkowym okresie wiele sporód rejestruj¹cych siê grup by³o stowarzyszeniami z przypadku. By³y tam wiêc
np. ugrupowania polityczne, które t¹ drog¹ zdobywa³y mo¿liwoæ legalnej dzia³alnoci, by³y te¿ nawet swoiste przedsiêbiorstwa, które pod szyldem stowarzyszenia prowadzi³y operacje finansowe.
Uporz¹dkowanie tych wszystkich spraw wymaga, obok jasnych uregulowañ
prawnych, przede wszystkim czasu. Koniec dofinansowywania organizacji
przez pañstwo i przejcie na dotacje celowe, koniecznoæ adaptacji w nowych
warunkach (np. weryfikacja cz³onków niep³ac¹cych sk³adek) dokonaj¹ ostrej
selekcji w starych uk³adach. Z kolei ustawa o partiach odci¹gnie, miejmy nadziejê, ugrupowania sensu stricto polityczne. Zreszt¹ ten proces ju¿ trwa.
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Jest wiêc nadzieja, ¿e nied³ugo bêdzie wiadomo, jakie s¹ rzeczywiste interesy
i postulaty ruchu stowarzyszeniowego w Polsce, a jego wzrastaj¹ca si³a umo¿liwi ich realizacjê.
Niew¹tpliwie jestemy jeszcze na samym pocz¹tku d³ugiej drogi, która, wierzymy, doprowadzi nas do tego, i¿ ruch stowarzyszeniowy zostanie uznany za
równoprawny, obok ekonomicznego i politycznego, wymiar ¿ycia spo³ecznego.

Spo³eczeñstwo obywatelskie  zmarnowany potencja³
Przegl¹d Spo³eczny nr 2/1992

Punktem wyjcia tego artyku³u jest przekonanie, i¿ rzeczywist¹ podstaw¹ funkcjonowania demokracji jest istnienie spo³eczeñstwa obywatelskiego, czyli pozapañstwowej infrastruktury spo³ecznej, która dziêki swym formom organizacyjnym
(o ró¿nym stopniu sformalizowania) umo¿liwia zarówno prezentowanie najró¿niejszych grupowych interesów, jak i komunikacjê pomiêdzy poszczególnymi
grupami, a tak¿e pomiêdzy tymi grupami a w³adz¹. Bez tak rozumianego spo³eczeñstwa obywatelskiego demokracja jest tylko niewiele znacz¹cym systemem
formalnych zasad sprawowania w³adzy (sposobu przeprowadzania wyborów, regu³ dzia³ania instytucji itp.). Z drugiej za strony, spo³eczeñstwo obywatelskie
bez demokratycznych form decydowania o w³adzy jest niepe³ne i pozbawione
rzeczywistego znaczenia.
Z politycznego punktu widzenia (a wiêc punktu widzenia w³adzy) rola spo³eczeñstwa obywatelskiego sprowadza siê, najogólniej mówi¹c, do utrzymania
stabilnoci systemu, bez której ustrój demokratyczny nie mo¿e na d³u¿sz¹ metê
funkcjonowaæ. Gêsta tkanka spo³eczna stanowi zarówno warunek trwa³ej
legitymizacji w³adzy, jak i mo¿liwoæ poznania potrzeb spo³ecznych, bez czego
trudno o racjonalne prowadzenie polityki. Taka polityczna rola spo³eczeñstwa
obywatelskiego jest mo¿liwa dlatego, ¿e zaspokaja ono potrzeby obywateli na
bardzo ró¿nych poziomach: w wymiarze psychologicznym (np. poczucie zakorzenienia), spo³eczno-ekonomicznym (np. obrona interesów grupowych, mniejszociowych, wspólne zaspokajanie potrzeb) czy politycznym (np. mo¿liwoæ
bezporedniej aktywnoci w sferze publicznej, realnego uczestniczenia w grze
politycznej na zasadzie wzmacniania g³osu jednostki).
Stopieñ rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego mo¿na mierzyæ iloci¹,
si³¹ i realnymi mo¿liwociami dzia³ania inicjatyw spo³ecznych13 oraz stopniem
13
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rozwoju ich wzajemnych relacji  tak w formie struktur poziomych jak i pionowych. Natomiast obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, tzn. formalne mo¿liwoci zaistnienia takiego ruchu, niewiele mówi¹ o jego rzeczywistym znaczeniu. Bowiem,
jak s³usznie zauwa¿y³ Lech Falandysz, samo podobieñstwo tych przepisów do
uregulowañ obowi¹zuj¹cych w pañstwach demokratycznych mo¿e wprowadziæ
w b³¹d. Rzeczywistego zakresu wolnoci stowarzyszania siê w Polsce nie da siê
ustaliæ w oderwaniu od historii14 , a tak¿e, nale¿a³oby dodaæ, od realnej aktywnoci spo³ecznej.
Chcia³oby siê powiedzieæ  pisa³ w Krytyce W³odzimierz Weso³owski  ¿e
upañstwowione dot¹d spo³eczeñstwo uobywatelnia siê zbyt powoli, pozostaj¹c
w du¿ym stopniu anonimow¹ mas¹. To, oczywiste doæ, stwierdzenie domaga
siê wyjanieñ, bowiem powiedzenie, ¿e powody takiego stanu s¹ zapewne proste: zaabsorbowanie ludzi zaspokajaniem elementarnych potrzeb ekonomicznych,
owiatowych, zdrowotnych15 nie wydaje siê zadowalaj¹ce. Nie mo¿na przecie¿
wykluczyæ, ¿e ucieczka w prywatnoæ by³a nie tyle przyczyn¹, co efektem niewytworzenia siê form samoorganizacji spo³ecznej.

Nadzieje i mo¿liwoci
Mniej wiêcej od czasu powstania Tymczasowej Rady NSZZ Solidarnoæ
(wrzesieñ 1986), która wyranie podkrela³a prawo grup spo³ecznych do posiadania w³asnych zrzeszeñ, zwi¹zków i stowarzyszeñ, has³o to by³o podstawowym postulatem ca³ej opozycji demokratycznej16 a¿ do obrad Okr¹g³ego Sto³u,
do których pozycj¹ wyjciow¹ ze strony opozycji mia³o byæ trzypunktowe stanowisko Wa³êsy zak³adaj¹ce legalizacjê Solidarnoci, wolnoæ stowarzyszeñ i klubów politycznych oraz pakt antykryzysowy.
Istotê tej koncepcji wy³o¿y³ Jacek Kuroñ w artykule z 1988 r. Krajobraz po
bitwie: Zasadnicze znaczenie ma obecnie sfera oficjalna i pó³oficjalna, wszelkie spó³dzielnie, spó³ki, samorz¹dy, zw³aszcza lokalne, stowarzyszenia niezale¿ne, oficjalnie uznawane wydawnictwa. Tu ruch ma szansê odzyskaæ swój
masowy charakter (...). Co równie wa¿ne, w ten sposób mo¿na radykalnie zwiêkszyæ podmiotowoæ spo³eczeñstwa, podj¹æ realnie budowê od podstaw ³adu
demokratycznego17 .
Nie by³y to tylko marzenia. Od koñca 1986 r. mamy do czynienia z wieloma
próbami tworzenia jawnych i niezale¿nych inicjatyw stowarzyszeniowych.
Por. Asocjacje nr 1/1991.
Przejcie od autorytaryzmu..., Krytyka nr 32-33/1990, s. 32.
16
Do tego momentu wolnoæ stowarzyszeñ rozumiana by³a raczej jako postulat umo¿liwienia dzia³alnoci organizacji rozwi¹zanych w okresie stanu wojennego. Równie¿ koncepcja spo³eczeñstwa podziemnego w znacznej
mierze traktowana by³a jako forma nacisku na w³adzê.
17
Opinie i Fakty, nr 1/1988, s. 48.
14
15
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Powstaj¹ kluby polityczne, z Klubem Politycznym Dziekania na czele, towarzystwa gospodarcze  Krakowskie Towarzystwo Przemys³owe czy Warszawskie Towarzystwo Gospodarcze, rozpoczyna siê walka o rejestracjê Spo³ecznego
Towarzystwa Owiatowego i Stowarzyszenia Dzia³aczy Samorz¹du Pracowniczego, startuj¹ ró¿ne zwi¹zki akademickie. Do rejestracji wiêkszoci z nich dochodzi pod koniec 1988 r. 7 kwietnia 1989 r. (dwa dni po zakoñczeniu obrad
Okr¹g³ego Sto³u) zostaje uchwalona ustawa, która zapocz¹tkowa³a prawn¹ transformacjê systemu  Prawo o stowarzyszeniach.
1. Ruch stowarzyszeniowy
Prawna mo¿liwoæ dzia³ania stowarzyszeñ spowodowa³a masow¹ rejestracjê
inicjatyw stawiaj¹cych sobie najró¿niejsze cele. By³y wród nich stowarzyszenia
hobbystyczne i polityczne, charytatywne i samopomocowe, ogólnopolskie i lokalne. Sytuacja rozwija³a siê tak pomylnie, ¿e ju¿ we wrzeniu 1989 r. na zorganizowanej z inicjatywy stowarzyszenia Solidarité France-Pologne konferencji
mówi³o siê o ruchu stowarzyszeniowym. Optymizm ten zaowocowa³ pó³ roku
póniej powstaniem Biura Informacji o Fundacjach i Stowarzyszeniach oraz powstaniem miesiêcznika Asocjacje. Równolegle powstawa³y banki danych o grupach samopomocy (w tym jeden dzia³aj¹cy w ramach Komitetu Obywatelskiego
przy Lechu Wa³êsie18 ).
Masowe powstawanie stowarzyszeñ, umocowane w ideologii Solidarnoci,
oraz dowiadczenia krajów zachodnich sk³ania³y do podejmowania prób powo³ania ogólnopolskiego ruchu stowarzyszeniowego, który móg³by w sprzyjaj¹cych
okolicznociach spe³niaæ rolê czynnika ukierunkowuj¹cego zmiany systemowe
w stronê silnego spo³eczeñstwa obywatelskiego.
16-18 grudnia 1990 r. odby³a siê konferencja, której wspó³gospodarzami by³y
Senat RP, Ministerstwo Pracy, Komitet £¹cznoci Organizacji Pozarz¹dowych
przy Radzie Europy i Miêdzynarodowa Rada Pomocy Spo³ecznej. Zaproszeni
gocie byli zgodni (podobne oczekiwania mieli zreszt¹ przedstawiciele rz¹du
i parlamentu), ¿e konieczne jest wy³onienie reprezentacji organizacji spo³ecznych mog¹cych realnie wp³ywaæ na procesy legislacyjne, byæ partnerem dla rz¹du. Jednak ró¿nice wród przedstawicieli NGO by³y tak du¿e, ¿e nie uda³o siê
nawet opracowaæ wspólnego owiadczenia. Mimo to wiosn¹ 1991 r. w efekcie
aktywnoci niektórych organizacji obecnych na konferencji w Senacie oraz lokalowej i technicznej pomocy Centrum Informacji i Dokumentacji Rady Europy,
powsta³ pomys³ utworzenia Krajowej Rady Organizacji Pozarz¹dowych. Równolegle, w wyniku ustaleñ podjêtych na seminarium Fundacje polskie  rzeczywistoæ i perspektywy, zorganizowanym m.in. przez Fundacjê im. Stefana
18
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Batorego i Fundacjê Francja (Jadwisin 21-24 III 1991), rozpoczêto prace nad
powo³aniem Forum Fundacji Polskich. Podjêto równie¿ próbê zorganizowania
przy Urzêdzie Rady Ministrów, dziêki rodkom finansowym z PHARE, biura
informacyjnego, którego celem by³aby koordynacja dzia³añ i pomoc w powstawaniu civil society w Polsce.
Je¿eli do tego dodamy jeszcze próby zorganizowania biur koordynuj¹cych
dzia³alnoæ ruchów ekologicznych, grup samopomocowych czy kontrkulturowych19 to zobaczymy ogromny wysi³ek, jaki zosta³ w³o¿ony w budowanie poziomych struktur spo³eczeñstwa obywatelskiego. Niestety, trudno oprzeæ siê wra¿eniu,
i¿ inicjatywy te praktycznie zawis³y w pró¿ni. Ruch stowarzyszeniowy dawno
straci³ ju¿ swoj¹ dynamikê. Wiele z zarejestrowanych stowarzyszeñ nie rozpoczê³o w ogóle dzia³alnoci, czêæ wegetuje si³¹ rozpêdu. Pozosta³e, doæ prê¿nie
dzia³aj¹ce organizacje (g³ównie zreszt¹ w dziedzinie pomocy spo³ecznej) nie
wydaj¹ siê wystarczaj¹c¹ si³¹, aby ich reprezentacja sta³a siê znacz¹cym elementem nowego ³adu demokratycznego.
2. Rady
Nie sta³y siê ni¹ równie¿ inne formy samoorganizacji, które mog³y w sprzyjaj¹cych okolicznociach staæ siê pozapañstwow¹ si³¹ transformacji. Potencjalnie
rolê tak¹ w Polsce koñca lat osiemdziesi¹tych mog³y spe³niæ samorz¹dy pracownicze lub (i) komitety obywatelskie.
Istotne znaczenie samorz¹dów pracowniczych jako struktur wystêpuj¹cych
przeciw systemowi realnego socjalizmu ujawni³o siê w Polsce i na Wêgrzech
1956 roku, w Czechos³owacji 1968 czy Polsce lat 1980-81. Jednak w trakcie
przemian systemowych zapocz¹tkowanych w roku 1989 nie odegra³y one praktycznie ¿adnej roli. By³o to efektem upadku w spo³eczeñstwie mitu, który by³ si³¹
napêdow¹ ruchu samorz¹dów w roku 1981. Mitu, który widzia³ w demokracji
przemys³owej nie tylko skuteczn¹ drogê walki z biurokracj¹ partyjn¹, ale te¿
alternatywê dla kapitalizmu. W roku 1989 dla przedstawicieli Stowarzyszenia
Dzia³aczy Samorz¹dów Pracowniczych by³o oczywiste, ¿e reprezentanci za³óg
nie chc¹ nawet myleæ o przejmowaniu zak³adów.
G³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³ fakt, i¿ funkcjonuj¹ce samorz¹dy pracownicze, nawet te niezale¿ne i rzeczywicie dzia³aj¹ce (obliczano je na
kilkaset w skali kraju), zdominowane by³y przez kadrê techniczn¹, nastawion¹
bardziej na strukturalne zmiany w przedsiêbiorstwie ni¿ na rozwi¹zywanie spraw
19
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Red.: Dzia³ania kontrkulturowe (czy inaczej kultury alternatywnej) stanowi³y wa¿ny element tworz¹cego siê
III sektora w Polsce. Ich rolê w ruchu ekologicznym dok³adniej opisa³ Piotr Gliñski (Polscy Zieloni 1996,
s. 175 i nast.). Ciekawe by³y formy ich organizacji, np. powo³anie wokó³ rodowisk zwi¹zanych z Ruchem
Spo³eczeñstwa Alternatywnego Klubu Inicjatyw Spo³ecznych w Gdañsku czy stworzenie Federacji Zielonych, której zasady dzia³ania okrela³ Antystatut.
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ogólnospo³ecznych. Omioletnie funkcjonowanie w niedemokratycznym otoczeniu spowodowa³o ich wmontowanie  jako swoistej legalnej opozycji  w istniej¹cy system. Rady przejmowa³y w czêci funkcjê niezale¿nego zwi¹zku
zawodowego, walczy³y dyskretnie o drobne sprawy. Sukcesy by³y wiêc ograniczone, a w ka¿dym razie nie na tyle spektakularne, by ta forma dzia³ania zyska³a
powszechn¹ spo³eczn¹ akceptacjê.
Z drugiej strony, elity opozycji odrzuci³y ideê czêciowej nawet partycypacji
za³óg jako prze¿ytek komunizmu. Mit rozwi¹zañ liberalnych jako cudownego
lekarstwa na wszystkie bol¹czki postkomunistycznego spo³eczeñstwa spowodowa³, ¿e pojawiaj¹ce siê w ró¿nych enuncjacjach programowych pojêcie spo³ecznej gospodarki rynkowej nie nabra³o nigdy konkretnego znaczenia. Od³o¿enie
przez postsolidarnociowe elity, tradycyjnie zwi¹zane z lewic¹, swoich pogl¹dów na potem zablokowa³o wszelkie znacz¹ce próby wprowadzania takich
rozwi¹zañ jak akcjonariat pracowniczy20. Równoczenie d¹¿enie do rozbicia spó³dzielczych monopoli mocno zahamowa³o potencjalny rozwój spó³dzielczoci.
W dogmatycznym d¹¿eniu do prawdziwego kapitalizmu przegonilimy najbardziej rozwiniête kraje Zachodu, o czym wyranie wiadczy brak tzw. trzeciego
sektora w naszej gospodarce.
Wiêkszy wp³yw na dokonuj¹ce siê przemiany mia³a inna forma rad. By³y ni¹
spontanicznie i masowo powstaj¹ce komitety obywatelskie. W zasadzie powo³ywano je w celu przygotowania kampanii wyborczej do Sejmu, ale te¿ od samego
pocz¹tku sta³y siê czym wiêcej  form¹ drugiej w³adzy w terenie. Ich potencjaln¹ rolê mo¿na by, przy wiadomoci wszystkich ró¿nic, przyrównaæ do roli
paryskich sekcji czy klubów ludowych w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
Po zwyciêstwie w czerwcu 1989 r. ruch komitetów by³ znaczn¹, dalek¹ od jasnych konotacji politycznych, si³¹ spo³eczn¹ na rzecz przemian systemowych.
Decyzja KKW NSZZ Solidarnoæ o rozwi¹zaniu komitetów wojewódzkich
bardzo os³abi³a ten ruch. Wiele komitetów nie maj¹cych oparcia, chocia¿by
informacyjnego, w wy¿szych strukturach, po prostu zaprzesta³o dzia³alnoci.
Inne, ³¹cznie z niektórymi formalnie rozwi¹zanymi komitetami wojewódzkimi,
dla swych dzia³añ szuka³o nowej formu³y (np. przekszta³caj¹c siê w stowarzyszenia lokalne). Ponowne organizowanie ruchu komitetów przed wyborami do samorz¹dów terytorialnych mia³o ju¿ bardziej lokalny charakter. Powstawa³y
komitety konkurencyjne, czêsto o sprecyzowanej opcji politycznej. W wyniku
wyborów samorz¹dowy ruch komitetów zosta³ pozbawiony kadry dzia³aczy,
a same komitety po³¹czy³y siê personalnie z now¹ w³adz¹ w terenie. Dzia³ania
20
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Nawet tak ciekawe rozwi¹zanie, jak zakup akcji w³asnych przedsiêbiorstw za pieni¹dze, które przedsiêbiorstwa (omijaj¹c popiwek) za porednictwem fundacji przekazywa³y na ten cel w³asnym pracownikom, potraktowano jako zwyk³e przestêpstwo podatkowe.
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polityczne na górze zmusi³y je zreszt¹ do opowiedzenia siê po okrelonej stronie powstaj¹cej sceny politycznej. Komitety zakoñczy³y swoj¹ niewype³nion¹
funkcjê systemotwórcz¹ przekszta³caj¹c siê w zwi¹zek stowarzyszeñ o niewielkim politycznym znaczeniu.
3. Zwi¹zek zawodowy
Do systemotwórczej roli predestynowany by³ równie¿ NSZZ Solidarnoæ, który
si³¹ tradycji i spo³ecznego poparcia móg³ w sposób znacz¹cy decydowaæ o politycznych rozwi¹zaniach nowego systemu. Jednak nie by³ to ju¿ taki sam zwi¹zek
jak w 1980 r. Wynika³o to przede wszystkim z faktu, i¿ zmiany w Polsce nie by³y
bezporednim nastêpstwem strajkowego zwyciêstwa. Strajki w maju i sierpniu
1988 r. zakoñczy³y siê poczuciem klêski. Komitety strajkowe, z³o¿one w du¿ej czêci
z energicznych, m³odych ludzi, niezwi¹zanych ze star¹ struktur¹ Solidarnoci, nie
przekszta³ci³y siê w dynamiczne struktury relegalizowanego zwi¹zku. Nowa struktura Solidarnoci powstawa³a odgórnie, czêciowo moc¹ arbitralnych decyzji Lecha Wa³êsy. Wypracowywana w ten sposób polityka by³a polityk¹ elit. Musia³o siê
to odbiæ zarówno na aktywnoci, jak i liczebnoci zwi¹zku.
Wielkie znaczenie dla przysz³oci Solidarnoci mia³o otwarcie parasola nad
polityk¹ gospodarcz¹ rz¹du. By³o to bezwarunkowe poparcie  program Balcerowicza zosta³ zaakceptowany, zanim znane by³y do koñca jego za³o¿enia. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e zwi¹zek w zasadzie sam, dobrowolnie, zrezygnowa³ z wp³ywu na dokonuj¹ce siê zmiany. Spowodowa³o to nie tylko ograniczenie jego znaczenia, ale te¿ dodatkowo go os³abi³o. Z du¿ymi trudnociami Solidarnoæ próbuje
obecnie wróciæ na scenê (udzia³ w wyborach parlamentarnych, marsz protestacyjny 24 kwietnia 1992 r. itp.). Jednak w obliczu s³aboci rz¹du i si³ politycznych
mo¿na przewidywaæ, ¿e odegra jeszcze, mimo stosunkowej s³aboci i wewnêtrznej niejednolitoci, znacz¹c¹ rolê.

Przeszkody i utrudnienia
1. Trudnoci z wyartyku³owaniem siê interesów grupowych
Tworzenie siê nowej struktury czy infrastruktury spo³ecznej zwi¹zane jest
bezporednio z ujawnianiem siê interesów grupowych oraz z ich instytucjonalizacj¹. Brak spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce do roku 1989 wi¹za³ siê
z odgórnym organizowaniem spo³eczeñstwa w struktury niezale¿ne od interesów
poszczególnych grup, a czasem wrêcz im przeciwne. Spowodowa³o to wykszta³cenie siê szczególnego rodzaju interesu integruj¹cego wiêkszoæ spo³eczeñstwa.
By³a nim potrzeba obalenia krêpuj¹cego systemu. Dominuj¹cy podzia³ na my
 spo³eczeñstwo i oni  w³adza w dodatkowy sposób zaciera³, i tak ju¿ niejasne
z uwagi na ograniczenia artykulacyjne, ró¿nice.

nowe1.p65

24

02-09-23, 10:54

25

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Idealnym przyk³adem jest tu Solidarnoæ w latach 1980-1981. Wspólnota celu
g³ównego i dychotomiczne widzenie konfliktu pozwala³o na minimalizowanie
sporów wewnêtrznych. Równie¿ powstanie drugiego spo³eczeñstwa, czyli tworzenie siê niezale¿nych  tajnych, pó³oficjalnych i walcz¹cych o legalnoæ inicjatyw i instytucji, opiera³o siê na interesach aksjologicznych. G³ównym celem
klubów politycznych, towarzystw gospodarczych, ruchu samorz¹dów pracowniczych, towarzystw owiatowych by³o prze³amanie monopolu pañstwa w polityce, gospodarce czy owiacie, co dopiero mia³o umo¿liwiæ realizacjê zasadniczego
pomys³u. W wiêkszoci tych inicjatyw wizja szczegó³owych rozwi¹zañ daleka
by³a od konkretyzacji.
Wbrew powszechnym nadziejom przemiany polityczne koñca lat osiemdziesi¹tych nie wyzwoli³y mechanizmów artyku³owania siê realnych interesów grupowych, a co za tym idzie, nie wytworzy³y ich instytucjonalnych form. Przyczyn
jest wiele.
Niezwykle wa¿ny jest fakt, ¿e rozpad jednolitego ruchu przeciwko krêpuj¹cemu spo³eczeñstwo systemowi nast¹pi³, zanim ujawni³y siê sprzeczne interesy
poszczególnych grup spo³ecznych. By³ wynikiem walki elit politycznych o dostêp do w³adzy. Odwo³a³y siê one znów do interesów aksjologicznych. Opozycja
postsolidarnociowa podzieli³a siê najpierw ze wzglêdu na konflikt miêdzy pragmatyzmem i drog¹ kompromisów a wiernoci¹ tradycji (Solidarnoæ i Solidarnoæ 80), a nastêpnie ze wzglêdu na sposób pojmowania polityki  akcentuj¹c
b¹d dzia³anie w ramach prawa, b¹d pozakonstytucyjny pragmatyzm (Unia Demokratyczna i Porozumienie Centrum). Natomiast nie dosz³o do naturalnego podzia³u na zwi¹zek zawodowy i ruch polityczny (podzia³ ten dokonywa³ siê
¿ywio³owo poprzez stopniowe wysysanie przez elity polityczne praktycznie ca³ej si³y zwi¹zku). Podzielona w ten sposób scena polityczna nie tylko nie u³atwia,
lecz wrêcz utrudnia artyku³owanie interesów. Prawie ka¿de z ugrupowañ politycznych ci¹gle jeszcze usi³uje reprezentowaæ interesy wszystkich grup.
Znaczenie podstawowe ma równie¿ niestabilnoæ warunków. W ci¹gle zmieniaj¹cej siê sytuacji tak¿e interesy grup spo³ecznych i rodowisk nie s¹ stabilne.
Spektakularnym przyk³adem jest powstawanie i obumieranie stowarzyszeñ grupuj¹cych ludzi o wyranych interesach cz¹stkowych  kioskarzy, dzia³kowców,
kupców ulicznych. By³y one nastawione wy³¹cznie na rozwi¹zanie konkretnej
sytuacji kryzysowej (w obliczu rozwi¹zania RSW, ataku na ogródki dzia³kowe,
akcji oczyszczania ulic z nielegalnych handlarzy). Zmiennoæ sytuacji prawnej
i gospodarczej powoduje, i¿ poza sytuacj¹ kryzysow¹ grupy te nie znajduj¹ dostatecznych, tworz¹cych wspóln¹ wiê interesów.
Kolejn¹ przyczyn¹ trudnoci wyartyku³owania siê interesów grupowych jest
brak liderów. Odp³yw ludzi o talentach organizacyjnych z dzia³alnoci spo³ecznej
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ku polityce, na stanowiska urzêdnicze czy do biznesu znacznie ograniczy³ mo¿liwoci kadrowe organizacji spo³ecznych. A przecie¿ i przedtem takich ludzi nie
by³o zbyt wielu, w pocz¹tkowym boomie stowarzyszeniowym nie by³o rzadkoci¹
jednoczesne uczestnictwo dzia³acza w kilku inicjatywach naraz. Równoczenie
przechodzenie liderów do administracji pañstwowej czêsto wi¹¿e rêce organizacjom, z których siê wywodz¹. Nie jest przecie¿ rzadkoci¹, ¿e zwi¹zki zawodowe
musz¹ negocjowaæ z urzêdnikiem, który jeszcze do niedawna by³ ich szefem.
Na przeszkodzie artyku³owaniu interesów zbiorowych stoi ideologiczna dominacja myli neoliberalnej, z jej  ostro przeciwstawianymi dzia³aniom zbiorowym  zasadami indywidualizmu i konkurencji.
2. Trudnoci organizacyjne
Podstawowym powodem s³aboci organizacyjnej nowo powstaj¹cych stowarzyszeñ s¹ finanse. Biedniej¹ce spo³eczeñstwo nie jest w stanie (np. ze sk³adek
cz³onkowskich) sfinansowaæ szerszej dzia³alnoci spo³ecznej. S³aboæ sektora
prywatnego, brak tradycji oraz zawi³e przepisy podatkowe utrudniaj¹ zdobycie
prywatnych dotacji. Nie nale¿y równie¿ zbyt wiele oczekiwaæ po dzia³alnoci
gospodarczej podejmowanej przez organizacje, która przy istniej¹cej recesji, braku
kapita³ów zak³adowych i braku wolontariuszy o wystarczaj¹cych kwalifikacjach
i dysponuj¹cych wolnym czasem nie mo¿e mieæ wystarczaj¹cego znaczenia.
Pozostaj¹ wiêc tylko fundusze rz¹dowe oraz pomoc zagraniczna. Nie wnikaj¹c
w zasady dystrybucji tych  wcale nie ma³ych  pieniêdzy czy wyznaczania celów, na jakie s¹ przeznaczane, trzeba powiedzieæ, ¿e ogranicza to samodzielnoæ
organizacji spo³ecznych, przyczyniaj¹c siê do przesuniêcia dzia³alnoci NGO
w sfery wyznaczone przez w³adzê czy instytucje zachodnie.
Trudnoci organizacyjne wynikaj¹ równie¿ z faktu, i¿ na powstaj¹c¹ oddolnie
strukturê spo³eczeñstwa obywatelskiego nak³adaj¹ siê zarówno instytucje spo³eczne bêd¹ce kontynuacj¹ stowarzyszeñ finansowanych przez pañstwo w czasach realnego socjalizmu, jak i pseudospo³eczne fundacje, które zosta³y utworzone
z funduszy rz¹dowych. Konkurencja z tymi organizacjami, posiadaj¹cymi kadrê
op³acanych dzia³aczy, lokale, rozbudowane kontakty (np. z organizacjami zachodnimi), jest dla ma³ych, spontanicznych, dopiero startuj¹cych inicjatyw praktycznie niemo¿liwa.
Jednak najwa¿niejszym powodem s³aboci organizacji spo³ecznych jest po prostu nieskutecznoæ ich dzia³añ. Tradycyjne metody stosowane dotychczas przez
opozycjê straci³y w zasadzie racjê bytu. Pozaprawne kana³y artykulacji, jak manifestacje czy strajki, nie daj¹ po¿¹danych rezultatów21 . Jednoczenie konstytucyjne
21
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Tylko najbardziej radykalne formy protestu, jak g³odówki czy blokady, powoduj¹ reakcjê w³adz, ale efektem
porozumieñ nie jest wcale rozwi¹zanie konfliktów, lecz ich prze³o¿enie w czasie. Równoczenie poparcie
spo³eczne dla tych form protestu jest znikome, nawet gdy w³adza u¿ywa si³y.
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metody reprezentacji interesów s¹ nieskuteczne. W parlamencie dominuj¹ partie
programowo odrzucaj¹ce partykularny punkt widzenia zgodny z interesami poszczególnych grup spo³ecznych. St¹d zapewne tak wiele komitetów wyborczych
tworzonych by³o przez stowarzyszenia, które nawet przy du¿ych zbie¿nociach
programowych (np. Stowarzyszenie W³acicieli i Unia Polityki Realnej) nie chcia³y oddaæ reprezentowania swoich interesów partiom politycznym. Klêska wyborcza tych ugrupowañ (pocz¹wszy od Zielonych, a skoñczywszy na zwi¹zku
policjantów) wykaza³a niemo¿liwoæ i tej formy walki o swoje.
Tak oto dochodzimy do symptomatycznej decyzji Zwi¹zku Bezdomnych, du¿ej i, zdawa³oby siê, w dobie kryzysu mieszkaniowego niezbêdnej organizacji,
która rozwi¹za³a siê z powodu nieskutecznoci swych dzia³añ.

Perspektywa spo³eczeñstwa obywatelskiego
W tekcie Idea³y spo³eczeñstwa obywatelskiego. Chrzecijañska tradycja
i spo³eczne postawy Ireneusz Krzemiñski odtworzy³ zasadnicze w¹tki idei spo³eczeñstwa obywatelskiego, które uznaæ mo¿na za reprezentatywne dla g³ównego nurtu opozycji solidarnociowej. W analizie tej znalaz³a siê równie¿ teza, która
wydaje siê niezwykle wa¿na z punktu widzenia tematu niniejszego szkicu: Tak
zarysowany idea³ spo³eczeñstwa obywatelskiego, zasadniczo niesprzeczny z tradycj¹ chrzecijañskiej Europy, paradoksalnie bli¿szy jest amerykañskiemu wcieleniu ³adu demokratycznego. (J.Krzemiñski, 1988, s. 78.)
Amerykañski sposób budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego, oparty na
niezale¿noci od pañstwa, wynika³ w du¿ej mierze z ograniczonych mo¿liwoci
(g³ównie z uwagi na ogromny obszar terytorialny) oddzia³ywania w³adzy centralnej. Voluntary associations, tak wysoko cenione przez de Tocquevillea, rozwija³y siê zupe³nie swobodnie, mimo i¿ zosta³y zalegalizowane dopiero w roku
1886, czyli 55 lat po jego amerykañskiej podró¿y. Ich znaczenie, zarówno w
wymiarze lokalnym, jak i ogólnokrajowym, by³o ogromne. Równoleg³oæ procesu powstawania pañstwa i spo³eczeñstwa obywatelskiego dawa³a temu ostatniemu naturaln¹ niezale¿noæ, zwiêksza³a rolê organizacji pozarz¹dowych.
Odmienny model ukszta³towa³ siê we Francji. Zwyciêstwo tendencji centralistycznych w rewolucji, a nastêpnie jej upadek, spowodowa³y, i¿ g³ównym
motorem zmian sta³a siê biurokracja pañstwowa. Co prawda, odbywa³o siê to
pod wp³ywem nacisków oddolnych (tajne stowarzyszenia, kolejne bunty i rewolucje), ale realizowane by³o odgórnymi decyzjami. Pomimo ¿e na prze³omie XIX
i XX w. we Francji zarejestrowanych by³o ok. 45 tys. zrzeszeñ, to jeszcze
w latach piêædziesi¹tych nie odgrywa³y one praktycznie ¿adnej roli politycznej.
Istotna zmiana nast¹pi³a dopiero w latach siedemdziesi¹tych. Jednak i tak rola
pañstwa, chocia¿by w rozdzielaniu celowych dotacji, jest nadal ogromna.
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Zasadnicza ró¿nica miêdzy powolnym wywalczaniem sobie od pañstwa obszaru wolnoci spo³eczeñstwa obywatelskiego a pozostawieniem tego pola dla
swobodnego zagospodarowania zasadza siê g³ównie na odmiennych kosztach
spo³ecznych tych dwóch wariantów. Widaæ to doæ wyranie na przyk³adzie zakazu stowarzyszania siê, który wprowadzono na pocz¹tku XIX wieku w krajach
Europy. W Wielkiej Brytanii obowi¹zywa³ on do 1824 r., podczas gdy we Francji
formalnie do koñca wieku. Nie pozosta³o to bez wp³ywu na formy ewolucji systemów polityczno-spo³ecznych w tych krajach. W Stanach Zjednoczonych czy w
Wielkiej Brytanii rozwój spo³eczny przebiega³ spokojniej22 ni¿ we Francji, która
okupi³a ten zakaz pasmem rewolucji i buntów.
Wbrew deklaracjom, a zapewne i chêciom, dawnej opozycji solidarnociowej  transformacja systemowa realizowana jest wedle modelu francuskiego.
Zmiany maj¹ charakter odgórny, s¹ dokonywane bez pomocy, a czasem i bez
zgody si³ spo³ecznych, przy równoczesnym mniej lub bardziej jawnym hamowaniu niezale¿nej inicjatywy oddolnej. Pañstwowe, nakazowe wprowadzanie
liberalnej wizji nowego systemu wydaje siê drog¹ najgorsz¹ z mo¿liwych. Utrudnia ono nie tylko tworzenie siê zgodnej z rzeczywistymi potrzebami infrastruktury spo³ecznej, a co za tym idzie, prowokuje tendencje do coraz bardziej
niedemokratycznych rozwi¹zañ, ale tak¿e generuje sytuacjê d³ugotrwa³ego konfliktu, w którym pañstwo i jego agendy s¹ stron¹. Administracja pañstwowa
nie tylko nie stara siê rezygnowaæ z koniecznoci podejmowania decyzji w sprawach drugorzêdnych, ale próbuje obejmowaæ swoim wp³ywem coraz szersze
dziedziny ¿ycia. Generuje w ten sposób dodatkowe konflikty (np. problemy
zwi¹zane z wprowadzeniem religii do szkó³). Wydaje siê to b³êdne zarówno z
punktu widzenia w³adzy, jak i spo³eczeñstwa. Oddanie jak najwiêkszych obszarów ¿ycia spo³ecznego w miarê swobodnej grze interesów, umo¿liwienie
instytucjonalizacji konfliktów w ramach spo³eczeñstwa obywatelskiego (gdzie
pañstwo pe³ni³oby co najwy¿ej funkcjê arbitra) dawa³oby w³adzy szansê zajêcia siê w wiêkszym stopniu sprawami ogólnymi. Zgoda na ró¿norodnoæ rozwi¹zañ (np. w kwestii prywatyzacji), decentralizacja (m.in. przekazywanie coraz
wiêkszych uprawnieñ samorz¹dom lokalnym i ich porozumieniom) mo¿e równie¿ wyzwoliæ zupe³nie nowe pok³ady aktywnoci spo³ecznej, co zdaje siê byæ
jedyn¹ nadziej¹ na sprawne kontynuowanie reform.

22
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Nie dotyczy³o to pozbawionych praw obywatelskich mniejszoci narodowych, rasowych czy kobiet, ani te¿
zwi¹zków zawodowych, wobec których pañstwo zawsze chêtniej stawa³o jako strona ni¿ jako arbiter.
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Spo³eczeñstwo obywatelskie transformacja znaczeñ
Roczniak nr 1/1995
Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego23 (nawet je¿eli nie u¿ywano bezporednio tego pojêcia) by³a niezwykle istotnym elementem zarówno w próbie emancypacji spo³eczeñstwa ze struktur realnego socjalizmu, jak i w samym procesie
transformacji systemowej. Wydaje siê, ¿e ró¿nice w rozumieniu spo³eczeñstwa
obywatelskiego zarówno w sferze teorii, jak i praktyki politycznej prowadz¹ do
nieporozumieñ

Cztery modele spo³eczeñstwa obywatelskiego
Zrozumienie roli idea³u spo³eczeñstwa obywatelskiego jako si³y sprawczej
przemian spo³ecznych, a tak¿e próba okrelenia zaawansowania spo³eczeñstwa
polskiego w drodze do idea³u, zale¿¹ od przyjêtej optyki. W literaturze oraz dzia³alnoci politycznej mo¿na wyodrêbniæ wiele sposobów podchodzenia do zagadnienia samej istoty spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wydaje siê, ¿e dla jasnoci
opisu uzasadnione jest wyodrêbnienie czterech zasadniczych modeli, które nie
tylko maj¹ swoje odnoniki w historii myli spo³ecznej i historii wspó³czesnego
spo³eczeñstwa, ale tak¿e w dzisiejszych postawach. Mo¿e byæ tak, ¿e zgadzaj¹c
siê z kim co do zasadniczej kwestii, ¿e celem jest spo³eczeñstwo obywatelskie,
mówimy o ró¿nych sprawach.
Model polityczny
czyli pañstwo to spo³eczeñstwo
Model ten, wywodzony od Arystotelesa, uto¿samia spo³eczeñstwo z pañstwem. Pañstwo jest form¹ organizacji spo³eczeñstwa i jako takie jest od tego
spo³eczeñstwa nierozdzielne. Koncepcja ta, charakterystyczna dla przedowieceniowego pojmowania stosunków spo³ecznych, w jakim sensie znajduje odzwierciedlenie np. we wspó³czesnych ruchach narodowych. W specyficznych
warunkach wspó³czesnych mo¿e przyj¹æ formê upañstwowienia czy upolitycznienia spo³eczeñstwa, które charakterystyczne s¹ dla systemów totalitarnych czy posttotalitarnych.
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Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego nie jest bynajmniej ide¹ prost¹, a model ¿ycia spo³ecznego, który postuluje i/lub koniecznie implikuje, jest wielowarstwowo z³o¿ony. Ponadto jest niejednoznaczny, jeli chodzi
o jego egzystencjaln¹ ocenê. Trudno, by taka z³o¿ona idea by³a impulsem. Jednak¿e postawa spo³eczeñstwa
obywatelskiego doprawdy mo¿e byæ twórczym impulsem. (Ireneusz Krzemiñski, 1988)
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Model etyczny
czyli spo³eczeñstwo kontra pañstwo
Istot¹ tego modelu jest przeciwstawienie spo³eczeñstwa absolutystycznemu pañstwu w imiê powszechnych idea³ów (wolnoci, sprawiedliwoci, równoci wobec
prawa). Walka o prawa polityczne czy kwestie ekonomiczne by³y w gruncie rzeczy
postulatami o pod³o¿u moralnym. To rozumienie spo³eczeñstwa z czasów Owiecenia i Rewolucji Francuskiej. Model charakterystyczny dla przedstawicieli zniewolonego autokratyczn¹ w³adz¹ spo³eczeñstwa.
Model ekonomiczny
czyli pañstwo kontra wolny rynek
Liberalne idea³y spo³eczeñstwa obywatelskiego, podobnie jak w modelu etycznym, przeciwstawiaj¹c spo³eczeñstwo pañstwu, przybieraj¹ tu przede wszystkim
wymiar ekonomiczny. Historycznie model ekonomiczny jest kolejnym etapem
modelu etycznego, gdzie wolnoæ uto¿samia siê z wolnoci¹ inicjatywy gospodarczej, z wolnym rynkiem, a obywatel zosta³ uto¿samiony z mieszczaninem
(klas¹ redni¹).
Model trzeciego sektora
czyli miêdzy pañstwem a gospodark¹
Model ten wydziela gospodarkê ze spo³eczeñstwa obywatelskiego, wskazuj¹c
na istnienie we wspó³czesnym spo³eczeñstwie trzech autonomicznych sektorów:
publicznego (pañstwo), prywatnego (gospodarka) i non-profit, zwanego te¿ pozarz¹dowym czy po prostu trzecim (spo³eczeñstwo obywatelskie). Model ten,
poza teoretycznymi konstrukcjami, jest ogólnie przyjêty w praktycznym rozumieniu nowoczesnego spo³eczeñstwa, szczególnie przez przedstawicieli organizacji czy ruchów spo³ecznych.

Wizje spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce
Etyczna wizja czasu konfliktu
Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego, tak w dysydenckiej formie opozycji lat
siedemdziesi¹tych, jak i póniejszym ruchu spo³ecznym lat osiemdziesi¹tych, by³a
w istocie swej etyczna. By³o to tym wyraniejsze, i¿ Koció³ katolicki (swoiste
zaplecze dla opozycji demokratycznej) k³ad³ nacisk na kwestie etyczne, programowo zbie¿ne z postawami tzw. lewicy laickiej. Podzia³ na MY  ONI by³ jedyn¹
u¿yteczn¹ form¹ opisu rzeczywistoci (na ile odzwierciedlaj¹cy rzeczywisty konflikt interesów  to ju¿ inna sprawa), która nie tylko jasno okrela³a wroga, ale
zaciera³a równie¿ ró¿nice programowe wewn¹trz spo³eczeñstwa. Ró¿nice pomiêdzy opisem My (Naród) kontra narzucony przez obce mocarstwo Rz¹d, My (Demokraci) kontra niedemokratyczna w³adza, czy wreszcie My (Pracownicy) kontra
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wyzyskuj¹ce nas Pañstwo/pracodawca traci³y wobec bezporedniej konfrontacji
na znaczeniu. Etyczny idea³ spo³eczeñstwa obywatelskiego mia³ bowiem podwójne
znaczenie. By³ wizj¹ przeciwstawiaj¹c¹ lepszy wiat istniej¹cemu wiatu zniewolenia, k³amstwa i niewydolnoci ekonomicznej, ale te¿ by³ metod¹ walki
z tym zniewoleniem, k³amstwem, niewydolnoci¹ ekonomiczn¹ (np. samorz¹d
pracowniczy). O tyle przeciwstawia³ siê utopijnej wizji komunizmu, która obiecywa³a dobrobyt na koñcu drogi, ¿e proponowa³ spo³eczeñstwo, którego zacz¹tki
mo¿na tworzyæ tu i teraz, a nie po wygranej rewolucji. Spory ideologiczne wyranie ujawni³y siê jednak dopiero w sytuacji stanu wojennego, czyli gwa³townego zahamowania erupcji obywatelskiej aktywnoci. Wizja pañstwa podziemnego
ciera³a siê z parasyndykalistyczn¹ wizj¹ strajku generalnego i, w ostatecznym
rozrachunku zwyciêsk¹, wizj¹ spo³eczeñstwa podziemnego. Koncepcj¹, dodajmy, której odpowiada³y póniejsze kategorie socjologiczne, np. u³omnego spo³eczeñstwa (Ogrodziñski, 1991) czy drugiego spo³eczeñstwa (Lewenstein
i in., 1990).
Ewolucjê tej koncepcji wyranie widaæ w dokumentach podziemnych w³adz
Solidarnoci czy wypowiedziach w³adz kocielnych, gdzie od wezwañ do relegalizacji organizacji rozwi¹zanych po 13 grudnia przechodzi siê do postulatów
wolnoci zrzeszania siê w ogóle. Warto tu dodaæ, ¿e stosunek w³adz (drugiej
strony konfliktu) do problemów spo³eczeñstwa obywatelskiego równie¿ powoli
ewaluowa³ (por. Bodnar, 1989). St¹d ustawa Prawo o stowarzyszeniach jest
pierwszym prawnym efektem obrad Okr¹g³ego Sto³u.
Jednak to, co wydawa³o siê spo³eczeñstwem obywatelskim in statu nascendi,
to, co w istotny sposób przyczyni³o siê do zwyciêstwa opozycji postsolidarnociowej, nie sta³o siê podstaw¹ nowej infrastruktury wype³niaj¹c¹ tkanki nowego
pañstwa. Politycy poczuli, ¿e ich nadzieja kreowania spo³eczeñstwa obywatelskiego by³a tylko iluzj¹ (Geremek, 1992).
Wizje spo³eczeñstwa w transformacji ustrojowej
Do zrozumienia tego niespe³nienia wydaje siê pomocne spojrzenie na pewne
tendencje dotycz¹ce zasad budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego. Odgórna koncepcja transformacji systemu politycznego i ekonomicznego nie zak³ada³a wykorzystania potencja³u tkwi¹cego w dotychczasowych strukturach drugiego
spo³eczeñstwa ani samej idei spo³eczeñstwa obywatelskiego wyniesionej z lat
poprzednich. Kontraktowoæ ustaleñ Okr¹g³ego Sto³u uniemo¿liwia³a pe³ne
wykorzystanie oddolnej aktywnoci dla tworzenia nowych struktur. Pocz¹tkowe
zaanga¿owanie spo³eczne  struktur zwi¹zkowych, ruchu samorz¹dnoci pracowniczej czy komitetów obywatelskich  nie zosta³o wykorzystane24 , a nawet
24
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potraktowane jako potencjalne niebezpieczeñstwo dla kierunku reform ekonomicznych i politycznych.25
Próba uspo³ecznienia pañstwa
Nie jest oczywicie tak, ¿e twórcy reformy nie przewidywali tworzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego. Co wiêcej, oczekiwali, ¿e aktywnoæ obywateli zape³ni dziedziny, w których próbowano znacznie ograniczyæ rolê pañstwa. Problemem
jednak by³o to, ¿e nie istnia³y jeszcze nowe organizacje maj¹ce wystarczaj¹co
wykszta³con¹ strukturê i posiadaj¹ce zaplecze do przejêcia tych obowi¹zków,
za organizacje od lat istniej¹ce, finansowane wy³¹cznie z bud¿etu centralnego,
musia³y siê zdemokratyzowaæ.
Jednym z pomys³ów na przyspieszenie procesu uspo³eczniania pañstwa by³o
odgórne tworzenie organizacji pozarz¹dowych, g³ównie fundacji. Nie umniejszaj¹c osi¹gniêæ tych instytucji, trzeba powiedzieæ, i¿ takie wykorzystanie
publicznych funduszy powodowa³o nieprawid³owoci, co zreszt¹ wykazywa³y
kolejne raporty NIK26 . Wydaje siê, i¿ ta metoda przyspieszenia budowania instytucji spo³eczeñstwa obywatelskiego nie przynios³a w pe³ni zamierzonych rezultatów, a prowadzi³a do wyranych zagro¿eñ. Sztandarowym przyk³adem jest tu
Fundacja Kultury, która nie tylko jako fundacja prywatna otrzyma³a publiczne
pieni¹dze to jeszcze znaczne ulgi podatkowe.
Próba uekonomicznienia spo³eczeñstwa
G³ówn¹ koncepcj¹, wynikaj¹c¹ w du¿ej mierze z ekonomicznych priorytetów
dokonuj¹cych siê zmian, by³o zamierzenie wytworzenia silnej klasy redniej, która
nie tylko sta³aby siê gwarantem dalszej reformy rynkowej, ale tak¿e g³ówn¹ si³¹,
dziêki której mog³yby tworzyæ siê stabilne (finansowo i organizacyjnie) instytucje spo³eczeñstwa obywatelskiego. Opcja próbuj¹ca odk³adaæ rozwi¹zanie pal¹cych problemów spo³ecznych na czas, kiedy spo³eczeñstwo bêdzie na to staæ,
jest jednym z powodów odwrócenia siê czêci spo³eczeñstwa od reform.
Paradoksalnie, sama sfera ekonomiczna obudowa³a siê ca³ym systemem instytucji spo³ecznych, które wspieraj¹ tworzenie siê sektora prywatnego. Dodajmy tu jeszcze zbyt s³abe zwi¹zki pracodawców, ci¹gle nie umiej¹ce znaleæ siê
w nowej sytuacji zwi¹zki zawodowe czy niedookrelone formy samorz¹dów
gospodarczych, aby wyranie stwierdziæ, ¿e budowa spo³eczeñstwa obywatelskiego musi nastêpowaæ równoczenie z przemianami gospodarczymi.

25
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Trzeci sektor  budowanie od podstaw
Dziêki pomocy zachodniej doæ szybko dotar³y do nas propozycje praktycznych realizacji wizji wspó³czesnego spo³eczeñstwa obywatelskiego. Pasowa³y one
do oczekiwañ spo³ecznych rozbudzonych koncepcjami spo³eczeñstwa obywatelskiego dzia³aj¹cego poza strukturami pañstwowymi, przy równoczesnym oparciu
siê na etycznych podstawach, a nie nastawianiu siê na zysk. Nic te¿ dziwnego, ¿e
pojêcie trzeciego sektora tak ³atwo przyjê³o siê wród dzia³aczy spo³ecznych.
Oczywicie trzeci sektor to nie tylko poczucie wspólnoty, lecz tak¿e pewne struktury organizacyjne i kana³y informacyjne. Mamy wiêc trójsektorowy, socjologiczny model spo³eczeñstwa obywatelskiego, choæ poszczególne sektory nie wykszta³ci³y
jeszcze trwa³ych, wzajemnych zwi¹zków. Mo¿na rzec, ¿e budowane jest nowoczesne spo³eczeñstwo obywatelskie bez znajomoci ostatecznego kszta³tu sektorów,
na wspó³pracê z którymi trzeci sektor jest skazany. Oczywicie powoduje to, ¿e
sam kszta³t spo³eczeñstwa obywatelskiego nie jest przes¹dzony.

Podstawowe dylematy
Budowanie nowoczesnego spo³eczeñstwa obywatelskiego powoduje, i¿ przed
ca³ym ruchem stoi wiele dylematów, które wymagaj¹ rozstrzygniêæ. Jednak,
niestety, dyskusja nad tymi  podstawowymi przecie¿ dla sektora  problemami
nie jest prowadzona (lub prowadzona jest w sposób poredni). Natomiast sama
dynamika przemian trzeciego sektora nie do koñca jest uwiadamiana i analizowana. Warto chyba okreliæ podstawowe dylematy, które stoj¹ nie przed poszczególnymi organizacjami, czasem nawet nie przed ich zwi¹zkami, ale przed ca³ym
sektorem. Dotycz¹ one dwóch podstawowych zagadnieñ: problemów umiejscowienia trzeciego sektora w systemie polityczno-spo³ecznym oraz problemów
budowania struktury trzeciego sektora.
Problem I
Umiejscowienie trzeciego sektora
Dylemat 1
Samookrelenie trzeciego sektora
Ogólnie przyjmuje siê, ¿e trzeci sektor to organizacje pozarz¹dowe. Pojêcie
to jest bardzo niedookrelone, co wiêcej, nie ma ¿adnego odniesienia w ustawodawstwie. Mówi¹c organizacje pozarz¹dowe mamy na myli g³ównie fundacje
i stowarzyszenia, czasem równie¿ pewne inicjatywy nieformalne. Historyczne
nalecia³oci spowodowa³y, ¿e Kocio³y, partie czy zwi¹zki zawodowe traktowane
s¹ jako zbyt polityczne. Podobnie niejasny jest status instytucji not-for-profit
(jak np. Agencje Rozwoju Regionalnego, por. Asocjacje nr 10/1994). Analogiczny
problem pojawi siê zapewne wobec nienastawionych na zysk instytucji maj¹cych
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wspieraæ (zgodnie z ustaw¹) budownictwo mieszkaniowe. Ci¹gle niejasny jest
równie¿ stosunek do spó³dzielni i innych podmiotów gospodarki spo³ecznej. Z
drugiej strony, niektórzy dzia³acze spo³eczni próbuj¹ wskazywaæ na pewne wspólne cechy samorz¹dów lokalnych i organizacji pozarz¹dowych (nie zwracaj¹c uwagi
na tak istotne rozró¿nienie, jak dobrowolnoæ i oddolne okrelanie celów w trzecim sektorze).
Dylemat 2
Polityczna rola trzeciego sektora
Wród przedstawicieli organizacji mo¿na zauwa¿yæ dwa podejcia do roli
pañstwa w budowie trzeciego sektora: pierwsze opiera siê na przekonaniu, ¿e
pañstwo nie powinno przeszkadzaæ w dzia³alnoci organizacji, drugie, ¿e rola
pañstwa  szczególnie przez zadania zlecone  powinna byæ znacznie wiêksza.
Niew¹tpliwie jednak, na co wszyscy siê zgadzaj¹, konieczne jest dobre ustawodawstwo, które okreli³oby zasady dzia³ania i ograniczy³o arbitralnoæ decyzji
administracji wobec organizacji.
Ró¿nice dotycz¹ przede wszystkim metod wp³ywania na tworzenie ustawodawstwa. Polityczny lobbing, stosowany g³ównie przez Forum Fundacji Polskich,
do tej pory nie przyniós³ wystarczaj¹cych rezultatów. Za próby opracowania
w³asnych propozycji uregulowañ prawnych  mimo podjêcia kilku niezale¿nych
inicjatyw  nie powiod³y siê. Wypracowanie skutecznych metod wp³ywania na
proces legislacyjny jest jednym z g³ównych zadañ sektora. Oczywicie zbytnia
polityzacja sektora mo¿e nie tylko wypaczyæ jego cele, ale tak¿e sprowokowaæ
wewnêtrzne podzia³y, których, jak na razie, udaje siê w zasadzie unikn¹æ, o czym
wiadczy m.in. podsumowanie Wielkopolskiego FIP-u: staramy siê dzia³aæ
i organizujemy siê ponad podzia³ami politycznymi, wierz¹c, i¿ ka¿da aktywnoæ
dla dobra cz³owieka, jego otoczenia i rodowiska naturalnego jest bliska wszystkim ludziom, a szczególnie Polakom. (Asocjacje nr 4/1995).
Dylemat 3
Miêdzy sektorem pierwszym i drugim
Transformacja systemowa z punktu widzenia formowania siê spo³eczeñstwa
obywatelskiego ma dwa aspekty. Pierwszy, wynikaj¹cy z wycofywania siê pañstwa z zaspokajania pewnych potrzeb i aspiracji spo³ecznych, to ogromne zapotrzebowanie na dzia³alnoæ spo³eczn¹. Drugi, wynikaj¹cy z kryzysu finansowego
pañstwa oraz ogólnej pauperyzacji spo³eczeñstwa, to brak wystarczaj¹cych rodków na tak¹ dzia³alnoæ.
Pomoc zachodnia, która w sposób znacz¹cy przyczyni³a siê do budowy zrêbów nowoczesnej struktury spo³eczeñstwa obywatelskiego, nie mo¿e i nie powinna byæ g³ówn¹ podstaw¹ jego funkcjonowania. Wczeniej czy póniej
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finansowych podstaw dzia³alnoci trzeba bêdzie szukaæ b¹d we wspó³pracy z
administracj¹ pañstwow¹, b¹d z sektorem prywatnym. Obie te mo¿liwoci nie
wykluczaj¹ siê wzajemnie. Co wiêcej, niezale¿noæ trzeciego sektora zdeterminowana bêdzie pe³nym wykorzystaniem obu tych róde³. St¹d tak wa¿ne jest
wypracowanie mechanizmów wspó³pracy z obydwoma sektorami: przekonanie
pañstwa, aby jak najwiêcej ze swoich zadañ odda³o (wraz z odpowiednimi rodkami) organizacjom, za biznesu, ¿e wspomaganie dzia³añ spo³ecznych jest szlachetnym i w d³ugiej perspektywie op³acalnym dzia³aniem.
Problem III
Budowanie struktury
Wykszta³caj¹ce siê zrêby struktury spo³eczeñstwa obywatelskiego zdeterminowane by³y do tej pory g³ównie charakterem pomocy zachodniej. System ten
ci¹gle ewoluuje. Niestety, okrelenie kierunków tego rozwoju nie jest proste. W
teoretycznych rozwa¿aniach mówi siê o dwóch ró¿nych modelach: pluralistycznym i korporatystycznym27 . Oczywicie ka¿de praktyczne rozwi¹zanie musi byæ
mieszanin¹ tych dwóch modeli. Jednak wa¿ne jest, na ile dzia³alnoæ organizacji
opieraæ siê bêdzie na wspólnym wywalczaniu mo¿liwoci dzia³ania, a na ile na
zdrowej konkurencji wewn¹trz sektora.
Dylemat 4
Pe³nomocnicy, struktury parasolowe czy orodki wsparcia?
Dzia³acze spo³eczni skupieni wokó³ Regionalnego Centrum w Gdañsku promuj¹ wyranie próbê rozwi¹zañ strukturalnych na zasadzie orodków wsparcia
(centrów informacyjnych, orodków wspomagania, koordynatorów) s³usznie
uwa¿aj¹c, i¿ powierzenie problemów organizacji urzêdnikom (pe³nomocnikom)
nie jest najlepszym pomys³em. Inn¹ jednak kwesti¹ jest tworzenie struktur parasolowych, czyli zrzeszania siê organizacji. Strach przed centralizacj¹ w bardzo
du¿ym stopniu opóni³ powstawanie zwi¹zków stowarzyszeñ. Dotychczasowe
organizacje s¹ w du¿ej mierze s³abe (z uwagi na iloæ cz³onków i ich zaanga¿owanie we wspólne dzia³ania) i niewiele mog¹ zaoferowaæ. Jerzy Boczoñ podczas
spotkania FIP-u w S³upsku podkrela³ niebezpieczeñstwo monopolizacji przez
struktury parasolowe informacji i dostêpu do rodków. Niebezpieczeñstwo takie
oczywicie istnieje. Jednak istnieje ono tak¿e w orodkach wsparcia, które niepoddane demokratycznej kontroli mog¹, z braku struktur demokratycznych, przejmowaæ rolê jedynego reprezentanta wszystkich organizacji. Jednoczenie siê
organizacji i podejmowanie wspólnych dzia³añ jest wiêc konieczne, tak jak konieczna jest us³ugowa rola centrów informacji czy orodków wsparcia.

27
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Dylemat 5
Regionalnie czy bran¿owo?
Koniecznoæ tworzenia wspólnych reprezentacji organizacji pozarz¹dowych
nie okrela jeszcze metod organizacji. Struktury bran¿owe, które mog¹ nie tylko
skutecznie oddzia³ywaæ na partnerów, ale tak¿e wypracowywaæ pewne systemowe propozycje rozwi¹zywania konkretnych problemów (np. problemów bezdomnych w danym miecie), nios¹ ze sob¹ niebezpieczeñstwo przesuwania rodków
nie w kierunku najbardziej pal¹cych problemów, ale w kierunku bran¿ lepiej zorganizowanych. Z drugiej strony, struktury terytorialne (szczególnie na poziomie
lokalnym czy wojewódzkim) daj¹ mo¿liwoci wypracowywania sensownych zasad wspó³pracy z administracj¹ pañstwow¹ czy samorz¹dow¹. W skali kraju natomiast umo¿liwi³yby one wp³yw na procesy legislacyjne wa¿ne dla wszystkich
organizacji bez wzglêdu na bran¿ê.
Dylemat 6
Uwiarygodnienie organizacji
Struktury organizacyjne wewn¹trz sektora musz¹ odegraæ jeszcze jedn¹, bardzo
wa¿n¹ rolê. Chodzi o wypracowanie pewnych standardów dzia³ania organizacji
pozarz¹dowych. Struktury cz³onkowskie wydaj¹ siê tu dobrym pomys³em, gdy
wewnêtrzna weryfikacja (organizacja niespe³niaj¹ca okrelonych standardów mo¿e
byæ z takich struktur wykluczona) uwiarygodni zrzeszone organizacje. Równoczenie w ramach tych struktur mog³yby powstawaæ inne instytucje wspieraj¹ce organizacje nie tylko szkoleniami i rad¹. Przy dzisiejszym niestabilnym i niepewnym
rynku organizacji pozarz¹dowych stworzenie mo¿liwoci krótkotrwa³ego wsparcia
prze¿ywaj¹cej chwilowy kryzys organizacji wydaje siê niezbêdne. rodki na taki
cel natomiast mo¿liwe by³yby do zdobycia np. przez wspólne inwestowanie wolnych zasobów finansowych. Oczywicie takie instytucje musz¹ opieraæ siê na zupe³nie innej strukturze sektora.
Problem III
czyli jak rozwi¹zywaæ dylematy
Trudnoci zarówno z wypracowaniem odpowiedniego miejsca trzeciego sektora w systemie spo³eczno-politycznym, jak i z tworzeniem struktury wewnêtrznej ruchu, s¹ wynikiem braku demokratycznych struktur (poziomych i pionowych),
a co za tym idzie, kana³ów artyku³owania interesów. Nie ma otwartej dyskusji
nad tym, co jest do zrobienia i kto to ma zrobiæ. Widaæ to szczególnie na przyk³adzie ustawy o fundacjach, gdzie kilka niezale¿nych od siebie inicjatyw próbuje
sformu³owaæ pewne propozycje.
Jak bardzo trudno wypracowaæ mechanizmy takiego dyskursu, wiadcz¹
m.in. dotychczasowe próby podejmowane na kolejnych FIP-ach. Z uwagi na ograniczenia czasowe nie przekroczy³y one poziomu ogólników. Jak umo¿liwiæ orga-
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nizacjom mo¿noæ przedstawienia wspólnego stanowiska? To jest pytanie, na
które trzeba znaleæ odpowied równoczenie w teorii i w praktyce. Takie stanowisko powinno mieæ nie tylko akceptacjê, ale i poparcie ca³ego sektora.
Konieczne jest stworzenie mechanizmów umo¿liwiaj¹cych prowadzenie dyskusji na temat propozycji zmian legislacyjnych, wewnêtrznej organizacji sektora, etycznych zasad dzia³alnoci spo³ecznej, konkretnych postulatów. Niezbêdna
jest równie¿ dyskusja nad formami spo³ecznej kontroli dystrybucji tych rodków
bud¿etowych, które mog¹ byæ przeznaczane (w formie prac zleconych czy dotacji celowych) dla organizacji spo³ecznych. Dyskurs taki, jak s¹dzê niezbêdny,
wymaga jednak du¿ego wysi³ku i dobrej woli. Du¿e, znacz¹ce organizacje musz¹
wykazaæ chêæ informowania innych o podejmowanych dzia³aniach, za mniejsze
 aktywnie uczestniczyæ w akcjach ca³ego sektora. ¯e nie jest to niemo¿liwe,
wiadczy reakcja organizacji na próby opodatkowania dotacji28 . Przep³yw informacji, tworzenie siê rodowisk opiniotwórczych, wy³anianie demokratycznej reprezentacji to najlepszy sposób na wspieranie ewolucji trzeciego sektora.

Ideologia trzeciego sektora
(miedzy trzeci¹ si³¹ a trzeci¹ drog¹)
Asocjacje nr 10/1998
Mówi¹c o ideologicznych ró¿nicach w ramach trzeciego sektora zazwyczaj
myli siê o podzia³ach politycznych czy wiatopogl¹dowych. Chcia³bym zaprezentowaæ trochê inne spojrzenie, które pozwala analizowaæ dynamikê rozwoju
instytucji spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce jako wypadkow¹ dwóch tendencji w myleniu o spo³eczeñstwie obywatelskim. S¹ to idee, które konkuruj¹c
ze sob¹ wzmacniaj¹ ca³y ruch.

W poszukiwaniu korzeni
Alexis de Tocqueville w swoim, niew¹tpliwie wa¿nym dla tworz¹cej siê samowiadomoci spo³eczeñstwa obywatelskiego, dziele O demokracji w Ameryce tak porównuje Francjê i Stany Zjednoczone: Kiedy pierwszy raz us³ysza³em
w Stanach Zjednoczonych, ¿e sto tysiêcy ludzi publicznie zobowi¹za³o siê, ¿e
nie bêd¹ u¿ywaæ alkoholu, rzecz wyda³a mi siê raczej zabawna i nie mog³em
z pocz¹tku zrozumieæ, dlaczego ci tak wstrzemiêliwi obywatele nie zadowolili
siê po prostu piciem wody we w³asnym domowym zaciszu. W koñcu poj¹³em,
28
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Red.: W 1995 r. urzêdy skarbowe podjê³y próbê uzyskania od du¿ych, rozdaj¹cych dotacje fundacji podatku od
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¿e sto tysiêcy Amerykanów, zaniepokojonych wzrastaj¹cym wokó³ pijañstwem,
postanowi³o daæ przyk³ad abstynencji. (...) Mo¿na przypuszczaæ, ¿e gdyby te
sto tysiêcy ludzi ¿y³o we Francji, ka¿dy z nich zwróci³by siê do rz¹du z prob¹
o sprawowanie nadzoru nad karczmami na terenie królestwa (de Tocqeville, 1976)
W istocie mamy tu do czynienia z dwoma ró¿nymi typami bycia obywatelem.
Mamy wiêc model spo³eczeñstwa budowanego od do³u, obok pañstwa. Historycznie modelowi temu odpowiada amerykañski sposób budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego, wynikaj¹cy w du¿ej mierze z ograniczonych mo¿liwoci
(np. ze wzglêdu na ogromny obszar terytorialny, nierównomierne zaludnienie)
oddzia³ywania w³adzy centralnej. Voluntary associations, tak wysoko cenione
przez de Tocquevillea, rozwija³y siê zupe³nie swobodnie, mimo ¿e zosta³y zalegalizowane dopiero w 1886 r., czyli 55 lat po jego amerykañskiej podró¿y. Ich
znaczenie, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnokrajowym, by³o ogromne. Równoleg³oæ procesu powstawania pañstwa i spo³eczeñstwa obywatelskiego dawa³a temu ostatniemu naturaln¹ niezale¿noæ, zwiêksza³a rolê organizacji
pozarz¹dowych.
Inny model ukszta³towa³ siê we Francji. Zwyciêstwo tendencji centralistycznych w rewolucji, a nastêpnie jej upadek, spowodowa³y, i¿ g³ównym motorem
zmian sta³a siê biurokracja pañstwowa. Co prawda, odbywa³o siê to pod wp³ywem nacisków oddolnych (tajne stowarzyszenia, kolejne bunty i rewolucje), ale
realizowane by³o przez odgórne decyzje. Decentralizacja pañstwa francuskiego
w latach siedemdziesi¹tych zwiêkszy³a znacz¹co rolê organizacji, ale jako wykonawcy zadañ pañstwowych. Spo³eczeñstwo obywatelskie jest tu integraln¹ czêci¹ pañstwa  dzia³a o tyle, o ile wykonuje zadania pañstwa, kontroluje
administracjê publiczn¹, inicjuje zmiany, które s¹ w istocie reform¹ systemu pañstwowego. Wydaje mi siê, ¿e ta wizja dwóch krañcowoci w myleniu o spo³eczeñstwie obywatelskim jest dobr¹ podstaw¹ do analiz, choæ jak podaje np. Ewa
Le: wed³ug Seibla dychotomiczny model spo³eczeñstwa przedstawiony przez
Tocquevillea, zgodnie z którym to albo wokó³ pañstwa, albo stowarzyszeñ tworzy i rozwija siê spo³eczeñstwo, nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistoci
niemieckiej (Le, 1998). Wydaje siê jednak, ¿e neokorporacyjny model niemiecki
jest jedynie pewn¹ mutacj¹ europejskiego mylenia o miejscu trzeciego sektora.
Podobne rozró¿nienie cytuje za Helmutem Anheierem Iwona Ilczuk: W krajach
takich jak Francja, Niemcy i W³ochy prawodawstwo oparte jest na przepisach
prawa cywilnego. Kraje te przez wieki znajdowa³y siê pod wp³ywem Kocio³a
katolickiego i silnego pañstwa. Ich organizacje pozarz¹dowe s¹ tworzone przewa¿nie przez instytucje pañstwowe lub w ró¿ny sposób z nimi powi¹zane. Drug¹
grupê krajów (...) stanowi¹ kraje prawa zwyczajowego: Wielka Brytania, Stany
Zjednoczone i Australia. Tworzony w nich sektor non-profit jest oparty na zasadach filantropii i konkurencyjnoci. Instytucje sektora non-profit upodabniaj¹
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siê raczej do firm prywatnych ni¿ do agend rz¹dowych. Nawet wówczas, gdy
rz¹d wspiera sferê spo³eczn¹, czyni to zazwyczaj za porednictwem instytucji
non-profit. (Ilczuk, 1995)
Próbuj¹c mówiæ o ideologii trzeciego sektora w Polsce warto wiêc odnieæ siê
do zasygnalizowanej przez de Tocquevillea historycznej dychotomii. Równoczenie jednak musimy pamiêtaæ, ¿e w tej chwili  jak podkrela Krzemiñski 
rzecz jasna, europejskie i amerykañskie modele demokratycznego ³adu spo³ecznego przemiesza³y siê ze sob¹ i w praktyce upodobni³y siê do siebie. Przy czym
nie oznacza to, ¿e zanik³y wszystkie ró¿nice. Krzemiñski na przyk³ad dopatruje
siê tych ró¿nic w tradycji, gdy¿: trudno zatrzeæ owieceniowo-rewolucyjn¹ podstawê demokracji francuskiej, odbiegaj¹c¹ od g³êbokiej wiary Ojców Za³o¿ycieli
Stanów Zjednoczonych Ameryki.(Krzemiñski, 1988)
Tak czy inaczej, zasadnicz¹ ró¿nicê pomiêdzy tymi modelami mo¿na streciæ w
alternatywie: spo³eczeñstwo obywatelskie jako uzupe³nienie pañstwa czy te¿ jako
element pañstwa demokratycznego. Samo pojêcie trzeci sektor zbyt oczywicie
narzuca pierwsze rozwi¹zanie jako jedyne (trzeci, tzn. poza pañstwem i poza rynkiem). Wydaje siê, ¿e taka oczywistoæ jest myl¹ca. Po pierwsze, poniewa¿  jak
zwróci³ na to uwagê prof. Andrzej Siciñski na spotkaniu Trzeci sektor  NGOs 
organizacje spo³eczne: pos³uguj¹cy siê tym okreleniem rzadko chyba s¹ wiadomi, i¿ zwi¹zane jest ono cile z koncepcjami [marksisty  przyp. PF] Antonio
Gramsciego (Trzeci sektor  NGO..., 1997)  o tym jeszcze s³ów kilka na koniec.
Po drugie za, pamiêtajmy o zabawnej puencie, jak¹ historia dopisa³a do przytoczonego przez de Tocquevillea porównania  to w Stanach Zjednoczonych w efekcie
nacisków zorganizowanych obywateli rz¹d wprowadzi³ prohibicjê.

Miêdzy samopomoc¹ a partycypacj¹
Mamy wiêc, mimo wspólnej terminologii, mylenie o sektorze pozarz¹dowym nie tylko w kategorii trzeciego sektora, ale tak¿e trzeciej si³y w ramach
pañstwa. Organizacje pozarz¹dowe w tym ostatnim rozumieniu nie tylko wychodz¹ poza typow¹ dychotomiê pañstwowe  prywatne, ale tak¿e poza mylenie o
polityce w partyjnych kategoriach rz¹d  opozycja. Wielokrotnie styka³em siê na
ró¿nych konferencjach z tymi dwoma skrajnymi stanowiskami. Jedni wo³ali nic
nie chcemy od pañstwa, chcemy jedynie, aby nam nie przeszkadzano g³upimi
regulacjami prawnymi, zbytni¹ biurokracj¹, nadzorem administracyjnym, drudzy za podkrelali koniecznoæ udzia³u pañstwa w finansowaniu realizacji zadañ pañstwowych przejmowanych przez organizacje pozarz¹dowe, bardziej
wiat³ej polityki pañstwa. To podstawowa ró¿nica w myleniu o sektorze. Ma
ona bardzo konkretne konsekwencje.
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Nieraz dawa³em wyraz przekonaniu, i¿ zupe³nie zgodne z duchem mylenia
pozapañstwowego publiczne zbiórki na rzecz dofinansowania pañstwowych
szpitali, pañstwowych domów dziecka itd. w naszych warunkach (mimo spektakularnych sukcesów) budz¹ powa¿ne w¹tpliwoci. Dlaczego? Bo np. w efekcie
umo¿liwiaj¹ niegospodarne dysponowanie rodkami bud¿etowymi przeznaczonymi na ten cel29 . Warto zadaæ sobie pytanie, czy ogromne sumy zebrane przez
organizacje pozarz¹dowe  a przekazane np. na zakup sprzêtu do szpitali  zaliczyæ nale¿y do bud¿etu trzeciego sektora czy te¿ pañstwa, a mo¿e prywatyzowanych szpitali? Zasadnoæ pewnych dzia³añ nie zale¿y jedynie od tego, czy znajduj¹
poparcie w spo³eczeñstwie i u sponsorów, lecz tak¿e od innych przes³anek, np.
formy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Dobrze jest wyranie oddzieliæ to, co jest obowi¹zkiem pañstwa wobec obywateli, od tego, co  chc¹c nie
chc¹c  obywatele musz¹ wzi¹æ na siebie. Amerykañski system, w którym trzeci
sektor to tak¿e szpitale i szko³y wy¿sze, uzasadnia utrzymywanie tych instytucji
ze rodków pozabud¿etowych. Inaczej jest w krajach europejskich, w których
nie jest to problem obywateli, lecz pañstwa (pañstwo socjalne). To problemem
administracji jest zdobyæ rodki na utrzymanie tych instytucji. Oczywicie organizacje obywatelskie mog¹ przej¹æ obowi¹zki pañstwa, ale wraz z odpowiednimi
rodkami. Wspomaganie bud¿etowych instytucji przez obywateli powinno poci¹gaæ za sob¹ zwiêkszon¹ kontrolê nad dzia³alnoci¹ pañstwa. W przeciwnym
razie takie zbiórki s¹ jedynie kolejnym podatkiem, tyle ¿e dobrowolnym, a zaoszczêdzone w ten sposób pieni¹dze (np. na s³u¿bie zdrowia) administracja mo¿e
przeznaczyæ na dowolne, niekoniecznie akceptowane przez obywateli cele.
Spróbujmy wiêc opisaæ podstawowe ró¿nice miêdzy dwoma rodzajami mylenia o sektorze. Z jednej strony, mamy samoorganizacjê widzian¹ jako forma samopomocy (rozumianej szeroko  ³¹cznie z pomoc¹ dla samopomocy), z drugiej 
samoorganizacjê rozumian¹ jako forma partycypacji obywatelskiej, tworzenie cia³
porednicz¹cych, niepolitycznej reprezentacji. Pierwsza to g³ównie sposób rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, druga to najczêciej forma artykulacji i reprezentacji interesów  zarówno w³asnych, jak i okrelonych grup upoledzonych
(advocacy), a wreszcie interesu wspólnego czy dobra wspólnego.
Aby pokazaæ ró¿nice miêdzy tymi modelami, zwróæmy uwagê na niektóre ich
cechy. Mamy wiêc raczej kapitalistyczn¹ wizjê samozaradnoci (z odwo³ywaniem
siê do jednostki jako najlepiej dbaj¹cej o w³asne interesy) w opozycji do podejcia
solidarystycznego, gdzie dobro wspólnoty umo¿liwia realizacjê celu jednostkowego. Oznacza to perspektywê prywatnej inicjatywy, drobnej przedsiêbiorczoci
i np. z za³o¿enia wspomagaj¹cych konsumpcjê kas zapomogowo-po¿yczkowych,
29
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w przeciwieñstwie do np. ró¿nego typu spó³dzielni (od mieszkaniowych po spó³dzielnie producentów i konsumentów) i innych form gospodarki spo³ecznej (w tym
np. towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych).
W obu podejciach myli siê o partycypacji pracowniczej, lecz w pierwszym
przypadku jest to raczej forma akcjonariatu (np. ESOP  Employee Stock Ownership Plans), w drugim za jakie formy demokracji przemys³owej.
Jak ju¿ wspomnielimy, w jednym modelu placówki us³ug publicznych bardziej przypominaj¹ prywatny biznes, w drugim  pañstwow¹ instytucjê.
I na koniec to, co ma bezporedni zwi¹zek z infrastruktur¹. Formy organizacyjne w pierwszym modelu to raczej nieformalne grupy samopomocowe i du¿e
prywatne fundacje realizuj¹ce wizje fundatorów, w drugim za  demokratyczne
struktury zrzeszeniowe  stowarzyszenia i zwi¹zki. Na krañcach, z jednej strony,
mamy model pluralistyczny, gdzie organizacje dzia³aj¹ w du¿ej mierze niezale¿nie od siebie, wykorzystuj¹c do walki o swoje interesy struktury polityczne
i tradycyjny lobbing, korzystaj¹c raczej z dzia³aj¹cych na zasadach parakomercyjnych instytucji wspieraj¹cych i wspó³dzia³aj¹c jedynie w realizacji konkretnych dzia³añ. Z drugiej strony  model neokorporacyjny, w którym organizacje
si³¹ wspólnego dzia³ania wymuszaj¹ zmiany polityki rz¹du (np. w Niemczech
mechanizm ten jest na sta³e wpisany w system polityczny), tworz¹ organizacje
przedstawicielskie mog¹ce reprezentowaæ zrzeszone organizacje i opieraj¹ wspó³dzia³anie na celach d³ugofalowych  politycznych30 .

Czy w Polsce mamy do czynienia z konfliktem
tych dwóch modeli?
Po 1989 r. inicjatorzy dzia³añ obywatelskich chêtnie czerpali z dowiadczeñ
ró¿nych krajów. Razem z pomys³ami przejmowalimy podstawowe za³o¿enia ideologiczne. Chcia³bym przypomnieæ tu dwa wydarzenia, które mia³y miejsce nieledwie dziesiêæ lat temu.
We wrzeniu 1989 r. na Uniwersytecie Warszawskim odby³a siê, z inicjatywy
Stowarzyszenia Solidarité France-Pologne, konferencja Zasady funkcjonowania ruchu stowarzyszeniowego, której efektem by³o powstanie Biura Informacji
o Fundacjach i Stowarzyszeniach BIFIS oraz przekszta³cenie siê powielaczowego Biuletynu Inicjatyw Spo³ecznych w miesiêcznik Asocjacje.
W marcu 1990 r. odbywa siê w Gdañsku I Polsko-Amerykañska Konferencja Samopomocy Spo³ecznej, a w maju wychodzi pierwszy numer Pisma
30
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Samopomocy POMOST wydawanego przez Wojewódzki Zespó³ Pomocy Spo³ecznej w Gdañsku.
Te dwa wydarzenia byæ mo¿e nie s¹ wystarczaj¹co reprezentatywne, ale wyranie pokazuj¹ tê pocz¹tkow¹ dwoistoæ sektora. Co prawda, mimo chwilowej
równoleg³oci czy alternatywnoci pojêæ organizacje samopomocy i ruch stowarzyszeniowy (i np. w analogii ruch ekologiczny) po³¹czy³y siê z czasem w
jedno  organizacje pozarz¹dowe. Jednak podzia³ ten nie do koñca straci³ na
znaczeniu. Niew¹tpliwie samopomocowe s¹ np. korzenie Sieci SPLOT (co widaæ chocia¿by w pierwotnych nazwach: Bank Inicjatyw Samopomocowych 
póniejszy KLON, Biuro Obs³ugi Ruchów Samopomocowych BORIS, Lubelski
Orodek Samopomocy LOS). Tu wypowied Andrzeja Jurosa jest charakterystyczna: Rodz¹cy siê tzw. trzeci sektor po stosunkowo krótkim czasie odszed³
od nazwy organizacje samopomocy spo³ecznej na rzecz kiepskiej kalki jêzykowej organizacje pozarz¹dowe. Zrezygnowano z akcentowania istoty i roli samopomocy na rzecz umiejêtnoci technicznych. (...) nale¿y wyranie odró¿niæ etykê
samopomocy spo³ecznej od etyki, jaka obowi¹zuje tzw. organizacje porednie
(...) (LOS nr 3/1996)
Z drugiej strony, ci¹gle s¹ widoczne równie¿ przejawy mylenia w innym duchu, i tak np. w ruchu towarzystw regionalnych widaæ przekonanie, ¿e jest w
Polsce potrzebny silny ruch stowarzyszeniowy postrzegany jako jeden z segmentów pluralistycznego modelu ¿ycia spo³ecznego. Potrzebny jest jako zbiorowe
przedsiêwziêcie zmierzaj¹ce do ustanowienia nowego porz¹dku rzeczy. Musi on
wyrastaæ z niezgody na zastany stan spraw. Niech powstaje z niepokoju, niech
si³ê sw¹ czerpie z niezadowolenia bie¿¹c¹ form¹ ¿ycia oraz nadziei i têsknoty do
nowych jego kszta³tów (A.J. Omelaniuk, 1998) w podobny sposób (w ogólnych
zarysach) myl¹ np. ekolodzy.
Nie jest to oczywicie jedynie ró¿nica pomiêdzy bran¿¹ kultury (czy ekologii)
a pomocy spo³ecznej (czy zdrowia). Te podzia³y id¹ w poprzek bran¿. I tak np.
wiele organizacji z zakresu kultury uzupe³nia zadania pañstwowego mecenatu
w kulturze, a z drugiej strony, czêæ organizacji socjalnych (sztandarowym przyk³adem mog¹ tu byæ np. organizacje bezrobotnych) próbuje nie tyle (czy nie tylko) realizowaæ pewne mo¿liwoci samopomocy, ile poprzez swoj¹ dzia³alnoæ
(np. parapolityczn¹) wp³ywaæ na tworzenie tych mo¿liwoci.
Obydwa modele tylko w pewnym stopniu mog¹ byæ postrzegane jako konkurencyjne. Tylko wtedy, gdybymy mówili o sporach ideologicznych dotycz¹cych
wzajemnych proporcji udzia³u obu wizji w tworz¹cym siê uk³adzie spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce. Jednak taka debata siê nie odby³a, a rodowisko
dzia³aczy nie jest zainteresowane jej prowadzeniem. Praktycznie mielimy do czynienia z jednym doæ burzliwym sporem  instytucje wspieraj¹ce kontra struktury
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parasolowe31. Z jednej strony pada³y argumenty o niedemokratycznoci rozwi¹zañ proponowanych przez orodki wsparcia, z drugiej  mówiono o koniecznoci powolnego dojrzewania ruchu do takich form reprezentacji (a czasem
wrêcz o personalnym i ambicjonalnym pod³o¿u ataku parasolowców). Nie
uda³o siê jednak tej dyskusji wpisaæ w szersze widzenie roli trzeciego sektora
w III Rzeczypospolitej i dlatego te¿ nie przynios³a ona jasnego okrelenia stanowisk  poza deklarowanymi preferencjami co do form wspó³pracy. Mamy
wiêc w tej chwili pasuj¹c¹ raczej do modelu samopomocowego pluralistyczn¹
strukturê trzeciego sektora. Co prawda, powstaj¹ np. zwi¹zki stowarzyszeñ organizacji socjalnych, g³ównie we wspó³pracy z Niemcami (co oznacza, ¿e czêciowo za ich pieni¹dze). Mog³oby to sugerowaæ mo¿liwoæ ewoluowania,
przynajmniej bran¿y socjalnej, w kierunku rozwi¹zañ korporacyjnych. Jednak
s³aboæ polityczna takich wielkich, posiadaj¹cych zaplecze w wielu organizacjach struktur (jak Krajowa Rada Osób Niepe³nosprawnych czy Krajowa Rada
Towarzystw Regionalnych), ka¿e sceptycznie patrzeæ na te wysi³ki.
Wa¿ne z tego punktu widzenia s¹ dowiadczenia ruchu FIP, w tym i I Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych, które dowiod³y, i¿ mo¿na znaleæ p³aszczyznê wspó³pracy. Jednak póniejsza dzia³alnoæ ruchu FIP-owskiego
posz³a niestety w kierunku tworzenia centrów informacyjnych, a nie zak³adanej pierwotnie formu³y nieskrêpowanej wymiany myli. Przyczyni³y siê do tego
równie¿ próby instytucjonalnego zbli¿enia z najsilniejsz¹ struktur¹ samopomocow¹  z uwagi na personaln¹ i organizacyjn¹ integracjê z nurtem samopomocowym (chodzi tu o instytucjonaln¹ wspó³pracê z Sieci¹ SPLOT32 ) co w
jakim stopniu, w moim przekonaniu, pozbawi³o ruch spo³eczny jego w³asnej
dynamiki. Mylê jednak, i¿ przygotowane przez Stowarzyszenie na rzecz FIP
Memorandum33 , w którym po doæ wyranych kontrowersjach wokó³ projektu
ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego (wiele z prowadzonych wówczas
dyskusji mo¿na by ogólnie rozpisaæ na dyskurs pomiêdzy wizj¹ samopomocy
a partycypacji) znów odnajduje siê wywa¿one stanowisko reprezentuj¹ce interesy ca³ego trzeciego sektora. To dobra wró¿ba przed zbli¿aj¹cym siê II OFIP.

Por. np. polemikê  Jerzy Boczoñ w Roczniaku nr 1 i Piotr Konczewski w Biuletynie Forum Fundacji Polskich nr 12/1996.
32
Por. np. Ryszard Skrzypiec Po co nam FIP Sedno-MOST nr 7/1998.
33
Red.: Dokument przygotowany przez Stowarzyszenie na rzecz FIP i podpisany przez wielu dzia³aczy sektora
pozarz¹dowego by³ prób¹ nazwania tego, co ³¹czy wiêkszoæ organizacji pozarz¹dowych w ich zapatrywaniu na w³aciwy kszta³t relacji miêdzy nimi a administracj¹ publiczn¹ (Asocjacje nr 10/1998).
31
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Trzeci zapomniany model, czyli pozarz¹dowa rewolucja
Jest jeszcze jeden model trzeciego sektora, o którym zazwyczaj siê nie mówi,
choæ to w³anie od teoretycznej wizji tego modelu, sformu³owanej przez Gramsciego a mówi¹cej o rewolucyjnym przejêciu roli pañstwa przez spo³eczeñstwo
obywatelskie, wywodzi siê, jak ju¿ wspomnielimy, samo pojêcie. Jednak to
nie teoretyczne konstrukcje decyduj¹ o tym, ¿e jest to model wart przedstawienia. Historia rewolucji pokaza³a, od Rewolucji Francuskiej zaczynaj¹c, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie  w sytuacji gdy w³adza pañstwowa upada  próbuje
tworzyæ oddolne struktury w³adzy  nazywane najczêciej radami. Rady to
w istocie samorz¹d budowany od do³u. Najpierw w fabryce czy w osiedlu, póniej w dzielnicy i miecie, na koniec na poziomie ogólnokrajowym. To o tym,
jako o próbach budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego metod¹ amerykañsk¹
w warunkach europejskich, pisa³a Hannah Arendt: Jak w przypadku umów,
stowarzyszeñ i konfederacji w historii Ameryki Pó³nocnej okresu kolonialnego, tak i tutaj obserwujemy, w jaki sposób zasada federacji, zasada zwi¹zku
i przymierza pomiêdzy odrêbnymi jednostkami pojawia siê na gruncie samego
dzia³ania, nie za pod wp³ywem teoretycznych spekulacji o mo¿liwoci powstania rz¹du republikañskiego na du¿ych obszarach. (...) Wspólnym celem by³o
stworzenie nowej formu³y politycznej, nowego systemu republikañskiego, który
opiera³by siê na »podstawowych republikach« w taki sposób, ¿e w³adza centralna nie pozbawia³aby cia³ ustawodawczych ich pierwotnej w³adzy do stanowienia (Arend, 1986). Aby jednak nie wi¹zaæ tych form samoorganizacji jedynie
z historycznymi rewolucjami, warto przypomnieæ np., ¿e by³y to w 1956 roku
najd³u¿ej bronione wyspy wolnoci w trakcie antysowieckiej rewolucji na
Wêgrzech. W podobny sposób organizowa³o siê spo³eczeñstwo obywatelskie
w Polsce, zarówno w 1980 r. (idea samorz¹du pracowniczego  przynajmniej
jeden z jej g³ównych nurtów  i strajku czynnego), jak i w roku 1989 (ruch
Komitetów Obywatelskich). Nic wiêc dziwnego, i¿ zarysowany przez opozycjê
antykomunistyczn¹ lat osiemdziesi¹tych idea³ spo³eczeñstwa obywatelskiego,
zasadniczo niesprzeczny z tradycj¹ chrzecijañskiej Europy, paradoksalnie bli¿szy jest amerykañskiemu wcieleniu ³adu demokratycznego (Ireneusz Krzemiñski, 1988). Bitwa o Komitety Obywatelskie i samorz¹dy pracownicze z przyczyn
ideologicznych pomijana jest w wiêkszoci opracowañ milczeniem (wszak¿e
przegrani nie maj¹ racji). Odwo³ania do programu Solidarnoci z 1981 r. Samorz¹dna Rzeczpospolita opieraj¹ siê jedynie na chwytliwym hale, a nie istocie tamtego dokumentu, w którym samorz¹d pracowniczy by³ co najmniej równie
wa¿ny jak samorz¹d terytorialny. £atwoæ, z jak¹ zapomina siê o tych rewolucyjnych formach spo³eczeñstwa obywatelskiego, nie jest tylko polsk¹ specyfik¹ (jeszcze raz odsy³am do pozycji Hannah Arendt), choæ w³anie dowiadczenia
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polskie po raz kolejny potwierdzi³y ¿ywotnoæ (i jednoczenie krótkotrwa³oæ)
tych form samoorganizacji.
Zwracam pañstwu uwagê na ten trzeci model spo³eczeñstwa obywatelskiego
nie tylko z szacunku dla prawdy. Mylenie o takim modelu (oczywicie raczej nie
w czystej postaci) bliskie jest wielu radykalnym rodowiskom m³odzie¿owym, w
tym np. ekologicznym i kulturalnym (czy mo¿e raczej kontrkulturowym), i choæby w ten sposób obecne jest w myleniu o trzecim sektorze.
Mylê, ¿e gdzie pomiêdzy dwoma omówionymi wy¿ej, g³ównymi modelami (i mo¿e trochê  ze wzglêdu na solidarnociowe sentymenty i coraz wiêkszy
aktywny udzia³ m³odzie¿y w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego  tak¿e i trzecim) tworzy siê nasza pozarz¹dowa rzeczywistoæ. Trochê szkoda, ¿e
bez naszej wiadomoci.
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Nie tylko wybory
Asocjacje nr 4/1990

Emocje wywo³ane wyborami na Prezydenta34 s¹ ogromne. Zniechêceni propagandowymi has³ami o demokracji socjalistycznej opowiadamy siê twardo za
demokracj¹ bezprzymiotnikow¹. Jednak w ci¹gu roku prób powrotu do normalnoci nieraz ju¿ przekonalimy siê, ¿e demokracje zachodnie ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹  wystarczy przypomnieæ dyskusje nad ró¿nymi ordynacjami wyborczymi.
Jakby tego by³o ma³o, okazuje siê, i¿ demokracja opiera siê nie tylko na wyborach do parlamentu czy w³adz lokalnych. Czêsto zapominamy, ¿e posiada ona
tak¿e dodatkowe elementy  czy mo¿e raczej mechanizmy, które zapewniaj¹ jej
sprawne funkcjonowanie.
Czêsto podkrela siê istnienie podzia³u na demokracjê przedstawicielsk¹
i bezporedni¹. Najprociej mówi¹c, demokracja przedstawicielska opiera siê na
wyborze przedstawicieli, którzy reprezentuj¹ dan¹ spo³ecznoæ, dysponuj¹c równoczenie mandatem wypowiadania siê w jej imieniu. Obywatel decyduje wiêc
tylko o tym, kto w jego imieniu ma wystêpowaæ. W demokracji bezporedniej
ka¿dy wypowiada siê we w³asnym imieniu, a o wyniku np. referendum decyduje
wiêkszoæ.
Stosunek do form demokracji bezporedniej nie jest w krajach zachodnich
jednakowy. W Stanach Zjednoczonych prawodawstwo niektórych stanów (np.
Kalifornii) umo¿liwia, poprzez zebranie w odpowiednim czasie okrelonej liczby podpisów, wymuszenie przez czêæ obywateli referendum maj¹cego wykazaæ
stosunek spo³ecznoci do danego problemu. Pewne za decyzje, np. zmiany
konstytucji stanowej, uchwalanie niektórych podatków, wypuszczanie papierów
wartociowych, musz¹ byæ zawsze poddane pod bezporednie g³osowanie obywateli. Spo³eczeñstwo zaopatrzone w takie mechanizmy kontroli w³adzy mo¿e
34
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doprowadziæ do zmian w ustawodawstwie, wymieniæ swojego przedstawiciela,
który dzia³a wbrew interesom wyborców itp. Nie mo¿na tu nie wspomnieæ o Szwajcarii, gdzie niektóre kantony nadal opieraj¹ w³aciwie wszystkie swoje zarz¹dzenia na decyzjach uzgodnionych w bezporednim g³osowaniu.
W Polsce sprawa referendum wyp³ynê³a podczas dyskusji wokó³ budowy elektrowni atomowej w ¯arnowcu. Rz¹d nie chcia³ zgodziæ siê na referendum (wed³ug naszego prawa nie musi), a wyniki g³osowania nie musia³y byæ  i oficjalnie
nie by³y  przez rz¹d respektowane. Teraz dyskutuje siê nad mo¿liwoci¹ przeprowadzenia referendum w sprawie nowej konstytucji czy ordynacji wyborczej
do parlamentu. Jak na razie jednak nic nie zapowiada rozwoju tej formy demokracji w naszym kraju.
Pod koniec lat szeædziesi¹tych na fali kontrkulturowych buntów m³odzie¿y
wyp³ynê³o has³o demokracji uczestnicz¹cej. W swej radykalnoci  skrajna decentralizacja decyzji, wizja spo³eczeñstwa jako zbioru dobrowolnych wspólnot 
nie mog³o ono znaleæ poparcia szerszej opinii publicznej. Nie znaczy to jednak,
¿e sam pomys³ nie mia³ dobrych stron. I tu znowu zaskoczenie. Wiele bowiem
ewolucyjnych zmian w sposobie funkcjonowania wspó³czesnych pañstw zachodnich jest jakby dalekim echem tej koncepcji. Tak w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Europie Zachodniej w latach siedemdziesi¹tych pojawi³y siê inicjatywy
i ruchy spo³eczne, które przez specjalistów okrelane s¹ terminem demokratyczne czy nowe dla podkrelenia ró¿nicy dziel¹cej je od tych z XIX i pocz¹tków XX wieku. Ich podstaw¹ s¹ autentycznie oddolne, g³ównie lokalne inicjatywy,
które je¿eli nawet ³¹cz¹ siê w jakie struktury ogólnokrajowe (tak powsta³a np.
Partia Zielonych w RFN), to zachowuj¹ daleko id¹c¹ autonomiê. Mo¿na tu równie¿ zaliczyæ ruch stowarzyszeniowy zajmuj¹cy siê za³atwianiem konkretnych
spraw lokalnych, jak spo³eczna s³u¿ba zdrowia, system s¹siedzkiej opieki nad
dzieæmi itp. Tak¿e popularny w tej chwili w Stanach ruch community services,
w którym chodzi po prostu o rozwi¹zywanie, bez ogl¹dania siê na pañstwo, rozmaitych problemów spo³ecznoci w³asnymi si³ami w czasie wolnym (zmniejsza
siê przez to podatki, które pobiera³by rz¹d na za³atwienie tych spraw, ale tak¿e
tworzy poczucie wspólnoty).
Demokracja taka przejawia siê czasami bezprawnym zajmowaniem pustostanów, innym razem protestem przeciw budowie elektrowni atomowej, dzia³alnoci¹ charytatywn¹ (która mo¿e byæ nawet dotowana przez pañstwo, gdy¿ jest
tañsza i skuteczniejsza od instytucjonalnej) czy po prostu porz¹dkow¹.
W tym kontekcie wa¿ne wydaje siê podkrelenie, i¿ demokracja to, godnie z
etymologi¹, w³adza ludu, musi byæ wiêc form¹ aktywnoci spo³ecznej, a nie
sztywnym podporz¹dkowaniem siê odgórnie ustanowionym przepisom prawnym.
Przepisy bowiem trzeba doskonaliæ, ich jakoæ sprawdza siê dopiero w praktyce.
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W poszukiwaniu politycznej trzeciej drogi:
demokracja uzgodnieniowa35
Przegl¹d Spo³eczny nr 3/1992

System polityczny w Polsce, chocia¿ daleki jeszcze od ostatecznego skonkretyzowania, stoi w obliczu powa¿nego kryzysu. Brak widoków na szybkie uchwalenie ustawy zasadniczej próbuje siê nerwowo zast¹piæ opracowywaniem ma³ej
konstytucji. Jednak nie tyle ba³agan kompetencyjny, co os³abienie legitymizacji
nowego porz¹dku jest g³ówn¹ przyczyn¹ spadku autorytetu i skutecznoci podstawowych instytucji ¿ycia politycznego.
Rz¹dy Mazowieckiego, wsparte autorytetem Solidarnoci, czy Bieleckiego, legitymizowane poparciem demokratycznie wybranego prezydenta, nie musia³y mieæ wystarczaj¹cego poparcia w sejmie. Inaczej rzecz siê mia³a z gabinetem
premiera Olszewskiego, który móg³ liczyæ jedynie na wiêkszoæ parlamentarn¹
lub... na brak alternatywnych propozycji. S³aboæ demokracji parlamentarnej 
wyra¿aj¹ca siê zarówno w rozdrobnieniu si³ w obu izbach, s³aboci partii i niskiej frekwencji wyborczej, jak i w braku nadziei na zmianê tej sytuacji w kolejnych wyborach  nie umo¿liwia wsparcia reform na autorytecie sejmu. Personalne
ataki na prezydenta, konstytucyjne ograniczenia jego roli oraz niekonsekwencja
dzia³añ uniemo¿liwiaj¹ mu odegranie stabilizuj¹cej dla systemu roli arbitra. Stoimy wiêc w sytuacji politycznego kryzysu nieistniej¹cego jeszcze systemu, który
przy braku widocznych oznak poprawy sytuacji ekonomicznej musi siê szybko
formalnie ukonstytuowaæ, aby unikn¹æ ostatecznej dysfunkcjonalnoci. W obliczu koniecznoci sprawnego przeprowadzenia reform wielu polityków uwa¿a, ¿e
niezbêdne jest wzmocnienie w³adzy wykonawczej  prezydenta lub rz¹du, mimo
i¿ w obu przypadkach oznacza to os³abienie demokratycznej kontroli nad dalszymi kierunkami transformacji. O atrakcyjnoci tego wyboru decyduje fakt, ¿e pomys³y alternatywne  takie jak uzgodnienie przez znacz¹ce si³y polityczne umowy
spo³ecznej, swoistego Paktu dla Polski (wysuwane z ró¿nych zreszt¹ pozycji przez
Solidarnoæ Pracy, Uniê Demokratyczn¹, a ostatnio i OPZZ)  nie nabra³y nigdy
formy konkretnej propozycji.

Trzecie wyjcie
Zabieraj¹c g³os w dyskusji Jak naprawiæ demokracjê? (Rzeczpospolita z 7
maja 1992 r.) Rafa³ Matyja i Kazimierz M. Ujazdowski jasno wskazuj¹ na istnienie
trzeciego rozwi¹zania, które opiera³oby siê na wzmocnieniu udzia³u czynnika
35
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Red.: Warto tu wspomnieæ, ¿e artyku³ ten, bêd¹cy odpowiedzi¹ na omawiany w tekcie tekst Jak naprawiæ
demokracjê? (Rzeczpospolita z 7 maja 1992 r.) Rafa³a Matyi i Kazimierza M. Ujazdowskiego zosta³ w ich
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RYTM, Warszawa 1993) uznany za reprezentatywny dla polskiej idei korporatystycznej.
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spo³ecznego. Wed³ug autorów, przyk³adem takiego podejcia jest stworzenie
sta³ych instytucji konsultowania decyzji pañstwowych ze zwi¹zkami zawodowymi. Propozycja ta zosta³a przez autorów odrzucona, poniewa¿  w ich przekonaniu  jej realizacja przekszta³ca³aby pañstwo obywatelskie o normalnych
procedurach demokratycznych w system uprzywilejowania zwi¹zków zawodowych, podwa¿a³aby zasadnoæ wyborów parlamentarnych, równoæ obywateli
wobec prawa, wspólnotowe pojmowanie pañstwa. Dowodem na to mia³yby byæ:
 niesprawiedliwe praktyki preferowania interesów pracowników wielkich
zak³adów wobec np. emerytów czy przedsiêbiorstw prowincjonalnych,
 odebranie systemowi politycznemu przejrzystoci, stabilnoci i sprawnoci (pog³êbia³aby siê niespójnoæ w³adzy wykonawczej),
 podwa¿enie demokratycznoci systemu.
Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e dowody te, pomimo wyranych deklaracji autorów,
s¹ silnie antyzwi¹zkowe (podzielamy pogl¹d, ¿e eliminacja zwi¹zków zawodowych doprowadziæ by musia³a do wzrostu popularnoci stronnictw politycznych)
i w du¿ej mierze po prostu nieprawdziwe. Kto bowiem, jak nie zwi¹zki zawodowe, najczêciej wystêpuje w obronie grup upoledzonych (np. emerytów)? Je¿eli
chodzi o skutecznoæ i stabilnoæ systemu sta³ych instytucji konsultowania decyzji pañstwowych ze zwi¹zkami zawodowymi, to przyk³ady takich pañstw, jak
Austria czy Szwecja  gdzie udowodniono nie tylko sprawnoæ tego rodzaju rozwi¹zañ w gospodarce, ale tak¿e ich ogromn¹ rolê w utrzymaniu pokoju spo³ecznego  sugeruj¹ zasadnoæ tez przeciwnych ni¿ zaprezentowane w artykule.
Najwa¿niejsze jest jednak pytanie, czy rzeczywicie wprowadzanie takich
instytucji by³oby niedemokratyczne?

Demokracja  model korporacyjny
S³aboæ systemu politycznego jest w du¿ym stopniu spowodowana s³aboci¹
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Gyorgy Bence w artykule Demokracja korporacyjna czy stowarzyszeniowa (Res Publica nr 9-10/1991) analizuj¹c dwie mo¿liwe zasady funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego w krajach bloku
wschodniego sugeruje, ¿e rz¹d wêgierski dryfuje albo nawet celowo steruje naw¹
pañstwow¹ w kierunku korporacyjnym. Równie¿ rz¹dy w Polsce doæ chêtnie
siêgaj¹ po takie rozwi¹zania.
Korporatyzm36 jest form¹ reprezentowania interesów okrelonych grup spo³ecznych poprzez monopolistyczne organizacje (niekoniecznie i nie tylko
36
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Red.: O potrzebie zrehabilitowania pojêcia korporacji w dyskusji nad trzecim sektorem w Polsce patrz: Piotr
Hübner Pojêcia i tradycie samoorganizacji spo³ecznej w Polsce w: Piotr Gliñski i in. (red.) Samoorganizacja spo³eczeñstwa polskiego: Trzeci sektor IFIS PAN 2002.
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poprzez zwi¹zki zawodowe) uznawane przez rz¹d za odpowiednie do prowadzenia negocjacji w imieniu tych grup. Musz¹ one byæ wystarczaj¹co scentralizowane, aby ich przedstawiciele byli upowa¿nieni do prowadzenia rozmów i
zawierania porozumieñ, musz¹ te¿ opieraæ siê w du¿ej mierze na kadrze w³asnych, fachowych doradców. Ta forma reprezentacji interesów znalaz³a zastosowanie w wielu wspó³czesnych systemach zachodnich. Przyjmuj¹ one formê
b¹d wpisanych w system instytucji (Austria), b¹d pozasystemowych uzgodnieñ (kraje skandynawskie).
Pisz¹c o odmianach wspó³czesnego korporatyzmu, zwanego korporatyzmem
liberalnym, nie mo¿na nie wspomnieæ o tym co najczêciej kojarzy siê z pojêciem korporacjonizmu czyli tak zwanym korporatyzmie pañstwowym, którego
próbê realizacji stanowi³y gospodarki pañstw faszystowskich (z ich odgórn¹,
arbitraln¹ form¹ instytucjonalizacji konfliktów). Bowiem jedn¹ z cech wspó³czesnego korporatyzmu jest dobrowolny charakter instytucjonalnej integracji grup
spo³ecznych uwik³anych we wzajemne konflikty (Lehmbruch, 1998). Co prawda,
centralizm struktur korporacyjnych jest nie do pogodzenia z wieloci¹ i ró¿norodnoci¹ stowarzyszeñ, niemniej same te struktury s¹ jedn¹ z form samoorganizacji grup interesu. I na dobr¹ sprawê z teoretycznego punktu widzenia nowemu
korporatyzmowi równie daleko do totalitarnych tendencji pañstwowych, jak i niechêtnej pañstwu myli syndykalistycznej (Matyja i Ujazdowski u¿ywaj¹ wrêcz
okrelenia system syndykalistyczny).

Korporacyjny substytut demokracji
Korporatyzm jest niew¹tpliwie poci¹gaj¹cym pomys³em na rozwi¹zywanie
problemów stoj¹cych przed w³adz¹, prowadz¹cym jednoczenie do stabilizacji
systemu. Umo¿liwia zwiêkszenie uprawnieñ w³adzy wykonawczej nie pozbawiaj¹c spo³eczeñstwa kontroli nad dalszym przebiegiem reform. Na dodatek jest to
forma zalegalizowania i tak ju¿ istniej¹cych praktyk, gdy¿ grupy interesu od dawna
nastawione s¹ raczej na naciski na rz¹d ni¿ na forsowanie swoich postulatów w
dyskusjach sejmowych. Rz¹d natomiast zyska³by, dziêki ustalanym w wyniku
negocjacji porozumieniom, legitymizacjê dla swojej dzia³alnoci.
Nie oznacza to, ¿e model taki jest bez wad czy, co wiêcej, ¿e nadaje siê do
rozwi¹zywania wszelkich problemów spo³ecznych. Brak silnego spo³eczeñstwa
obywatelskiego zawsze mo¿e prowadziæ do nadu¿yæ (jak mia³o to miejsce z Kodeksem Etyki Lekarskiej37 i potencjalnie du¿ej mo¿liwoci rz¹du w tworzeniu
spo³ecznych przedstawicielstw (próby utworzenia struktury reprezentuj¹cej

37
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Red.: Wprowadzony przez korporacyjn¹ izbê lekarsk¹ kodeks etyczny próbowa³ zakazaæ lekarzom przeprowadzania aborcji, choæ prawo polskie takie zabiegi dopuszcza³o.
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organizacje pozarz¹dowe czy te¿ monopolistycznej Fundacji Kultury 38 ). Jednak wiêkszym niebezpieczeñstwem jest mo¿liwoæ uzgadniania decyzji poza
kontrol¹ spo³eczn¹. Jawnoæ negocjacji, wypracowanie jasnych zasad ich prowadzenia mo¿e ograniczyæ niekorzystne zjawiska, takie jak np. niejasny udzia³
Kocio³a w podejmowaniu niektórych decyzji rz¹du. Umo¿liwi równie¿ rozwi¹zanie problemów monopolistycznych praktyk zakorzenionych w pozaprawnej praktyce spo³ecznej (np. dzia³alnoæ Towarzystwa Przyjació³ Dzieci
w sprawach adopcyjnych).
Ciekawym rozwi¹zaniem mog³oby byæ powo³anie w miejsce Senatu Izby
Samorz¹dowej, która reprezentowa³aby nie tylko samorz¹d lokalny, ale równie¿ ró¿ne grupy spo³eczne  zwi¹zki zawodowe, samorz¹dy gospodarcze i zawodowe, przedstawicieli ruchu stowarzyszeniowego itp. Pomys³ ten, który
móg³by byæ swoist¹ realizacj¹ propozycji Solidarnoci z 1981 r. by³, co prawda, obecny w programach wyborczych PSL-Sojuszu Programowego czy Solidarnoci Pracy, ale jako nie s³ychaæ o nim w dyskusjach nad przysz³ym
kszta³tem ustrojowym Polski.
Sprawne dzia³anie tego systemu umo¿liwi³oby ponown¹ legitymizacjê w³adzy, która swoj¹ si³ê czerpa³aby z prawa ustanawianego przez sejm i akceptowanego przez Izbê Samorz¹dow¹, ale tak¿e z poparcia znacz¹cych, zorganizowanych
si³ spo³ecznych. Zwiêkszy³oby to równie¿ mo¿liwoci anga¿owania siê obywateli w przeprowadzane reformy, a brak takiej inicjatywy spo³ecznej bardzo przecie¿ odczuwamy. W dalszej konsekwencji mog³oby to doæ szybko przekszta³ciæ
 przy akceptacji wystêpuj¹cych w tej chwili w roli pozaparlamentarnej opozycji
central zwi¹zkowych  ten korporacyjny substytut demokracji w prawdziw¹ demokracjê, w której rozwi¹zania korporacyjne sprawnie funkcjonowa³yby obok
reprezentacji politycznej.
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Red.: Fundacja Kultury powsta³a w oparciu o pieni¹dze z Narodowego Funduszu Rozwoju Kultury (skarb
pañstwa wniós³ wk³ad 116 miliardów z³  oczywicie starych), jej za³o¿ycielem i wieloletnim prezesem
by³a minister kultury w rz¹dzie premiera Mazowieckiego pani Izabela Cywiñska. Dodatkowo fundacja
by³a szczególnie uprzywilejowana, bowiem przekazane jej darowizny mog³y byæ w ca³oci odpisywane
od podstawy opodatkowania. Przy darowiznach na rzecz innych fundacji odpis ten nie mo¿e przekraczaæ
10% podstawy. Efekt  ogromne straty na dzia³alnoci gospodarczej (skala strat rzêdu 52 czy 250 mld
z³otych nie pozwala nikomu na lansowanie opinii, ¿e mog³o je spowodowaæ jedno czy dwa nieudane przedsiêwziêcia)  spowodowa³y wielkie oburzenie i chêæ zwiêkszenia kontroli nad fundacjami (por. Biuletyn
Fundacji Polskich nr 7/1994).
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Miejsce organizacji pozarz¹dowych
 rozwi¹zania ustrojowe
Asocjacje nr 4-5/96
W ostatnim czasie odby³y siê trzy zupe³nie ró¿ne spotkania, które mo¿na potraktowaæ
jako próby okrelenia miejsca organizacji pozarz¹dowych w tworz¹cych siê strukturach pañstwa i spo³eczeñstwa. Jak ³atwo siê domyliæ, w dyskusjach by³o wiele ró¿nych w¹tków, których pe³ny opis starczy³by na ca³y cykl artyku³ów. W zwi¹zku z tym
spotkania te potraktowalimy jako pretekst do rozwa¿añ, wybieraj¹c jedynie te w¹tki,
które wyda³y nam siê najwa¿niejsze i dotyczy³y rozwi¹zañ ustrojowych.

Konstytucyjne gwarancje spo³eczeñstwa obywatelskiego
W 7/8 numerze Asocjacji z zesz³ego roku sygnalizowalimy problemy, jakie
wi¹¿¹ siê z uchwalaniem nowej konstytucji. 8 marca w Krakowie odby³o siê
seminarium Konstytucja a spo³eczeñstwo obywatelskie, zorganizowane przez
Orodek Studiów nad Demokracj¹ Fundacji Miêdzynarodowe Centrum Rozwoju
Demokracji. Referaty i dyskusje dotyczy³y projektu w du¿ej mierze ju¿ opracowanego. W trakcie obrad kwesti¹ sporn¹ okaza³ siê artyku³ 6, który mówi, ¿e:
Rzeczpospolita Polska gwarantuje wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych, stowarzyszeñ, ruchów obywatelskich, fundacji i innych dobrowolnych zrzeszeñ dzia³aj¹cych na podstawie prawa w celu realizacji interesów oraz
wyra¿ania opinii obywateli.
Oczywicie wydawa³o siê, ¿e mo¿na siê spieraæ tu o konkretne sformu³owania, np.:
 czy organizacje pozarz¹dowe mog¹ dzia³aæ jedynie w celu realizacji interesów oraz wyra¿ania opinii obywateli, a nie mog¹, choæby podobnie jak
partie polityczne (art. 5), wp³ywaæ metodami demokratycznymi na kszta³towanie polityki pañstwa?
 czy dzia³anie na podstawie prawa oznacza, i¿ to prawo ma okrelaæ formy
dzia³ania organizacji, czy te¿ prawo ma jedynie okrelaæ, jakie z tych form
s¹ niedozwolone?
Okaza³o siê jednak, ¿e ró¿nice zdañ (w tym tak¿e wród samych prawników)
dotycz¹ kwestii bardziej podstawowych (dyskusje wokó³ tego artyku³u, które mia³y
miejsce w Komisji Konstytucyjnej, drukuje w odcinkach Biuletyn Forum Fundacji Polskich)39
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Red.: Fragmenty zapisu posiedzeñ Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego dotycz¹cych dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych zamieszczono w numerach 11, 12 i 13 Biuletynu FFP.
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Prof. Jerzy Ciemniewski (cz³onek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego) uwa¿a³, ¿e zapis taki mo¿e s³u¿yæ jedynie ograniczaniu inicjatywy
obywatelskiej. Wed³ug niego, artyku³ 44 mówi¹cy o wolnoci zrzeszania siê jest
wystarczaj¹cy. Z kolei przedstawiciele fundacji i stowarzyszeñ bronili zaciekle
zapisu, który nie tylko okrela dzia³anie organizacji pozarz¹dowych w kategoriach wolnoci obywatelskich (art. 44), ale tak¿e wpisuje je w strukturê ustrojow¹ pañstwa na podobnej zasadzie jak partie polityczne czy samorz¹dy lokalne.
Swoist¹ konkluzj¹ spotkania okaza³a siê wypowied prof. Ciemniewskiego,
który przyzna³, ¿e twórcom projektu konstytucji zabrak³o jasnej wizji pañstwa
(czy jego rola mia³aby siê sprowadzaæ np. do roli stró¿a nocnego, czy te¿ opieraæ siê o zasadê pomocniczoci pañstwa  gdzie pañstwo wspomaga obywateli
w ich dzia³aniach, a anga¿uje siê jedynie w te problemy, których obywatele nie
potrafi¹ rozwi¹zaæ sami).

Parlamentarne prze³o¿enie
Organizacje pozarz¹dowe, co wykazuj¹ zarówno badania statystyczne, jak i
wypowiedzi poszczególnych dzia³aczy, boj¹ siê upolitycznienia. St¹d z ulg¹
ich przedstawiciele przyjêli 28 marca zaproszenie na spotkanie miêdzypartyjnego Parlamentarnego Zespo³u ds. Edukacji Obywatelskiej. Dyskutowano na
temat legislacji, a szczególnie o ci¹gle nad nami wisz¹cej nowelizacji ustawy o fundacjach. Zgodnoæ pogl¹dów by³a tak du¿a, ¿e zdecydowano siê rozpocz¹æ sta³¹ wspó³pracê.
W tej chwili trudno przewidzieæ efekty takiego wspó³dzia³ania. Du¿o zale¿y tu nie tylko od mo¿liwoci i szybkoci dzia³ania samego Zespo³u (koniec
Kadencji Sejmu mo¿e zatrzymaæ prace), ale i od jasnego artyku³owania interesów sektora przez jego przedstawicieli. Niew¹tpliwie jednak jest to kolejny
krok (po deklaracjach pani marsza³ek Zofii Kuratowskiej na spotkaniu w Senacie 12 czerwca ubieg³ego roku) ku zinstytucjonalizowaniu kontaktów organizacji pozarz¹dowych nie z konkretnymi partiami, lecz z przyjaznymi idei
aktywnoci obywatelskiej pos³ami i senatorami.
Warto tu wymieniæ parlamentarzystów, którzy brali udzia³ w spotkaniu i którzy s¹ potencjalnymi sprzymierzeñcami naszych wysi³ków: Zbigniew Bujak,
Ryszard Faszyñski, Piotr Marciniak, Maria Nowakowska, Janusz Piechociñski,
Ryszard Setnik, Artur Siedlarek, Ma³gorzata Winiarczyk-Kossakowska, Zbigniew
Janas, Joanna Starêga-Piasek, Henryk Wujec.

Organizacje po¿ytku publicznego
Kolejne wa¿ne spotkanie odby³o siê 3 kwietnia w Instytucie Pracy i Spraw
Socjalnych i dotyczy³o przygotowywanej ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego. Organizatorami spotkania byli prof. Jerzy Hausner (Dyrektor Generalny
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w URM, szef Zespo³u Doradców Wiceprezesa Rady Ministrów) i prof. Stanis³awa
Golinowska (Dyrektor IPiSS). Omawiana ustawa w za³o¿eniu nie ma kreowaæ
nowego typu instytucji, chodzi o stworzenie mechanizmów, które pozwala³yby
organizacjom pozarz¹dowym (ale tak¿e innym podmiotom prawnym) uzyskiwaæ
specyficzny status potwierdzony certyfikatem, który uprawnia³by do zwolnieñ z
podatku dochodowego, zwolnieñ z op³at celnych, zwolnieñ lub stawki 0 w podatku VAT, ulg w op³atach z tytu³u najmu lub dzier¿awy nieruchomoci, otrzymywanie dotacji bud¿etowej lub subwencji owiatowej itp.
Co nam, organizacjom pozarz¹dowym, taka ustawa mog³aby przynieæ?
Po pierwsze, wreszcie ustalono by ró¿nicê miêdzy pobieraniem op³at i datków od klientów a dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Do tej pory przepisy praktycznie
uniemo¿liwiaj¹ pobieranie nawet symbolicznych kwot od beneficjentów pomocy. Traktowanie czêciowego zwrotu kosztów dzia³alnoci statutowej jako dzia³alnoci gospodarczej, w sytuacji gdy ani pañstwo, ani prywatni sponsorzy nie s¹
w stanie w pe³ni zapewniæ dalszego funkcjonowania istniej¹cym organizacjom,
oznacza dla nich powoln¹ mieræ.
Po drugie, uniezale¿ni siê zwolnienia podatkowe czy celne od widzimisiê urzêdników. Niejasnoci przepisów prawnych wielokrotnie prowadzi³y do tego, ¿e
mo¿liwoci korzystania z ulg by³y ograniczone, a dzia³acze spo³eczni, zamiast
wykorzystywaæ swój czas i energiê z po¿ytkiem dla dobra publicznego, u¿erali
siê z urzêdnikami.
Po trzecie, uzyskalibymy to, co nie znalaz³o miejsca w dotychczasowym projekcie nowej Konstytucji. Zapisana zosta³aby wreszcie w prawie polskim zasada
pomocniczoci (subsydiarnoci) pañstwa.
A jakie s¹ niebezpieczeñstwa?
Przede wszystkim niepokój budzi szczegó³owe wyliczenie sfer po¿ytku publicznego. W obecnym kszta³cie propozycji dotyczy to:
 nauki i dzia³alnoci naukowo-technicznej,
 owiaty, w tym równie¿ kszta³cenia przez szko³y wy¿sze,
 kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, tradycji lokalnych i miejscowych zwyczajów, kultury fizycznej i sportu,
 ochrony rodowiska,
 ochrony zdrowia, w tym rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz przystosowania inwalidów do pracy zawodowej,
 indywidualnych us³ug socjalnych (praca socjalna) i opieki spo³ecznej,
 wspomagania rozwoju pañstwa demokratycznego i spo³ecznoci lokalnych.
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Po pewnym czasie (np. 3 lata) ustawa objê³aby wszelkie us³ugi ze sfery u¿ytecznoci publicznej w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.
Po przeczytaniu tej wyliczanki zapewne wielu z Pañstwa ma w¹tpliwoci, czy
mog³oby siê ubiegaæ o certyfikat.
Niepokój budzi tak¿e planowana forma przyznawania certyfikatu. Propozycja
wyznacza na organ wydaj¹cy certyfikat wojewodê w³aciwego ze wzglêdu na
siedzibê podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoæ po¿ytku publicznego. Wojewoda
rozpatrywa³by wnioski po uzyskaniu pozytywnej opinii powo³anego przez siebie
zespo³u, w sk³ad którego wchodziliby zawsze przedstawiciele sejmiku samorz¹dowego, regionalnej izby obrachunkowej, izby skarbowej i, co w dzisiejszej sytuacji by³oby chyba bardzo trudne, podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoæ po¿ytku
publicznego na terenie województwa lub ich zrzeszeñ.
Dotychczasowe dowiadczenia organizacji z administracj¹ pañstwow¹, a tak¿e upolitycznienie w warunkach polskich urzêdu wojewody budz¹ opory przeciw
takiemu rozwi¹zaniu.
Na drodze ku lepszemu rozwi¹zaniu
Zainteresowanie zarówno parlamentarzystów, jak i przedstawicieli administracji rz¹dowej kontaktami z organizacjami pozarz¹dowymi, a tak¿e rozpoczêcie
dyskusji nad miejscem trzeciego sektora w tworz¹cym siê systemie spo³eczno-politycznym mo¿e oznaczaæ, ¿e waga dzia³alnoci obywatelskiej zosta³a w koñcu
doceniona, co budzi nadziejê na lepsz¹ przysz³oæ.

Pañstwo ¿ebracze
Asocjacje nr 12/1996

10 grudnia w Hotelu Mariott w Warszawie odby³a siê konferencja Pozyskiwanie funduszy dla szpitali wród spo³ecznoci lokalnej zorganizowana przez
Fundacjê Przyjaciele Szpitala Dzieciêcego przy Litewskiej. Jej celem by³o propagowanie dowiadczeñ fundacji wród pracowników szpitali z ca³ej Polski. Organizatorzy tak opisywali potrzebê zak³adania fundacji wspieraj¹cych placówki
s³u¿by zdrowia: W szczególny sposób kryzys dotkn¹³ sektor opieki zdrowotnej,
który i tak w wiêkszoci krajów tego regiony Europy nigdy nie cierpia³ na nadmiar pieniêdzy. Wraz z upadkiem poprzedniego systemu, a co za tym idzie, bud¿etu centralnie planowanego, tradycyjny strumieñ rodków kierowanych na
publiczn¹ opiekê medyczn¹, który nigdy nie by³ zbyt obfity, zacz¹³ wysychaæ.
Pojawi³o siê pytanie: co dalej? Pozwoliæ na dalszy upadek placówek s³u¿by zdrowia? Czy te¿ szukaæ innych mo¿liwoci rozwi¹zywania problemów, z jakimi przysz³o siê zmagaæ instytucjom publicznym? Na szybk¹ poprawê sytuacji finansów
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pañstwa, czego efektem mog³oby byæ silniejsze wsparcie rodkami bud¿etowymi
placówek s³u¿by zdrowia, trzeba bêdzie jeszcze d³ugo poczekaæ. Do tego czasu
instytucje te bêd¹ wymagaæ wsparcia pozabud¿etowymi rodkami.
Czy tak jest rzeczywicie? Czy zbiórki na szpitale, szko³y, domy kultury, akcje takie, jak Zima dzieciaków czy Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy, rzeczywicie wspomagaj¹ reformy, czy te¿ wrêcz przeciwnie? Takie pytania pojawiaj¹
siê czasami, ale w atmosferze radoci, ¿e oto znów uda³o siê komu pomóc, nie
znajduj¹ zrozumienia.
Janina Ochojska (Gazeta Wyborcza z 8 listopada 1996 r.) pisze na temat
akcji Zima dzieciaków: skoro najwy¿si urzêdnicy pañstwowi chc¹ pokazaæ
siê z dobrej strony i zbieraæ pieni¹dze na ulicach, pozwólmy pokazaæ siê im
ze strony jeszcze lepszej  niech zamiast topiæ pieni¹dze powiedzmy w BG¯,
oddadz¹ je domom dziecka. W koñcu nie ¿¹damy od nich wiele  tylko wywi¹zania siê z podstawowych zobowi¹zañ. Wtedy bêdzie mo¿na zrobiæ nastêpny krok i przeznaczyæ pieni¹dze zebrane dziêki spo³ecznej ofiarnoci na
to, czego w domach dziecka brakuje, a czego kupienia z pewnoci¹ od pañstwa oczekiwaæ nie mo¿emy.
I co siê dzieje  zbierane spo³ecznie pieni¹dze id¹ na ubranie, wy¿ywienie,
opa³. Ministerstwo Edukacji za dofinansowuje akcjê organizowan¹ przez ZSP
Choinka dla dzieciaków dla wychowanków domów dziecka (ZSP ubiega³o siê
o dotacjê z MEN w wysokoci 100 000 nowych z³otych). Inicjatywê niew¹tpliwie potrzebn¹, ale nie w sytuacji, gdy spo³eczeñstwo ratuje niedofinansowane
przez to ministerstwo domy dziecka.
System s³u¿by zdrowia, edukacji, kultury jest w Polsce ci¹gle le zorganizowany i  w obliczu strajków lekarzy, protestów nauczycieli  nie jest to dla nikogo tajemnic¹. Konieczna jest kontynuacja reform, a spo³eczne wsparcie dla
upadaj¹cych jednostek bud¿etowych bez spo³ecznej kontroli dystrybucji rodków to syzyfowa praca. Je¿eli NIK oskar¿a Ministerstwo Zdrowia o niegospodarnoæ np. przy zakupie sprzêtu, to wspania³a sk¹din¹d idea Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy mo¿e budziæ w¹tpliwoci. Czy rzeczywicie mamy z w³asnych pieniêdzy finansowaæ to, co mog³oby byæ sfinansowane z naszych podatków?
(...) Niew¹tpliwie spo³eczna pomoc domom dziecka, szpitalom, szko³om jest
przejawem wra¿liwoci spo³ecznej, zaanga¿owania wielu ludzi na rzecz innych.
Nie mo¿e jednak zast¹piæ zmian systemowych pañstwa, gdzie wp³ywy ze zbyt
wysokich podatków nie pokrywaj¹ nawet minimum potrzeb, których zaspokojenie jest tego pañstwa obowi¹zkiem. Musimy mieæ wiadomoæ, ¿e w tym przypadku de facto pañstwo wyci¹ga do nas rêkê prosz¹c o kolejne datki. To, ¿e robi¹
to w jego imieniu organizacje pozarz¹dowe, ma swoje konsekwencje. Bior¹ one
tym samym na siebie nie tylko odpowiedzialnoæ za sensowne wydatkowanie

nowe1.p65

57

02-09-23, 10:54

58

Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

zebranych funduszy. Powinny równie¿ czuæ siê zobowi¹zane do kontrolowania,
na co przeznaczono zaoszczêdzone w ten sposób bud¿etowe rodki. W innym
wypadku ofiarnoæ spo³eczeñstwa nie przyniesie trwa³ej poprawy.
Zdajemy sobie sprawê, co podkrela³ na wspomnianej wy¿ej konferencji dyrektor wykonawczy Fundacji Przyjaciele Szpitala Dzieciêcego przy Litewskiej
prof. Adam Jelonek, i¿ realia dowodz¹, ¿e nawet w Stanach Zjednoczonych,
gdzie filantropia rzeczywicie przenika ¿ycie Amerykanów, wp³ywy z tej dzia³alnoci np. dla s³u¿by zdrowia, przynosz¹ rocznie oko³o 11 miliardów dolarów, co
w porównaniu z ca³kowitymi rocznymi wydatkami w tym sektorze, wynosz¹cymi bilion dolarów, stanowi nik³y procent. Tak wiêc wp³ywy z dzia³alnoci filantropijnej nie zwalniaj¹ z odpowiedzialnoci za opiekê zdrowotn¹ w³aciwych
instytucji decyzyjnych. Czy jednak zdaj¹ sobie z tego sprawê przedstawiciele
tych instytucji, i co robi¹, aby wy¿ebrane od spo³eczeñstwa dofinansowanie
nie by³o jedynie ci¹g³ym ³ataniem dziur w za ma³ej marynarce?

Fundacje przy placówkach bud¿etowych
 uspo³ecznienie czy komercjalizacja us³ug
(fragment publikacji Bitwa na fundacje, Biblioteka Asocjacji, 1996)

O wrêcz tragicznej sytuacji placówek bud¿etowych s³u¿by zdrowia, owiaty
czy kultury nie trzeba nikogo przekonywaæ. Szko³y, szpitale, muzea bez wystarczaj¹cych rodków na pensje, op³aty (st¹d np. zad³u¿enie placówek owiaty czy
s³u¿by zdrowia), bie¿¹c¹ dzia³alnoæ, najpilniejsze remonty, nie mówi¹c ju¿ o
zakupie nowoczesnego sprzêtu czy perspektywicznych inwestycjach, stanê³y w
obliczu niemo¿liwoci wykonywania swoich zadañ.
Swoistym mechanizmem przystosowawczym by³o powo³ywanie przy takich
placówkach fundacji, które mia³y (czêsto prowadz¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹)
zdobywaæ pieni¹dze na wywi¹zywanie siê bud¿etowej instytucji z zadañ pañstwowych. Trzeba podkreliæ, i¿ w kategoriach takich jak s³u¿ba zdrowia, owiata czy kultura fundacje powo³ane do obs³ugi konkretnych instytucji stanowi³y
ok. 30-50 proc. fundacji dzia³aj¹cych na tych polach (Golinowska, 1994). Mo¿na
tu zatem mówiæ o pewnym zjawisku spo³ecznym, a nie jedynie pojedynczych
przypadkach.
Przyczyny tego zjawiska s¹ doæ jasne  spadek nak³adów bud¿etowych na
us³ugi spo³eczne, i to przy spadku dochodów samego bud¿etu, odk³adanie reformy zdrowia czy owiaty musia³y wywo³aæ dzia³ania przystosowawcze przynajmniej w tych placówkach, gdzie aktywni dyrektorzy nie chcieli ograniczyæ siê
jedynie do bezskutecznego monitowania w³adz o wiêksze pieni¹dze. Jednak ocena tych dzia³añ nie jest ju¿ taka prosta.
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Niew¹tpliwie zwiêkszy³a siê iloæ rodków, którymi mog³y dysponowaæ te
instytucje. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na metody ich zdobywania. Mamy wiêc
do czynienia z typowym poszukiwaniem sponsorów (osób prywatnych i firm).
Z drugiej za strony, mo¿liwa jest dzia³alnoæ gospodarcza, której zyski s¹ przeznaczane na dzia³alnoæ placówki. Jednak z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wi¹za³y
siê pewne niebezpieczeñstwa. Czêsto bowiem dzia³alnoæ ta by³a cile zwi¹zana z misj¹ samej instytucji. Np. fundacje przyszpitalne oferowa³y dodatkowe,
odp³atne us³ugi medyczne, szkolne fundacje dodatkowe, p³atne zajêcia dla dzieci. Ci sami ludzie, którzy pracowali na etacie, czêsto dorabiali sobie (zarabiaj¹c równie¿ dla instytucji) w tych samych pomieszczeniach, u¿ywaj¹c tego samego
sprzêtu i lecz¹c czy ucz¹c te same osoby. Je¿eli dodamy do tego, i¿ dyrektorami
fundacji byli jednoczenie kierownicy placówek wspieranych przez te fundacje,
otrzymamy obraz dwóch nak³adaj¹cych siê na siebie instytucji, w których granice kompetencji i odpowiedzialnoci siê zacieraj¹.
W takim przypadku ³atwo zadaæ pytanie, w jakim zakresie fundacje te pomagaj¹ instytucjom publicznym, przy których i na rzecz których deklaruj¹ swoje
dzia³ania, a w jakim stopniu wykorzystuj¹ te instytucje do realizacji w³asnych,
niekiedy komercyjnych celów? (Golinowska, 1994) A je¿eli nawet przyjmiemy,
¿e w ca³oci dzia³aj¹ na rzecz publicznej instytucji, to na ile wiadczone odp³atnie us³ugi w rzeczywistoci powinny byæ dzia³aniem w³asnym orodka s³u¿by
zdrowia czy szko³y i powinny byæ wiadczone nieodp³atnie.
Mamy wiêc dylemat:
Czy chwaliæ aktywnych i przedsiêbiorczych, którzy:
 dodatkowo zdobywaj¹c pieni¹dze na realizacjê zadañ pañstwowych umo¿liwiaj¹ jednoczenie dorabianie w zawodzie specjalistom, których g³odowe pensje zmusi³yby i tak do poszukiwania innych róde³ dochodów,
 wiadcz¹ obywatelom, co prawda odp³atne, us³ugi, których ci byliby pozbawieni, gdyby takiej dzia³alnoci nie prowadzono?
Czy te¿ krytykowaæ tak¹ dzia³alnoæ, jako nieoficjaln¹ próbê prywatyzacji
pañstwowych us³ug spo³ecznych, dorabianie siê osób prywatnych dziêki infrastrukturze pañstwowej? (...)
Dlaczego jednak u¿ywaj¹c s³owa patologiczna opowiadam siê za drugim
rozwi¹zaniem naszego dylematu? Przecie¿ ka¿dej z instytucji publicznych, która
nadal nie mo¿e sobie poradziæ z bie¿¹cymi problemami, gor¹co radzi³bym powo³anie fundacji. S³owo patologia ma tu swoje znaczenie, choæ wcale nie odnosi siê
do instytucji fundacji. Patologia to nic innego ni¿ anomalia, a koniecznoæ tworzenia dodatkowej instytucji, która jest niczym wiêcej ni¿ wymuszon¹ prawem
fikcj¹, to efekt patologicznego systemu prawnego. Patologicznego, dodajmy, tak¿e
z punktu widzenia samej instytucji fundacji. To fundacje zbieraj¹ ciêgi za to, ¿e
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w pañstwowym szpitalu pobiera siê op³aty. Pañstwo nie chce przyznaæ siê, ¿e
urynkowienie owiaty czy s³u¿by zdrowia oznacza wydatki finansowe ze strony
wiadczeniobiorców. Woli, aby proces komercjalizacji dokonywa³ siê powoli,
oddolnie, na granicy prawa, a jak to podkrela prof. Golinowska, w³anie fundacje i towarzystwa by³y faktycznie jedyn¹ legaln¹ form¹ zdobywania rodków
pozabud¿etowych na dzia³alnoæ szpitali i szkó³. Dla wielu z nich (szczególnie
w s³u¿bie zdrowia) alternatyw¹ wobec pozornie chocia¿ dobrowolnych wp³at by³
system ³apówek. Przytoczmy tu s³owa socjologa Janusza Halika, które wskazuj¹,
i¿ byæ mo¿e fundacje by³y tu najmniejszym z³em: Chwilami wydaje siê, ¿e mamy
tu do czynienia z prawie instytucjonaln¹ polityk¹ przerzucania na barki pacjentów i ich rodzin ciê¿arów utrzymania s³u¿by zdrowia. £apówki stanowi¹ bowiem
dodatkowe ród³o utrzymania dla wielu lekarzy (...). Ta wymuszona prywatyzacja wzajemnych relacji dawców i biorców wiadczeñ medycznych odbywa siê
jednak za cenê olbrzymich spustoszeñ w sferze etyki zawodowej, stresów pacjentów zwi¹zanych z niepokojem o w³aciwe ich zachowanie wobec lekarza
(gdy¿ nie zawsze wiemy, czy wrêczenie ³apówki odniesie po¿¹dany skutek  wci¹¿
dla wielu lekarzy jest ona obraliwa) oraz za cenê ograniczonej (...) dostêpnoci
us³ug medycznych (Halik, 1993).
Po stronie zysków istnienia organizacji przy placówkach bud¿etowych mamy
nie tylko dodatkowe zarobki dla karygodnie op³acanych pracowników sfery bud¿etowej, ale tak¿e dodatkowe rodki dla samych placówek. Z punktu widzenia
systemu czêsto marginalizuje siê ich wielkoæ porównuj¹c z wydatkami bud¿etu.
Takie spojrzenie jest jednak myl¹ce. Dobrze sformu³owa³ to Ryszard Gil, Prezes
Towarzystwa Zachêty Kultury w Katowicach (stowarzyszenia, które w roku 1993
finansowa³o dzia³ania kulturalne na poziomie znacznie wy¿szym ni¿ tamtejszy
Urz¹d Wojewódzki): Z bud¿etu pañstwa i gminy przeznacza siê na kulturê ok.
7 bln z³  udzia³ fundacji i stowarzyszeñ jest niewielki. Ale z tych 7 bln40 z³
przesz³o 90 proc. to koszty utrzymania 40 tys. budynków i kilkudziesiêciu osób
i dlatego znaczenie fundacji i stowarzyszeñ jest ogromne (Biuletyn Forum Fundacji Polskich nr 2/1993). A przecie¿ podobnie jest i w innych dziedzinach wiadcz¹cych us³ugi socjalne. W owiacie od kilku ju¿ lat niemal 90 proc. z nich
[rodków bud¿etowych  przyp. PF] poch³aniaj¹ p³ace i ich pochodne, a tylko
skromn¹ resztê przeznacza siê na wydatki rzeczowe (remonty, zakupy itp.) (Borowicz, 1993). W tym wypadku niewielkie nawet kwoty mog¹ okazaæ siê znacz¹ce. Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy, która w przewa¿aj¹cej mierze
przeznacza zebrane przez siebie fundusze na dofinansowanie bud¿etowych placówek, zebra³a w 1993 r. (dla noworodków) 60 mld z³, a w 1995 r. (dla dzieci
chorych na raka) 73 mld41 . Pozostaje jednak pytanie, czy nie lepiej by³oby, aby
40
41
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fundacje tworzy³y (lub przejmowa³y) szpitale, szko³y, muzea. Wspieranie placówek bud¿etowych rodkami spo³ecznymi w du¿ym stopniu zaciera ró¿nicê
miêdzy tym, co wykonuje pañstwo w ramach swoich obowi¹zków, a tym, co
robi¹ sami obywatele. Z drugiej strony, pozorna komercjalizacja us³ug w placówkach bud¿etowych (które z uwagi na dzia³alnoæ spo³eczn¹ i wykorzystanie pañstwowej infrastruktury musz¹ mieæ mniejsze koszty w³asne) uniemo¿liwia zdrow¹
konkurencjê i w ostatecznym rozrachunku hamuje przemiany strukturalne w s³u¿bie zdrowia, owiacie, kulturze. A przecie¿ efektem tych zmian powinien byæ
podzia³ w sferze us³ug: na placówki bud¿etowe, spo³eczne (finansowane w du¿ej
mierze z pieniêdzy pozabud¿etowych) i prywatne. I znów wina niejasnego podzia³u ról nie le¿y po stronie fundacji, lecz po stronie u³omnego systemu instytucji publicznych. Fundacje ratuj¹c bud¿etowe zak³ady, których pañstwo ci¹gle nie
jest w stanie utrzymaæ na przyzwoitym poziomie, wystêpuj¹ jakby przeciw sobie, nara¿aj¹c siê na kolejne zarzuty i pomówienia.

Fundacje w procesie prywatyzacji
(fragment publikacji Bitwa na fundacje, Biblioteka Asocjacji 1996)

Rola fundacji w przekszta³ceniach w³asnociowych to temat bardzo szeroki.
W najwiêkszym skrócie mo¿na to opisaæ w ten sposób: wbrew przekonaniu wielu sceptycznie nastawionych osób, i¿ rozwój fundacji mo¿liwy jest dopiero
w sytuacji, gdy dostatecznie rozwinie siê i okrzepnie system gospodarki prywatnej, to w³anie fundacje odegra³y (i odgrywaj¹ nadal) ogromn¹ rolê we wspieraniu drobnej i redniej przedsiêbiorczoci. Fundacje rozwoju regionalnego, lokalne
fundacje gospodarcze, sieci orodków doradczych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych, Fundacji Gospodarczej NSZZ Solidarnoæ, Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych
i rednich Przedsiêbiorstw to tylko przyk³ady tej dzia³alnoci.
W tym tekcie chcia³bym jednak pokazaæ zapomniany problem, który jednak
w 1991 i 1992 r. by³ jednym ze sztandarowych hase³ przeciw fundacjom. Twierdzono wówczas, ¿e fundacje s¹ doskona³¹ form¹ omijania popiwku przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe, ¿e bud¿et traci na ich odpisach podatkowych. Zapewne wiele by³o w tamtych czasach nieprawid³owoci. Wiele afer i nadu¿yæ.
Jest to jeden z efektów gwa³townych przemian spo³eczno-gospodarczych. Nie
dotyczy³o to przecie¿ tylko fundacji. I tak straty z powodu nieprawid³owoci w
funkcjonowaniu fundacji w porównaniu z aferami zwi¹zanymi z pañstwowymi
funduszami (np. FOZZ) czy prywatn¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ (np. ART-B) s¹
nieporównywalne. A przecie¿ nieprawid³owoci dzia³ania struktur pañstwowych
nie przekona³y nikogo, ¿e trzeba znieæ pañstwo, a afery gospodarcze, ¿e powinno
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siê przeciwstawiæ wolnemu rynkowi. Tak te¿, s¹dzê, powinno siê podejæ do fundacji prywatyzacyjnych.
Chocia¿ w³aciwie problem fundacji prywatyzacyjnych jest w tej chwili marginalny, wydaje siê, ¿e nie nale¿y pomijaæ go milczeniem. Trzeba wyjaniæ sobie, jakie by³y przyczyny, ¿e ocena dzia³alnoci tych fundacji sta³a siê jednym z
g³ównych elementów tworz¹cej siê negatywnej opinii o wszystkich fundacjach.
A rzecz wygl¹da nastêpuj¹co. Prywatyzowane przedsiêbiorstwa powo³ywa³y
fundacjê, której przekazywa³y na maj¹tek pocz¹tkowy ogromne kwoty z zysku.
Omijaj¹c w ten sposób podatek dochodowy (w czêci dochodów nieprzekraczaj¹cej 10 proc.), a tak¿e tzw. popiwek, który musia³yby zap³aciæ, gdyby pracownikom wyp³acono z tej czêci zysku wynagrodzenia. Fundacja ma za zadanie
wspomagaæ prywatyzacjê poprzez udzielanie po¿yczek z mo¿liwoci¹ umorzenia, zapomóg czy te¿ kredytów dla za³ogi z przeznaczeniem na zakup akcji (Bugajna-Sporczyk i in., 1994). Mog³y byæ to tak¿e ju¿ istniej¹ce fundacje, które
podpisywa³y z zak³adami umowy, w myl których darowane kwoty przeznaczone
by³y na darowizny lub nieoprocentowane po¿yczki dla pracowników tych zak³adów na zakup akcji prywatyzowanych przedsiêbiorstw. Jednym s³owem Skarb
Pañstwa traci³, a bogacili siê pracownicy zak³adów. Informacja NIK podkrela to
wyranie: Stosowane przez fundacje rozwi¹zania dodatkowo nagradza³y pracowników przekszta³canych przedsiêbiorstw, kosztem zysku tych przedsiêbiorstw
(Informacja NIK, 1992)
Sprawa nie jest jednak tak prosta, jak by siê na pierwszy rzut oka wydawa³o.
Po pierwsze, w¹tpliwoci budzi³ aspekt prawny. Nie do koñca by³o wiadomo,
co oczywicie nie najlepiej wiadczy o obowi¹zuj¹cym wówczas ustawodawstwie, czy dzia³ania takie s¹ legalne. W³aciwie kwestia ta zosta³a rozstrzygniêta
dopiero po dwóch latach od badania NIK. W uchwale z 2 lutego 1994 r. S¹d
Najwy¿szy uzna³ za zgodne z prawem sytuacje, gdy celem fundacji ustanowionej przez przedsiêbiorstwo pañstwowe mo¿e byæ udzielania pracownikom tego
przedsiêbiorstwa oprocentowanych po¿yczek na zakup udzia³ów w spó³ce maj¹cej wykupiæ lub wydzier¿awiæ to przedsiêbiorstwo b¹d w spó³kach powsta³ych
z restrukturyzacji innych, rodzajowo okrelonych jednostek.
Jednak jest i drugi wymiar tego zjawiska, o którym siê z przyczyn politycznych woli zapomnieæ. Dzia³alnoæ ta bowiem mia³a nie tylko wymiar ekonomiczny, ale tak¿e spo³eczno-polityczny. Przemian gospodarczych nie udaje siê
zadekretowaæ wbrew nastawieniu spo³eczeñstwa. A w 1989 r. mielimy w
przedsiêbiorstwach pañstwowych doæ znacz¹cy ruch samorz¹dnoci pracowniczej. Równie¿ sami pracownicy, choæ w wiêkszoci popierali kierunki przemian
w³asnociowych, najchêtniej opowiadali siê za prywatyzacj¹ w formie spó³ek
pracowniczych. Jednak kolejne rz¹dy przeciwstawia³y siê tej opcji prywatyzacji
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z pe³n¹ konsekwencj¹ i dopiero aktywnoæ rodowisk pracowniczych wymusi³a
na decydentach pewne w³asne, dostosowane do sytuacji polskiej kierunki przemian (wielorakie cie¿ki prywatyzacji, modyfikacje jej tempa i struktury) (Jarosz,
1993).W ten sposób np. cie¿kê prywatyzacji likwidacyjnej, która umo¿liwia³a
wziêcie zak³adu w leasing pracowniczy, planowano jako uzupe³niaj¹c¹, a w
dotychczasowej praktyce wysunê³a siê ona na czo³o (Muj¿el, 1993).
Jednak pracowników nie by³o staæ na wykup akcji swoich przedsiêbiorstw.
W styczniu 1990 r., jak twierdzili przedstawiciele opcji pracowniczej samorz¹dnoci, Sejm uniemo¿liwi³ finansowanie w³asnoci pracowniczej z nieopodatkowanego zysku przedsiêbiorstwa (Koziar, 1991) udowadniaj¹c, ¿e cz³onkowie
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego zupe³nie zapomnieli o swoich przedwyborczych obietnicach. W tej sytuacji zarówno ruch samorz¹dów pracowniczych,
jak i pozioma struktura Solidarnoci, tzw. Sieæ, zwróci³y siê ku fundacjom jako
mo¿liwoci obejcia tych zakazów. I tak VI Krajowe Forum Samorz¹du Za³ogi
jako po¿¹dane formy organizacyjne ruchu widzia³o: zak³adowe stowarzyszenia,
fundacje przysz³ych akcjonariuszy przedsiêbiorstw oraz regionalne stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze. Za jednym z elementów programu tworzenia
akcjonariatu pracowniczego wed³ug Sieci mia³o byæ przekazanie do 10 proc.
nieopodatkowanych dochodów przedsiêbiorstwa na rzecz Fundacji W³asnoci
Pracowniczej. Fundacje te, powo³ywane w ka¿dym «prywatyzuj¹cym siê» przedsiêbiorstwie, gromadzi³yby rodki i zdobywa³y pieni¹dze na rzecz tworzenia
akcjonariatu pracowniczego  spó³ek pañstwowo-pracowniczych czy kapita³owo-pracowniczych.
Trudno obiektywnie stwierdziæ, na ile fundacje wspomog³y proces uw³aszczania pracowników. Jednak badania z listopada 1991 r. dotycz¹ce 171 przedsiêbiorstw przekszta³conych wg cie¿ki likwidacyjnej (61 proc. sprywatyzowanych
wówczas przedsiêbiorstw) dostarczaj¹ pewnych danych. Otó¿ stwierdzono, ¿e w
przypadku przedsiêbiorstw przekszta³canych w drodze likwidacyjnej w 53 proc.
przedsiêbiorstw powy¿ej 500 pracowników korzystano z po¿yczki na wykup akcji b¹d udzia³ów za porednictwem fundacji. rodki te uruchomi³o tylko 14 proc.
przedsiêbiorstw mniejszych, i dalej: W wiêkszoci przedsiêbiorstw przekszta³conych wg procedury likwidacyjnej ponad po³owa pracowników zakupi³a akcje
lub udzia³y. rodki finansowe pochodzi³y g³ównie z oszczêdnoci w³asnych 
1,1 mln z³ na pracownika oraz zdobytych za porednictwem fundacji  1,7 mln z³
na pracownika. Kredyt bankowy by³ wykorzystywany sporadycznie (Olko-Bagieñska, 1992). Je¿eli dodamy do tego, i¿ przeznaczone na ten cel w³asne oszczêdnoci wynosi³y ok. po³owy redniej pensji, oka¿e siê, ¿e jedn¹ z podstawowych
barier prywatyzacji by³ brak rodków na przejêcie przedsiêbiorstwa. rodki uzyskane dziêki fundacjom stwarza³y dodatkowe mo¿liwoci.
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Pomijaj¹c kwestiê potencjalnych zalet i wad partycypacji pracowniczej, demokracji przemys³owej czy akcjonariatu  pewnym jest, ¿e w polityce przekszta³ceñ w³asnociowych kolejnych rz¹dów solidarnociowych starano siê zignorowaæ
doæ silny ruch spo³eczny i doæ powszechne oczekiwania pracownicze. Akcjonariat pracowniczy (w tym mocno propagowany ESOP  Employee Stock Ownership Plans) by³ prób¹ pogodzenia powszechnego przekonania o koniecznoci
prywatyzacji z silnym przewiadczeniem o potrzebie udzia³u pracowników w
prywatyzowaniu przedsiêbiorstw. Fundacje by³y, jak siê w koñcu okaza³o, zgodn¹ z prawem form¹ finansowania tych przemian. Mo¿na siê ideologicznie nie
zgadzaæ z takim pomys³em na prywatyzacjê w Polsce. Nie zmienia to faktu, ¿e
by³a ona form¹ reprezentowania interesów pracowniczych i, przynajmniej w niewielkim zakresie, okaza³a siê dobrym rozwi¹zaniem.
W tym kontekcie zarzucanie wszystkim fundacjom, w oparciu o przyk³ad
fundacji prywatyzacyjnych, ¿e s¹ form¹ ¿erowania na bud¿ecie pañstwa dla
uzyskania korzyci grupowych, nie jest ju¿ takie oczywiste. To by³a próba wprowadzenia w ¿ycie ciesz¹cej siê doæ du¿¹ popularnoci¹ wizji przemian ustrojowych. Nadu¿ycia z tym zwi¹zane nie by³y jakociowo ró¿ne od nadu¿yæ w
prywatyzacji kapita³owej.

Demokratyczne prawo do b³êdu
Asocjacje nr 9/1999

Gandhi za jedno z niezbywalnych praw gwarantuj¹cych wolnoæ jednostki
uznawa³ prawo do b³êdu. Oznacza to równie¿ prawo do uczenia siê na w³asnych
b³êdach, poszukiwania w³asnej drogi.
Demokracja jest systemem politycznym, który przynajmniej w za³o¿eniach
przyznaje obywatelowi prawo do b³êdu. Wybierasz w wyborach swoich przedstawicieli i je¿eli wybierzesz le, odczujesz to na w³asnej skórze. Tu jednak dzia³a prawo wiêkszoci i odpowiedzialnoæ zbiorowa. Nawet je¿eli g³osowa³e na
ludzi m¹drych, a twoi s¹siedzi w wiêkszoci wybrali le, to bêdziesz musia³ swoje (a mo¿e w³anie cudze) odcierpieæ. Ale nawet w takiej sytuacji nie jeste zupe³nie bezradny. Masz zagwarantowane prawo do próby naprawienia b³êdu.
W Rechinbach w³anie mieszkañcy odwo³ali Radê Miasta. Z prasy trudno dociec
(por. Rzeczpospolita z 9 listopada 1999 r.), czy z punktu widzenia mieszkañców
jest to zastopowanie niegospodarnoci nowego zarz¹du, czy polityczne zwyciêstwo przeciwników nowej w³adzy. Z punktu widzenia demokracji jest to jednak
zwyciêstwo obywateli, i to niezale¿nie od tego, czy wykorzystali swoje prawo do
naprawienia b³êdu, czy do pope³nienia nowego.
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Demokracja ma na szczêcie równie¿ mechanizmy, które broni¹ praw mniejszoci. To kolejny wa¿ny element w prawie do b³êdu. Tym bardziej, i¿ w istocie
swej nie przes¹dza o tym, po czyjej stronie jest racja  wiêkszoci czy mniejszoci. Demokratyczne mechanizmy obrony mniejszoci s¹ w istocie metodami obchodzenia demokracji przedstawicielskiej, gdzie z za³o¿enia zwyciê¿a wiêkszoæ.
Obok referendum (gminnego czy ogólnokrajowego), w którym mniejszoæ mo¿e
po spe³nieniu pewnych wymogów formalnych (w referendum gminnym jest to
np. frekwencja powy¿ej 30 proc.) decydowaæ, mamy te¿ konstytucyjne prawo do
inicjatywy ustawodawczej i skargi konstytucyjnej.
W pierwszym wypadku grupa obywateli, która dostatecznie szybko zbierze
dostatecznie du¿o podpisów pod projektem ustawy, ma prawo omijaj¹c zwyk³e
procedury przedstawiæ ten projekt pod obrady Sejmu. Pierwszy z takich projektów, dotycz¹cy lasów pañstwowych, trafi³ w³anie do Sejmu. To pierwszy dobry
znak. Oczywicie w ten sposób mo¿na te¿ zg³aszaæ ustawy szkodliwe, ale niebezpieczeñstwo nie jest wiele wiêksze ni¿ przy wybraniu szkodliwego pos³a.
Kolejnym elementem, który zak³ada prawo do pomy³ki (tym razem wiêkszoci), jest skarga do Trybuna³u Konstytucyjnego. Niesprawiedliwe prawo
uchwalone przez wiêkszoæ mo¿e byæ przez mniejszoæ zaskar¿one. Przypomnijmy na koniec, ¿e choæ ze skarg¹ tak¹ mog¹ wyst¹piæ np. zwi¹zki zawodowe czy Kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe, to nie maj¹ takiej mo¿liwoci organizacje
pozarz¹dowe ani (jak to proponowali niektórzy pos³owie poprzedniej kadencji) zwi¹zki stowarzyszeñ.
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Siedem odpowiedzi
Asocjacje nr 11/1995

Wa¿nym wydarzeniem dla wszystkich organizacji pozarz¹dowych by³o wystosowanie do kandydatów na prezydenta pytañ42 , które mia³y okreliæ stosunek
przysz³ego prezydenta do aktywnoci obywatelskiej. W terminie Komitet Organizacyjny FIP w Krakowie otrzyma³ siedem odpowiedzi, od Hanny GronkiewiczWaltz, Jacka Kuronia, Andrzeja Leppera, Leszka Moczulskiego, Bogdana
Paw³owskiego, Kazimierza Piotrowicza i Tadeusza Zieliñskiego. Niewiele jak na
siedemnastu kandydatów. Jednak bior¹c pod uwagê, ¿e np. na spotkanie z przedstawicielami samorz¹dów zjawi³o siê tylko czterech kandydatów, mo¿na to traktowaæ jako sukces. Sukces wymuszony informacj¹, ¿e ok. 2 000 organizacji
otrzyma ich odpowiedzi.
Ale nie to jest chyba najwa¿niejsze. W ca³ej akcji chodzi³o bowiem o co
wiêcej, co co przyniesie korzyæ organizacjom niezale¿nie od tego, ¿e ¿aden z
kandydatów, którzy na nasze pytania odpowiedzieli, nie wszed³ do drugiej tury.

Integracja
Organizacjom pozarz¹dowym uda³o siê wreszcie zabraæ g³os w debacie, któr¹
wszyscy uwa¿ali za polityczn¹. Poza podzia³ami, poza partiami politycznymi inicjatywy obywatelskie równie¿ w polityce zaczynaj¹ funkcjonowaæ jako trzecia
si³a. Si³a, której celem jest nie zwyciêstwo okrelonej opcji politycznej, ale zwyciêstwo pewnej filozofii. Organizacje pozarz¹dowe w tej wspólnej akcji opowiedzia³y siê za zdecentralizowanym pañstwem, które z za³o¿enia ma wspieraæ
aktywnoæ obywateli (pañstwo dla obywateli, nie obywatele dla pañstwa).
To sukces integracji rodowiska i sukcesu tego nie da siê przeceniæ.
42
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Pozarz¹dowych w Krakowie 23-24 wrzenia 1995 r. wystosowali list do kandydatów na prezydenta z prob¹
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rodków publicznych dla organizacji pozarz¹dowych itp.
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Nag³onienie problemów sektora
Politycy (i ich sztaby wyborcze) zmuszeni zostali do zastanowienia siê nad
sam¹ istot¹ trzeciego sektora. Odpowiedzi wiadcz¹ o tym, ¿e sektor zosta³ dostrze¿ony, ¿e politycy bêd¹ coraz bardziej siê z nim liczyæ. Wielu z nich do momentu otrzymania pytania nie wiedzia³o np. o problemie z propozycj¹ nowelizacji
ustawy o fundacjach. Taka nabyta wiadomoæ zostanie i bêdzie procentowaæ dla
naszych organizacji w przysz³oci. To kolejny sukces.

O co walczymy
Mimo pozornych podobieñstw odpowiedzi bardzo ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹.
Wystarczy przyjrzeæ siê odpowiedzi na pytanie Czy i jak zamierza Pan (Pani)
(...) zapewniæ wp³yw tych organizacji na modyfikowanie i tworzenie rozwi¹zañ
legislacyjno-systemowych?
Mamy tu ca³e spektrum pomys³ów:
 Prezydenta jako arbitra (moje stanowisko uzale¿nione bêdzie od konkretnej sprawy i konkretnej organizacji, o generalnym stosunku nie mo¿e byæ
mowy Lepper),
 Prezydenta przeprowadzaj¹cego szerok¹ konsultacjê wród organizacji, ale
bez próby instytucjonalizacji tych wp³ywów (nie przewidujê fasadowych
rad przy Prezydencie Zieliñski),
 Prezydenta stoj¹cego na stra¿y prawa obywateli do kontrolowania poczynañ rz¹du (ale same organizacje pozarz¹dowe powinny wypracowaæ zasady reprezentacji, które tak¹ kontrolê umo¿liwi¹ Kuroñ),
 Prezydenta konsultuj¹cego siê ze specjalnie powo³anym cia³em doradczym
(organizacje pozarz¹dowe uczestnicz¹ce w takiej radzie z pewnoci¹ mia³yby wp³yw na ustawodawcê, na projekty ustaw Moczulski) lub wieloma
radami pracuj¹cymi nad rozwi¹zaniem problemów konkretnych rodowisk
(bêdzie to wa¿ny element przy podejmowaniu przez mnie decyzji Gronkiewicz-Waltz).
Wydaje siê, ¿e odpowiedzi polityków mog¹ pomóc rodowisku organizacji
pozarz¹dowych wyartyku³owaæ w³asne, konkretne propozycje, które mog¹ byæ
zrealizowane nawet przez polityków, którzy na pytania nie odpowiedzieli.
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Politycy kontra fundacje
Fragmenty publikacji Bitwa na fundacje (Biblioteka Asocjacji 1996)

Kto funduje, ten p³aci?
Polityczny wymiar bitwy na fundacje jest oczywisty. Trudno zaatakowaæ kogo, kto nic nie robi. Natomiast ci, którzy anga¿uj¹ siê w jakie spo³eczne dzia³ania, s¹ doæ ³atwym celem. (...) Dyskusja na temat fundacji, czêsto nawet wbrew
chêci jej uczestników, nabiera charakteru politycznego. Chocia¿by pierwsza informacja pokontrolna NIK na temat fundacji traktowana by³a przez wielu jako
afera polityczna i atak ówczesnego prezesa NIK Lecha Kaczyñskiego na fundacje wywodz¹ce siê z krêgów lewicy laickiej. Z drugiej strony, równie polityczny wymiar mia³a dyskusja na temat po¿yczki Fundacji Prasowej Solidarnoæ dla
Porozumienia Centrum. Czêsto argumenty s¹ tu rzecz¹ wtórn¹.
Przypomnijmy jedn¹ z potyczek, która odby³a siê na pocz¹tku 1996 r. 8 marca
w Dzienniku Ba³tyckim ukaza³a siê notatka zapowiadaj¹ca wywiad z Jackiem
Kurskim, pe³nomocnikiem Ruchu Odbudowy Polski dla województwa gdañskiego, gdzie atakowano polityków Unii Wolnoci za tolerowanie wyci¹gania
pieniêdzy pañstwowych z bud¿etu do ró¿nych fundacji. Dok³adnie w tym samym tonie utrzymany jest artyku³ zamieszczony w Trybunie z 25 marca, którego autor równie¿ swoj¹ wiedzê o funkcjonowaniu fundacji czerpie z kontroli
NIK przeprowadzonej ponad dwa lata temu. Jest to kolejny atak na polityków
Unii Wolnoci, którzy wykazali wyj¹tkow¹ aktywnoæ na tym polu  tzn.
udzia³u w naczelnych organach fundacji, a chodzi tu gratyfikacje  jak wiat
wiatem, nic za darmo.... (...) Dla pe³nego obrazu  w Gazecie Wyborczej z 23
marca ukaza³ siê artyku³ Andrzeja Osêki, w którym zosta³a zaatakowana koalicja SLD-PSL, bowiem gdy w roku 1993 dosz³a do w³adzy (...) organizacje
pozarz¹dowe znów zaczê³y mieæ trudnoci jak w czasach PRL-u. Przygotowana nowelizacja ustawy o fundacjach wed³ug autora wiêcej mówi o charakterze
i nawykach rz¹dz¹cej koalicji ni¿ niegdysiejsza przynale¿noæ partyjna jej cz³onków. Kilka tygodni póniej Gazeta nag³oni³a fakty zwi¹zane z wykorzystaniem przez ministra Ko³odkê i Jolantê Kwaniewsk¹ administracji pañstwowej
do zbierania funduszy na prywatne fundacje. Jednak sam fakt, ¿e zajê³a siê tym
Gazeta Wyborcza, oznacza dla wielu, ¿e jest to element kampanii przeciw koalicji i prezydentowi, a nie próba zapobiegania negatywnym zjawiskom. (...)
Równie¿ tekst Teresy Boguckiej w Gazecie Wyborczej z 10-11 sierpnia 1996 r.
wi¹¿e trudn¹ sytuacjê organizacji pozarz¹dowych z rz¹dami koalicji PSL-SLD.
Rzeczywicie, ci¹goty centralistyczne, propozycje nowelizacji ustawy o fundacjach
i, ostatnio, odrzucenie przyjêtych przez Senat, a zg³oszonych przez organizacje,
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poprawek do ustawy o reformie centrum43 potwierdzaj¹ tê tezê. Jednak gwoli
cis³oci nale¿y dodaæ, ¿e tendencje tak dobrze kontynuowane przez obecn¹ koalicjê zaczê³y siê wczeniej.
Spróbujmy wiêc przeledziæ ten dziwny proces od jego pocz¹tków (...) od
ustawy o fundacjach. Prof. Izdebski wskazuje na fakt, i¿ procesy legislacyjne
z ni¹ zwi¹zane s¹ wyj¹tkowe. Otó¿ ustawa o fundacjach z 1984 r. przybra³a postaæ rzadko spotykan¹ w powojennym ustawodawstwie, a zw³aszcza w ustawodawstwie lat osiemdziesi¹tych. Z kolei jej nowelizacja z roku 1991 powsta³a
w nastêpstwie wyj¹tkowo d³ugiego, jak na okres po 1989 r., procesu ustawodawczego. Mamy wiêc wyj¹tkowy akt prawny i, jak siê nale¿a³o spodziewaæ,
wyj¹tkowe wynikaj¹ce z tego komplikacje.

Zaciskanie pêtli
Nowelizacja ustawy o fundacjach przyjêta zosta³a bardzo ciep³o. Wszak przygotowuj¹cemu j¹ rz¹dowi Mazowieckiego przywieca³a  jak stwierdza rz¹dowe
uzasadnienie  Ogólna tendencja do uproszczenia i odformalizowania zasad
powstawania ró¿norodnych podmiotów, których dzia³alnoæ sprzyja wzbogacaniu rozmaitych dziedzin ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego kraju, zwi¹zana
z zasad¹ wolnoci prowadzenia dzia³alnoci spo³ecznej i gospodarczej (...),
a jednym z jej g³ównych celów by³o umocnienie ochrony praw podmiotowych
fundacji. (...)
Doæ szybko okaza³o siê, ¿e rzeczywicie diabe³ tkwi w szczegó³ach. Ulgi
podatkowe, z których zgodnie z ustaw¹ mia³y korzystaæ fundacje, w rzeczywistoci okaza³y siê fikcj¹. Nie chodzi ju¿ o kompromituj¹cy ba³agan prawny wynikaj¹cy z zapisu o zwolnieniu z op³at notarialnych (zapis ten, ze wzglêdu na zmianê
innych ustaw, pozosta³ martw¹ liter¹). Chodzi tu o generaln¹ zasadê, któr¹ dobrze ilustruje raport Forum Fundacji Polskich: Ustawa o fundacjach tworzy strukturalne ramy dla funkcjonowania szczególnego rodzaju osób prawnych. Jednak
nie przes¹dza ona szczególnych warunków zewnêtrznych dla ich funkcjonowania. Traktuje je jako wrêcz podmiot gospodarczy, którym fundacja nie jest z uwagi na swoje cele zasadnicze. Warunki te w sposób fragmentaryczny uregulowane
s¹ w ogólnych przepisach prawa finansowego i celnego. Przy tym nawet te przepisy nie s¹ adresowane wy³¹cznie do fundacji, lecz dotycz¹ ich tylko o tyle, o ile
spe³nione s¹ kryteria, które mog¹ dotyczyæ tak¿e innych kategorii podmiotów.

43
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Red.: Do sejmowego pakietu ustaw dotycz¹cych reformy centrum administracyjnego organizacje zg³osi³y
zastrze¿enie w kwestii dodatkowej kontroli wojewodów nad fundacjami i skrelenia z listy podmiotów,
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nr 9/1996).
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W rzeczywistoci przemiany systemu podatkowego w doæ jasny sposób ogranicza³y mo¿liwoæ funkcjonowania fundacji. Zreszt¹ ju¿ w trakcie uchwalania
nowelizacji ustawy podnosi³y siê g³osy o wykorzystywaniu instytucji fundacji
do obchodzenia systemu podatkowego. Stworzy³o to sytuacjê, w której, mimo
liberalizacji ustawy, systematycznie ograniczano mo¿liwoci dzia³ania fundacji.
Ogromna czêæ ograniczeñ wynika³a z dowolnych interpretacji prawa przez urzêdników ni¿szych szczebli (np. izb skarbowych czy urzêdów centralnych). Jednak
równie¿ rozwi¹zania systemowe by³y wyranie dla fundacji niekorzystne. Oto
trzy przyk³ady:
Fundacja jako jednostka gospodarki nieuspo³ecznionej
Pierwszym sygna³em o szczególnym traktowaniu instytucji fundacji by³o zaliczenie jej do jednostek gospodarki nieuspo³ecznionej. Powodowa³o to op³acanie podatku obrotowego, który by³ generalnie mniej korzystny od rozwi¹zañ
przyjêtych dla jednostek gospodarki uspo³ecznionej.
Co jednak znacz¹ce, dzia³alnoæ gospodarcz¹ fundacji w³¹czono pod regulacjê
ustawy z 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeñ, przeznaczonej g³ównie dla jednostek gospodarki uspo³ecznionej. To wyj¹tkowe traktowanie
fundacji odbierane by³o przez przedstawicieli fundacji jako jawna dyskryminacja,
choæ ówczesny senator Jerzy Stêpieñ t³umaczy³ to na spotkaniu fundacji w Jadwisinie (1991) wy¿sz¹ koniecznoci¹ dzia³ania na rzecz ca³ej gospodarki (Senat, wprowadzaj¹c poprawki zwalniaj¹ce, zgodnie z logik¹, fundacje od p³acenia popiwku,
przed³u¿a³by proces legislacyjny). To wyranie dyskryminuj¹ce traktowanie fundacji zakoñczy³o siê dopiero wraz z ujednoliceniem systemu podatkowego.
Fundacje a podatek dochodowy od osób prawnych
Na mocy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwolniono od podatku tylko dochody przeznaczone na statutowe cele
jedynie w czêci wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim nastêpuj¹cym. Powodowa³o to powa¿ne negatywne skutki, szczególnie dla du¿ych
fundacji, uniemo¿liwiaj¹c zdobywanie rodków na d³ugofalow¹ dzia³alnoæ. Po
wieloletnich staraniach (m.in. Forum Fundacji Polskich) przepis ten zosta³ pod
koniec 1994 r. zmieniony. Jednak swoista reakcja urzêdów skarbowych, które
w tym samym czasie chcia³y opodatkowaæ dotacje udzielane przez fundacje, wskazywa³a na ogromny opór istniej¹cy w administracji przeciwko liberalizacji prawa dla fundacji44 .

44
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Fundacje a podatek VAT
Ustaw¹ z 8 stycznia 1993 r. wprowadzono podatek od towarów i us³ug VAT,
który nie ró¿nicowa³ zasad opodatkowania w zale¿noci od formy w³asnoci,
formy organizacyjnej lub prawnej dzia³aj¹cego podmiotu. Oznacza³o to, ¿e ponownie ustawodawca nie rozpoznaje w fundacjach i stowarzyszeniach specyficznego podmiotu prawnego, którego celem nie jest zysk, ale dzia³alnoæ na
rzecz dobra publicznego. (...) VAT ograniczy³ dramatycznie iloæ towarów przekazywanych przez firmy na rzecz organizacji pozarz¹dowych (...). VAT zmniejszy³ te¿ diametralnie pomoc firm dla organizacji pozarz¹dowych w zakresie
nieodp³atnie wykonywanych us³ug  us³ug objêtych podatkiem (Biuletyn Forum Fundacji Polskich nr 2/1993). Oznacza³o to, ¿e traktowanie fundacji na
równi z innymi podmiotami gospodarczymi w rzeczywistoci by³o ograniczeniem ich statutowej dzia³alnoci45 .
A przecie¿ to dopiero czêæ rzeczywistych problemów. W codziennej dzia³alnoci bowiem nawet najs³uszniejsze prawo mo¿e nie byæ realizowane. I tak jest
w istocie. Przywo³ajmy tu przyk³ady (choæ jest ich du¿o wiêcej, o czym przedstawiciel fundacji przekonuje siê odwiedzaj¹c np. urz¹d skarbowy czy urz¹d celny).
Po pierwsze, fundacje mog¹ siê ubiegaæ o fundusze z ministerstw, ale ministerstwa mog¹ wydaæ wewnêtrzne zarz¹dzenie dyskryminuj¹ce tê formê prawn¹.
I tak np. Minister Edukacji Narodowej 14 marca 1996 r. podj¹³ Decyzjê nr 17,
która mówi, ¿e ze wzglêdu na ograniczone rodki bud¿etowe postanawia siê
wzorem lat ubieg³ych nie przyznawaæ dotacji fundacjom, które dla realizacji celów statutowych powinny gromadziæ rodki pozabud¿etowe. Drugi przyk³ad jest
du¿o powa¿niejszy. Chodzi o s¹d rejestrowy. Otó¿ wyranie niedopracowana
ustawa o fundacjach jest na bie¿¹co modyfikowana przez rejestruj¹cych fundacjê sêdziów. To przez rêce tych kilku osób w Warszawie przechodz¹ wszystkie
wnioski o rejestracjê fundacji, a one, bez zbêdnego (przecie¿ d³ugi jest i kosztowny) procesu legislacyjnego, uzupe³niaj¹ na swój u¿ytek ustawê. Polega to na
tym, jak podkrela³ na spotkaniu w Senacie (1995) Jacek Kurczewski, ¿e wprowadzane s¹ rozmaite robocze kryteria, które w gruncie rzeczy s¹ mocniejsze ni¿
te obowi¹zuj¹ce wed³ug litery prawa46.

Wyrok?
21 czerwca 1994 r. Rada Ministrów przyjê³a dokument Bezpieczeñstwo obywateli i porz¹dek publiczny. Fragment dotycz¹cy fundacji mówi: Odrêbnym
uwarunkowaniem przestêpczoci gospodarczej jest pojawienie siê w ostatnich
Red.: Jeszcze w 1999 r. Federacja Banków ¯ywnoci interweniowa³a bezporednio u premiera Balcerowicza,
gdy¿ z uwagi na naliczony im VAT musia³a wstrzymaæ dzia³alnoæ.
46
Red.: Ta sytuacja trwa³a praktycznie do czasu powo³ania Krajowego Rejestru S¹dowego.
45
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latach nowych jej form. Przyk³adem mog¹ byæ fundacje. Obecnie w kraju istnieje
oko³o 4 tys. fundacji. Deklaruj¹ one wspieranie dzia³alnoci instytucji pañstwowych niemal we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. W wielu wypadkach
ich dzia³alnoæ obci¹¿aj¹ liczne nieprawid³owoci, a nawet przestêpstwa (...)
I tak rozpocz¹³ siê proces przygotowywania kolejnej nowelizacji ustawy. Podstawow¹ wad¹ tych propozycji jest to, ¿e próbuje siê zwiêkszyæ biurokracjê
i nadzór administracji, ograniczyæ mo¿liwoæ dzia³ania fundacji, a nie wprowadza siê ¿adnych zmian (mo¿e poza kontrowersyjnym pomys³em wyodrêbnienia
fundacji publicznych), które mog³yby rzeczywicie wp³yn¹æ na zmniejszenie nieprawid³owoci. (...) Co jednak najwa¿niejsze, zignorowano uwagi prawników,
kontrolerów NIK i g³osy samych fundacji, ¿e podstawow¹ wad¹ ustawy jest brak
tak banalnej rzeczy, jak definicja fundacji47 .
Niew¹tpliwie, jak do tej pory, dzisiejsza koalicja rz¹dowa w walce z oddolnymi inicjatywami bije swoich poprzedników na g³owê. Nie da siê jednak wszystkich b³êdów z³o¿yæ na karb koalicji SLD-PSL. Ci¹gle brakuje jasnej koncepcji
opartych na niezale¿noci zasad wspó³pracy administracji z sektorem pozarz¹dowym. O tym powinni pamiêtaæ zarówno obecni i przyszli parlamentarzyci, jak
i kolejne rz¹dy.

Wokó³ dyskusji na projektem
Asocjacje nr 1-2/1997

Historia dyskusji nad projektem
Wiele dyskutowano nad koniecznoci¹ dostosowania prawa dla organizacji
pozarz¹dowych do nowych warunków. Podejmowano ró¿ne inicjatywy zmierzaj¹ce do opracowania takich propozycji (przypomnijmy, ¿e w 1994 r. podobn¹
inicjatywê podjê³o równie¿ we wspó³pracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich
Stowarzyszenie ASOCJACJE). Prace legislacyjne prowadzone by³y m.in. przez
Forum Fundacji Polskich czy prawników dzia³aj¹cych na zlecenie Programu Phare
Dialog Spo³eczny. Jednak pierwszy efekt przynios³a inicjatywa, która nie powsta³a w rodowisku polskich organizacji pozarz¹dowych. Przygotowany projekt ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego zosta³ sformu³owany przez
wybitnych prawników. W dyskusji nad propozycjami rozwi¹zañ brali udzia³ zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e administracji pañstwowej. Wydaje siê, ¿e jest to dobry sposób przygotowywania aktów
47

nowe1.p65

Red.: rodowisko organizacji pozarz¹dowych d³ugi czas walczy³o przeciw tej nowelizacji. W koñcu po rozpoczêciu prac nad ustaw¹ o dzia³alnoci po¿ytku publicznego kwestia nowelizacji ustawy o fundacjach umar³a
w³asn¹ mierci¹.

73

02-09-23, 10:54

74

Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

prawnych i do trybu pracy nad projektem nie mo¿na mieæ zastrze¿eñ. Tym bardziej, ¿e informacje o przebiegu prac dociera³y do zainteresowanych organizacji.
Dyskutowano na ten temat równie¿ na konferencji FIP w czerwcu ub.r. (treæ
projektu i fragmenty dyskusji wydrukowalimy w Asocjacjach nr 8/1996).
Uczestnicy I Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych mogli nie tylko wys³uchaæ argumentów wspó³twórców ustawy i wzi¹æ udzia³ w dyskusji,
ale tak¿e wype³niali specjaln¹ ankietê. Echem tej debaty by³ obszerny artyku³
Jacka Jankowskiego w czasopimie LOS (nr 10/96). Tekst ustawy wydrukowany zosta³ w 10 numerze Notatnika Legislacyjnego Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu.
Podczas V Walnego Zebrania Forum Fundacji Polskich w B³a¿ejewku 7 grudnia sprawa ustawy by³a jednym z wa¿nych tematów.
10 grudnia w Krakowie debatê na temat ustawy zorganizowa³o Regionalne
Forum Organizacji Socjalnych ReFOS.
17 grudnia w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych odby³a siê miêdzynarodowa konferencja powiêcona zapisom ustawy na tle unormowañ prawnych dotycz¹cych organizacji pozarz¹dowych w Europie rodkowej i Wschodniej.
20 stycznia w Krakowie Ma³opolskie Forum Inicjatyw Obywatelskich i Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji zorganizowa³y merytoryczn¹ dyskusjê nad konkretnymi zapisami ustawy.
Ustawa by³a równie¿ przedmiotem spotkania 28 stycznia w Warszawie, zorganizowanego w ramach konwersatorium Zak³adu Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W tej chwili najnowsza wersja propozycji
rozsy³ana jest przez Biuro FIP do wielu osób i organizacji z prob¹ o komentarze,
za sam projekt znalaz³ siê w ¿yczliwym inicjatywom obywatelskim Parlamentarnym Zespole Edukacji Obywatelskiej.
Jednak ci¹gle jeszcze brak jednoznacznej odpowiedzi, czy ustawa satysfakcjonuje organizacje pozarz¹dowe, a je¿eli nie wszystkie, to jak¹ ich czêæ? Równolegle pojawi³ siê tak¿e projekt ustawy o podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoæ
nie obliczon¹ na osi¹ganie dochodów48 , który mo¿e okazaæ siê wa¿nym materia³em porównawczym w debacie49 . (...)

Red.: Przygotowywana z inicjatywy Programu PHARE Dialog Spo³eczny przez zespó³ kierowany przez Mariê
Holzer.
49
Red.: W trakcie debaty pojawi³o siê kilka znacz¹cych opracowañ, m.in. opinia przygotowana przez autorów
drugiego projektu ustawy, Tezy i problemy do dyskusji Fundacji Dzieciêce Listy do wiata, zapis dyskusji
z 17 grudnia w IPiSS, sprawozdanie ze spotkania w Krakowie 20 stycznia, a tak¿e opracowanie Dla NGOsów czy dla biznesu? Marcina Stoczkiewicza z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
48
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Czy dwie drogi?
W kwestii stosunku do ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego rysuj¹ siê
dwa podejcia. Czêæ zainteresowanych twierdzi, ¿e ustawa ta, nawet jeli jest
niedoskona³a, to i tak oka¿e siê wielkim krokiem do przodu. Zapisze np. zasadê
pomocniczoci, umo¿liwi organizacjom pobieranie op³at za dzia³alnoæ statutow¹ ureguluje  do tej pory zale¿ne od decyzji urzêdników  ulgi podatkowe,
okreli prawnie status wolontariusza. Nale¿y poprzeæ tê ustawê z przeróbkami,
gdy¿ w przeciwnym razie mo¿e siê okazaæ, ¿e uregulowania te d³ugo jeszcze nie
bêd¹ mog³y wejæ w ¿ycie.
Przedstawiciele drugiej strony zdaj¹ siê twierdziæ, ¿e je¿eli ustawa ma byæ
niedoskona³a, to lepiej poczekaæ. Wady tej ustawy mog¹ okazaæ siê bowiem wiêksze ni¿ jej zalety.
Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e na dyskusjê merytoryczn¹ nak³adaj¹ siê tu
problemy polityczne (poparcie polityczne, szanse w obecnym uk³adzie parlamentarnym itp.). Zachêcaj¹c wielokrotnie naszych czytelników do ostro¿nej wspó³pracy z politykami obawialimy siê g³ównie tego, ¿e dorane sojusze mog¹
wp³ywaæ na kwestie merytoryczne. Czy rzeczywicie nie ma innej drogi?

Prosta odpowied na proste pytanie
Bêd¹c od pocz¹tku przekonany o koniecznoci uczestniczenia w pracach nad
propozycj¹ prof. Izdebskiego zgadzam siê jednak z du¿¹ liczb¹ zg³aszanych zastrze¿eñ. Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e ogromna wiêkszoæ organizacji zgodnie twierdzi, ¿e nowe uregulowania prawne s¹ konieczne  i nie po to, aby ograniczaæ
dzia³alnoæ spo³eczn¹, ale by ograniczyæ samowolê pañstwa i jego urzêdników.
Czy jednak ustawa spe³nia te oczekiwania?
Wydaje siê, ¿e nie, bowiem jej intencj¹ nie jest wyodrêbnienie z grona organizacji pozarz¹dowych tych rzeczywicie dzia³aj¹cych nie dla zysku, ale o stworzenie mechanizmów, które umo¿liwi¹ nielicznym organizacjom korzystanie z
szerokiego zakresu przywilejów.
Nie wynika to z samych zapisów ustawy. Wiêkszoæ dotychczasowych dzia³añ prowadzonych przez organizacje mieci siê bowiem w okrelonej w ustawie
sferze zadañ publicznych (art. 3.1). Jednak zakres przywilejów musi sugerowaæ
znaczne, pozaustawowe obostrzenia przy przyznawaniu certyfikatów. Znacz¹co
w tym przypadku wzrasta rola organów przyznaj¹cych certyfikaty. Nic wiêc dziwnego, ¿e organizacje tak ostro wypowiadaj¹ siê przeciwko powierzaniu tej funkcji bardzo upolitycznionej w naszym systemie instytucji wojewody.
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Ustawa, która przychodzi za wczenie?
Trzeba jednak podkreliæ, ¿e ustawa, która stworzy³aby mo¿liwoæ ubiegania siê niektórych organizacji o specjalne przywileje, jest konieczna. Jednak
jej przyjêcie w sytuacji, gdy niejasnoci prawne utrudniaj¹ dzia³alnoæ tym,
którzy chc¹ jedynie korzystaæ z ju¿ istniej¹cych mo¿liwoci prawnych, wprowadzi tylko dodatkowe zamieszanie. Z tego te¿ powodu, moim zdaniem, nale¿a³oby siê wypowiedzieæ przeciw ustawie w obecnym kszta³cie. Bowiem
niew¹tpliwie wa¿ne kwestie ustrojowe  jak zasada pomocniczoci, mo¿liwoæ
prowadzenia odp³atnej dzia³alnoci po¿ytku publicznego, prawnie okrelona
mo¿liwoæ zatrudniania wolontariuszy  powinny dotyczyæ wszystkich organizacji dzia³aj¹cych nie dla zysku.
Jednak mo¿liwe jest, jak siê wydaje, wprowadzenie takich zmian, które stworzy³yby prawo na miarê potrzeb. W tym wypadku nale¿y nie tyle dyskutowaæ
o konkretnych zapisach, co jeszcze raz zastanowiæ siê, czego od tej ustawy oczekujemy. Mam nadziejê, i¿ poni¿sze propozycje bêd¹ satysfakcjonuj¹ce dla wszystkich. Inna sprawa, czy s¹ mo¿liwe do realizacji. Jednak zgoda co do podstawowych
kierunków poprawek w istniej¹cym projekcie ustawy umo¿liwi dalsze prace. Nie
bez znaczenia jest tu równie¿ fakt, ¿e mamy do dyspozycji drugi projekt, który
budzi równie du¿o kontrowersji, ale jest dobrym punktem odniesienia do dalszej
dyskusji. Trzeba jednak podkreliæ, ¿e inny tryb pracy nad ustaw¹ mo¿e jedynie
oznaczaæ zahamowanie udzia³u samych zainteresowanych (tj. organizacji) w dalszej dyskusji lub sprowadziæ polemikê do sporów o konkretne zapisy bez wczeniejszej zgody w kwestiach zasadniczych.

Powód
Asocjacje nr 5/97

Wiele organizacji, nawet tych, których bezporednio woda nie zala³a, zosta³o
wytr¹conych z normalnego rytmu pracy. Ale te¿ ogromu dobrej roboty, jak¹ wykona³y w tym trudnym czasie, nie da siê przeceniæ. Co wiêcej, ogólnie wiadomo,
¿e to pospolite ruszenie, ta powód pomocy nie powinna siê skoñczyæ wraz z
cofniêciem siê wody, wiele jest wiêc jeszcze do zrobienia. Katastrofa, która nas
dotknê³a, jest zbyt du¿a, aby nie spowodowaæ znacz¹cych zmian i wród organizacji pozarz¹dowych.
Po pierwsze, straty ponios³y organizacje, których mienie zniszczy³a woda.
Wieloletni dorobek (od dotacji do dotacji, od sponsora do sponsora) nagle znikn¹³, a szanse odbudowania go w krótkim czasie s¹ znikome. Dla wielu organizacji, szczególnie pomocowych, mo¿e oznaczaæ to zaprzestanie dzia³alnoci.
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Po drugie, straty ponios³y organizacje, które z dnia na dzieñ przestawi³y siê na
organizowanie pomocy dla powodzian. Odk³adaj¹c realizacjê prowadzonych projektów, pozostawiaj¹c rutynowe dzia³ania zaryzykowa³y znaczne straty (w tym
równie¿ finansowe). Co wiêcej, choæ jeszcze siê tego nie dostrzega, rz¹dowa,
samorz¹dowa i zupe³nie prywatna pomoc dla ofiar powodzi musi uszczupliæ potencjalne ród³a finansowania organizacji. Znane s¹ przyk³ady, gdy organizacje
nios¹ce pomoc na terenach zalanych zosta³y pozbawione rodków (cofniêto obiecan¹ dotacjê) z uwagi na... koniecznoæ pomocy powodzianom.
Po trzecie, nieznane s¹ do tej pory rozmiary patologii pomocy, czyli np. form
wy³udzania pieniêdzy, niegospodarnoci itp. Po czasie zachwytu nadchodzi krytyczna refleksja. Czy negatywne przyk³ady nie zatr¹ w ostatecznoci ogromnego
wysi³ku i ogromnej spo³ecznej ofiarnoci?
Pytañ jest znacznie wiêcej ni¿ odpowiedzi. Przytoczmy kilka, aby jedynie
zasygnalizowaæ ogrom problemów, które wymaga³yby wyjanienia, i zachêciæ
do szerszej dyskusji  jej efektem móg³by byæ naprawdê niezale¿ny raport na
temat pomocy.
Jakie by³y powody braku wspó³pracy miêdzy administracj¹ pañstwow¹ a organizacjami pozarz¹dowymi? Czy rzeczywicie konieczne by³o, aby administracja urz¹dza³a zbiórki publiczne50 ?
Dlaczego pieni¹dze wp³acane w odruchu solidarnoci z ludmi bezporednio
zagro¿onymi, np. na konto Telewidzowie powodzianom, zosta³y uruchomione
z prawie miesiêcznym opónieniem?
Czy dystrybucja pomocy zorganizowanej przez organizacje pozarz¹dowe zaspokaja³a najpilniejsze potrzeby, czy iloæ ró¿norakich kont i inicjatyw zwiêksza³a rzeczywicie zakres pomocy?

50
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Rewolucji nie bêdzie
Asocjacje nr 9/199751

25 lipca 1997 r. organizacje pozarz¹dowe, debatuj¹ce nad problemami zwi¹zanymi z pomoc¹ terenom dotkniêtym przez powód, wyst¹pi³y z apelem
o takie zmiany Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 13 lipca 1995 r.52 o zlecaniu
zadañ pañstwowych jednostkom niepañstwowym, a tak¿e innych przepisów
i struktur, które umo¿liwi¹ dostêp organizacji do rodków bud¿etowych i pomocy
zagranicznej  skierowanych na pomoc dla obszarów objêtych powodzi¹. Okaza³o siê, ¿e prace nad nowelizacj¹ tego rozporz¹dzenia by³y (bez konsultacji z
organizacjami pozarz¹dowymi) ju¿ zaawansowane. Projekt rozporz¹dzenia spotka³ siê z wieloma uwagami krytycznymi. Zg³oszone propozycje zmian nie zosta³y jednak uwzglêdnione (mimo i¿ w prywatnych rozmowach politycy wyranie
uznawali ich zasadnoæ), a rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie ze zmienionym jedynie zapisem dotycz¹cym klêski powodzi.
Bardzo trudno oceniaæ wykaz zadañ pañstwowych, które mog¹ byæ zlecane
jednostkom niepañstwowym, dotycz¹ one przecie¿ tak wielu dziedzin. Co wiêcej, nie ma dostatecznych danych (o ile wiem) na temat dotychczasowej realizacji rozporz¹dzenia dotycz¹cego tej kwestii. Mimo to chcia³bym zwróciæ uwagê
na ró¿nice pomiêdzy rozporz¹dzeniem z 15 listopada 1994 r.53 , a jego nowelizacj¹. Pokazuj¹ one, na ile rozwinê³o siê w wiadomoci administracji pañstwowej
przekonanie o koniecznoci wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
i dalszej decentralizacji pañstwa.
W dziedzinach: kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony przyrody i ochrony rodowiska, bezpieczeñstwa publicznego,
obrony narodowej  nie nast¹pi³y ¿adne zmiany lub zmiany te s¹ kosmetyczne.
(...) Zapewne oznacza to, ¿e administracja rz¹dowa uznaje dotychczasowe rozwi¹zania za wystarczaj¹co dobre.
W innych dziedzinach s¹ ju¿ pewne ró¿nice:
W dziedzinie: owiaty, wychowania oraz szkolnictwa wy¿szego  mamy trzy
nowe kategorie: ruch artystyczny dzieci i m³odzie¿y, obowi¹zek szkolny dla dzieci
Red.: Tekst ten wydrukowany wraz z tekstem rozporz¹dzenia pisany by³ znacznie wczeniej, podczas trwania
dyskusji nad projektem nowej regulacji i dlatego zamieszczamy go przed tekstem Powód nieporozumieñ
zamieszczonym w Asocjacjach nr 7/1997, patrz str. 80.
52
Red.: Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadañ pañstwowych jednostkom
niepañstwowym oraz wykazu tych zadañ zast¹pi³o obowiazujace wówczas rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadañ pañstwowych, które mog¹ byæ zlecone jednostkom pañstwowym i rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadañ pañstwowych jednostkom niepañstwowym. Nowe rozporz¹dzenie funkcjonowa³o do czasu wprowadzenia ustawy o finansach
publicznych.
53
Red.: Patrz przypis poprzedni.
51
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upoledzonych umys³owo, kszta³cenie za granic¹ w zakresie historii, kultury
i jêzyka polskiego.
W dziedzinie ochrony zdrowia  pojawia siê problem realizowania programów profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych. Dodatkowo
jednak (je¿eli dos³ownie czytaæ poszczególne punkty) pañstwo chcia³oby zrezygnowaæ z finansowania prowadzenia placówek opiekuñczo-leczniczych, leczniczo-wychowawczych oraz hospicjów na rzecz jedynie inwestycji w zakresie
budowy lub rozbudowy obiektów i wyposa¿ania placówek.
W dziedzinie opieki spo³ecznej  dosz³y zadania zwi¹zane z problemami ofiar
przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie oraz kwestie uchodców, cudzoziemców i repatriantów.
W dziedzinie ochrony konsumentów  nowoci¹ jest nieodp³atna pomoc prawna w dochodzeniu roszczeñ konsumentów i realizacja rz¹dowych programów
w zakresie ochrony konsumentów.
W pozosta³ych dziedzinach, obok uprawnieñ kombatanckich, stawia siê
uprawnienia osób represjonowanych; pojawia siê organizowanie i prowadzenie szkoleñ dla samorz¹du terytorialnego zwi¹zanych z przejmowaniem przez
gminy nowych zadañ od administracji rz¹dowej oraz szkoleñ dla sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw; zarz¹dzanie programami zagranicznej pomocy
bezzwrotnej, promocja polskich rozwi¹zañ w polityce gospodarczej w zakresie
transformacji systemowej oraz wdra¿anie rozwi¹zañ maj¹cych na celu rozwój
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Mimo wiêc, ¿e ca³y dokument robi wra¿enie starannie wypracowanego,
w wiêkszej czêci jest jedynie powtórzeniem dotychczasowych rozwi¹zañ. Pytaniem pozostaje  czy wystarczaj¹cych? Na ten temat powinni wypowiedzieæ siê
specjalici z poszczególnych bran¿. W sumie nie nale¿y liczyæ na to, ¿e rozporz¹dzenie wprowadzi jak¹ znacz¹c¹ zmianê w dzia³alnoci administracji rz¹dowej
(tak szczebla wojewódzkiego, jak i centralnego), która w wiêkszoci przypadków zleca swoje zadania nie stosuj¹c jasnych kryteriów oceny wspó³pracuj¹cych
organizacji i regu³ przyznawania dotacji. Niestety stworzenie nawet doskona³ych, pod wzglêdem formalnym, zasad przyznawania pieniêdzy (a rozporz¹dzenie,
o którym mowa, dalekie jest od doskona³oci), nie rozstrzygnie merytorycznych
problemów zwi¹zanych ze wspó³prac¹.
Zamiast puenty warto przytoczyæ fragment uzasadnienia do projektu rozporz¹dzenia: zadanie te mog¹ byæ realizowane jedynie w ramach rodków bud¿etowych na zadania zlecone jednostkom niepañstwowym.
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Powód nieporozumieñ
Asocjacje nr 7/1997
Reakcja spo³eczna na powód na po³udniu Polski by³a zaskoczeniem. S³usznie w prasie
okrelano j¹ jako powód pomocy czy trzeci¹ Solidarnoæ. Jednak z uwagi na czas
przedwyborczy nie mielimy mo¿liwoci np. poznaæ szacunków strat wywo³anych przez
powód. Teraz z kolei informacje takie nie maj¹ wystarczaj¹cego przebicia w mediach.
Odbiorcy s¹ bowiem, podobno, zmêczeni powodzi¹.

Na posiedzeniu rz¹du 9 wrzenia 1997 r., jak poda³o Centrum Informacji Rz¹dowej, Prezydent RP Aleksander Kwaniewski podziêkowa³ instytucjom dzia³aj¹cym na rzecz powodzian. Zapomnia³ jedynie o obywatelach, którzy ofiarowali
swój czas i pieni¹dze, oraz o organizacjach pozarz¹dowych. Jednym s³owem,
s³owa uznania dla tych, którzy wype³niali swój obowi¹zek, ani s³owa o tych,
którzy robili co, czego robiæ nie musieli. Aleksander Kwaniewski (wed³ug badañ prezentowanych przez Wprost w numerze z 17 sierpnia) otrzyma³ za swoj¹
dzia³alnoæ w czasie powodzi redni¹ ocenê 3,4 (rz¹d jedynie 2,9), podczas gdy
organizacje charytatywne  4,3. Dodajmy tu, ¿e ocena ta by³a wy¿sza ni¿ dla
stra¿y po¿arnej, rodków masowego przekazu, powodzian czy obywateli z terenów nieobjêtych powodzi¹ (ka¿da z tych kategorii po 4,2).
Ta niefrasobliwoæ w podziêkowaniach (w koñcu wszyscy dzia³amy dla
dobra wspólnego) ma swoje konsekwencje. I tak sprawozdania z wykonania Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji zawieraj¹ wiele informacji o zrealizowanych dzia³aniach bez danych o tym, kto je zrealizowa³. W ten oto sposób
nagle mo¿na odnieæ nieuzasadnione wra¿enie, ¿e rz¹d odda³ powodzianom jakie mieszkania, które wczeniej odda³ ju¿ (mamy nadziejê, ¿e tym samym powodzianom) Caritas.
Wracaj¹c jeszcze na chwilê do czwartej w³adzy, czyli rodków masowego
przekazu, trzeba, podkrelaj¹c ogromn¹ rolê, jaka odegra³y w zapewnieniu przep³ywu informacji (do czego w istocie s³u¿yæ powinny), przypomnieæ, ¿e przejê³y
rolê inicjatyw obywatelskich. Zafascynowane swoimi mo¿liwociami zbierania
pieniêdzy czêsto, jak mo¿na s¹dziæ, nie poradzi³y sobie z ich sensown¹ dystrybucj¹. Program Telewidzowie powodzianom dobrze ilustruje tê tezê. By³ to fachowo przeprowadzony fundraising, z tym ¿e wp³acaj¹cy widz mia³ poczucie, ¿e
pomaga tym zagro¿onym bezporednio przez wodê, tym, których widzia³ w reporta¿ach z zalanych terenów. Jednak pieni¹dze z konta zosta³y rozdysponowane
dopiero, gdy bezporednie zagro¿enie minê³o. Równie¿ sposób przeznaczenia
tych pieniêdzy mo¿na kwestionowaæ. Indywidualna pomoc finansowa czêsto, mo¿e
nawet zbyt czêsto, przeznaczana jest na rybê, a nie wêdkê. Oznacza to, ¿e
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przejadana czy przepijana kwota nie rozwi¹zywa³a ¿adnego problemu, co najwy¿ej odk³ada³a go w czasie. Jedyne, co mog³a zrobiæ, to sk³óciæ spo³ecznoci lokalne. A przecie¿ dowiadczenia telewizji (np. z Wielk¹ Orkiestr¹ wi¹tecznej
Pomocy) powinny ju¿ nauczyæ, ¿e mo¿na mieæ ogromne zas³ugi oddaj¹c konkretn¹ robotê tym, którzy siê na niej lepiej znaj¹.
W³odzimierz Cimoszewicz powo³uj¹c Radê Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji odwo³a³ siê do czynników spo³ecznych, jak to siê drzewiej mawia³o. Niestety, zapomnia³ o tych organizacjach, których udzia³ w
zwalczaniu skutków powodzi by³ najwiêkszy, tzn. organizacjach charytatywnych. Ograniczy³ siê w du¿ej mierze do organizacji profesjonalnych, które jednak same (19 wrzenia) podkreli³y koniecznoæ rozszerzenia Rady. Nie dziwi
te¿ podsumowanie tego spotkania, w którym czytamy: (...) Organizacje pozarz¹dowe w czasie powodzi udowodni³y swoje przygotowanie i niezbêdnoæ w
niesieniu pomocy dla osób poszkodowanych. Wype³ni³y te zadania du¿o lepiej
ni¿ organizacje rz¹dowe, wype³niaj¹c pewn¹ lukê w niesieniu pomocy osobom
poszkodowanym. (...) Nale¿y zmieniæ Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 29
lipca 1997 r., które zleca jednostkom niepañstwowym usuwanie skutków powodzi. Akt ten jest niedopracowany i zawiera wiele niejasnoci. Nale¿y tak¿e
spowodowaæ podjêcie decyzji politycznej, która spowodowa³aby wzrost znaczenia organizacji pozarz¹dowych. Organizacje te powinny zaj¹æ siê równie¿
pomoc¹ lokalnym spo³ecznociom w samoorganizowaniu siê. Nale¿y stworzyæ
przejrzyste mo¿liwoci finansowania dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych
poprzez wprowadzenie ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego oraz wyjaniæ zasady finansowania ze rodków MPiPS oraz PFO zadañ realizowanych
przez organizacje pozarz¹dowe.
Nie dziwi to, gdy¿ dowiadczenie cz³onków Rady mówi, ¿e tam, gdzie nie
udaje siê namówiæ administracji rz¹dowej do wype³niania zadañ, pozostaj¹ do
pomocy jedynie organizacje pozarz¹dowe. Tak by³o np. w jednym z województw,
gdzie prowadzono analizê strat psychologicznych i gdzie w podsumowaniu
raportu z tych dzia³añ podkrela siê, ¿e jeli ekipa Wojewody ma k³opoty z oddelegowaniem jednego lekarza na 10 dni pracy z powodzianami, jeli trudno jej
zdobyæ jeden samochód, to nie ma ¿adnych podstaw do obdarzenia ich zaufaniem..., a wczeniej  zrealizowanie programu pomocy psychologicznej dla
powodzian, którego siê podjêlimy, by³o mo¿liwe tylko dziêki osobom zwi¹zanym z organizacjami pozarz¹dowymi....
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Pe³nomocnik
Asocjacje nr 5/1998

Powo³anie Wojciecha Starzyñskiego na doradcê Prezesa Rady Ministrów54
ds. organizacji pozarz¹dowych, a nastêpnie Zbigniewa Woniaka na pe³nomocnika Prezesa RM ds. wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi zrewolucjonizowa³o stosunki pañstwo  inicjatywy obywatelskie. Czas poka¿e, czy
rewolucja ta nie jest pozorna (rozwi¹zaniem problemów nie jest, jak siê niektórym wydaje, powo³anie pe³nomocnika, a to, co ewentualnie uda mu siê zrobiæ).
Kiedy z niepokojem o powo³ywaniu pe³nomocników pisa³ Jurek Boczoñ podkrelaj¹c, ¿e pe³nomocnik nie przestaje byæ urzêdnikiem sektora publicznego (Roczniak nr 0, s. 41). Równie¿ Pawe³ £ukasiak w swoim wyst¹pieniu
Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych z administracj¹ rz¹dow¹ 55 sporo
mówi³ o ograniczeniach instytucji pe³nomocnika sugeruj¹c raczej powo³ywanie wyspecjalizowanych biur. (...)
A ja mam pytanie do pe³nomocnika rz¹du ds. organizacji pozarz¹dowych. Jaka
by³a procedura wy³aniania kandydatów do powo³anego przez niego zespo³u56 ?
Czy by³a to  zupe³nie uprawomocniona  arbitralna decyzja pe³nomocnika?
Jeli tak, to oczywicie rady pe³nomocnik bêdzie mia³ takie, jaka sobie radê wybra³  ca³a odpowiedzialnoæ spada na niego, a wszystkie organizacje, które nie
zosta³y zaproszone, mog¹ szczerze powiedzieæ, ¿e nikt z nimi ¿adnych decyzji
nie konsultowa³.
Czy te¿ mo¿e by³ to wybór na podstawie swoistej analizy aktywnoci poszczególnych organizacji. Te, które maj¹ co do powiedzenia, które reprezentuj¹ 
czasem sprzeczne  opinie, warte s¹ tego, aby z nimi konsultowaæ. Bowiem ci
aktywni maj¹ moralne prawo wypowiadaæ siê w imieniu milcz¹cej wiêkszoci.
Mog³y te¿ byæ jakie formy wyboru reprezentacji. Organizacje zje¿d¿aj¹ siê
gdzie i wybieraj¹ swoich przedstawicieli, tych, którzy maj¹ zaufanie rodowiska i w jego imieniu mog¹ siê wypowiadaæ.
Ka¿da z tych mo¿liwoci jest do zaakceptowania i racjonalna, ka¿da ma swoje zalety i wady. Je¿eli jednak osoby przygotowuj¹ce listê zaproszonych uczestników, id¹c po linii najmniejszego oporu, stworzy³y radê z³o¿on¹ po trochu
z tych, którzy byæ powinni (po linii), tych, którzy w typowej wolno amerykance
(kto pierwszy, ten lepszy) nades³ali w odpowiednim momencie kilka s³ów na
Red.: Powstanie rz¹du Jerzego Buzka, który g³osi³ zasadê Szlimy po w³adzê, aby j¹ oddaæ ludziom, budzi³o wielkie nadzieje wród liderów organizacji pozarz¹dowych.
55
Red.: Na spotkaniu konwersatorium organizowanego przez Zak³ad Spo³eczeñstwa Obywatelskiego IFiS PAN
19 maja 1998 r..
56
Red.: Prof. Zbigniew Woniak powo³a³ roboczy zespó³ ds. sektora pozarz¹dowego, którego pierwsze spotkanie odby³o siê 15 maja 1998 r.
54
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temat ustawy o po¿ytku publicznym i w koñcu trochê tych, którzy sami wybrali
siê na zupe³nie nie do tego celu powo³anych warsztatach roboczych konferencji
etycznej FIP-u57 , oka¿e siê, ¿e otrzymalimy radê, która mimo, ¿e zawiera wiele
znakomitych nazwisk, reprezentuj¹cych wiele znacz¹cych rodowisk, w ostatecznym rozrachunku nie bêdzie ani wystarczaj¹cym listkiem figowym dla dzia³añ
rz¹du, ani znacz¹c¹ reprezentacj¹ sektora. Za to pe³nomocnik bêdzie wieci³ oczami za swoja radê, a rada za posuniêcia pe³nomocnika.

Pozarz¹dowe problemy na szczeblu rz¹dowym
Asocjacje nr 2/1999

Cisza przed burz¹
9 stycznia 1999 r. w Sejmie odby³o siê zorganizowane przez Zespó³ Poselski
Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych (którego przewodnicz¹c¹ jest pos³anka Iwona
Katarasiñska-ledziñska) spotkanie pod has³em ,,Organizacje pozarz¹dowe  partner czy petent?58 . W sali kolumnowej Sejmu, jak dziewiêæ lat wczeniej (16 grudnia 1990 r. na konferencji ,,Organizacje pozarz¹dowe w demokratycznym pañstwie,
por. Asocjacje nr 1/1991) odczuwa³o siê podnios³y nastrój. Wszystko wskazywa³o
na to, ¿e partnerstwo miêdzy politykami a przedstawicielami trzeciego sektora jest
spraw¹ przes¹dzon¹. Premier Leszek Balcerowicz popar³ FIP-owskie Memorandum, choæ wyranie dawa³ do zrozumienia, ¿e s¹ organizacje dobre i z³e (z³e czyli
te, które w jaki sposób próbuj¹ naciskaæ na rz¹d) i trzeba to ziarno od plew oddzieliæ. Minister Zbigniew Woniak zaprezentowa³ doæ spójn¹ wizjê przysz³ej ustawy
o wspó³pracy administracji publicznej z organizacjami pozarz¹dowymi. Organizacje raczej z nadziej¹ patrzy³y w przysz³oæ i nie zm¹ci³ tego nawet doæ ostry protest delegacji ze l¹ska (w obronie szpitala onkologicznego i przeciw planowanej
autostradzie) oraz informacje Stowarzyszenia na rzecz FIP o niepowodzeniu prób
dostosowania zapisów ustawy o finansach publicznych do potrzeb sektora. W efekcie
wszyscy wyszli, jak przed laty, podbudowani atmosfer¹ (tylu przedstawicieli NGOsów zaproszonych do dyskusji, obecnoæ pos³ów i przedstawicieli ró¿nych ministerstw), z nadziejami na efekty dzia³ania reformy. Niektóre wyst¹pienia mog³y
sugerowaæ jednak, ¿e tak naprawdê przez te dziewiêæ lat nie zmieni³o siê a¿ tak
wiele. Krzysztof M. Ksiê¿opolski, Prezes Zarz¹du Fundacji na rzecz Wzajemnego
Poznania Narodów ,,ANKRA, tak przedstawia³ wzajemne stosunki polityków
Red.: Takie wybory odby³y siê na konferencji Nowoczesne standardy dzia³añ obywatelskich 28 marca 1998 r.
Byæ mo¿e warto tu dodaæ, ¿e forma takiego sposobu wy³aniania reprezentacji jest kontynuowana. Grupa
kontaktowa przy Ministrze Pracy i Polityki Spo³ecznej zosta³a powo³ana w ten sam sposób na konferencji
13 marca 2002 r.
58
Red.: Ukaza³a siê publikacja bêd¹ca zapisem tej konferencji.
57
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i organizacji pozarz¹dowych: ,,Rola organizacji pozarz¹dowych jest doceniana przez
elity polityczne tylko wtedy, gdy organizacja jest narzêdziem ich polityki. Wielu
polityków nie chce zapewnienia to¿samoci trzeciemu sektorowi, lecz d¹¿y do zaw³aszczenia tej dziedziny ¿ycia spo³ecznego. Dzieje siê to poprzez traktowanie
organizacji pozarz¹dowych jako tych, które mog¹ co zrobiæ taniej. Taka percepcja
zjawiska jest zaprzeczeniem partnerstwa, poniewa¿ traktuje organizacje pozarz¹dowe instrumentalnie, nie rozumiej¹c, jak¹ wartoæ stanowi¹ one dla demokracji.
W wielu wypadkach organizacje pozarz¹dowe nie prowadz¹ dzia³añ neutralnych w stosunku do elit politycznych. Bardzo czêsto staraj¹ siê one realizowaæ
swoje idee, np. prawa pacjenta, ochrona rodowiska, które rozumiej¹ inaczej ni¿
owe elity. W takiej sytuacji narastaj¹ konflikty, co nale¿y uznaæ za normalny
element partnerstwa. Wa¿na jest jednak wzajemna komunikacja. Niedopuszczalne jest, aby pisma z propozycjami wspó³pracy wysy³ane do parlamentu, rz¹du,
samorz¹du pozostawa³y bez odpowiedzi. Jest to ³amanie podstawowych zasad
demokracji. Jak to wynika z dowiadczeñ wielu organizacji pozarz¹dowych, bardzo czêsto mamy z takimi faktami do czynienia (...).

Kipi¹cy kocio³
Wrzenie, jakie podnios³y w trakcie wprowadzania reform te z³e  wed³ug definicji premiera Balcerowicza  organizacje pozarz¹dowe (zwi¹zki zawodowe
anestezjologów czy rolników), nie przys³oni³o problemów, przed jakimi stan¹³
trzeci sektor. Nadzieje premiera, i¿ ,,wprowadzanie zmian ustrojowych nie
powinno byæ odczuwalne zw³aszcza dla dzisiejszych odbiorców us³ug wiadczonych przez organizacje spo³eczne (Asocjacje nr 8/1998), okaza³y siê przedwczesne. Sygna³y z ca³ej Polski tworzy³y coraz bardziej niepokoj¹cy obraz.
Doczekalimy siê w koñcu interpelacji poselskiej59 i dyskusji na ³amach prasy.
B³êdy w ustawie  pisali w licie otwartym wybitni przedstawiciele rodowiska
organizacji pozarz¹dowych po enigmatycznych odpowiedziach Jerzego Millera
(sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów)  s¹ wynikiem zlekcewa¿enia przez
Rz¹d i przez Sejmow¹ Komisjê Finansów Publicznych uwag formu³owanych przez
rodowisko dzia³aczy organizacji jeszcze na kilka miesiêcy przed wprowadzeniem ustawy w ¿ycie. Co gorsza, Rz¹d nadal zdaje siê trwaæ  wbrew oczywistym faktom  w samozadowoleniu.

Z ostatniej chwili
W ramach ,,odchudzania Kancelarii Premiera odwo³any zosta³ Pe³nomocnik
ds. Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi Zbigniew Woniak. Dwa dni
póniej Premier zaprosi³ cz³onków Zespo³u Roboczego na spotkanie. 5 marca
59
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w sali wietlikowej (miejsce posiedzeñ rz¹du) na spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarz¹dowych zjawili siê Premier Jerzy Buzek, odchodz¹cy Pe³nomocnik Zbigniew Woniak i Minister Teresa Kamiñska, która ma tymczasowo
przej¹æ ,,pod swoje skrzyd³a organizacje pozarz¹dowe. Premier powiêcaj¹c na
to spotkanie godzinê (co wiadczy o tym, ¿e do problemu przywi¹zuje du¿¹ wagê)
w swoim wyst¹pieniu zapewni³, ¿e zrealizowane zostan¹ w³aciwie wszystkie
postulaty organizacji pozarz¹dowych. Od nowelizacji ustawy o finansach publicznych, poprzez ustawê o wspó³pracy administracji z organizacjami pozarz¹dowymi60 , a¿ do tzw. rodków ,,pomostowych, które pozwol¹ organizacjom przetrwaæ
trudne chwile. Zgodzi³ siê równie¿ na propozycjê Kuby Wygnañskiego w sprawie stworzenia wspólnego dokumentu (,,konstytucji) okrelaj¹cego ogólne zasady wspó³pracy.
Zamiast Pe³nomocnika ma zostaæ powo³any Doradca Premiera (o podobnych
 jak obiecywa³a Minister Kamiñska  pe³nomocnictwach), którego kandydaturê
mog¹ zg³aszaæ organizacje61 . A zatem najtrudniejszy w historii III RP okres dla
organizacji pozarz¹dowych mo¿e okazaæ siê paradoksalnie korzystnym punktem
zwrotnym w relacjach z administracj¹ rz¹dow¹. Czy prze³o¿y siê to równie¿ na
samorz¹dy  trudno powiedzieæ. Sk¹din¹d bowiem wiadomo, ¿e wiêkszoæ samorz¹dowych Programów Wspó³pracy jest zagro¿ona.

Od klêsk... do sukcesu
Asocjacje nr 3-4/1999

Przegrana daje szansê
Pierwszy etap by³ bowiem klêsk¹. Jak napisa³ Piotr Marciniak w 0 numerze
Biuletynu Legislacyjnego FIP: ,,Z pozoru mo¿e wydawaæ siê, i¿ w przypadku
projektu ustawy o finansach publicznych niewiele zaniedbalimy. Tu¿ po pierwszym czytaniu wiosn¹ zesz³ego roku przekazalimy do odpowiednich organów
rz¹dowych (Ministerstwo Finansów) i parlamentarnych (Prezydium Sejmu,
kierownictwa klubów, kierownictwo Komisji Finansów Publicznych) obszerne,
skonsultowane z prawnikami propozycje zmian w projekcie. Uzyskalimy, ustn¹
co prawda, obietnicê zapraszania przedstawicieli organizacji na posiedzenia podkomisji. Przygotowalimy bardzo obszern¹ opiniê opublikowan¹ na prawnych
Projekt ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego po zmianie rz¹du przybra³ postaæ projektu ustawy o wspó³pracy administracji z organizacjami pozarz¹dowymi. Obecny projekt po kolejnej zmianie koalicji rz¹dz¹cej
wróci³ w pewnym sensie do poprzedniej nazwy  ustawa o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
61
Red.: Niestety organizacje nie potrafi³y wy³oniæ takiego kandydata. Doradc¹ zosta³a pani Agnieszka Bogucka, ale praktycznie bez ¿adnych uprawnieñ.
60
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stronach Rzeczpospolitej. Wszystko nadaremno. Projekt, który trafi³ do drugiego
czytania, by³, z naszego punktu widzenia, gorszy ni¿ projekt rz¹dowy. Wzbogacono go miêdzy innymi o art. 118. W Sejmie ju¿ nic nie zd¹¿ylimy zrobiæ. Pozosta³ jeszcze Senat. Dziêki poparciu ze strony Przewodnicz¹cej Poselskiego Forum
Inicjatyw Pozarz¹dowych Iwony ledziñskiej-Katarasiñskiej uda³o siê uzyskaæ
inicjatywê czterech senatorów zwi¹zanych z Uni¹ Wolnoci (Anna Bogucka-Skowroñska, Kazimierz Kutz, Janusz Okrzesik, Dorota Simonides), którzy zaproponowali minimalny zakres zmian. Informacjê o ich treci i sensie przekazalimy
wszystkim senatorom przed posiedzeniem plenarnym. Jednak poprawki upad³y
niewielk¹ iloci¹ g³osów. Wród nich zmiana art. 118.
Nie pierwsza to klêska. Od momentu, gdy pod presj¹ czasu Senat z pe³n¹
wiadomoci¹ przyj¹³ dyskryminacyjn¹ wobec fundacji (obci¹¿aj¹c je zarówno
jako podmioty gospodarki prywatnej, jak i uspo³ecznionej) ustawê z 22 grudnia
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeñ (podatek ten zwano popularnie
popiwkiem)62 , zdarzy³o siê to ju¿ kilka razy. W 1996 r. uda³o siê co prawda przeforsowaæ w Senacie proponowane przez Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych zmiany w ustawach dotycz¹cych reformy centrum administracyjnego, jednak Sejm
i tak je odrzuci³63 . W wypadku art. 118 w efekcie pora¿ki podjêto prace nad
Memorandum, które zjednoczy³o silniej ni¿ kiedykolwiek dot¹d najró¿niejsze,
ma³e i du¿e, organizacje. Niew¹tpliwy wp³yw na tê jednoæ mia³a niepewna sytuacja po wejciu reformy, ale i treæ memorandum, które próbowa³o zintegrowaæ
ró¿ne stanowiska i postulaty .

Organizacje s¹ potrzebne
Organizacje pozarz¹dowe, mimo wielu deklaracji, nie by³y ho³ubione przez ¿aden z dotychczasowych rz¹dów. Próbowano w ramach finansowania dzia³alnoci
spo³ecznej wspieraæ ,,swoich, marginalizuj¹c jednoczenie znaczenie ca³ego sektora. Wszystkie rz¹dy próbowa³y wykorzystywaæ dzia³alnoæ organizacji traktuj¹c
je jako podwykonawców, ale w ¿adnym wypadku nie chc¹c dzieliæ siê z nimi kompetencjami. Tê krótkowzroczn¹ taktykê najwyraniej obna¿y³a powód 1997 r.
Kolejni pe³nomocnicy ds. usuwania skutków powodzi (zarówno z rz¹du Cimoszewicza, jak i Buzka) nie zdecydowali siê na pe³n¹ wspó³pracê  pomimo, i¿ doskonale zdawali sobie sprawê z roli, jak¹ organizacje pozarz¹dowe odegra³y tak w
trakcie powodzi, jak i przy usuwaniu jej skutków.
W przypadku uchwalenia art. 118 mielimy zupe³nie now¹ sytuacjê. Do tej pory
pomimo lekcewa¿enia sektora chêtnie korzystano z jego us³ug. Jednak w sytuacji,
gdy rz¹d zbyt pospiesznie odda³ nieprzygotowanym do tego samorz¹dom w³adzê
62
63
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nad wiêkszoci¹ rodków dla organizacji pozarz¹dowych, a jednoczenie przez
niedopatrzenie (po równi rz¹du i pos³ów) utrudni³ artyku³em 118 przep³yw tych
pieniêdzy, mo¿na by³o przewidywaæ katastrofê. I oczywicie nie by³o to niebezpieczeñstwo, jakie dopuszcza³a Krystyna Mrugalska z Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym, ¿e ,,metod¹ pana Leppera: zablokujemy URM wózkami inwalidzkimi (Gazeta Wyborcza z 1 marca 1999 r.), lecz
mo¿liwoæ za³amania siê systemu pomocy spo³ecznej  w tym likwidacjê setek
orodków PSOUU. Nie mo¿na by³o zignorowaæ sytuacji, w której pojawi³y siê
sygna³y, ¿e 510 placówkom Towarzystwa Przyjació³ Dzieci od 1 kwietnia grozi
zawieszenie dzia³alnoci (Gazeta Wyborcza z 11 marca 1999 r.), gdy Dyrektor
Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Miros³aw Jaworski w licie otwartym
pisze, i¿ w przypadku Caritas Archidiecezji Warszawskiej przez cztery miesi¹ce
1999 r. szeæ placówek finansowanych jest ze rodków przeznaczonych na kolonie letnie dla dzieci z rodzin najubo¿szych. (...) Placówki nie zosta³y jeszcze
zamkniête dziêki oszczêdnociom poczynionym w zimie oraz spontanicznym wp³atom wiernych w ramach akcji Kromka chleba. (...) Pracownicy placówek, które prawdopodobnie bêd¹ musia³y byæ zamkniête z powodu braku rodków,
otrzymali ju¿ trzymiesiêczne wypowiedzenie (Gazeta Wyborcza z 17 kwietnia
1999 r.), gdy Marek Liciñski z Powilañskiej Fundacji Spo³ecznej ostrzega³: Nawet jeli nowelizacja ustawy bêdzie za miesi¹c, to wczeniej radni  i to dotyczy
wszystkich gmin  mog¹ przeznaczyæ swoje rodki na inne cele. I to bêdzie nieodwracalne. Bez szczególnego trybu za³atwienia tej sprawy nie prze¿yje wiele
organizacji i prowadzonych przez nie placówek. Naszym jedynym kapita³em jest
wyszkolona kadra. Jeli ci ludzie, rozgoryczeni, pójd¹ gdzie indziej, bêd¹ nie do
odzyskania (Gazeta Wyborcza z 11 marca 1999 r.).
Przekonanie o tym doæ szybko dotar³o do przedstawicieli w³adzy. Teresa Kamiñska, ówczesny minister koordynator ds. reform spo³ecznych (a przez chwilê
pe³ni¹ca obowi¹zki pe³nomocnika ds. wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi) od samego pocz¹tku dyskusji twierdzi³a: Wiemy, ¿e potrzebne s¹ b³yskawiczne decyzje. Tak¿e w sprawie art. 118 ustawy o finansach publicznych. Jest ona
najczêciej zg³aszanym problemem przez organizacje i bêdzie bardzo powa¿nym
tematem dyskusji na forum rz¹dowym (Gazeta Wyborcza z 2 marca 199 r.).
Za spotkanie premiera z przedstawicielami by³o tego wyranym potwierdzeniem. Podobn¹ jednomylnoæ zachowa³y wszystkie ugrupowania polityczne.
wiadcz¹ o tym zarówno wypowiedzi przedstawicieli klubów poselskich przy
kolejnych czytaniach nowelizacji, jak i ostateczne g³osowanie (w Sejmie przed
poprawkami Senatu w sprawie art. 118 pos³owie g³osowali 343 za i 3 przeciw).
Podobnie by³o i na szczeblu samorz¹dowym  w mocno przecie¿ skonfliktowanej Radzie Warszawy radni po interwencji siostry Ma³gorzaty Chmielewskiej
postanowili w tym gor¹cym okresie przekazaæ ponad 177 tys. z³ na dzia³alnoæ
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organizacji pozarz¹dowych. Zwyciê¿y³ rozs¹dek  mówi³a obecna na (...) sesji
rady siostra Ma³gorzata Chmielewska.  Zwrócilimy siê do radnych AWS, ale
poparcie rady pokazuje, ¿e nieszczêcie ludzkie nie ma koloru (Gazeta Wyborcza  Sto³eczna z 9 marca 1999 r.).

Za kulisami
Poza wypowiedziami prasowymi w obronie zagro¿onych organizacji prowadzone by³y systematyczne dzia³ania lobbingowe. W ramach programu Organizacje pozarz¹dowe a legislacja, funkcjonuj¹cego przy Stowarzyszeniu na rzecz
FIP, podejmowano wiele dzia³añ. Tak opisuje je koordynator programu Piotr
Marciniak: Z jednej strony, nadal popularyzowalimy bardziej jednoznaczne
zapisy, z drugiej jednak  staralimy siê tak¿e mobilizowaæ poparcie dla rozwi¹zañ kompromisowych. Nasze dzia³ania by³y ukierunkowane na Ministerstwo Finansów i Komisjê Finansów Publicznych. Nie przynios³y one jednak wyników.
Komisja na posiedzeniu 25 marca, w zgodzie ze stanowiskiem wiceministra Jerzego Millera, negatywnie zaopiniowa³a wszystkie poprawki zg³oszone w drugim czytaniu. Stanowiska wnioskodawców bronili jedynie Miros³aw Seku³a
z AWS oraz Andrzej Wielowieyski i Henryk Wujec z UW. W tej sytuacji nie
mog³o byæ oczywicie mowy o próbach modyfikacji zg³oszonych propozycji.
Pozosta³o nam skoncentrowaæ siê na poparciu propozycji zg³oszonych w drugim czytaniu. Tym razem mielimy ju¿ sporo sojuszników w Sejmie. Wysi³ki podejmowane z ró¿nych stron  dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych, polityków
i mediów  zaczê³y przynosiæ efekty. Poprawki zyska³y poparcie czêci cz³onków
Rz¹du (m.in. Ministra Pracy Longina Komo³owskiego), a tak¿e wiêkszoci pos³ów
koalicji. Opór stawia³o jeszcze Ministerstwo Finansów i Komisja Finansów Publicznych. W przeddzieñ planowanego g³osowania stowarzyszenie przekaza³o
wszystkim pos³om list (...). Zapowiedziano te¿ obecnoæ w parlamencie du¿ej grupy obserwatorów z ruchu pozarz¹dowego. Ostatecznie, po przesuniêciu g³osowania o jeden dzieñ, zosta³ zawarty kompromis, który zak³ada³ poparcie dla art. 118 i
118A (po dokonaniu w nich drobnych korekt). Nie zosta³ natomiast przes¹dzony
stosunek do pozosta³ych poprawek (za Biuletynem Legislacyjnym FIP).

Sukces przerós³ oczekiwania
Dowodem na to, ¿e problem ten mia³ dla polityków du¿e znaczenie, jest fakt,
¿e posuwali siê w swych decyzjach du¿o dalej ni¿ ustalane w eksperckich dyskusjach uzgodnienia. W ,,0 numerze Biuletynu Legislacyjnego Piotr Marciniak
pisa³: ,,Wydaje siê, ¿e mimo jednoznacznych deklaracji premiera Buzka i wicepremiera Balcerowicza mo¿na siê ju¿ po¿egnaæ z nadziejami na szybk¹ sensown¹
nowelizacjê ustawy.... Jednak ju¿ w nr 1 czytamy: ,,Przed miesi¹cem, gdy sk³adalimy poprzedni numer Przegl¹du Legislacyjnego, wydawa³o siê, i¿ nie
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bêdziemy ju¿ w stanie wyjæ poza bardzo ograniczon¹ nowelizacjê ustawy o finansach publicznych zaproponowan¹ z jednej strony przez Sejmow¹ Komisjê
Finansów Publicznych, z drugiej  przez pos³ów Unii Wolnoci. Wkrótce jednak
nast¹pi³y zdarzenia, które po kilku tygodniach okaza³y siê prze³omowe. Otó¿ 16
marca 1999 r. odby³o siê zorganizowane przez Gra¿ynê Staniszewsk¹ spotkanie
prezydiów kilku komisji sejmowych, na którym  z udzia³em przedstawiciela
Programu OpaL  wypracowano propozycjê, która by³a kompromisem miêdzy
naszymi propozycjami i stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych. Decyduj¹c¹ rolê w przygotowaniu tej propozycji odegra³a Przewodnicz¹ca Komisji Samorz¹du Terytorialnego Irena Lipowicz.
Po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji Piotr Marciniak powiedzia³ Gazecie:
,,Odbieramy tê nowelizacjê jako sukces. Z naszego punktu widzenia nie jest mo¿e
idealnie, ale dziêki niej jestemy nieporównywalnie dalej ni¿ to, co proponowa³a
pierwotnie komisja finansów publicznych (Gazeta Wyborcza z 11 kwietnia 1999
r.). A jednak Senat jeszcze poprawi³ na korzyæ organizacji artyku³y tej ustawy,
a Sejm je bez problemu zaakceptowa³ (za odrzuceniem poprawki Senatu zmieniaj¹cej art. 118 oraz polegaj¹cej na skreleniu art. 118a g³osowa³o 172, przeciw
 236, wstrzyma³o siê 5 pos³ów).

I co dalej?
Nie ulega ju¿ w¹tpliwoci, ¿e ustawa o finansach publicznych w kwestii
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi by³a wadliwie skonstruowana.
Jednak g³osów osób wystêpuj¹cych w jej obronie nie nale¿y traktowaæ jedynie
jako prób obrony straconych pozycji. Nie nasza wina, ¿e w samorz¹dach s¹
niekompetentni urzêdnicy  denerwuje siê Helena Góralska (UW), wspó³autorka ustawy, i wskazuje na inne przepisy tej samej ustawy (art. 71 i 69), które
dopuszczaj¹ dotowanie organizacji wykonuj¹cych zadania publiczne. (Gazeta
Wyborcza z 8 kwietnia 1999 r.).
Umia³y to wykorzystaæ te ,,gminy w Polsce od lat znakomicie dogaduj¹ce siê
z organizacjami pozarz¹dowymi, które zdecydowa³y siê dotowaæ mimo w¹tpliwoci wynikaj¹cych z ustawy. Dla czêci gmin, które po prostu nie chc¹ wspó³pracowaæ z sektorem pozarz¹dowym (bo i takie s¹), art. 118 by³ wygodn¹
wymówk¹ (Gazeta Wyborcza z 12 marca 1999 r.). Z kolei wypowied Henryka
Goryszewskiego: Prywatne fundacje s¹ po to, ¿eby zbiera³y prywatne pieni¹dze
na publiczne cele, a nie wyci¹ga³y rêkê do pañstwa czy samorz¹dów (Gazeta
Wyborcza z 1 marca 1998 r.) to przejaw pewnego stylu mylenia o dzia³alnoci
spo³ecznej. Niebezpieczeñstwa takiego spojrzenia wród samorz¹dowców
obawiali siê jeszcze w zesz³ym roku niektórzy dzia³acze pozarz¹dowi. Konflikt
wokó³ stoosiemnastki potwierdzi³ te obawy. Wojtek Kaczmarczyk, jeden z wspó³twórców Programu wspó³pracy samorz¹du z organizacjami pozarz¹dowymi
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w Kielcach, tak pisa³ na licie dyskusyjnej NGO: ,,Sytuacja bie¿¹ca jest nadal
dramatyczna. Samorz¹d kielecki pomimo pisma z Ministerstwa Finansów, uchwa³y
Kolegium RIO w Kielcach, która powiela w zasadzie pozytywny ton interpretacji Ministerstwa Finansów, broni pieniêdzy jak niepodleg³oci. Mened¿erowie
miasta chowaj¹ siê za wygodn¹ dla nich opini¹ prawników miejskich i wykazuj¹
absolutny brak dobrych chêci.
Wydaje siê, ¿e dobrym instrumentem na rzecz wspó³pracy organizacji i samorz¹du jest ten zapis nowelizacji, który mówi o koniecznoci uchwalania zasad
finansowania organizacji. Zrewolucjonizuje on w d³u¿szej perspektywie stosunki samorz¹d  organizacje. Jednak w tej chwili dla niektórych organizacji mo¿e
siê okazaæ gwodziem do trumny. Piotr Nogaj z gminy Warszawa Centrum ma
w¹tpliwoci: ,,Jak skonstruowaæ tak¹ uchwa³ê, która obejmowa³aby ró¿ne organizacje zajmuj¹ce siê bezdomnymi, hospicjami, dzia³alnoci¹ samopomocow¹,
owiatow¹, sportow¹, turystyczn¹? To skomplikuje i opóni proces przyznawania
organizacjom dotacji, bo gmina najpierw musi podj¹æ tak¹ uchwa³ê, a to bêdzie
bardzo trudne (Gazeta Wyborcza z 21 kwietnia 1999 r.). Wygrana bitwa nie oznacza wiêc jeszcze zwyciêstwa. Jednak ewentualne problemy zwi¹zane ze wspó³prac¹ organizacji z samorz¹dem przenios¹ siê na poziom lokalny i tam dopiero nabior¹
realnych kszta³tów.

Miêdzy si³¹ uzgodnieñ a si³¹ nacisku
Zwyciêstwo w walce o nowelizacjê ustawy o finansach publicznych to nowa
jakoæ w rozwoju ruchu organizacji pozarz¹dowych. Uzyskano je w wyniku zarówno eksperckich uzgodnieñ, jak i stosunkowo szerokiej akcji, g³ównie w formie alarmistycznych apeli i informacji bardzo ró¿nych organizacji. W efekcie:
Pierwszy sukces legislacyjny ca³ego sektora (w bran¿ach takie sukcesy siê
ju¿ zdarza³y) uwiadomi³ wszystkim organizacjom koniecznoæ wspólnych dzia³añ. Przy tym ten sukces legislacyjny by³ niew¹tpliwie tak¿e sukcesem medialnym. Nigdy do tej pory nie mówi³o siê tak du¿o i tak dobrze o organizacjach. To
wielki kapita³.
Z drugiej strony, nast¹pi³a zasadnicza zmiana w formie reprezentacji sektora.
Oficjalnie uznano powo³any przez by³ego Ministra Zbigniewa Woniaka Zespó³
Roboczy za tak¹ reprezentacjê Jednak w istocie jest to cia³o doradcze, niezbyt
mobilne. W tej sytuacji bie¿¹ca dzia³alnoæ spad³a na program OPaL Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych. Udzia³ przedstawicieli tego
programu w negocjacjach nad ustaw¹ w sposób ostateczny przypieczêtowa³ uznanie ich za dobrego partnera do rozmów, i to zarówno z rz¹dem, jak i politykami.
To bardzo dobrze. Jednak s¹ i negatywne sygna³y. Z batalii o ustawê wiele organizacji wychodzi mocno os³abionych (miejmy nadziejê, ¿e nie sprawdz¹ siê czarne
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scenariusze), bêd¹ te¿ one zmuszone dalej zabiegaæ o rodki (ustawa umo¿liwia
tylko staranie siê o nie). Z drugiej strony, ani Zespo³owi Roboczemu, ani OPALowi nie uda³o siê znaleæ i umieciæ przy Premierze doradcy w sprawach wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Poza tym strona pozarz¹dowa, tak
aktywna w ca³ym procesie legislacyjnym, nie uczestniczy³a w nim formalnie.
Formalnie dawano kolejne propozycje nowelizacji do opiniowania organizacjom samorz¹dowym. To trochê os³abia radoæ ze zwyciêstwa, pok³adajmy jednak nadziejê w uchwaleniu ustawy o wspó³pracy administracji publicznej
z organizacjami pozarz¹dowymi.
(opr. na podstawie artyku³u z Gazety Wyborczej i Biuletynu Legislacyjnego)

Apolityczna politycznoæ, czyli polityk na zagrodzie
Asocjacje nr 8/1999
W wydanej w 1996 r. Bitwie na fundacje64. próbowa³em udowodniæ, ¿e wiele nieporozumieñ dotycz¹cych instytucji fundacji wynika z prób instrumentalnego traktowania instytucji pozarz¹dowych przez polityków. Piotr Konczewski w Biuletynie Forum
Fundacji stwierdzi³, ¿e teza taka nie jest odkrywcza, a wprowadza elementy dialogu
na temat zastêpczy( Biuletyn FFP nr 14/1997). Niestety, w moim przekonaniu nadal
nie daje siê rozmawiaæ o organizacjach pozarz¹dowych w oderwaniu od bie¿¹cej
polityki. Co wiêcej, widzê tylko polityczne mo¿liwoci naprawy sytuacji. Czas wiêc po
raz kolejny przeczytaæ preambu³ê do Konstytucji i odkryæ, ¿e obok zasady pomocniczoci równie¿ idea dialogu spo³ecznego jest podstaw¹ praw Rzeczypospolitej.

Czy wyniki wyborów decyduj¹, kto dostanie pieni¹dze?
Czy czytali Pañstwo w Rzeczpospolitej tekst Elizy Olczyk Przyci¹ganie polityczne65 ? To wa¿ny tekst, choæ w³aciwie teza w nim zawarta jest oczywista:
dotacje bud¿etowe zale¿¹ nie od programu dzia³ania, nie od osi¹gniêæ, tylko
od... koniunktury politycznej. Tak siê bowiem utar³o, ¿e rz¹dy preferuj¹ organizacje bliskie sobie ideologicznie, choæ nie tym kryterium powinny siê kierowaæ.
I dalej: ,,Nie ma chyba dziedziny ¿ycia, w której nie dzia³a³aby organizacja pozarz¹dowa s³u¿¹ca ludziom rad¹ i pomoc¹. Dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych
jest cech¹ spo³eczeñstwa demokratycznego, które organizuje siê w grupy dla realizacji konkretnych celów. Taki zorganizowany elektorat jest ³akomym k¹skiem
dla partii politycznych.
Bitwa na fundacje, Biblioteka ASOCJACJI, 1996 r. Zainteresowani problematyk¹ relacji organizacje pozarz¹dowe  politycy mog¹ zajrzeæ do Asocjacji nr 8/1996 (,,Sektor a polityka  sprawozdanie z warsztatów
konferencji FIP, opr. pf) i Asocjacji nr 10-11/1996 (,,Organizacje pozarz¹dowe i polityka  dziesiêæ wskazañ, opr. Janusz Okrzesik).
65
Eliza Olczyk ,,Przyci¹ganie polityczne, Rzeczpospolita z 30 wrzenia 1999 r.
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Przedstawiony przez autorkê artyku³u podzia³ du¿ych organizacji na te, które
bardziej s¹ wspierane przez AWS i te, które popiera SLD, nie jest jako bardzo
skomplikowany. Organizacje katolickie, m³odzie¿owe takie jak Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów  po jednej stronie. Po
drugiej, dla przyk³adu, organizacje feministyczne, no i przez analogiê Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego i Zrzeszenie Studentów Polskich. W zale¿noci od koniunktury politycznej raz te, raz inne organizacje maj¹ wiêcej rodków na prowadzenie
placówek, organizowanie obozów dla m³odzie¿y. Autorka nie wspomina jednak
nic o innych partiach. A przecie¿ Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej, Ochotnicza Stra¿
Po¿arna to silne zaplecze PSL-u. Nie zapominajmy tak¿e, ¿e tradycyjnie uwa¿a
siê, ¿e organizacje pozarz¹dowe to domena ludzi z Unii Wolnoci. Takie widzenie trzeciego sektora potêguje  wbrew logice  fakt, ¿e jak wskazuj¹ badania,
dzia³acze organizacji pozarz¹dowych w ogromnej wiêkszoci nie chc¹ wspó³pracowaæ z ¿adnymi partiami politycznymi. Jest to wystarczaj¹cy powód, by politycy nie starali siê walczyæ o poparcie tak apolitycznych organizacji, ograniczaj¹c
swoj¹ politykê do wspierania swoich.
Próby przeciwdzia³ania takim praktykom nie przynosz¹ rezultatów. W Asocjacjach nr 9/1998 publikowane by³o np. stanowisko Ogólnopolskiego Forum na
rzecz Praw Dzieci po otrzymaniu pisma od Pe³nomocnika Rz¹du ds. Rodziny
odmawiaj¹cego tej instytucji wspó³pracy. Mechanizm  jak podsumowuje autorka artyku³u66  jest wiêc prosty  kto mia³ poczucie krzywdy za czasów koalicji SLD  PSL, przysta³ do AWS. Kto czuje siê dyskryminowany przez rz¹d Jerzego
Buzka, zwraca siê w kierunku SLD. (...) Te [organizacje  przyp. PF] natomiast,
które nie s¹ zainteresowane upolitycznianiem swojej dzia³alnoci, dryfuj¹ bezradnie, próbuj¹c znaleæ dla siebie niszê. Liga Kobiet Polskich nale¿y do tych
organizacji, które czuj¹ siê dyskryminowane przez obecny rz¹d, konkretnie przez
by³ego pe³nomocnika ds. rodziny Kazimierza Kaperê. Zarazem jednak nie bardzo chce zasiliæ szeregi sympatyków SLD. (...) Bez wzglêdu na przyczyny Liga
Kobiet Polskich, choæ kuszona przez SLD, zdystansowa³a siê wobec propozycji
utworzenia wspólnego antyrz¹dowego frontu. Zarazem zarz¹d LKP zwróci³ siê
do premiera z prob¹, by rz¹d »nie upolitycznia³ organizacji spo³ecznych i nie
dyskryminowa³ tych, które inaczej ni¿ oficjalna polityka obecnej koalicji patrz¹
na problemy kobiet i rodziny« Odpowied Jerzego Widzyka z Kancelarii Premiera jest, wed³ug autorki, jasna: Minister Widzyk postanowi³ zignorowaæ postawione w licie zarzuty. W ka¿dym razie, na pewno nie zamierza wnikaæ
w problemy organizacji pozarz¹dowych ani te¿ nie jest zwolennikiem zmian obecnej polityki administracji rz¹dowej wobec nich. A polityka jaka jest, ka¿dy widzi. Mimo wielokrotnych obietnic w miejsce Ministra Woniaka Pe³nomocnika
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Premiera ds. Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi nie stworzono funkcji
doradcy o podobnych kompetencjach. Podkrela³a to przy kolejnych spotkaniach sama Doradca Premiera Agnieszka Bogucka. Zamiast jasnych zasad wspó³pracy mamy jedynie nagrodê Pro Publico Bono, której organizacja (a szczególnie
rozpropagowanie) budzi w¹tpliwoci co do jakoci ostatecznych wyników.
A wracaj¹c do przyk³adu Forum na rzecz Praw Dziecka, to dzia³a nadal bez
b³ogos³awieñstwa Pe³nomocnika.

Przyk³ad idzie z góry
W gminach sytuacja nie jest lepsza. Z jednej strony, zmiana w uk³adach politycznych po wyborach samorz¹dowych wykaza³a, ¿e politycznoæ dosiêgaæ
mo¿e tak neutralnych, wydawa³oby siê, spraw jak programy wspó³pracy.
Z drugiej strony, w wiêkszoci gmin decyzje dotycz¹ce dofinansowania organizacji pozarz¹dowych do tej pory opiera³y siê na, mówi¹c eufemistycznie, niejasnych procedurach. Jednak by³ to doæ stabilny uk³ad, gdzie wiadomo by³o, na co
id¹ pieni¹dze. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wymusza ujawnienie tych procedur i zwiêksza udzia³ radnych (lokalnych polityków) w podejmowaniu konkretnych decyzji. Co to oznacza? W ostatecznym rozrachunku 
przynajmniej na razie  upolitycznienie decyzji.
Przede wszystkim dlatego, ¿e administracja, w tym kierownicy wydzia³ów
zbieraj¹cy wnioski o dofinansowanie czy zarz¹dy gmin podejmuj¹ce ostateczne
decyzje, ma ci¹gle jeszcze spore mo¿liwoci arbitralnych decyzji. Formularze
wniosków o dotacje zawieraj¹ tak ogólne informacje67 , ¿e nie sposób na ich podstawie podj¹æ racjonalnej decyzji. Poza tym radni najczêciej nie maj¹ czasu
zapoznaæ siê osobicie z wszystkimi wnioskami. Tak wiêc komisja opiniuj¹ca
wnioski uzale¿niona jest od informacji przedstawicieli administracji (np. o dotychczasowej wspó³pracy organizacji z gmin¹). Z drugiej jednak strony, ten proces decyzyjny w sposób naturalny powoduje próby ,,lobbingu podejmowanego
przez organizacje u swoich polityków.
Mamy wiêc uk³ad, gdzie  przy zbyt ma³ej wiedzy, aby podejmowaæ racjonalne decyzje  radni musz¹ dokonywaæ wyboru bior¹c pod uwagê przede wszystkim informacje, które wnioski popieraj¹ ich klubowi koledzy, a które próbuj¹
poprzeæ przeciwnicy.
Jasnym jest wiêc, ¿e brak odpowiednich procedur, wprowadzenia spo³ecznej
kontroli nad procedurami oceniaj¹cymi sprzyja upolitycznieniu oceny wniosków
o dofinansowanie.
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Pozarz¹dowiec politykiem
To, czy organizacje pozarz¹dowe bêd¹ brane w politycznych rozgrywkach
pod uwagê, zale¿y od si³y tych organizacji lub  o ile uda siê je przekonaæ, ¿e
razem mo¿na wiêcej  od si³y samego sektora. ,,To od jego kondycji  mówi³a w
jednym z wywiadów Doradca Premiera Agnieszka Bogucka68  zale¿y, jaka bêdzie jego rola spo³eczna i jego pozycja. Czas ju¿ przestaæ liczyæ tylko na si³ê
racji. Czas udowodniæ, ¿e organizacje pozarz¹dowe s¹ ju¿ wystarczaj¹co silne,
by staæ siê rzeczywistym partnerem dla w³adz. Nie mo¿na w nieskoñczonoæ
czekaæ, a¿ w³adza sama zrozumie, ¿e op³aca siê jej wspó³pracowaæ z obywatelami. Albo politycy zaakceptuj¹ partnerstwo, albo trzeba doprowadziæ do sytuacji,
w której zostan¹ zmuszeni do brania pod uwagê g³osów zorganizowanych obywateli. Si³a organizacji pozarz¹dowych przecie¿ nie musi opieraæ siê ani na finansach, ani na w³adzy. Organizacje maj¹ dwa podstawowe argumenty, do których
powinny siê odwo³ywaæ: s¹ to PRAWO I OPINIA PUBLICZNA.

Prawo do partycypacji
Prawo jest jednym z podstawowych narzêdzi broni¹cych obywatela przed
nadu¿ywaniem w³adzy przez administracjê. Przede wszystkim w³adza publiczna
jest zobowi¹zana do dzia³añ okrelonych przez konkretne ustawy (o ochronie
rodowiska, o pomocy spo³ecznej), gdzie przedstawione s¹ jej obowi¹zki wobec
obywatela. W drugiej kolejnoci mamy prawo, które okrela procedury, jakie
powinna stosowaæ administracja. Ustawa o zamówieniach publicznych czy Kodeks postêpowania administracyjnego jasno mówi¹, co administracji wolno, co
powinna robiæ, a czego jej nie wolno. Umo¿liwia to  przynajmniej w teorii 
lepsz¹ kontrolê nad poczynaniami administracji, których celem powinna byæ realizacja konkretnych ustaw. Ka¿dy obywatel czy organizacja spo³eczna ma prawo (zgodnie z art. 63 Konstytucji RP, a tak¿e art. 221-260 Kodeksu postêpowania
administracyjnego) sk³adaæ w okrelonym trybie skargi i wnioski zwi¹zane z administracj¹ publiczn¹. Prawo do udzia³u organizacji w postêpowaniu administracyjnym okrela znów kpa (art. 31), gdzie stwierdza siê, ¿e organizacja spo³eczna
mo¿e w sprawie dotycz¹cej innej osoby wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania oraz dopuszczenia organizacji do udzia³u w postêpowaniu (je¿eli jest
to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes spo³eczny).
Mo¿liwe jest równie¿, zgodnie z ustaw¹ o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym,
zaskar¿anie decyzji (np. o odmowie dopuszczenia organizacji do postêpowania
administracyjnego na prawach strony), a tak¿e w niektórych wypadkach braku
decyzji, do NSA.
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Niew¹tpliwie organizacje zbyt rzadko korzystaj¹ z tych prawnych mo¿liwoci.
Powszechne jest bowiem przekonanie, ¿e konfliktuj¹c siê z w³adz¹ traci siê bezpowrotnie szanse na wspó³pracê. Czêsto zreszt¹ jest to prawda. Jednak pozwalaj¹c,
by w³adza nie wywi¹zywa³a siê ze swoich obowi¹zków, by nie przestrzega³a procedur (nawet w kwestiach, które nie dotycz¹ naszej organizacji czy naszych podopiecznych) uznajemy paternalistyczny system w³adzy gminnej, która bêdzie nas
traktowa³a partnersko tak d³ugo, jak bêdzie to dla niej korzystne. A w sytuacji, gdy
zechc¹ nam odebraæ lokal, nie dadz¹ nam obiecanej dotacji, nikt siê za nami nie
ujmie  licz¹c, ¿e dziêki biernoci uzyska jakie, nawet chwilowe, korzyci.

Opinia publiczna a dzia³ania spo³eczne
Wród pos³ów, senatorów, radnych wielu jest takich, którzy dzia³aj¹ w ró¿nych organizacjach spo³ecznych. To naturalne, gdy¿ w³anie aktywny udzia³ w
pracach ró¿nych organizacji jest najlepsz¹ szko³¹ dzia³alnoci publicznej. Czy
jest ró¿nica pomiêdzy politykami z pozarz¹dow¹ kart¹ w ¿yciorysie a prawdziwymi pozarz¹dowcami, gdy si¹d¹ obok siebie na ³awach poselskich czy na zebraniu rady gminy? Nie ma tu prostych odpowiedzi, ale warto siê zastanowiæ,
czy taka ró¿nica istnieje? Przytoczmy np. deklaracjê, któr¹ w imieniu Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego z³o¿y³ jego prezes Brunon Synak69: W tej sprawie stanowisko Zrzeszenia jest niezmienne od wielu lat i takie powinno pozostaæ: neutralnoæ partyjna i zró¿nicowanie indywidualnych opcji poszczególnych cz³onków,
ale jednoczenie aktywne wp³ywanie na wa¿ne decyzje publiczne, tak¿e polityczne. Apolitycznoæ nie mo¿e oznaczaæ politycznej nijakoci i biernoci
w jakichkolwiek sprawach wa¿nych dla spo³ecznoci kaszubsko-pomorskiej.
W przeciwieñstwie jednak do partii politycznych, dla Zrzeszenia zaanga¿owanie
w sprawy polityczne nie mo¿e byæ podporz¹dkowane zdobyciu i utrzymaniu w³adzy, lecz s³u¿yæ powinno osi¹ganiu wa¿nych dla naszej zbiorowoci kulturalnoetnicznej celów. Natomiast od cz³onków Zrzeszenia anga¿uj¹cych siê w dzia³alnoæ
partyjn¹, bez wzglêdu na opcjê, oczekuje siê przyk³adnej kultury politycznej,
aktywnej postawy, szczególnej troski o dobry image Zrzeszenia i zachowanie
jego to¿samoci oraz o interesy kaszubsko-pomorskiej wspólnoty.
Z kolei ks. Jan Krucina ze Studium Formacji Katolicko-Spo³ecznej pisze: Kto
podnosi sprawê odpowiedzialnoci zwi¹zków spo³ecznych za dobro wspólne,
wychodzi z podwójnego za³o¿enia, wa¿nego wobec ci¹g³ej groby indywidualistycznego liberalizmu. Po pierwsze, ¿e dobro wspólne istnieje i po drugie, ¿e stowarzyszenia uczestnicz¹ w jego realizacji stanowi¹c warunek jego spe³nienia.
Dokonuje siê to dziêki strukturom samorz¹dowym, w których uczestnicz¹ stowarzyszenia chrzecijañskie. I dalej ,,Trzeba wiêc aktywnych obywateli, ale
69
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i czynnych zwi¹zków. Stowarzyszenia s¹ tylko konsekwencj¹ prawa koalicji oraz
mo¿liwoci¹ udzia³u w kszta³towaniu woli politycznej.70
Byæ mo¿e po w³anie tak rozumian¹ politycznoæ bêd¹ musia³y siêgn¹æ organizacje przy najbli¿szych wyborach samorz¹dowych. Trzeba powiedzieæ, ¿e
dowiadczenia tych nielicznych komitetów wyborczych lokalnych stowarzyszeñ,
które w tych wyborach wesz³y do rad gminnych, przy coraz wiêkszym rozgoryczeniu z powodu ,,partyjniactwa, mog¹  pod has³ami antykorupcji i przeciwstawiania siê ,,rzeczypospolitej kolesiów  przynieæ spektakularny sukces.
Jednak tak rozumiana polityka to nie tylko wybory (choæ w ostatecznoci to
w³anie wybory s¹ tu ostatecznym sprawdzianem), ale tak¿e umiejêtnoæ wykorzystywania opinii publicznej. Zarz¹d, radni, urzêdnicy, mo¿e jeszcze nie tak jak
na Zachodzie, ale musz¹ liczyæ siê z tym, co mówi¹ ludzie. Nastroje wród spo³ecznoci lokalnej mog¹ wspieraæ si³ê opozycji, uniemo¿liwiaæ podejmowanie
niektórych decyzji, a w konsekwencji niweczyæ wysi³ki i przyczyniæ siê do
terminowej lub przedterminowej pora¿ki wyborczej. To tu jest miejsce zarówno na kampaniê w prasie lokalnej, jak i na zorganizowanie referendum gminnego, które je¿eli nawet nie odwo³a rady, to poka¿e radnym, ¿e poparcie dla nich
gwa³townie spada.
I znów przed wykorzystaniem tych narzêdzi wiele organizacji powstrzymuje
strach. Jasne, ¿e w³adza nie chce wspó³pracowaæ z organizacjami, które nag³aniaj¹ naganne dzia³ania czy podejrzane interesy. Jednak kto musi pilnowaæ,
aby urzêdnicy i radni mieli wiadomoæ, ¿e ¿aden z ich b³êdów nie zostanie niezauwa¿ony. Nie musz¹ tego robiæ przecie¿ bezporednio organizacje staraj¹ce
siê o dotacje w gminie. Mog¹ to robiæ w ich imieniu struktury federacyjne albo
w tym celu specjalnie powo³ane organizacje okrelane jako watch dogs. Jednak
te instytucje musz¹ czuæ poparcie innych organizacji. To da im si³ê do walki
w naszym interesie. I wtedy dopiero liczyæ bêdziemy mogli na prawdziw¹ wspó³pracê, niezale¿n¹ od politycznych koniunktur.
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Nie wiem, czy mo¿liwe jest takie upolitycznienie ruchu stowarzyszeniowego. Wydaje mi siê jednak, ¿e tylko w ten sposób mo¿na wymusiæ powolne zmiany w zasadach dzia³ania samorz¹du. Przypomnijmy, ¿e w Stanach Zjednoczonych
pod koniec XIX wieku ,,Stowarzyszenia stawiaj¹ce sobie jako cel poprawê administracji miejskiej (Urban Reform) stanowi³y najbardziej typowe inicjatywy obywatelskie ery progresywizmu. By³o to konsekwencj¹ bezradnoci w³adz
federalnych wobec istniej¹cych nieprawid³owoci i zaniedbañ. Narastaj¹ce konflikty etniczne i rasowe, skorumpowanie urzêdników, brak urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej  wszystko to zmusza³o obywateli do podejmowania dzia³añ na
w³asn¹ rêkê.71
Mylê, ¿e w³anie taka jest droga wzmocnienia trzeciego sektora w Polsce.
Inaczej bez odpowiedzi pozostan¹ wezwania takie jak to ze Stanowiska Stowarzyszenia na rzecz FIP:
We wspólnym interesie klasy politycznej i dzia³aczy obywatelskich jest usuniêcie nieprawid³owoci towarzysz¹cych czasom burzliwego rozwoju aktywnoci spo³ecznej i transformowania ustroju pañstwa, tak by nie przerodzi³y siê one
w trwa³e patologie. Dzi jest najwy¿szy czas po temu. To jeden z warunków
naszego dostosowania siê do realiów spo³eczeñstw Unii Europejskiej. Nie wystarczy jednak nowoczesne, przyjazne, a zarazem szczelne prawo. Potrzebna jest
tak¿e zmiana kultury politycznej. Je¿eli chcemy rzeczywicie pañstwa s³u¿ebnego narodowi, a urzêdnika rozwi¹zuj¹cego problemy obywateli, to trzeba tak¿e
w praktyce uznaæ partnerstwo organizacji obywatelskich wobec administracji.
Oznacza to wyzbycie siê powszechnej w klasie politycznej podejrzliwoci wobec wszystkiego, co nie sytuuje siê w biurokratycznej hierarchii i nie poddaje siê
prostej urzêdniczej kontroli. Musimy uwiadomiæ sobie wszyscy, ¿e w lad za wyzwoleniem gospodarki z okowów etatystycznego sterowania, podobny krok trzeba
uczyniæ wobec zorganizowanych grup obywateli (Asocjacje nr 7/1999).

Prawo a podatki
Tekst zamieszczony w publikacji Podatki i filantropia, wydanej przez Akademiê
Rozwoju Filantropii w Polsce

Dyskusja nad uwarunkowaniami dzia³ania organizacji pozarz¹dowych w Polsce nie mo¿e siê ograniczaæ do kwestii podatkowych, choæ niew¹tpliwie to w³anie system podatkowy w sposób znacz¹cy mo¿e wzmocniæ lub os³abiæ tê
niezwykle wa¿n¹, a chyba ci¹gle jeszcze niedocenian¹ sferê aktywnoci obywateli. Jednak system podatkowy, o ile ma rzeczywicie wspieraæ to co cenne,
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eliminowaæ patologie, musi wynikaæ z jasnej polityki pañstwa wobec organizacji
pozarz¹dowych. A takiej polityki ci¹gle nie ma. To tylko dorane ³atanie dziur.
Brak spójnej polityki wobec inicjatyw obywatelskich równowa¿ony jest ogólnym przekonaniem, ¿e wchodz¹c do Europy musimy ucywilizowaæ kwestie wspó³pracy miêdzy sektorami wed³ug standardów unijnych, jak to siê ³adnie obecnie
okrela. Bardzo czêsto jako ostatecznego argumentu przes¹dzaj¹cego o przeforsowaniu okrelonego rozwi¹zania u¿ywa siê stwierdzenia, ¿e nie mo¿na inaczej,
bo takie s¹ w³anie standardy europejskie. Przy czym mam wra¿enie, ¿e bardzo
czêsto zarówno krytycy okrelonych rozwi¹zañ, jak i ci, którzy u¿ywaj¹ takich
argumentów, jak przytoczony przed chwil¹, nie maj¹ specjalnie pojêcia, jak te
standardy wygl¹daj¹ i czy rzeczywicie istniej¹.
Podobne przekonanie funkcjonuje niestety równie¿ w rodowisku organizacji
pozarz¹dowych. Ostatnio uczestnicz¹c w jednej z konferencji us³ysza³em z wielkim przekonaniem wyg³oszone stwierdzenie, ¿e polskie w³adze powinny stwarzaæ warunki dla rozwoju organizacji pozarz¹dowych. Postulat jak najbardziej
s³uszny, ale wsparty takim oto argumentem: bo przecie¿ wchodzimy do Unii, a
jak tam jest, to przecie¿ wszyscy wiemy. Otó¿ w³anie nie wiemy  i to bardzo
dobrze, ¿e powstaj¹ ksi¹¿ki takie jak Podatki i filantropia, które choæ czêciowo tê nasz¹ niewiedzê staraj¹ siê rozwiaæ. Okazuje siê, ¿e we Wspólnocie Europejskiej nie ma w zasadzie, poza fundamentalnym prawem do stowarzyszania siê
i wspominan¹ tu po wielokroæ Szóst¹ Dyrektyw¹ Komisji Europejskiej, wspólnych standardów dotycz¹cych funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych. Owszem toczy siê bardzo o¿ywiona dyskusja w ramach ró¿nych instytucji i organizacji
unijnych  z Komisj¹ Europejsk¹, czyli rz¹dem brukselskim w³¹cznie  na temat
roli organizacji pozarz¹dowych w ¿yciu publicznym, a tak¿e na temat unifikacji
pewnych rozwi¹zañ dotycz¹cych ich funkcjonowania, przede wszystkim jako
partnera dla w³adz publicznych. Jednak sprawa wypracowania takich standardów wspólnotowych jest jeszcze przed nami.
Ka¿dy z krajów Wspólnoty ma od lat wypracowane wewnêtrzne rozwi¹zania
dotycz¹ce dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych, a dyskusja dotyczy nie tyle
wewnêtrznych rozwi¹zañ, ile raczej ich ujednolicenia i dostosowania do innych,
sprawdzonych regulacji. W Polsce natomiast, jak ju¿ siê rzek³o, nie wypracowalimy spójnych fundamentów spo³eczno-prawnych funkcjonowania trzeciego
sektora. Mamy do czynienia z oddzielnymi bytami prawnymi, zupe³nie ze sob¹
niezwi¹zanymi: Konstytucja, prawo o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach,
ustawa o finansach publicznych, prawa bran¿owe (ustawa o rehabilitacji, ustawa
o pomocy spo³ecznej, ustawa o ochronie rodowiska). W niektórych pojawia siê
pojêcie organizacji pozarz¹dowej (ró¿nie zreszt¹ rozumiane), w innych za mamy
do czynienia z odmiennymi sformu³owaniami. Wszystko to udowadnia niezbicie,
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¿e nie ma pomys³u na to, jak ma wygl¹daæ spo³eczeñstwo obywatelskie w Polsce.
Za has³ami jestemy we w³asnym domu, oddaæ w³adzê ludziom nie stoj¹
realne pomys³y.
Z pewnoci¹ wiêc nale¿y zmieniaæ istniej¹ce regulacje prawne, dostosowywaæ je do rzeczywistoci i walczyæ z absurdami. Jednak najwa¿niejsze jest to,
aby pañstwo mia³o koncepcjê, wedle której zmiany te u³o¿¹ siê w jak¹ logiczn¹
i sensown¹ ca³oæ. Trudno bowiem koncentrowaæ siê jedynie na kwestiach podatkowych, choæ s¹ one bardzo istotne, pomijaj¹c inne, takie jak wolontariat,
dostêp do rodków publicznych, dostêp do informacji czy wreszcie praktyczne
zasady okrelaj¹ce relacje sektora publicznego i pozarz¹dowego. W krajach zachodnich takie systemy funkcjonowania trzeciego sektora s¹ wynikiem wielu lat
dowiadczeñ. Jednak transformacja systemowa nie zostawia czasu na powolne
dopasowywanie siê elementów. Wydaje siê, ¿e polski ruch organizacji pozarz¹dowych bez wsparcia ze strony Unii Europejskiej, poszczególnych pañstw cz³onkowskich, pomocy ze Stanów Zjednoczonych nie stanowi³by a¿ takiego potencja³u,
jak to jest w chwili obecnej. Jednak ten potencja³, o ile nie zostan¹ wprowadzone
mechanizmy jego wspierania, zostanie zmarnowany. Dlatego zmiany s¹ konieczne, ale  powtórzmy  zmiany dotycz¹ce nie jednego czy drugiego przepisu, ale
zmiany w polityce pañstwa.
Ten fakt dostrzegany jest bardzo wyranie przez organizacje pozarz¹dowe.
Znalaz³o to m.in. wyraz w przygotowanym przez nie w 1998 roku memorandum.
Niestety elity polityczne nie s¹ w stanie wyobraziæ sobie takiej wspó³pracy. Ostatnio uczestniczy³em w rozmowie z jednym z przedstawicieli administracji pañstwowej, dla którego tylko mandat radnego jest form¹ legitymizacji dzia³ania
spo³ecznego. Kto nie jest radnym lub nie ma w jakim klubie zaplecza, nie jest
brany pod uwagê jako partner, choæby dysponowa³ rekomendacj¹ du¿ej organizacji cz³onkowskiej. Jedyna rada w takiej sytuacji to ,,wystawcie swoich kandydatów i umieæcie w radzie swojego cz³owieka, wtedy uzyskacie realny wp³yw.
Trzeba wiêc zmieniaæ mentalnoæ rz¹dz¹cych, a jest to mo¿liwe m.in. poprzez
zmianê mentalnoci dzia³aczy sektora. Nie wystarczy domagaæ siê wiêkszych ulg
podatkowych, powo³uj¹c siê na misjê swojej organizacji, potrzeby spo³eczne czy
dowiadczenia innych krajów. Trzeba mieæ w³asn¹ wizjê wspó³pracy i umieæ j¹
sobie wywalczyæ. Mo¿na zrozumieæ, ¿e mieszkañcy jakiej gminy nie potrafi¹
siê zorganizowaæ w obronie swoich praw. Nie mo¿na zrozumieæ, ¿e dzia³acze
organizacji spo³ecznych nie potrafi¹ poj¹æ, ¿e najlepszym sposobem na osi¹gniêcie celu jest wspó³praca.
Wracaj¹c jednak do prawa i podatków. Ulgi czy zwolnienia podatkowe s¹ wa¿nym instrumentem realizowania polityki spo³ecznej (o ile siê oczywicie tak¹ posiada). Nie za pomoc¹ rêcznego sterowania  gdzie rozdaje siê z bud¿etu centralnego
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dotacje  lecz za pomoc¹ pewnej strategii pozwala siê nie tylko decydowaæ obywatelom o tym, jak bêd¹ wydane ich pieni¹dze, ale równie¿ wesprzeæ te dziedziny ¿ycia publicznego, które wymagaj¹ interwencji pañstwa. Dlatego niepokoj¹
mnie g³osy o potrzebie ograniczenia ulg i odpisów podatkowych na rzecz zmniejszenia podatków. Pozostawienie eliminacji problemów spo³ecznych wolnemu
rynkowi (który raczej kojarzy siê z rozszala³ym konsumpcjonizmem ni¿ rozumn¹
filantropi¹) jest niebezpieczne. To nie jest wezwanie do powrotu do pañstwa opiekuñczego, lecz raczej wyzwanie do pod¹¿ania w kierunku spo³eczeñstwa opiekuñczego 72 . Jednak spo³eczeñstwo to musi mieæ rodki, aby sensownie
funkcjonowaæ. Jest wiele argumentów wskazuj¹cych na to, ¿e rodki te zostan¹
lepiej wykorzystane, ni¿ gdyby mia³y byæ przerobione przez administracjê publiczn¹. Jest jeden warunek  te pieni¹dze musz¹ byæ, aby to spo³eczeñstwo opiekuñcze mog³o rzeczywicie rozwi¹zywaæ jakie problemy. Mo¿na je przekazywaæ,
jak ju¿ siê rzek³o, w formie dotacji. Mo¿na doprowadziæ miêdzy innymi sensownym systemem podatkowym, aby pochodzi³y one wprost od obywateli i firm lub
by³y zarabiane przez same organizacje pozarz¹dowe. To powinno wynikaæ w³anie z polityki pañstwa i dopiero wtedy, gdy polityka ta bêdzie jasna, mo¿na
bêdzie pokusiæ siê o spójne prawo.
Na zakoñczenie chcia³bym zwróciæ uwagê na dwie wa¿ne kwestie. Po pierwsze, nies³ychanie wa¿ne jest oddzielenie sponsoringu od mecenatu czy filantropii. Sponsoring mo¿e byæ swoistym uzupe³nieniem prawdziwej filantropii czy
mecenatu, jednak jest w istocie czym gatunkowo innym i domaga siê innych
uregulowañ.
Kolejn¹ kwesti¹ szczegó³ow¹, na któr¹ chcia³bym zwróciæ uwagê, jest prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej. Kwestia doæ dra¿liwa i trudna, nie tylko w
naszych warunkach. Nie tylko z punktu widzenia pragmatyki dzia³ania organizacji (równie¿ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej kwestii podatkowych), ale tak¿e z punktu widzenia zasad etycznych i filozofii dzia³ania
sektora pozarz¹dowego. Mamy tu przede wszystkim problem (jego rozwi¹zanie
pojawia siê w projekcie ustawy o zasadach wspó³pracy) odp³atnej dzia³alnoci
statutowej. Bez rozstrzygniêcia tej kwestii nigdy nie rozwi¹¿emy problemów
dzia³alnoci gospodarczej. Nie jest bowiem (choæ nasze prawo mówi inaczej)
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ np. pobieranie od uczestników kolonii sfinansowanych przez orodek pomocy spo³ecznej, a dofinansowanych przez prywatnych
sponsorów, symbolicznej op³aty. Dzia³alnoæ gospodarcza to dzia³alnoæ nastawiona na zysk, choæby ten zysk mia³ byæ przeznaczony na najszlachetniejsze
cele. Zwrot kosztów to nie jest dzia³alnoæ obliczona na osi¹gniecie zysku. Czym
72
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innym jest rzeczywista dzia³alnoæ gospodarcza  i tu zgadzam siê z interpretacjami s¹du rejestrowego dla fundacji, ¿e nie powinno siê prowadziæ dzia³alnoci
gospodarczej i statutowej na tych samych polach. To podejcie pojawia siê i w
propozycjach do ustawy o wspó³pracy, gdzie czytamy np. sformu³owanie, i¿ nie
mo¿na prowadziæ jednoczenie statutowej dzia³alnoci odp³atnej i dzia³alnoci
gospodarczej w odniesieniu do tego samego rodzaju us³ug.
Tu dochodzimy do sprawy wydzielonej dzia³alnoci gospodarczej. Ostatnio
na spotkaniu Konwersatorium Samoorganizacja spo³eczeñstwa  trzeci sektor,
organizowanym przez Zak³ad Spo³eczeñstwa Obywatelskiego IFIS PAN, Agnieszka Bogucka (doradca premiera ds. wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi)
bardzo zachêca³a organizacje do podejmowania takiej aktywnoci. To prawda, ¿e
w³asna dzia³alnoæ gospodarcza w du¿ym stopniu uniezale¿nia od sponsorów,
ale te¿ jest druga strona tego problemu. Dzia³alnoæ gospodarcza rz¹dzi siê innymi prawami. Zbyt du¿e zbli¿enie dzia³alnoci gospodarczej i statutowej musi
oznaczaæ szkodê jednej z nich. Wydaje siê, ¿e podobnie wygl¹da sytuacja z tzw.
BONGO (Business organized non-governmental organizations), gdzie inicjatywy charytatywne podejmowane wprost przez biznes budz¹ wiele w¹tpliwoci co
do rzeczywistych intencji i rzeczywistych efektów takiej dzia³alnoci spo³ecznej.
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Czy potrzebne s¹ instytucje interwencji obywatelskiej?
Asocjacje nr 5/1999

W tekcie Ideologia trzeciego sektora73 zamieszczonym w Asocjacjach nr
10/1998 wskazywa³em na dwa podstawowe podejcia do problemu umiejscowienia ruchu organizacji pozarz¹dowych w systemie spo³eczno-politycznym III RP.
Jednak nie jest tak, ¿e to dychotomiczne widzenie jest wynikiem jedynie ideologicznych przekonañ dzia³aczy sektora. W nowoczesnych demokracjach organizacje pozarz¹dowe pe³ni¹ dwie podstawowe funkcje:
 realizuj¹ w praktyce podstawowe zasady demokratyczne, wype³niaj¹ aktywnoci¹ pole miêdzy pañstwem a obywatelem;
 realizuj¹ cele spo³eczne, które nie s¹ realizowane (lub te¿ realizowane s¹ w
niewystarczaj¹cym stopniu) przed administracjê publiczn¹ i sektor prywatny.
Takie same funkcje spe³niaj¹, lub przynajmniej spe³niaæ powinny, organizacje w m³odych demokracjach.

Demokracja jako wartoæ
Uznanie organizacji pozarz¹dowych za wa¿ny element systemu demokratycznego opiera siê na kilku zasadniczych funkcjach, które mog¹ one spe³niaæ w systemie spo³eczno-politycznym.
1. Artyku³owanie i reprezentowanie interesów grupowych
Instytucjonalizacja pluralizmu postaw, pogl¹dów czy interesów nie jest niebezpieczna dla demokracji i w ostatecznym rozrachunku umo¿liwia pokojowe
rozwi¹zanie konfliktów spo³ecznych. Z drugiej strony, umo¿liwia równie¿ integracjê i tworzenie to¿samoci grup mniejszociowych, a tak¿e obronê ich praw.
W ten sposób zabezpiecza siê spo³eczeñstwo przed tyrani¹ wiêkszoci, wzmacniaj¹c g³os jednostki.
72
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2. Wyra¿anie potrzeb spo³ecznych i obrona wartoci
Organizacje pozarz¹dowe pe³ni¹ rolê bufora przemian. Dziêki du¿ej mo¿liwoci adaptacji do nowych warunków (mo¿liwoæ niekonwencjonalnych dzia³añ,
stosunkowo ma³a instytucjonalizacja itp.) oraz dziêki swojemu aksjologicznemu
podejciu do problemów spo³ecznych  jako pierwsze identyfikuj¹ nowe problemy spo³eczne i inicjuj¹ lub wrêcz wymuszaj¹ zmiany spo³eczne. Jest to mo¿liwe
dziêki wypracowywaniu w mikroskali nowych sposobów rozwi¹zywania tych
problemów, a tak¿e dziêki ca³ej gamie dzia³añ na rzecz kszta³towania opinii publicznej, edukacji politycznej i uspo³ecznienia obywateli.
3. Redystrybucja udzia³u we w³adzy
Organizacje dziêki swej dzia³alnoci mog¹ kontrolowaæ zarówno w³adzê, jak
i (np. organizacje konsumenckie czy organizacje ekologiczne) biznes, ale tak¿e
przejmuj¹ na siebie czêæ zadañ administracji. W coraz wiêkszym stopniu te¿
dopuszczane s¹ do procedur podejmowania decyzji  w formie konsultacji czy
poprzez demokracjê bezporedni¹ (referenda). Udzia³ w organizacjach pozarz¹dowych mo¿e byæ tak¿e swoist¹ cie¿k¹ awansu spo³ecznego i ekonomicznego.
4. Zakorzenienie
Dzia³anie w organizacji pozarz¹dowej ma równie¿ wymiar psychologiczny,
u³atwiaj¹cy odnalezienie siê jednostki w zatomizowanym wiecie, zdobycia poczucia w³asnej wartoci. To poczucie zakorzenienia w spo³ecznoci jest wa¿nym
elementem socjalizacji jednostki.

Niedobory pañstwa i rynku
Uznanie organizacji pozarz¹dowych za wa¿ny element systemu zaspokajania
potrzeb spo³ecznych oparte jest na trzech funkcjach, które mog¹ one spe³niaæ.
1. Produkcja tzw. dóbr publicznych
Dobra publiczne to produkty lub us³ugi, które raz wytworzone, pozostaj¹
w posiadaniu wszystkich, niezale¿nie od tego, czy p³acili za nie czy nie (Salamon, 1993).Tak wiêc dobrem publicznym mo¿e byæ tak wie¿sze powietrze,
jak i pomnik w rodku miasta.
Zarówno administracja pañstwowa, jak i rynek mog¹ je dostarczaæ tylko w
pewnym zakresie. Instytucje rz¹dowe bowiem d¹¿¹ do dostarczania dóbr publicznych jedynie na poziomie satysfakcjonuj¹cym przeciêtnego wyborcê. Natomiast gdy dobra publiczne dostarczane s¹ wy³¹cznie przez rynek, ich poda¿
dostosowana jest do potrzeb zg³aszanych przez przeciêtnego konsumenta (Ilczuk, 1995). Jedynie organizacje niekomercyjne mog¹ wytwarzaæ dobra publiczne na poziomie satysfakcjonuj¹cym wybrane grupy obywateli.
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2. Zmniejszenie kosztów us³ug spo³ecznych
Rynkowa nieop³acalnoæ pewnych us³ug spo³ecznych i wysokie koszty ich
realizacji w ramach administracji pañstwowej mog¹ zostaæ zminimalizowane
z uwagi na sam¹ istotê dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych. Po pierwsze,
mamy do czynienia z zaanga¿owaniem spo³ecznym osób udzielaj¹cych tych us³ug
 s¹ to czêsto wolontariusze nie pobieraj¹cy pensji lub pracownicy, którzy oczekuj¹ od swej pracy nie tylko wynagrodzenia, ale i swoistej satysfakcji moralnej 
st¹d ich zaanga¿owanie za te same pieni¹dze czêsto jest wiêksze ni¿ w innych
typach instytucji. Po drugie, koszty administracyjne w organizacjach spo³ecznych s¹ zazwyczaj ni¿sze ni¿ w instytucjach innego typu. Z oczywistych powodów obni¿a to koszty wytworzenia us³ugi.
Dodatkowo istnieje sytuacja, któr¹ mo¿na nazwaæ pozorn¹ obni¿k¹ kosztów, wystêpuj¹ca wtedy, gdy organizacja pozarz¹dowa czerpie fundusze na produkcjê us³ug z kilku róde³. Ka¿dy z donatorów ma poczucie w³asnego wk³adu
w wytworzenie us³ugi, której wykonanie w ca³oci wymaga³oby znacznie wy¿szych kosztów.
3. Podwy¿szenie jakoci us³ug spo³ecznych
Samo istnienie organizacji pozarz¹dowych powoduje znaczne podwy¿szenie
jakoci us³ug spo³ecznych. Po pierwsze, nale¿y to wi¹zaæ z istnieniem konkurencji zarówno pomiêdzy organizacjami a administracj¹ publiczn¹, jak i wewn¹trz
trzeciego sektora. Wymusza to poszukiwanie lepszych, tañszych, bardziej satysfakcjonuj¹cych odbiorcê us³ug. Monopol pomocy realizowanej przez administracjê
publiczn¹ nie wymusza³by takich dzia³añ. Po drugie, jak mówi teoria pora¿ki
kontraktu, rynek mo¿e wymusiæ drastyczne obni¿enie jakoci us³ug na rzecz
zwiêkszenia zysku w sytuacji, gdy nabywca us³ug (np. pomoc spo³eczna) nie jest
to¿samy z konsumentem tych us³ug (np. osoby starsze, upoledzone umys³owo
itp.). Organizacje pozarz¹dowe, których misj¹ jest s³u¿enie tym osobom a nie
zysk, mog¹ tu okazaæ siê du¿o bardziej godne zaufania.
W koñcu organizacje pozarz¹dowe czêsto sk³aniaj¹ siê do aktywnego poszukiwania odbiorcy us³ug. Oferowane produkty b¹d wiadczone us³ugi przez tego
typu instytucje w znacznej czêci trafiaj¹ do biedniejszych warstw spo³eczeñstwa b¹d do tej czêci, która nie uwiadamia sobie okrelonego rodzaju potrzeb
(Kidyba, £obocki, 1993). Oznacza to, ¿e pomoc ta czêciej trafia do osób bardziej potrzebuj¹cych.

Prawa obywatelskie w trakcie reform
Powy¿ej scharakteryzowane zosta³y dwie funkcje, jakie pe³ni¹ organizacje
pozarz¹dowe w ustabilizowanych systemach. Jednak w trakcie transformacji
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ustrojowej nie tylko odbywa siê pewna gra interesów, ale równoczenie tworzone s¹ zasady tej gry. Oznacza to, ¿e si³a i znaczenie poszczególnych organizacji,
a tak¿e ca³ego sektora, zale¿¹ nie tylko od wk³adu pracy, zaanga¿owania, zaplecza technicznego i pomys³u, ale tak¿e od czysto zewnêtrznych, czasem w jakim
sensie przypadkowych (bo jak nazwaæ art. 118, jeli nie zwyk³ym wypadkiem
przy pracy) wydarzeñ.
Reforma administracji wi¹¿e siê z niebezpieczeñstwem ograniczania praw obywateli. Czasem jest to konieczne i tylko chwilowe. Mimo to takie ograniczenie
powinno odbywaæ siê nie tylko pod spo³eczn¹ kontrol¹, ale tak¿e za spo³ecznym
przyzwoleniem. Wraz z decentralizacj¹ zwiêksza siê niebezpieczeñstwo ³amania
praw obywatelskich na poziomie lokalnym. W tej chwili uwaga opinii publicznej
skupia siê g³ównie na prawach pacjentów lub prawach socjalnych poszczególnych
grup spo³ecznych i zawodowych, ale przecie¿ reformy przekszta³caj¹ rzeczywistoæ w wielu wymiarach. Konieczne jest wiêc poszukiwanie systemu wczesnego
ostrzegania, który pokazywa³by niewydolnoci  w kwestii przestrzegania praw
obywatelskich  nowo powstaj¹cego systemu.
Konieczny jest system u³atwiaj¹cy obywatelom obronê swych praw. Jednak system poradnictwa obywatelskiego oparty na standardowych schematach pomocy (np.
opracowywany obecnie przez Zwi¹zek Stowarzyszeñ Biur Porad Obywatelskich)
powinien zostaæ uzupe³niony o aktywne formy poradnictwa obywatelskiego.
Dotyczyæ to bêdzie przede wszystkim sytuacji, gdy naruszane s¹ prawa obywatelskie, ale nie ma bezporednio pokrzywdzonych (naruszanie prawa uderza w
dobro wspólne  np. niszczy siê zabytki kultury czy tereny przyrodniczo cenne)
lub gdy pokrzywdzony nie zdaje sobie sprawy ze swoich praw. Wtedy nie ma
osoby, która zg³osi siê do typowego Biura Porad Obywatelskich, a wiêc problem
mo¿e zostaæ niezauwa¿ony przez opiniê publiczn¹  tutaj ogromna rola przypada
organizacjom pozarz¹dowym, które powinny wystêpowaæ w imieniu obywateli.
Potrzebne s¹ wiêc Biura Interwencji Obywatelskiej, które pomog¹ obywatelom
lub, w uzasadnionych przypadkach, wyst¹pi¹ w ich imieniu. Jest to wa¿ne nie
tylko z punktu widzenia obywateli  jako obrona przed samowol¹ w³adz, ale
tak¿e z punktu widzenia w³adzy, która mo¿e skorzystaæ na takiej formie wczesnego ostrzegania, umo¿liwiaj¹cej unikniêcie otwartego konfliktu, strat spowodowanych wycofywaniem siê z niepopularnych decyzji itp.
Prototypem takiej dzia³alnoci mog¹ byæ tzw. Zielone Telefony. Co prawda,
ich dzia³alnoæ koncentruje siê na problematyce ochrony rodowiska i przeciwdzia³ania zagro¿eniom ekologicznym, wypracowano tam jednak pewne formy dzia³añ, które umo¿liwiaj¹ reakcjê zatroskanym obywatelom, którzy widz¹
problemy, chc¹ zmiany a jednoczenie nie maj¹ wystarczaj¹cej wiedzy, rodków
i czasu, aby swoje s³uszne postulaty zrealizowaæ. Ich dzia³alnoæ w chwili obec-
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nej sprowadza siê najczêciej do narzekania wród przyjació³ lub pisania listów
do gazet. Wydaje siê, ¿e mo¿na w tej sprawie zrobiæ wiele wiêcej.

Od lobbingu do obywatelskiego niepos³uszeñstwa
 metody dzia³ania obywateli
Fragment wstêpu do publikacji Miêdzy lobbingiem a akcj¹ bezporedni¹, Wydawnictwo Zielone Brygady, Asocjacje, 1997
Organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ w ramach obowi¹zuj¹cego w demokratycznym pañstwie prawa,wp³ywaj¹c, w ramach
demokratycznych procedur, na jego doskonalenie.
(z Karty zasad dzia³ania organizacji pozarz¹dowych)

Stosunek pañstwo  obywatel to jedna z podstawowych kategorii w teoriach
spo³eczeñstwa obywatelskiego. W pañstwach autokratycznych czy totalitarnych
spo³eczeñstwo walczy z pañstwem o swoje prawa. Dowiadczenia polskie sprzed
1989 r. s¹ tu dobrym przyk³adem. Sytuacja zmienia siê zasadniczo w pañstwach
demokratycznych, gdzie swobody obywatelskie zosta³y zapisane w formie praw.
W tym przypadku pojawia siê swoista ambiwalencja w podejciu do prawa.
Z jednej strony, prawo broni swobód obywatelskich, z drugiej za  ogranicza
dzia³ania obywateli. W³adys³aw Stró¿ewski przedstawia ten dylemat w formie
konfliktu dwóch etyk, w którym etyka obywatelska jest etyk¹ powinnoci, etyk¹
obowi¹zku. Do jej istoty nale¿y uznanie i przestrzeganie prawa. Pañstwo oparte
na prawie musi wymagaæ respektowania tego¿ prawa, a cnoty obywatelskie konstytuuj¹ siê dziêki poczuciu lojalnoci i obowi¹zków wobec pañstwa.
Z drugiej strony etyka obywatela mówi, ¿e obywatel ma prawo, a nawet wiêcej: obowi¹zek zmiany praw, które uzna³ za nies³uszne, ma prawo zg³aszania
nowych i poprawek do starych. Oto prawo i obowi¹zek obywatela, konstytuuj¹ce
jego etykê, jako nie tylko przedmiotu, ale i podmiotu prawa. Podmiotu w sensie
tego, kto bierze odpowiedzialnoæ za obowi¹zywanie takiego a nie innego prawa.
Etyka obywatelska to etyka obowi¹zku, etyka obywatela to etyka odpowiedzialnoci. (Stró¿ewski, 1993, s.57).
Niejednoznaczny stosunek obywateli do obowi¹zuj¹cego prawa doskonale oddaje idea pomocniczoci pañstwa, gdzie spo³eczeñstwo samo, w miarê mo¿liwoci,
zaspokaja swoje potrzeby. Idea pomocniczoci nie da siê pogodziæ z petryfikacj¹
i sakralizacj¹ praw, niezale¿nie od tego, czy chodzi o prawa-wierzytelnoci, czy
prawa-wolnoci. Pojêcie prawa nabytego, które oznacza du¿o wiêcej, ni¿ to wskazuje sam termin, wyra¿a tê tendencjê do unieruchomienia prawa, gdy tylko jego
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nabycie zostanie uznane. ( ) Myl kieruj¹ca siê zasad¹ pomocniczoci uwa¿a, ¿e
dobro poprzedza prawo, inspiruje je, wskazuje realizacje mo¿liwe i konieczne, nawet jeli w danej epoce przewa¿aj¹ stworzone na jej podobieñstwo pr¹dy mylowe, które prawo uznaj¹ za punkt odniesienia dla dobra. Prawa czerpi¹ sw¹ moc
z wymogów zawsze w¹tpliwych, bo jedynie wytyczaj¹cych jak gdyby niewprawn¹
rêk¹ kontury godnoci w konkretnym czasie i miejscu. Mog¹ byæ nadu¿ywane
i mog¹ rodziæ przewrotne skutki i dlatego powinny okresowo podlegaæ rewizji
z punktu widzenia kryteriów nadrzêdnych (Millon-Delsol 1995, s.76-77).
(...) Nie brak nam polskich dowiadczeñ. Przecie¿ ju¿ w opracowanych w
1573 r. artyku³ach henrycjañskich (tej swoistej konstytucji wyprzedzaj¹cej o ponad wiek idee konstytucjonalizmu jako formy ograniczenia w³adzy królewskiej)
zosta³o zagwarantowane prawo do wypowiedzenia pos³uszeñstwa przez poddanych w wypadku naruszenia przez w³adcê ich praw.
Takich tradycji w naszej historii jest wiele. Mo¿na doszukaæ siê ich w tradycji I Rzeczypospolitej czy czasach walk narodowowyzwoleñczych. Wspomnijmy tylko Edwarda Abramowskiego, który (...) powinien byæ uznany przez
wszystkie wspó³czesne stowarzyszenia za patrona, wierzy³ bowiem w ich wielk¹ moc sprawcz¹. Do tego dochodz¹ zupe³nie ju¿ wie¿e wspomnienia  od
ruchów dysydenckich, poprzez powstanie Solidarnoci i dzia³alnoæ spo³eczeñstwa alternatywnego po wprowadzeniu stanu wojennego, a¿ po negocjacje
Okr¹g³ego sto³u  które ukazuj¹ ca³y wachlarz dzia³añ, jakie obywatele mog¹
podj¹æ wobec nieprzyjaznego pañstwa.
Sytuacja zmieni³a siê doæ radykalnie po 1989 r. Dotychczasowe metody dzia³ania okazywa³y siê nieskuteczne, a brak reakcji rz¹du na akcjê bezporedni¹
mo¿e byæ skuteczniejsz¹ broni¹ ni¿ represje. Protest przeciwko budowie elektrowni atomowej w ¯arnowcu by³ jednym z wa¿niejszych dowiadczeñ, ¿e utworzony w wyniku demokratycznych wyborów rz¹d mo¿e nie braæ pod uwagê opinii
obywateli. Dyskusja na temat obywatelskiego niepos³uszeñstwa, tak popularna
w prasie podziemnej, od¿y³a na chwilê przy okazji pomys³ów nieodprowadzania
podatków w protecie przeciwko ustawie aborcyjnej.
Teoretycznie obywatel ma mo¿liwoæ wp³ywania na zmiany legislacyjne zgodnie z przyjêtymi procedurami lub w formie akcji obywatelskich. W pierwszym
przypadku mamy do czynienia z wyborami raz na cztery lata reprezentacji politycznej lub w trakcie trwania jej kadencji z tzw. lobbingiem. Jednak nie wyczerpuje to form demokratycznego dzia³ania.
Zarówno demokracja przedstawicielska, jak i procedury lobbingowe maj¹
swoje ograniczenia, które zmniejszaj¹ skutecznoæ tych metod wp³ywania na
prawo. Przytoczmy kilka podstawowych zarzutów wysuwanych przez zwolenników demokracji bezporedniej.
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Demokracja przedstawicielska:
 umo¿liwia rozbicie g³osów (np. zwolennicy uchwalenia pewnej ustawy
mog¹ g³osowaæ na ró¿ne osoby, które deklaruj¹ jej promowanie), w wyniku czego znacz¹ce, maj¹ce powa¿ne poparcie spo³eczne stanowiska nie
znajd¹ swojej reprezentacji w parlamencie;
 nie pozwala na bezporedni¹ kontrolê nad wybranymi przedstawicielami (pamiêtamy naciski NSZZ Solidarnoæ na w³asnych pos³ów, któ74
rzy nie chcieli g³osowaæ zgodnie z ustaleniami zwi¹zku) ;
 nie rozwi¹zuje sytuacji, gdy wa¿ne kwestie spo³eczne pojawiaj¹ siê
w trakcie kadencji i nie by³y przedmiotem debaty przedwyborczej.
Lobbing:
 wymaga, szczególnie na etapie przekonywania decydentów o koniecznoci zajêcia siê dan¹ spraw¹, d³ugotrwa³ych i kosztownych zabiegów
(np. opracowywania ekspertyz), co dla wielu organizacji dzia³aj¹cych
w imiê wartoci mo¿e stanowiæ przeszkodê nie do pokonania;
 z uwagi na koniecznoæ pozyskania znacznych rodków mo¿liwe jest
zagro¿enie dobra wspólnego przez dzia³alnoæ silnych (bogatych) grup
interesu;
 istniej¹ kwestie, najczêciej etyczne, w których czekanie na zmianê ustawy mo¿e oznaczaæ koniecznoæ dzia³ania wbrew w³asnemu sumieniu
lub natychmiastow¹ pora¿kê, gdy brak rozstrzygniêæ mo¿e mieæ natychmiastowe i nieodwracalne skutki. Czêsto dotyczy to ekologów, którzy
np. musz¹ broniæ gin¹cych gatunków nie czekaj¹c, a¿ wiêkszoæ zrozumie (najczêciej poniewczasie), ¿e by³o to konieczne;
 proces lobbingowy mo¿e zawodziæ równie¿ w sytuacji, gdy zagro¿one
s¹ prawa mniejszoci.
Równoczenie obecnie funkcjonuj¹cy w Polsce system stanowienia prawa
utrudnia w znacznym stopniu wykorzystanie technik lobbingowych. Dotyczy to
przede wszystkim braku dok³adnej informacji o harmonogramie prac legislacyjnych, co ogranicza czas przygotowania i przedstawienia w³aciwie uzasadnionego oraz reprezentatywnego stanowiska. Równie¿ mo¿liwoæ konsultowania
projektów ustaw i korzystania z zewnêtrznych opinii nie jest w Polsce powszechnie wykorzystywana (Udzia³ organizacji spo³ecznych i gospodarczych w procesie
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legislacyjnym w Polsce, 1996, s. 90 i 91). Co wiêcej, nawet dobre prawo nie oznacza jeszcze, ¿e bêdzie ono przestrzegane. Wiele wskazuje na to, ¿e nagminne jest
lekcewa¿enie istniej¹cego prawa przez organa samorz¹du, administracji pañstwowej, czy wrêcz przez aparat bezpieczeñstwa i wymiaru sprawiedliwoci (Uprawnienia organizacji spo³ecznych w dziedzinie ochrony rodowiska, s. 4).
Zdarzaj¹ siê wiêc sytuacje, w których uzasadnione wydaje siê poszukiwanie
równie¿ innych metod dzia³ania (...).
W samych metodach nie odwo³uj¹cych siê do przemocy jest element anarchistyczny, podwa¿aj¹cy oczywistoæ zasad funkcjonowania pañstwa, ucz¹cy sceptycyzmu wobec obowi¹zuj¹cego prawa. Myl ta, oczywicie w formie du¿o mniej
radykalnej, zyskuje coraz wiêcej zwolenników. Zasada subsydiarnoci (pomocniczoci) pañstwa to nic innego jak wyrana próba ograniczenia roli pañstwa do
zadañ, których obywatele nie mog¹ wykonaæ sami. Zasada ta, choæ bezporednio
daje siê wyczytaæ w teoriach non-violence, nie jest bezporednio wynikiem tych
koncepcji. Podstaw jej doszukiwaæ siê mo¿na w wielu, czasem wydawa³oby siê
sprzecznych, teoriach. Zalet¹ teorii non-violence jest przekonanie o koniecznoci aktywnego zdobywania praw do decydowania o sobie, do przejmowania zadañ, które dotychczas uznawane by³y za le¿¹ce w wy³¹cznej gestii pañstwa.
Ta wizja rozszerzania swobód obywatelskich nie odgórnymi zarz¹dzeniami, lecz
moc¹ oddolnego zaanga¿owania, a tak¿e wyrane nastawienie na stosowanie, co
prawda czasem pozaprawnych, lecz pokojowych metod, w których przeciwnika
traktuje siê jako osobê  to niew¹tpliwy wk³ad tej teorii w dzisiejsze mylenie
o nowoczesnym spo³eczeñstwie obywatelskim. Akcja bezporednia (w tym i obywatelskie niepos³uszeñstwo) jest wa¿nym elementem wspó³czesnej demokracji.
(...) Wiele form dzia³ania, które wesz³y na sta³e do wachlarza metod organizacji
pozarz¹dowych, a tak¿e i same te organizacje maj¹ swoje korzenie w idei obywatelskiego niepos³uszeñstwa, w tradycji walki z w³adz¹ o zwiêkszanie wolnoci
obywatelskich.
Wracaj¹c na koniec do motta niniejszego wstêpu, nale¿y podkreliæ, ¿e inicjatywy obywatelskie (w tym organizacje pozarz¹dowe) musz¹ mieæ narzêdzia
zarówno do obrony przed centralistycznymi zakusami administracji, jak i do wymuszania zmian. To wymaga, mówi¹c inaczej, by w³adza uzna³a, ¿e pe³ni rolê
pomocnicz¹. Owej pokory nie nale¿y oczekiwaæ od samych rz¹dz¹cych, bo ni¹
szczególnie nie grzesz¹. W demokracji mog¹ j¹ jednak wymóc obywatele, o ile
zgodz¹ siê przyj¹æ na siebie ryzyko swobodnego dzia³ania i odrzuc¹ ideê pañstwa paternalistycznego (Millon-Delsol, 1995, s. 73) (...).
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Lobbing, czyli jak byæ skutecznym
Niebieska Linia nr 4/1999

Lobbing mo¿na zdefiniowaæ jako jeden ze rodków stosowanych w procesie
politycznym, s³u¿¹cy do wywierania wp³ywu na decyzjê polityczn¹ i na kszta³t
ustaw lub rozporz¹dzeñ i jako taki mo¿e s³u¿yæ ju¿ to w¹skim interesom grupowym, ju¿ to dobru wspólnemu. Czêsto wiêc mo¿e byæ tak, ¿e je¿eli na czas nie
zorganizuje siê grupa obywateli, by broniæ wspólnego dobra lub jakiej wartoci, to walkowerem wygraj¹ w³anie prywatne czy grupowe interesy. Co zrobiæ,
aby lobbing tych, którzy upominaj¹ siê nie o swoje, dobijaj¹ siê o dobro grup
upoledzonych, pokrzywdzonych, tych, którzy sami o siebie upomnieæ siê nie
umiej¹  by³ skuteczny? Pytanie to pojawia siê na przyk³ad, gdy obserwujemy
dzia³alnoæ Porozumienia Pomagaj¹cych Ofiarom Przemocy w Rodzinie  czyli
nieformalnego przecie¿ porozumienia osób, instytucji i organizacji. Z teoretycznego punktu widzenia Porozumienie to stanowi ogromn¹ si³ê spo³eczn¹. Jednak
taka potencjalna si³a nie zawsze musi przek³adaæ siê na skutecznoæ. Konieczne
jest spe³nienie kilku podstawowych warunków.

Po pierwsze, kto mówi w naszym imieniu
Nawet najsilniejszy ruch spo³eczny, aby uzyskaæ wp³yw na proces legislacyjny, musi mówiæ jednym g³osem. Oznacza to, po pierwsze, ¿e ró¿nice zdañ pomiêdzy poszczególnymi organizacjami czy liderami nie wp³yn¹ na prezentowanie
wspólnego stanowiska. Musi powstaæ (formalna lub nieformalna) reprezentacja,
która bêdzie formu³owaæ opinie ca³ego rodowiska, ale z któr¹ bêdzie mo¿na
tak¿e w ka¿dej chwili podj¹æ negocjacje. Mechanizmy powstawania takiej reprezentacji mog¹ byæ ró¿ne. Przeledmy trzy przyk³ady zaczerpniête z naszej polskiej pozarz¹dowej rzeczywistoci:
Reprezentacja demokratyczna
Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury jest reprezentacj¹ co najmniej kilkuset lokalnych i regionalnych stowarzyszeñ. Reprezentanci wybierani
s¹ na wojewódzkich sejmikach i reprezentuj¹ je w piêædziesiêcioosobowej Radzie Krajowej, której przewodzi Prezydium Rady (od 5 do 9 osób), dzia³aj¹ce
nieprzerwanie. Tak funkcjonuj¹ca reprezentacja jest upowa¿niona do wystêpowania w imieniu swoich cz³onków. Jej dzia³alnoæ doprowadzi³a m.in. do uwzglêdnienia edukacji regionalnej w reformie szkolnictwa, a obecnie czynione s¹ wysi³ki,
by uchwalonej na V Kongresie KRTK Karcie regionalizmu polskiego nadaæ
rangê dokumentu pañstwowego.
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Instytucja wspieraj¹ca
Ekolodzy maj¹ na swoim koncie jeden z wiêkszych sukcesów lobbistycznych
 uda³o im siê wprowadziæ podczas debaty konstytucyjnej znacz¹ce zapisy
w Ustawie Zasadniczej. Jednak dla skuteczniejszego prowadzenia akcji lobbingowych powo³ali Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego. BWLE jest typow¹ instytucj¹ us³ugow¹ wobec tych organizacji ekologicznych, które chc¹ wp³ywaæ
na tworz¹ce siê akty prawne i zgadzaj¹ siê utrzymaæ wspólne Biuro. BWLE
nie wystêpuje publicznie w imieniu tych organizacji, lecz pomaga im realizowaæ
ich zamierzenia.
Instytucja wystêpuj¹ca w imieniu innych
Program OPaL (Organizacje Pozarz¹dowe a Legislacja) Stowarzyszenia na
rzecz Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych z uwagi na trudnoci reprezentacji tak
ró¿norodnego rodowiska, jakim s¹ organizacje pozarz¹dowe, przej¹³ na siebie
trud analizowania prawodawstwa i proponowania nowych rozwi¹zañ legislacyjnych. Swoje dzia³ania konsultuje z dobranymi wed³ug w³asnych kryteriów przedstawicielami sektora. OPaL nie ma legitymizacji, ale np. w sprawie s³ynnego art.
118 ustawy o finansach publicznych spe³ni³ wa¿n¹ rolê eksperck¹. A historia
walki o nowelizacjê ustawy mo¿e byæ dobrym przyk³adem na to, jak nale¿y prowadziæ skuteczny lobbing.
Czasem wystarczy jedna organizacja
Kolejnym przyk³adem udanego lobbingu (por. wywiad z Krystyn¹ Mrugalsk¹
w Asocjacjach nr 9/1994, który równie¿ mo¿e pos³u¿yæ za materia³ szkoleniowy)
by³a walka o ustawê o ochronie zdrowia psychicznego. Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Upoledzeniem Umys³owym z du¿ym samozaparciem walczy³o o zapisy
dotycz¹ce praw osób z upoledzeniem umys³owym. Znacz¹cy sukces zawdziêcza³o wytê¿onej pracy (15 lat pracy w specjalistycznych komisjach) oraz sile
organizacji  Stowarzyszenie posiada³o wówczas blisko setkê oddzia³ów, prowadzi³o na terenie ca³ej Polski warsztaty terapii zajêciowej i orodki rehabilitacyjno-wychowawcze.
Zaprezentowane wy¿ej formy organizowania lobbingu ró¿ni¹ siê znacznie,
a ka¿da z nich ma swoje dobre i z³e strony. Jedno jest wspólne  musi istnieæ
konkretna osoba, z telefonem, która wed³ug przedstawicieli w³adzy ma wystarczaj¹ce kompetencje lub pe³nomocnictwa, by wystêpowaæ w imieniu organizacji
czy konkretnych rodowisk.
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Po drugie, lobbing jest metod¹ osi¹gania bardzo konkretnych celów
Cel lobbingu powinien byæ zawsze precyzyjnie okrelony i prze³o¿ony na
konkret w postaci propozycji ustawy czy jej nowelizacji, konkretnego sformu³owania w rozporz¹dzeniu itp. (mo¿e to byæ np. podwy¿szenie granicy wieku, powy¿ej której wolno sprzedawaæ m³odzie¿y alkohol, nigdy za ogólne zmniejszenie
pijañstwa wród m³odzie¿y). Oznacza to, ¿e osi¹gniêcie tego celu nie za³atwia
wszystkich spraw, czêsto wymaga natomiast kompromisów i ustêpstw. Dlatego
dobre sformu³owanie celu w taki sposób, aby wszyscy byli przekonani, ¿e jego
realizacja jest konieczna, choæ zapewne niewystarczaj¹ca, jest takie wa¿ne. Proces uzgadniania priorytetów mo¿e byæ ¿mudny i zazwyczaj zale¿y od przyjêtej
formy reprezentacji (patrz wy¿ej), jednak trzeba go przejæ, bowiem le sformu³owany cel mo¿e doprowadziæ do pyrrusowego zwyciêstwa, z którego wynikn¹
jedynie powszechne pretensje do zwyciêzcy. W jakim sensie z takim przyk³adem mielimy do czynienia w przypadku ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego. Pocz¹tkowe poparcie w³aciwie ca³ego rodowiska organizacji dla samej
idei prawnego uregulowania zasad wspó³pracy miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi a administracj¹ publiczn¹ (wyra¿one przez organizacje m.in. na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych) w trakcie dopracowywania
szczegó³ów przemieni³o siê w totaln¹ krytykê75 .

Po trzecie, lobbing jest skuteczny tylko w odpowiednim czasie
Bardzo czêsto nasze oburzenie wywo³uje informacja, ¿e Sejm przyj¹³ jak¹
kontrowersyjn¹ ustawê. To, czasem wiête, oburzenie oznacza ni mniej ni wiêcej, ¿e jest ju¿ na lobbing za póno. Co prawda, mo¿emy jeszcze naprêdce zorganizowaæ demonstracjê pod Sejmem, aby wywrzeæ nacisk na Senat, mo¿emy
napisaæ do Prezydenta, by zawetowa³ ustawê, ale je¿eli przypadkiem nie oka¿e
siê, ¿e inne rodowiska walcz¹ od dawna o to samo, szanse mamy niewielkie.
W konsekwencji najczêciej mo¿emy ju¿ tylko podj¹æ mozolne dzia³ania, aby
kiedy, w przysz³oci ustawa zosta³a znowelizowana. Lobbing, w przeciwieñstwie do najprostszych form nacisku, takich jak demonstracje czy protesty, wpisuje siê w proces legislacyjny. St¹d znajomoæ procedur uchwalania prawa,
zarówno na szczeblu parlamentu, jak i w wypadku aktów wykonawczych ministerstw, jest podstaw¹ vademecum lobbysty. Trzeba byæ dobrze poinformowanym (czêsto wiedzieæ wiêcej, ni¿ to jest oficjalnie podawane), dlatego tak istotna
jest rola wyspecjalizowanych osób i instytucji.
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Po czwarte, lobbing jest sztuk¹
Chocia¿ dzia³ania lobbingowe opieraj¹ siê na kilku podstawowych zasadach
(podawany jest nawet swoisty dekalog lobbysty  por. ,,Sztuka lobbingu w Polsce, 1995) to jednak sukces zale¿y od wielu czynników. Nigdy nie ma pewnoci,
¿e dane dzia³ania nie przynios¹ przeciwnych skutków. Demonstracja pod sejmem mo¿e zmieniæ lub czasem usztywniæ stanowisko pos³ów. Czasem wystarcz¹
kuluarowe rozmowy i przekonanie kilku znacz¹cych osób, innym razem konieczne jest zasypanie sejmu tysi¹cami listów (praktykowali to u nas np. ekolodzy czy
wspomniane wy¿ej Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upoledzeniem
Umys³owym).
Niektórzy uznaj¹, ¿e lobbing w parlamencie nie ma wielu szans powodzenia
i skuteczniejsze jest naciskanie na rz¹d, by projekt nowego prawa trafi³ do sejmu
jako inicjatywa rz¹dowa. Czasem wspiera siê argumenty merytoryczne akcjami
bezporednimi  ¿e przypomnê naciski lobby rolniczego. Jednak wed³ug podstawowej metody trzeba zdobyæ jak najwiêcej sprzymierzeñców. Nawet nasz zaciêty wróg mo¿e w konkretnej sprawie zag³osowaæ po naszej myli. Taka umiejêtnoæ
lawirowania miêdzy sprzecznymi interesami, godzenia w jednej kwestii zaciêtych przeciwników, wygrywania doranych sojuszy  to sztuka podobna do sztuki negocjacji.

Po pi¹te, o sile lobbingu decyduj¹ ludzie
W ostatecznym rozrachunku  najbardziej profesjonalnie prowadzony lobbing mo¿e okazaæ siê nieskuteczny, je¿eli zwolennicy konkretnych rozwi¹zañ nie
podejm¹ w³asnych akcji. Nie pójd¹ do pos³ów i senatorów wybranych w ich okrêgu
wyborczym, nie wezm¹ udzia³u w demonstracji popieraj¹cej inicjatywê ustawodawcz¹, nie przekonaj¹ rodziny i przyjació³ do swej racji. W koñcu w demokratycznym pañstwie ka¿dy z nas jest w jakim sensie lobbyst¹.

Wspólnie z samorz¹dem czy przeciw niemu?
Asocjacje nr 3/1997

Wszyscy zachwycamy siê pomorskimi dowiadczeniami wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z w³adzami samorz¹dowymi. Dobra atmosfera do takiej
wspó³pracy, do której niew¹tpliwie przyczyni³ siê pierwszy Regionalny FIP w
Gdañsku, nie sprzyja jednak merytorycznej dyskusji nad niebezpieczeñstwami
i ograniczeniami takiej wspó³pracy. Moje w¹tpliwoci, którym niejednokrotnie
dawa³em wyraz na ³amach ASOCJACJI, znalaz³y swoje rozstrzygniêcie przed...
Naczelnym S¹dem Administracyjnym. Tam to bowiem rozstrzygn¹³ siê 3 grudnia ub.r. konflikt miêdzy kilkoma organizacjami (m.in. stowarzyszeniami
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Wrzeszczañskie Komitety Obywatelskie, Obywatelska Liga Ekologiczna,
Zdrowy Gdañsk) a Prezydentem Miasta Gdañska. Z naszego punktu widzenia
nie jest wa¿na istota konfliktu76 , ale fakt, ¿e taki konflikt mia³ miejsce i, co wiêcej, ¿e strona spo³eczna mia³a racjê77 . Wniosek jest prosty, w Gdañsku, gdzie
rodzi³a siê idea sformalizowanej wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi, gdzie
w dokumencie wspó³pracy miêdzy w³adzami Gdañska a organizacjami pozarz¹dowymi z 14 grudnia 1994 r. zapisane zosta³o, ¿e wspó³praca w szczególnoci dotyczyæ bêdzie m.in. ekologii i ochrony rodowiska, Urz¹d Miejski podejmuje 29
marca 1995 r. (jak siê okaza³o b³êdn¹) decyzjê mimo protestów organizacji pozarz¹dowych. Okazuje siê, ¿e s¹ organizacje, z którymi w³adze chc¹ wspó³pracowaæ,
i takie, których g³osu nie chc¹ wys³uchaæ. Pierwsi dostaj¹ granty, drudzy odwo³ywaæ siê musz¹ do blokady budowy, aby wymusiæ realizacjê decyzji s¹du.
Czêæ organizacji zawsze bêdzie dzia³aæ w sferach niewygodnych dla administracji. Nie oznacza to wcale braku wspó³pracy. Mo¿liwoæ takiej wspó³pracy
(która jednak polega raczej na umiejêtnoci rozwi¹zywania konfliktów, zanim
trzeba siê uciekaæ do radykalnych metod, ni¿ na prostym dofinansowywaniu organizacji) przedstawi³ na przyk³adzie Bielska-Bia³ej Jacek Bo¿ek z Klubu Gaja.
Na konferencji w Wyszkowie (22 lutego) opisa³ on dwa warianty relacji z samorz¹dem. Pierwszy  gdy urzêdnicy nie chc¹ rozmawiaæ ze stron¹ spo³eczn¹ 
w Bielsku-Bia³ej zakoñczy³ siê paleniem opon pod Urzêdem Miasta i drugi,
w którym reakcja przedstawiciela organizacji zaproszonego do udzia³u w komisji samorz¹dowej, poparta niezale¿nymi ekspertyzami, doprowadzi³a do zmiany
planów zagospodarowania przestrzennego. Dotacje dotacjami, ale wspó³praca to
du¿o wiêcej ni¿ pieni¹dze.
Oczywicie próba zdyskredytowania dokonañ wielu polskich miast w wypracowaniu dokumentów wspó³pracy z tego tylko powodu, i¿ nie za³atwiaj¹
one wszystkiego, by³aby nieporozumieniem. Nie mo¿emy jednak zapominaæ
o tym, ¿e spora grupa organizacji nie bêdzie finansowana z bud¿etów gmin,
¿e dla nich wspó³praca z samorz¹dem to trudna i kosztowna dzia³alnoæ w imiê
dobra wspólnego. Dzia³alnoæ polegaj¹ca na kontrolowaniu decyzji w³adz,
walce o priorytety nie mo¿e znaleæ wsparcia w dokumentach, lecz tylko
w codziennej praktyce.
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i niekompetencjê Rady Miasta Gdañska odnonie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego,
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organ wydaj¹cy je, jak i organy odwo³awcze ZB, s. 14.
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W kierunku wspó³pracy  przyczyny i g³ówne
dylematy procesu spo³ecznego
Asocjacje nr 6/1998

Pierwsze próby instytucjonalizacji (czyli prawnego usankcjonowania) wspó³pracy miêdzy samorz¹dem a sektorem organizacji pozarz¹dowych tak naprawdê
rozpoczê³y siê dopiero w roku 1994. Co wiêcej, w du¿ej mierze inicjatywa wysz³a w³anie od instytucji infrastruktury trzeciego sektora. To w³anie instytucje
infrastrukturalne zainicjowa³y, a nastêpnie mocno wspar³y dzia³ania na rzecz uregulowania wzajemnych relacji miêdzy samorz¹dem a organizacjami. Jednak o
sukcesie przes¹dzi³y równie¿ inne kwestie. Przyczyn zapewne by³o wiele. Zwróæmy uwagê na kilka z nich.
Niew¹tpliwym katalizatorem przemian by³y np. niektóre programy pomocowe (rozpoczynaj¹ce zreszt¹ swoj¹ dzia³alnoæ oko³o 1993 r.)  jak programy Phare: Organizacje Pozarz¹dowe  wiadczenie Us³ug Socjalnych (znany jako
Program 0-22), Program Inicjatyw Lokalnych (w skrócie PIL), programy realizowane przez Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej (Program Aktywizacji Obywatelskiej, powielanie dowiadczeñ Bia³ostockiego DIALOGU) czy wreszcie
Program Ma³e Ojczyzny Fundacji Kultury. Równie¿ zainicjowane w 1992 r. programy wsparcia dla organizacji pozarz¹dowych  jak Program Phare Dialog Spo³eczny czy Fundusz Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych Fundacji im. Stefana
Batorego  dopiero w 1993 r. wyranie wspar³y inicjatywy obywatelskie. Samorz¹dowcy otrzymuj¹ wtedy informacjê, ¿e przynajmniej czêæ dodatkowych rodków na rozwój spo³ecznoci lokalnych (i to zarówno w kwestiach gospodarczych,
kulturalnych, jak i socjalnych) mo¿liwa jest do zdobycia przez inicjatywy spo³eczne. To pierwsza lekcja.
Druga to proces terytorialnego organizowania siê dot¹d niechêtnych wszelkiej wspó³pracy organizacji. Z jednej strony, powstaj¹ ró¿ne formy reprezentacji
(na poziomie gminnym, np. we Lwówku l¹skim, na poziomie województwa 
np. w Leszczyñskiem, czy na poziomie regionów  Wielkopolski Sejmik Organizacji Pozarz¹dowych). Z drugiej strony, powstaj¹ dziêki Programowi 0-22 Regionalne Orodki Wsparcia i zupe³nie niezale¿nie ruch pod nazw¹ Forum Inicjatyw
Pozarz¹dowych (posiadaj¹cy silne wsparcie ze stolicy, ale równie¿ pozwalaj¹cy
na zachowanie niezale¿noci i to¿samoci regionalnej czy lokalnej). Ta integracja inicjatyw spo³ecznych w obliczu zbli¿aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych
nie mog³a pozostaæ niezauwa¿ona.
Po trzecie jednak (i o tym jakby siê zapomina) w³anie w 1994 r. NIK og³osi³
swoj¹ bulwersuj¹c¹ opiniê publiczn¹ Informacjê o wynikach kontroli gospodarowania sk³adnikami maj¹tkowymi przekazanymi fundacjom ze róde³ publicznych
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(czyli tak¿e ze róde³ samorz¹dowych), a co wiêcej, na tej podstawie Rada Ministrów przyjê³a dokument Bezpieczeñstwo obywateli i porz¹dek publiczny (którego drobny fragment dziêki czujnoci redakcji Asocjacji dotar³ równie¿ do
organizacji pozarz¹dowych), gdzie sformu³owano tezê, ¿e jedn¹ z nowych form
przestêpczoci gospodarczej s¹ fundacje. Tak oto coraz bardziej wydatkowanie
publicznych pieniêdzy domaga³o siê uregulowañ (warto zwróciæ uwagê na ba³agan, jaki istnia³ w tym zakresie wówczas w bud¿ecie centralnym78 ), co je¿eli
chodzi o wymiar ogólnopañstwowy, znalaz³o swoje rozwi¹zanie (albo w³aciwie
pierwsz¹ jego próbê) w rozporz¹dzeniu RM z 13 lipca 1995 r.79 , tj. na nieca³e
dwa miesi¹ce przed uchwa³¹ miasta Gdyni. Wydaje siê, ¿e dopiero w perspektywie tych okolicznoci mo¿na mówiæ o historii wspó³pracy.

Po pierwsze Pomorze
Pocz¹tków wspó³pracy trzeba szukaæ na Pomorzu. I to nie tylko dlatego, ¿e
pierwsza uchwa³a zosta³a przyjêta w Gdyni (w zasadzie z inicjatywy samorz¹du), ale równie¿ dlatego, ¿e z Trójmiasta szed³ przyk³ad dla innych (przyjêta
7 wrzenia 1995 r. uchwa³a Gminy Warszawa Centrum nie odegra³a takiej roli).
Wydaje siê, ¿e w³anie w Gdañsku sytuacja by³a nad wyraz sprzyjaj¹ca. Je¿eli
chodzi o zdobywanie funduszy, to w samym Projekcie 0-22 (gdzie  przypomnijmy  dofinansowywano wspó³pracê samorz¹du i organizacji pozarz¹dowych na
polu pomocy spo³ecznej) w województwie gdañskim uzyskano dotacje na ³¹czn¹
kwotê 361 124 z³ (w porównaniu np. do 104 400,22 z³ w poznañskim). Równoczenie tu w³anie w maju 1994 r. odby³o siê I Regionalne (i pierwsze w ogóle)
Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych. Tu te¿ istnia³ jeden z trzech najprê¿niejszych
Regionalnych Orodków Wsparcia (wspó³twórca wspomnianych wy¿ej sukcesów  finansowego i organizacyjnego).
St¹d w³anie na Wybrze¿u mamy do czynienia z pierwszymi próbami instytucjonalizacji wspó³pracy z samorz¹dem. I tak uchwa³y takie podjê³y na Pomorzu
m.in. samorz¹dy Gdyni (6 wrzenia 1995 r.), Sopotu (25 padziernika 1995 r.),
Gdañska (14 grudnia 1995 r.), Rumi (24 stycznia 1996 r.), Tczewa (27 czerwca
1996 r.), Elbl¹ga (29 sierpnia 1996 r.). Warto tu przyjrzeæ siê nie tyle rozwi¹zaniom technicznym, co próbom uzasadnienia takiej wspó³pracy. W Gdyni uznano,
i¿ priorytetem w³adz miasta Gdyni jest s³u¿enie mieszkañcom w sposób jak najbardziej skuteczny. Wierzymy, i¿ prowadzenie aktywnej polityki w zakresie wspó³pracy z organizacjami obywatelskimi jest jednym z elementów efektywnego
zarz¹dzania miastem. W Gdañsku natomiast podkrelono, i¿: realizowana
na zasadach partnerstwa wspó³praca mo¿e przynieæ w efekcie lepszy i tañszy
78
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sposób rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, czym zainteresowane s¹ w³adze
gminy z racji obowi¹zków, jakie nak³ada na nie obowi¹zuj¹ce prawo, jak i same
organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³ania wokó³ spraw, które nurtuj¹ spo³ecznoæ lokaln¹. Jednak z punktu widzenia intencji samorz¹du najciekawsze wydaje siê uzasadnienie w przypadku Elbl¹ga (gdzie w pierwszej wersji uchwa³y,
z uwagi na brak konsultacji z organizacjami, najbardziej wybija siê stanowisko
strony samorz¹dowej). Stwierdzono tam, ¿e istnieje potrzeba okrelenia czytelnych i obiektywnych zasad pozwalaj¹cych na finansowanie przez samorz¹d okrelonych przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z inicjatyw obywatelskich. Ograniczone rodki
finansowe, a tak¿e du¿a iloæ zg³oszonych propozycji do dofinansowania z bud¿etu
spowodowa³y potrzebê unormowania tych zagadnieñ w celu wyrównania szans
wszystkich organizacji pozarz¹dowych w dostêpie do publicznych rodków finansowych. Kwestie finansowe by³y równie¿ podkrelane przez organizacje pozarz¹dowe, gdy¿ g³ównym problemem by³o (to przekonanie zdaje siê tkwiæ w niektórych
liderach organizacji do dzi) jak przekonaæ cz³onków demokratycznie wybranych
w³adz lokalnych, ¿e finansowanie demokracji obywatelskiej op³aca siê?80 . St¹d
te¿ silny nacisk zosta³ po³o¿ony na tzw. opcjê 1%81.

Naladowcy maj¹ gorzej
Po pierwszych spektakularnych sukcesach na Pomorzu i pojedynczych przypadkach w innych rejonach (np. w Jaworznie, gdzie rada miasta jednomylnie
przeg³osowa³a uchwa³ê 29 padziernika 1996 r.) tak dobrze zapowiadaj¹ca siê
wspó³praca napotka³a na niespodziewane bariery. Warto chyba przypomnieæ kilka przyk³adów:

Kraków
Proces dochodzenia do wspó³pracy rozpocz¹³ siê w trakcie konferencji zorganizowanej we wrzeniu 1995 r. przy okazji Ma³opolskiego FIP-u, gdzie dyskutowano o wspó³pracy z samorz¹dem. Wtedy to na rynku krakowskim zburzony
zosta³ symboliczny mur uprzedzeñ pomiêdzy organizacjami obywatelskimi a administracj¹ lokaln¹82 . Wydawa³o siê, ¿e uregulowanie wspó³pracy w formie dokumentu bêdzie kwesti¹ roku.
Witold Toczyski, Jerzy Boczoñ (opr.) Organizacje pozarz¹dowe na scenie publicznej, Partner nr 1/1994.
W wymiarze finansowym nale¿y d¹¿yæ do wyodrêbnienia z bud¿etu gminy pewnej czêci okrelonej procentowo, która przeznaczona bêdzie stale na dzia³ania podejmowane przez organizacje pozarz¹dowe. W koncepcji Regionalnego Centrum przyjmujemy tzw. opcjê 1%, co znaczy, ¿e docelowo z bud¿etu gmina przeznaczyæ
powinna 1% na aktywnoæ obywatelsk¹. Oczywicie pieni¹dze powinny byæ przeznaczone na realizacjê konkretnych, dobrze przygotowanych projektów (Jerzy Boczoñ Wspó³praca organizacji..., Partner nr 9/1996).
Opcja 1% w ostatecznym rozrachunku pozosta³a jedynie has³em propagandowym (np. w zestawieniu z 0,2%
bud¿etu Gdañska czy 0,09% bud¿etu Gdyni przekazanych w 1996 r.).
82
por. Zwalanie murów, Asocjacje nr 10/1995.
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Ju¿ na wiosnê 1996 r. rozpoczyna pracê grupa robocza Ma³opolskiego Forum Inicjatyw Obywatelskich. Opracowany projekt programu wspó³pracy, oparty
na rozwi¹zaniach z Gdyni, zostaje przekazany Zarz¹dowi Miasta. W lipcu na
spotkaniu z Zarz¹dem Miasta Prezydent uzna³, ¿e pierwszym krokiem przy wprowadzeniu Programu wspó³pracy bêdzie powo³anie pe³nomocnika. W tym samym czasie powstaje grupa robocza rodowisk krakowskich organizacji
pozarz¹dowych do spraw programu wspó³pracy. W wyniku jej prac zostaje
przedstawiony miastu gotowy projekt Regulaminu konkursów grantowych. Jednak w maju 1997 r. powo³any pe³nomocnik przedstawia autorski projekt Regulaminu. MFIO w ci¹gu tygodnia przedstawia swoj¹ krytyczn¹ opiniê oraz
propozycje poprawek. Mimo to w sierpniu Zarz¹d Miasta Krakowa podj¹³ decyzjê o skierowaniu projektu do konsultacji spo³ecznych. MFIO ponownie przedstawia swoje stanowisko, podtrzymuj¹c opiniê wyra¿on¹ w maju. Rozmowy
zakoñczy³y siê kompromisem, dziêki któremu program w wersji pilota¿owej,
uzupe³niony o zmiany wynegocjowane przez organizacje pozarz¹dowe zosta³
uruchomiony jeszcze w 1997 r.83

Kielce
Podczas Kieleckiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych w kwietniu 1995 r.
organizacje przyjê³y Deklaracjê skierowan¹ do w³adz lokalnych i spo³eczeñstwa Kielc, w której stwierdzaj¹: Rozwój inicjatyw spo³ecznych wymaga jednak budowania partnerskich stosunków z w³adz¹ samorz¹dow¹. Oczekujemy,
¿e w³adze miasta traktowaæ bêd¹ organizacje pozarz¹dowe jako partnera w rozwi¹zywaniu lokalnych problemów, wspieraj¹c ich dzia³ania i umo¿liwiaj¹c
wspó³decydowanie w sprawach naszego miasta... (Biuletyn nr 1/1995). Rok
póniej, podczas II Kieleckiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych w grudniu
1996 r., organizacje wystosowa³y list otwarty do Rady Miasta Kielce, w którym domaga³y siê ju¿ konkretnie wprowadzenia spójnych i czytelnych procedur dotowania dzia³añ wykonywanych na rzecz spo³ecznoci lokalnej przez
organizacje (Poza Rz¹dem nr 15/1996). List trafi³ pod obrady Rady Miasta.
Radni przekazali go Komisji ds. Rodziny, aby ta przedstawi³a propozycje wspó³pracy. W maju 1997 r. projekt programu wspó³pracy poddany konsultacjom w
rodowisku organizacji zosta³ szybko i ciep³o przez nie przyjêty (Poza Rz¹dem nr 22-23/1997). Jednak kolejn¹ jego wersjê uda³o siê uchwaliæ dopiero
12 lutego 1998 r. Z dwóch najpowa¿niejszych zarzutów, jakie organizacje pozarz¹dowe kierowa³y pod adresem projektu programu w czasie spotkania
w Klubie Organizacji Pozarz¹dowych 12 stycznia br., jeden uda³o siê wyeliminowaæ, ale drugi pozosta³ (...) mówi¹cy o tym, ¿e przekazanie rodków finansowych
83
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za zrealizowane zadanie nastêpuje po zakoñczeniu realizacji zadania oraz wype³nieniu wszystkich warunków umowy (Poza Rz¹dem nr 27/1998).

Lublin
Równie¿ w Lublinie proces tworzenia siê zasad wspó³pracy nie przebiega³
zgodnie z oczekiwaniami. W materia³ach z Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych w Lublinie w maju 1995 r. czytamy, i¿ Przedstawiciele w³adz lokalnych natomiast wyra¿ali potrzebê ustalenia zasad wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi. Prezydent Miasta deklarowa³ otwartoæ na pomys³y wyp³ywaj¹ce z tego rodowiska (Asocjacje nr 45/1995). I tak jak w wy¿ej przytoczonych
przyk³adach nie oby³o siê bez k³opotów. 16 lipca 1996 r. na spotkaniu w Ratuszu
Prezydent Miasta zdecydowanie (po raz pierwszy) zaprosi³ organizacje pozarz¹dowe do wspó³pracy, wskaza³ mo¿liwoci i obszary tej wspó³pracy, mo¿liwoci jej dynamiki, wreszcie w³asn¹ elastycznoæ. Konkretnym wynikiem spotkania
sta³a siê decyzja o podpisaniu porozumienia pomiêdzy Zarz¹dem Miasta a Komitetem Organizacyjnym FIP w Lublinie, dotycz¹ca wspó³dzia³ania samorz¹du
i organizacji pozarz¹dowych. Porozumienie ma zostaæ podpisane do koñca wrzenia tego roku. Dzieñ póniej Regionalny Komitet Organizacyjny FIP w Lublinie przekszta³ci³ siê w Tymczasowy Zarz¹d Komitetu Za³o¿ycielskiego Forum
Lubelskich Organizacji Pozarz¹dowych (FLOP), który zobowi¹zany zosta³ m.in.
do prowadzenia dalszych prac z Pe³nomocnikiem Prezydenta dotycz¹cych tekstu porozumienia 84. Porozumienie zosta³o podpisane 11 wrzenia, tyle ¿e 1997
r., a wypowiedzi, jakie pada³y przy okazji podpisywania porozumienia z ust
przedstawicieli Zarz¹du Miasta, jak i organizacji pozarz¹dowych, wskazuj¹, ¿e
nie jest to [chodzi o prawdziwe partnerstwo  przyp. PF] kwestia prosta. Zarz¹d
Miasta generalnie chcia³by sprowadziæ rolê organizacji pozarz¹dowych do wiadczenia pomocy charytatywnej. Zwalnia to w³adze z niektórych obowi¹zków i w
tym zakresie jest wola przekazywania funduszy na rzecz organizacji realizuj¹cych takie zadania. Liderzy organizacji widz¹ szerzej rolê stowarzyszeñ i fundacji. Pragn¹ braæ wiêksz¹ odpowiedzialnoæ za kszta³towanie oblicza Miasta...85 .

Katowice
Miasto, w którym dzia³a najwiêksza liczba najsilniejszych w regionie organizacji, nie dysponuje partnerskimi zasadami wspó³pracy. Dzia³ania na rzecz uregulowania tych zasad zosta³y podjête przez rodowisko ju¿ w 1996 r. Jednak¿e
z ró¿nych powodów proces zosta³ zatrzymany. (...) Do tego dochodzi przekonanie, ¿e w obecnej kadencji Rady niczego siê nie da ju¿ uzyskaæ. Potwierdzenie
84
85
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Andrzej Juros W kierunku wspólnoty, LOS nr 10/1997.
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znajdujemy w ostatnich poczynaniach Zarz¹du Miasta. Chodzi tu podjêt¹ 5 grudnia 1997 r. uchwa³ê w sprawie zasad przyznawania dotacji podmiotowych i celowych z bud¿etu miasta Katowice, która zmieniaj¹c z dnia na dzieñ obowi¹zuj¹ce
zasady, pogorszy³a warunki otrzymania przez organizacje rodków na realizacjê
swoich zadañ86 .

Drugi oddech, czyli program partnerstwa lokalnego
Wspomnia³em wy¿ej o roli, jak¹ porednio odegra³y programy pomocowe
w nawi¹zaniu wspó³pracy miêdzy samorz¹dem a organizacjami pozarz¹dowymi.
Rozpoczynaj¹cy w 1995 r. dzia³alnoæ Program Sieci Demokratycznej w swoich
za³o¿eniach równie¿ mia³ wspieraæ projekty nastawione na wspó³pracê z samorz¹dem. Jednak w styczniu 1997 r. uruchomiony zosta³ specjalny Program Partnerstwa Lokalnego, który w sposób znacz¹cy przyczyni³ siê do popularyzacji
idei wspó³pracy i przyspieszenia procedur. Wieloletnie dowiadczenia organizacji krakowskich czy lubelskich pozwoli³y na w miarê sprawne wprowadzenie
zasad wspó³pracy w innych gminach. Jednak równolegle do dzia³añ Programu
(choæ czêsto pod jego wp³ywem) formalizuj¹ siê zasady wspó³pracy i w innych
miastach  dowód na to, ¿e rodki pomocowe rzeczywicie jedynie wspomagaj¹
i tak zachodz¹ce procesy. Trzy przyk³ady:
RYBNIK, w którym z inicjatywy Zarz¹du Miasta Komisja Pomocy Spo³ecznej opracowa³a Zasady wspó³pracy... przyjête 12 listopada 1997 r. po przeprowadzeniu konsultacji w sposób umo¿liwiaj¹cy wszystkim zainteresowanym
wnoszenie swoich uwag i propozycji do tworzonego prawa lokalnego87 .
WROC£AW, gdzie w uchwale o Zasadach i formach wspó³pracy... (z 27 listopada 1997 r.) chyba po raz pierwszy w tak jednoznaczny sposób uznano zasadê pomocniczoci za zasadê wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
w miecie88 .
£ÓD, gdzie 7 stycznia 1998 r. po dwóch nieudanych próbach, maj¹cych miejsce w grudniu 1997 r., przeg³osowano tekst uchwa³y w sprawie przyjêcia programu
wspó³pracy miêdzy w³adzami miasta a organizacjami pozarz¹dowymi89.

Ró¿ne koncepcje, ró¿ne realizacje
Tworzenie siê zasad wspó³pracy od do³u w poszczególnych gminach ma jedn¹ zaletê. Pozwala na wypracowanie ró¿norodnych rozwi¹zañ. Czas poka¿e, które
z nich s¹ lepsze, które gorsze. Dowiadczenia te, o ile nie zostan¹ zaprzepaszczone,
86
87
88
89
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Ryszard Skrzypiec Stan relacji..., Asocjacje nr 3/1998.
Kazimierz Trojan Organizacje pozarz¹dowe a samorz¹d w Rybniku, SEDNO MOST nr 3/1998.
Stanis³aw Grzegorski G³os w sprawie uchwa³y..., Trójk¹t nr 2/1998.
£ukasz Waszak Uchwa³a o wspó³pracy, Asocjacje nr 1/1998.
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pozwol¹ na dopracowanie siê kilku dobrych modeli. Jednak ju¿ dzi mo¿emy
mówiæ o kilku rodzajach wspó³pracy. Zbigniew Wejcman w Elementarnych dylematach wspó³pracy odró¿nia model sponsorski (przyk³ad gdañski) od modelu
zadaniowego, w którym to poszczególne wydzia³y proponuj¹ w preliminarzu do
bud¿etu wyodrêbnienie pewnej kwoty na realizacjê konkretnych zadañ. Jest to
zwi¹zane z bie¿¹c¹ polityk¹, jak¹ ten¿e wydzia³ musi realizowaæ. Decyzja o tym,
jaka suma powinna zostaæ przeznaczona na organizacje pozarz¹dowe, zale¿y zatem od rodzaju i zakresu przewidywanych zadañ, mniej za od podmiotu je realizuj¹cego. Ten sposób wydaje siê mocniej wi¹zaæ organizacje pozarz¹dowe
z gmin¹. Pojawia siê tu p³aszczyzna wspó³dzia³ania najbardziej zainteresowanych:
radnych z komisji problemowych (wyznaczaj¹ g³ówne obszary problemowe i opiniuj¹ wnioski), pracowników danego wydzia³u (planuj¹ rodki i odpowiadaj¹ za
realizacjê danego zadania) oraz przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych (realizuj¹ zadanie)  Roczniak nr 3/1997. Taki charakter ma Uchwa³a Gminy Warszawa-Centrum w sprawie zasad wspó³pracy Gminy Warszawa-Centrum i organizacji
pozarz¹dowych w realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej, ochrony zdrowia,
niwelowania skutków bezrobocia i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym
z 22 maja 1997 r. Jednak podobne bran¿owe rozwi¹zania zastosowano tak¿e np.
w Nowym S¹czu (kultura, sport i turystyka), w £om¿y (problemy niepe³nosprawnych), w Szczecinie (rozwój przedsiêbiorczoci).
Sam model sponsorski (albo lepiej aksjologiczny) ma wiele wariantów. Mamy
wiêc do czynienia zarówno z takimi modelami rozwi¹zañ, które normuj¹ jedynie kwestie przyznawania dotacji z bud¿etu gminy, jak i takimi, które uwzglêdniaj¹ w sposób szeroki ró¿norodne formy wspó³pracy samorz¹du z inicjatywami
obywatelskimi. Nie ma tu jakiej wyranej granicy, ale np. Wydzia³ Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Jas³o wprowadzi³ po prostu jednolite zasady ubiegania siê o dofinansowanie w 1998 r. (to te¿ przyk³ad rozwi¹zania, które nie
wymaga uchwa³y Rady), a z kolei Lokalne Partnerstwo w Bielsku-Bia³ej ewidentnie rozszerza ideê wspó³pracy poza konkurs grantowy. Wynika to z przyjêtej przez samorz¹d bielski filozofii, mówi¹cej, ¿e chocia¿ w³adze miejskie
i organizacje pozarz¹dowe stawiaj¹ sobie odmienne zadania i zaspokajaj¹ inne
potrzeby mieszkañców, nie ma w¹tpliwoci, ¿e podejmuj¹c wspó³pracê  stwarzaj¹ szansê na lepsze, bo ca³ociowe, zrealizowanie wspólnego celu: poprawy
jakoci ¿ycia mieszkañców gminy. Bielski Program  jak twierdzi Tomasz
Schimanek  jest jednym z najlepszych i najpe³niejszych programów wspó³pracy (Asocjacje nr 1/1998).
Ciekawym pomys³em, chocia¿ dotychczasowe dowiadczenia nie przynios³y
dowodów na jego efektywnoæ, jest  w odró¿nieniu od uchwa³ podejmowanych
przez rady  podpisywanie porozumieñ miêdzy organizacjami a zarz¹dami miast.
De facto tak¹ formê przyj¹³ pilota¿owy projekt wspó³pracy w Krakowie, taka
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forma wspó³pracy funkcjonuje w Lublinie i tak¹ formê przyjêto, póki co, w Szczecinie. Tego typu wspó³praca daje mo¿liwoci ciekawych, rzeczywicie partnerskich rozwi¹zañ. Czy jednak jest to pomys³ na wspó³pracê? Czas poka¿e.
Na zakoñczenie rozwa¿añ o formach wspó³pracy warto wspomnieæ o dwóch
zupe³nie innych pomys³ach na jej zinstytucjonalizowanie. Polegaj¹ one nie tyle
na tworzenia nowych procedur, co na powo³ywaniu nowych instytucji.
Pierwsza z nich to idea powstawania Fundacji Rozwoju Lokalnego, która cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem  chyba g³ównie dziêki dobrym dowiadczeniom Programu Inicjatyw Lokalnych Phare. Uzasadnienie by³o jasne Rada gminy
jest zazwyczaj zajêta problemami legislacyjnymi, a czêsto tak¿e sporami wewnêtrznymi o ró¿nym charakterze. Zarówno komisje rady, jak i sesje s¹ swoist¹
maszyneri¹, która tworzy platformê do krzy¿owania siê rozmaitych interesów
i ambicji. (...) W tej sytuacji poszukiwaæ trzeba nowych form realizacji dobra
wspólnego, które mniej uzale¿nione by³yby od gry interesów na scenie lokalnej.
Takie mo¿liwoci daje utworzenie agencji b¹d fundacji rozwoju lokalnego...
(Toczyski, 1995).
Drugim pomys³em, który w ostatnim czasie budzi nadzieje pozarz¹dowców,
jest powo³anie instytucji Funduszu Lokalnego. Community Foundations to organizacje dobroczynne dzia³aj¹ce w okrelonych spo³ecznociach lokalnych w celu
zaspokojenia istotnych potrzeb jej mieszkañców i poprawy jakoci ich ¿ycia. Te
niezale¿ne instytucje ciesz¹ce siê du¿ym zaufaniem spo³ecznym mog¹ równie¿
poredniczyæ w dystrybucji rodków publicznych. Prace nad propagowaniem tego
rozwi¹zania prowadzone s¹ przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce.

Niebezpieczeñstwa wspó³pracy
Pytania o ewentualne niebezpieczeñstwa instytucjonalizacji wspó³pracy z samorz¹dem lokalnym nie by³y nag³aniane. Co prawda ukaza³o siê kilka tekstów,
w których pada³y trudne pytania: mój tekst Partnerstwo czy uzale¿nienie? (Asocjacje nr 9/1994). A poza Asocjacjami  w tekcie Ryszarda Skrzypca Partnerstwo czy protektorat? (Sedno nr 11/1997) lub w artykule Wojciecha
Kaczmarczyka Partnerstwo czy dyktat? (Poza Rz¹dem nr specjalny/1997).
W¹tpliwoci budzi nie tyle sama idea wspó³pracy, co jej konkretne realizacje,
a w¹tpliwoci tych jest wiele.
Oczywicie g³ównym pytaniem jest, czy taka instytucjonalizacja wspó³pracy
jest w ogóle potrzebna? Badania Zwi¹zku Miast Polskich90 dowodz¹, ¿e 64 proc.
respondentów nie widzi potrzeby silniejszego zinstytucjonalizowania wspó³pracy
organizacji pozarz¹dowych z w³adzami miast. T³umacz¹ to miêdzy innymi tym,
90
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¿e wzrost formalizacji i stopnia zinstytucjonalizowania wspó³pracy zwiêkszy
koszty jej funkcjonowania, a po pewnym czasie zmniejszy jej efektywnoæ. Znaczny procent respondentów twierdzi, ¿e instytucjonalizm rodzi biurokracjê, powoduj¹c w nastêpstwie zanikanie spontanicznoci. (Roczniak nr 4, s. 95). Zupe³nie
inne s¹ wyniki ankiet przeprowadzonych w 54 gminach województwa gdañskiego, gdzie sporód 36 respondentów opowiadaj¹cych siê za wspieraniem organizacji ze rodków gminy, 30 optowa³o za usystematyzowanym sposobem wspierania
finansowania organizacji (dotacje i kontrakty na programy przez nie przedstawione)91 W tych ostatnich badaniach tak wysokie poparcie dla instytucjonalizacji
wspó³pracy mog³o byæ wynikiem albo skutecznego oddzia³ywania wzorów trójmiejskich, albo roli, jak¹ odgrywa³a w województwie prospo³eczna orientacja
m.in. Wojewódzkiego Zespo³u Pomocy Spo³ecznej czy Sejmiku Samorz¹dowego.
Jednak swoisty opór stawiany próbom wprowadzania zasad wspó³pracy przez
urzêdników samorz¹dowych wspierany jest przez niektóre g³osy samych organizacji. Np. dzia³acze Sejmiku Organizacji Pozarz¹dowych dzia³aj¹cego w Wielkopolsce twierdz¹: Mamy w³asny program wspó³pracy z samorz¹dem: wychodzimy
z za³o¿enia, ¿e w tej skomplikowanej materii wspó³praca nie mo¿e ograniczaæ siê
do podpisywania umów dotycz¹cych finansowania dzia³añ organizacji, albowiem
to samorz¹d powinien gwarantowaæ równy dostêp wszystkim NGOsom do rodków finansowych. Staramy siê natomiast podejmowaæ takie przedsiêwziêcia, które
buduj¹ p³aszczyzny wspó³pracy dla organizacji pozarz¹dowych i samorz¹du. Jako
przyk³ady takich wspólnych dzia³añ wymienia siê powo³anie z kilkoma gminami 
w tym z Poznaniem  Wielkopolskiego Banku ¯ywnoci czy utworzenie tzw. klubu
obywatelskiego bêd¹cego miejscem wspólnych spotkañ dla organizacji pozarz¹dowych, samorz¹du, tak¿e biznesu92 .
Pojawiaj¹ siê tak¿e i inne w¹tpliwoci. Czêsto s³yszymy od innych (a nawet
budz¹ siê takie myli w nas samych): Dlaczego mamy w tej chwili wypracowywaæ zasady wspó³pracy, przecie¿ wiemy, jak kontaktowaæ siê z samorz¹dem i jak
uzyskiwaæ fundusze na podejmowane inicjatywy. Dlaczego to wszystko, co wiemy, mamy sprzedawaæ tym, którzy przez lata nic nie robili?93 . Podobnie w Kielcach w badaniach ankietowych wiêkszoæ respondentów opowiada³a siê za
tradycyjnym systemem, w którym wszelkie inicjatywy pozostawia siê w rêkach
organizacji spo³ecznych...94 . To w³anie Lublin i Kielce, jak ju¿ wspomnia³em,
s¹ miejscami, gdzie dochodzenie do wspó³pracy mimo ze wszech miar sprzyjaj¹cych warunków (lokalna aktywnoæ organizacji, np. FIP-y, do tego niew¹tpliwe
Janusz Ga³êziak Mo¿liwoci wspó³pracy..., LOS nr 1/1998, s. 5.
Krysytyna Dorsz Sejmik Organizacji Pozarz¹dowych, Biuletyn FFP nr 15/1997.
93
Andrzej Juros W kierunku wspó³pracy, LOS nr 10/1997.
94
Janina Kowalik Opracowanie wyników badañ..., POZA RZ¥DEM nr 16, s. 21.
91
92
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sukcesy zarówno ROW-u lubelskiego, jak i FRDL Kieleckiego) wymaga³o wielkiego wysi³ku. Sugeruje to, i¿ czêsto idea wspó³pracy na poziomie lokalnym jest
uzale¿niona nie od zdrowego rozs¹dku, ale od uk³adów politycznych (do historii
chyba wejdzie casus Bielska-Bia³ej, gdzie niew¹tpliwie najlepiej dopracowany
Program Wspó³pracy przeszed³ jednym g³osem).
Z kolei dowiadczenia Elbl¹ga i Warszawy wskazuj¹ na ci¹g³¹ koniecznoæ
kontroli i weryfikacji poszczególnych uchwa³ i ich realizacji. W Elbl¹gu po
ponad rocznej walce uda³o siê wprowadziæ satysfakcjonuj¹ce zmiany w uchwale95 . Je¿eli chodzi o Warszawê, to proponowana przez organizacje nowelizacja
uchwa³y dotyczy³a pomocy niefinansowej (np. tworzenia wspólnych zespo³ów konsultacyjnych) oraz finansowej wspó³pracy gminy z organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie dotacji celowych na realizacjê programów i  co jest
precedensem na skalê Polski  zlecania organizacjom realizacji zadañ gminy
(kontraktowanie us³ug)96 .

Ewaluacja, czyli co, czego nie ma
Jedyn¹ w¹tpliwoci¹, jak¹ mo¿e budziæ ruch na rzecz instytucjonalizowania
zasad wspó³pracy miêdzy samorz¹dem a organizacjami pozarz¹dowymi, jest brak
obiektywnych kryteriów oceny skutecznoci tych programów. Zazwyczaj przyjmuje siê, ¿e ewaluacja to zebranie informacji o realizacji projektów i rozliczeniu otrzymanych rodków [co] pozwoli na szacunkow¹ ocenê efektywnoci tych
dzia³añ. Stanowiæ bêdzie równie¿ materia³, który pozwoli unikn¹æ wielu b³êdów
w nastêpnych latach97 . Takie zreszt¹ s¹ jedyne dostêpne sprawozdania z realizacji ju¿ dzia³aj¹cych programów. Jednak w istocie rzeczy w ten sposób ocenia siê
prawid³owoæ decyzyjn¹ w konkretnym konkursie grantowym, a nie sensownoæ
samego projektu. G³êbokie przekonanie zarówno samorz¹du, jak i organizacji
nie jest wystarczaj¹ce. Nie wiemy bowiem, jak wiele inicjatyw zosta³o (wiadomie lub nie) wypchniêtych poza nawias wspó³pracy? Jak zmieni³o to aktywnoæ
mieszkañców danego miasta? Takie pytania siê pojawiaj¹ i dopóki nie znajdziemy metod mierzenia sukcesu wspó³pracy, zawsze znajd¹ siê ludzie, którzy, tak
jak w Kielcach, okrelaæ bêd¹ program wspó³pracy programem dla pijawek pozarz¹dowych (Poza Rz¹dem nr 27/1998) i tacy, którzy podejrzewaæ bêd¹ miasto
o chêæ wykorzystania aktywnoci obywateli dla w³asnych (osobistych, grupowych czy partyjnych) interesów.

Por. Arkadiusz Jachimowicz Nowe zasady wspó³pracy, Pozarz¹dowiec nr 1/1998.
Zbigniew Wejcman Nowa uchwa³a..., Asocjacje nr 6/1997.
97
Jerzy Boczoñ Wspó³praca organizacji..., Partner nr 9/1996.
95
96
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Na szczeblu ponadlokalnym
Nie bez znaczenia dla atmosfery wspó³pracy s¹ równie¿ pewne fakty na poziomie ponadlokalnym. Wa¿nym elementem dyskusji o problemach wspó³pracy
by³y Sejmiki Samorz¹dowe. One podejmowa³y takie inicjatywy, jak np.:
 konferencja zorganizowana przez liderów gdañskiego Sejmiku Samorz¹dowego 4 grudnia 1995 r. na której zaprezentowano dorobek organizacji
pozarz¹dowych oraz pokazano wypracowane ju¿ regu³y i zasady wspó³pra98
cy kilku gmin z sektorem pozarz¹dowym
 czy wydane w ramach projektu finansowanego przez DemNet biuletyny
z obszernymi wk³adkami przygotowanymi przez Asocjacje (sejmiki województwa p³ockiego i sieradzkiego).
Z drugiej strony, mamy zwi¹zki samorz¹dowe, które wielokrotnie deklarowa³y wolê wspó³pracy. I tak np. Zwi¹zek Miast Polskich zamierza zatem wspieraæ
rozwój wspó³pracy obu pokrewnych sektorów, która prowadziæ mo¿e tak¿e do
jeszcze bardziej racjonalnego wydawania pieniêdzy publicznych99  Podobnie na
Kongresie Samorz¹dów Terytorialnych RP w specjalnej uchwale podkrelano,
¿e zwiêkszenie aktywnoci obywatelskiej, która jest kluczow¹ spraw¹ dla dalszych postêpów reformy pañstwa, mo¿na osi¹gn¹æ dziêki wspó³pracy ró¿nych
instytucji spo³eczeñstwa obywatelskiego, w tym szczególnie samorz¹du terytorialnego z organizacjami obywatelskimi (Asocjacje nr 10/1997).

Rozwi¹zania systemowe
Dotychczasowe (szczególnie te negatywne) dowiadczenia z budowania lokalnych programów wspó³pracy pokazuj¹, i¿ brak jest rozwi¹zañ strukturalnych, które dawa³yby szansê wspó³pracy trzech sektorów na poziomie spo³ecznoci lokalnej.
Du¿y potencja³ si³ witalnych, jaki tkwi w organizacjach pozarz¹dowych, w nik³ym
stopniu wykorzystywany jest dla budowania spo³eczeñstwa dobrobytu100.
Podobn¹ tezê g³osi równie¿ Kuba Wygnañski: Istniej¹ ró¿ne formy lokalne
(...) z regu³y w postaci umowy o wspó³pracy miêdzy gmin¹ a organizacjami. Te 
podejmowane w niektórych miastach  próby szczególnej regulacji tej materii s¹
najlepszym dowodem potrzeby rozwi¹zania bardziej kompleksowego. Zw³aszcza, ¿e incydentalne rozwi¹zania s¹ niejednokrotnie podwa¿ane przez regionalne
izby obrachunkowe na gruncie ustaw o gospodarce komunalnej i o zamówieniach publicznych101 .
Jan Kulas Wspó³praca samorz¹dowo-obywatelska..., Partner nr 9/1996.
Prezes Zwi¹zku Miast Polskich Wojciech Szczêsny Kaczmarek (Guæ, 1996).
100
Andrzej Juros Dobro wspólne i w³asne, LOS nr 1/1998.
101
Nowoczesne standardy dzia³añ obywatelskich  materia³y pokonferencyjne, Stowarzyszenie na rzecz FIP.
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Konieczne s¹ wiêc zmiany legislacyjne. Jednak dotychczasowe propozycje tych
zmian stwarzaj¹ zagro¿enia. Niektóre rozwi¹zania, wydawa³oby siê korzystne dla
organizacji pozarz¹dowych, w efekcie mog¹ doprowadziæ do konfliktów z samorz¹dami. Mielimy taki przyk³ad w projekcie ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego, gdzie narzuca³o siê samorz¹dowi wysokoæ op³at za sprzeda¿ i wieczyste
u¿ytkowanie gruntów, wynajmowanie lub wydzier¿awienie nieruchomoci. Wbrew
intencji ustawodawcy i nadziejom organizacji mo¿e to spowodowaæ utrudnienia
w dalszych relacjach z samorz¹dem. Równie¿ w projekcie ustawy o finansach publicznych dotowanie z bud¿etu pañstwa jest mniej ograniczone ni¿ dotowanie
z bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego (choæ powinno byæ odwrotnie)102 .
Na koniec ju¿  w Ogólnych za³o¿eniach reformy ustrojowej Pañstwa mówi siê, co
prawda, o rozbudowie mechanizmów spo³eczeñstwa obywatelskiego, demokracji
i spo³ecznej kontroli dzia³ania administracji, ale sposoby wprowadzania w ¿ycie
tych postulatów, poza decentralizacj¹ zarz¹dzania finansami, nie s¹ jasne. A jak
pisalimy w Asocjacjach nr 5/1999 decentralizacja oznacza w³adzê bli¿ej obywatela, ale nie oznacza jeszcze wiêcej w³adzy dla obywatela.

Mo¿liwoci i narzêdzia, czyli partycypacja spo³eczna
w gminie
Asocjacje nr 8/1998

W najwiêkszym skrócie chcia³bym wskazaæ te mo¿liwoci i narzêdzia, jakie
ma do dyspozycji obywatel, by wp³ywaæ na politykê ekologiczn¹ gminy. Temat
jest bardzo szeroki, st¹d tekst ten jest tylko prób¹ zasygnalizowania problemów,
z którymi radny mo¿e mieæ do czynienia wspó³pracuj¹c (lub nie) z organizacjami
pozarz¹dowymi. Nie s¹ to oczywicie narzêdzia, którymi pos³uguj¹ siê wy³¹cznie organizacje, ale w³anie organizacje maj¹ najczêciej wystarczaj¹c¹ wiedzê
i zaplecze prawno-organizacyjne, by takich instrumentów móc u¿yæ. I trzeba tu
wyranie podkreliæ, ¿e to, czy instrumenty te zostan¹ wykorzystane do wspó³pracy czy konfliktu z w³adz¹ samorz¹dow¹, zale¿y równie¿ od przyjêtej polityki
wobec inicjatyw obywatelskich.

Wybory
Jestemy tu¿ po wyborach samorz¹dowych i ci¹gle jeszcze zastanawiamy siê,
czy o decyzjach wyborców zadecydowa³y wzglêdy merytoryczne czy polityczne.
Mimo to, to w³anie wyborcy porednio zadecydowali o polityce realizowanej
102
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przez w³adze gminy (powiatu, województwa) przez nastêpne cztery lata. Tam,
gdzie istnia³y ostre konflikty ekologiczne (np. problemy wysypiska, spalarni
itp.), opowiedzenie siê po jednej ze stron mog³o przes¹dzaæ o wyborczej pora¿ce lub sukcesie.
Je¿eli dodamy do tego, ¿e w pewnych okrelonych sytuacjach mog¹ siê odbyæ
przyspieszone wybory, ten sposób partycypacji mieszkañców w tworzeniu polityki ekologicznej nabiera specjalnego znaczenia. Takim sposobem wymuszenia rozpisania wczeniejszych wyborów mo¿e byæ referendum, które samo
w sobie jest ju¿ wa¿nym instrumentem partycypacji obywatelskiej.

Referendum
Referendum jest metod¹ wykorzystywania zaanga¿owania mieszkañców przy
podejmowaniu istotnych z punktu widzenia spo³ecznoci lokalnej decyzji. Referendum, wbrew najczêstszym dowiadczeniom, nie musi byæ prób¹ si³ dwóch
antagonistycznych obozów. Mo¿e byæ prost¹ drog¹ zapytania siê mieszkañców
o ich zdanie. W dwóch wypadkach referendum jest obligatoryjne: w sprawie
odwo³ania rady gminy przed up³ywem kadencji i w sprawie samoopodatkowania
siê mieszkañców na cele publiczne.
Problemy ochrony rodowiska to jeden z najczêstszych powodów przeprowadzania referendów lokalnych. Mielimy kilka przyk³adów samoopodatkowania
siê mieszkañców (np. w Jale). Kilka innych rozwi¹zywania poprzez referendum
konfliktu w³adza-organizacje, np. w kwestii spalarni (s¹ tu referenda zarówno
zarz¹dzane przez w³adze gminy  Brwinów, jak i wymuszane przez obywateli
 Targówek w Warszawie). Oczywicie wa¿noæ wyniku referendum uzale¿niona jest od frekwencji wyborczej, choæ przecie¿ i niewa¿ne referenda (tzn. takie, których wynik z uwagi na nisk¹ frekwencjê nie obligowa³ do niczego radnych)
by³y czasem brane pod uwagê, gdy¿ wskazywa³y wyranie preferencje mieszkañców. Mo¿na je wtedy okrelaæ mianem swoistych konsultacji.

Konsultacje spo³eczne
Uzasadnieniem dla mechanizmu konsultacyjnego jest nie tylko optymalizacja
podejmowanych decyzji, ale przede wszystkim fakt, ¿e adresatem tych decyzji jest
z regu³y wspólnota gminna, a wiêc w istocie ród³o w³adzy organów gminy. Potwierdzenie takiego stanowiska znaleæ mo¿na w orzecznictwie NSA, który w jednym z wyroków stwierdza m.in.: We wszystkich istotnych dla mieszkañców
sprawach organy gminy maj¹ obowi¹zek swe przysz³e rozstrzygniêcia konsultowaæ ze swymi wyborcami (Kulig, 1996). Konsultacje dotyczyæ mog¹ wielu zagadnieñ (mog¹ byæ zarówno pytaniem o pomys³y na rozwi¹zanie problemu, jak
i sondowaniem, co mieszkañcy s¹dz¹ o konkretnej propozycji takiego rozwi¹zania)
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i przyjmowaæ ró¿n¹ formê (od spotkania w³adz gminy z zainteresowanymi mieszkañcami po specjalistyczne badania ankietowe).

Postêpowanie administracyjne
Ka¿dy obywatel czy organizacja spo³eczna ma prawo (zgodnie z art. 63 Konstytucji RP, a tak¿e art. 221-260 Kodeksu postêpowania administracyjnego sk³adaæ w
okrelonym trybie skargi i wnioski zwi¹zane z administracj¹ publiczn¹. Prawo do
udzia³u organizacji w postêpowaniu administracyjnym okrela znów kpa (art. 31),
gdzie stwierdza siê, ¿e organizacja spo³eczna mo¿e w sprawie dotycz¹cej innej
osoby wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania oraz dopuszczenia organizacji do udzia³u w postêpowaniu (je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi i
gdy przemawia za tym interes spo³eczny). Mo¿liwe jest równie¿, zgodnie z ustaw¹
o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym, zaskar¿anie decyzji (np. o odmowie dopuszczenia organizacji do postêpowania administracyjnego na prawach strony), a
tak¿e w niektórych wypadkach braku decyzji, do NSA. (...)

Akcje bezporednie
Ekologiczne organizacje pozarz¹dowe kojarz¹ siê, zapewne zbyt czêsto, z
g³onymi akcjami, czêsto na granicy prawa. Mimo to demonstracje, happeningi, okupacje, blokady to dzia³ania najczêciej pokojowe, je¿eli niebezpieczne,
to zazwyczaj tylko dla protestuj¹cych. Zdarza siê jednak, ¿e w trakcie takich
akcji ³amane jest prawo. Ekolodzy w tych wypadkach mówi¹ albo o obywatelskim niepos³uszeñstwie (czyli ³amaniu prawa i zgodzie na poniesienie konsekwencji prawnych w celu ulepszania prawa) albo o obronie koniecznej: Skoro
w³adza nie jest w stanie zapewniæ ochrony rodowiska, skoro jej przedstawiciele bezkarnie naruszaj¹ prawo wyrywaj¹c ostatki cennych terenów dla elit
politycznych i finansowych, obywatel mo¿e siê broniæ i prawo takie mo¿liwoci przewiduje. Nale¿y wykorzystaæ instytucjê obrony koniecznej i stanu wy¿szej koniecznoci  przewidziane w kodeksie karnym (art. 22 i 23 kk). Oba te
przepisy przewiduj¹ sytuacjê, gdy dobro spo³eczne jest zagro¿one przez bezporedni bezprawny zamach103 .

103
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Lokalne Partnerstwo, czyli ci¹g dalszy nast¹pi
Asocjacje nr 6/1999

Gdy w 6 numerze Asocjacji z ubieg³ego roku powiêconym Partnerstwu Lokalnemu opisywa³em ruch w kierunku wspó³pracy, wydawa³o siê, ¿e jest tak
dobrze, i¿ mo¿e byæ ju¿ tylko lepiej. Jednak po wyborach samorz¹dowych
i po wprowadzeniu reformy administracji publicznej okaza³o siê, ¿e mimo deklaracji rz¹du (m.in. w wydanym specjalnym zeszycie reformy samorz¹dowej dotycz¹cym programów wspó³pracy, czyli prób unormowania stosunków samorz¹d 
organizacje pozarz¹dowe poprzez prawo lokalne), pozytywne trendy w uk³adaniu wzajemnych relacji miêdzy w³adz¹ lokaln¹ a zorganizowanymi obywatelami
zosta³y zahamowane.

Sytuacja w kraju
Pocz¹tkowo wygl¹da³o to na  doæ zrozumia³¹  nieufnoæ nowej w³adzy do
rozwi¹zañ przyjêtych przez poprzedników. Przygl¹dano siê bacznie osobom pe³nomocników do spraw organizacji pozarz¹dowych, dokonywano zmian w komisjach rozpatruj¹cych wnioski, a nawet zmieniano zasady konkursu104 . Po wejciu
w ¿ycie ustawy o finansach publicznych sprawa skomplikowa³a siê jeszcze bardziej, bo wiele gmin musia³o zaprzestaæ dofinansowywania dzia³añ spo³ecznych.
W efekcie nowelizacji ustawy, a szczególnie art. 118, na samorz¹dy na³o¿ono
obowi¹zek uchwalania zasad przyznawania dotacji: Tryb postêpowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania okrela w drodze uchwa³y organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du
terytorialnego zapewniaj¹c jawnoæ postêpowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania. Uchwa³y takie s¹ podejmowane, jednak co oznaczaj¹ te zmiany dla samych organizacji? Poni¿ej kilka g³osów dzia³aczy pozarz¹dowych z terenu kraju,
którzy odpowiedzieli na mój apel w internecie. Pozwala to w jakim sensie zobaczyæ sytuacjê tych gmin, gdzie program wspó³pracy by³ uchwalony.

Warszawa
Zbigniew Wejcman:
,,...uchwa³a o wspó³pracy gminy Centrum nie zosta³a odwo³ana, ale uzupe³niona o drug¹ uchwa³ê z 30 czerwca, odwo³uj¹c¹ siê wprost do art. 118. Uda³o siê
przy tym wprowadziæ do projektu kilka istotnych poprawek, nasza prezentacja
(czyli Grupy Inicjatywnej Warszawskich Organizacji Pozarz¹dowych GRIN) by³a
zreszt¹ jednym z punktów w trakcie sesji gminy przyjmuj¹cej uchwa³ê.
104
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W ten sposób od pocz¹tku tego miesi¹ca funkcjonuj¹ dwa dokumenty  pierwszy dotyczy organizacji socjalnych (z 1997 r.), drugi (tryb finansowania, z czerwca br.) jest wspólny dla wszystkich. Przypuszczam, ¿e za moment gmina, która
do tej pory nie by³a chêtna do podjêcia uchwa³y merytorycznej dotycz¹cej wszystkich bran¿, obudzi siê i stwierdzi, ¿e brakuje jej podobnego programu wspó³pracy, jaki maj¹ organizacje socjalne.
Pog³oska o odwo³aniu programu ma niestety swoje g³êbokie uzasadnienie.
Pomimo nacisków z ró¿nych stron proces podpisywania umów i przekazywanie
przyznanych wczeniej dotacji zarz¹d gminy rozpocz¹³ dopiero w momencie ukazania siê znowelizowanej ustawy o finansach publicznych w Dzienniku Ustaw.
Oznacza to, ¿e przez pó³ roku szereg NGOs, które liczy³y na dotacje, albo zawiesi³o dzia³alnoæ, albo znacznie j¹ ograniczy³o (mam na myli jedynie du¿e i profesjonalne orodki, których specyfika wyklucza pracê ,,od 16.00 do 18.00,
akcyjnoæ i oparcie siê o wolontariat, a zatem bud¿et publiczny jest dla nich
g³ównym ród³em rodków. Wszystkie mniejsze organizacje, dzia³aj¹ce tylko
wtedy, gdy otrzymaj¹ jak¹ gotówkê, ca³ej tej afery raczej nie odczu³y).
Piotr Todys:
,,Niestety nie podzielam, i tak umiarkowanego, optymizmu Zbyszka Wejcmana. Z moich rozmów w Gminie Centrum wynika, ¿e nie bêdzie ¿adnych refundacji. Finansowane bêd¹ wydatki poczynione po dacie zawarcia umowy. Jak to
mo¿liwe, ¿e w Warszawie rz¹dzonej przez tego samego prezydenta inne zasady
stosuje siê w Biurze Zarz¹du m.st. Warszawy i inne w Gminie Centrum? Jednoczenie nadal tempo podpisywania umów jest jak najwolniejsze. Poinformowano mnie, ¿e podpisanie umowy bêdzie mo¿liwe byæ mo¿e w sierpniu. Nadal
organizacje traktowane s¹ jak krasnoludki lub harcerzyki (z ca³ym szacunkiem
dla jednych i drugich). Nadal najwiêcej do powiedzenia ma skarbnik gminy. Jak
s¹dzê, refleksje urzêdników na temat wspó³pracy z NGOsami s¹ takie same, jak
przed wrzaw¹ o art. 118.

Kielce
Wojtek Kaczmarczyk:
,,Kielecki program wspó³pracy zosta³ odwo³any uchwa³¹ Rady Miasta. Jednoczenie RM wprowadzi³a nowe uregulowania, które dotycz¹ jedynie kontraktowania zadañ przez organizacje. Na nasz wniosek poprawiono w projekcie
uchwa³y kilka zapisów, które czyni³y z organizacji rodowisko z³odziejskie, które usi³uje co wykraæ z kasy publicznej. Uchwa³a definiuje zadania (zbyt ogólnie jak na system kontraktowania i zbyt szczegó³owo jak na system dotacji), okrela
terminy, procedury sk³adania wniosków, ich rozpatrywania, podpisywania umów
i sprawozdawczoci.
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Z procesu decyzyjnego wy³¹czono przedstawicieli organizacji. Najpowa¿niejszym mankamentem zapisów uchwa³y jest rozproszenie kompetencji po wydzia³ach Urzêdu Miasta, co znakomicie utrudnia zadanie aplikuj¹cym organizacjom
i wzmaga chaos. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e taki uk³ad sprzyja równie¿ ukrywaniu tego,
co niewygodne. Pierwsze decyzje pod rz¹dami nowego prawa lokalnego potwierdzaj¹ obawy organizacji. Pieni¹dze na organizacjê letniego wypoczynku
dostali stali klienci miasta  lobby sportowe. Wiele dobrych organizacji ma
kolejne k³opoty. Np. nie wiadomo, gdzie s¹ wnioski aplikacyjne przez nie z³o¿one. Pe³nomocnika nie ma wed³ug uchwa³y, jest zgodnie z regulaminem UM
i nie ma w praktyce.

Kraków
Jerzy liwa:
,,Moje (i nie tylko) stanowisko znasz, bo zawar³em je w otwartym licie do
Wiceprezydenta Miasta Krakowa (por. ASOCJACJE nr 9/98). W zwi¹zku z zasygnalizowanymi problemami zaproponowalimy spotkanie, ale jeszcze nie mamy
¿adnej odpowiedzi. (...) program wspó³pracy w Krakowie zosta³ skutecznie wypaczony. Dam ci tylko jeden przyk³ad:
Projekt dotycz¹cy mniejszoci narodowych zosta³ przez dziewiêciosobow¹
komisjê polityczn¹ (przypominam  siedem osób z AWS) odrzucony bez analizy
 i sta³o siê to dopiero po szeciu miesi¹cach, przy czym nie podano powodu
takiego dzia³ania. Natomiast ten sam projekt zosta³ przez Wydzia³ Edukacji Urzêdu
Miasta Krakowa wysoko oceniony i przyznano nañ rodki. Ró¿nica jest tylko
taka, ¿e ci, którzy sk³adali projekty jeszcze w 1998 r., chocia¿ maj¹ nawet pozytywne decyzje, w wielu przypadkach nie mogli podpisaæ umów jeszcze nawet w
czerwcu (z winy urzêdu); co gorsza, otrzymaj¹ rodki na zasadzie refundacji.
Natomiast odrzucony przez (...) komisjê konsultacyjn¹ wniosek dotycz¹cy mniejszoci zosta³ z³o¿ony w Wydziale Edukacji w maju i ju¿ po kilku dniach rozpatrzony, a rodki zosta³y wyp³acone gotówk¹ na drugi dzieñ po wydaniu pisemnej
decyzji.
Kto wiêc w Krakowie bêdzie zainteresowany udzia³em w konkursie grantowym? Bo ja bêdê odradza³ NGOsom poddawanie siê ocenie komisji politycznej,
gdy mo¿na rozmawiaæ ze specjalistami.

Nowy S¹cz
Alicja Derkowska (fragment raportu przygotowanego w ramach Projektu Sieæ
Lokalnego Partnerstwa):
,,Na terenie Nowego S¹cza w roku 1997 zosta³ przygotowany, a na pocz¹tku
roku 1998 przyjêty przez Radê Miasta dokument zwany Lokalne Partnerstwo.
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(...) Na wiosnê 1988 r. odby³a siê pierwsza tura konkursu. (...) Komisja rozdzieli³a kwotê ok. 100 tys. z³otych, przygotowan¹ w bud¿ecie gminy na ten cel. Wszystkie organizacje pozarz¹dowe rozliczy³y siê z tych grantów w terminie
i bez zarzutu! Po czym z³o¿y³y wnioski o granty do II tury konkursu, tzn. w listopadzie 1998 r. Tym razem wniosków by³o wiêcej i lepiej przygotowanych. (...)
Komisja Konkursowa nie zosta³a zwo³ana po dzi dzieñ. Program Lokalne Partnerstwo, w przygotowanie i wdro¿enie którego w³o¿ono tyle wysi³ku i czasu,
zosta³ zawieszony? Wstrzymany? Anulowany? Jako Sekretarz Komisji Konkursowej wiem, ¿e nie sposób zdobyæ odpowied na te pytania, wiem tak¿e, ¿e na
posiedzeniu Rady Miasta 30 czerwca 1999 r. jakie organizacje pozarz¹dowe
otrzyma³y jakie dotacje  co samo w sobie jest pogwa³ceniem przyjêtej przecie¿
przez Radê uchwa³y stanowi¹cej, ¿e konkurs Lokalne Partnerstwo jest w³aciw¹
drog¹ starania siê o dotacje z funduszy gminy...

Bielsko-Bia³a
(na podstawie Raportu przygotowanego w ramach Projektu Sieæ Lokalnego
Partnerstwa przez Ryszarda Skrzypca)
6 lipca 1999 r. Rada Miasta Bielsko-Bia³a przyjê³a dwie uchwa³y w sprawie
finansowej pomocy gminy organizacjom pozarz¹dowym. Nowe zasady zosta³y
ostatecznie zapisane w formie dwóch uchwa³ przyjêtych na ostatniej sesji przez
Radê Miejsk¹. Pierwsza wprowadza nowe zapisy do Programu wspó³pracy w³adz
miasta Bielska-Bia³ej z organizacjami pozarz¹dowymi Lokalne Partnerstwo,
wed³ug którego dotychczas udzielane by³y dotacje. (...) Szczegó³owy tryb przyznawania dotacji okrela druga z przyjêtych uchwa³.  czytamy w Magazynie
Ratuszowym.
W opinii czêci rodowiska organizacji pozarz¹dowych oraz niektórych
radnych, ta decyzja Rady oznacza definitywny koniec Programu. Wojciech K³osowski (Pe³nomocnik Prezydenta Miasta ds. Programu Partnerstwo Lokalne)
w rozmowie stwierdzi³, ¿e Uchwa³a Rady Miasta oznacza praktycznie, ¿e PPL
przesta³ istnieæ, a co za tym idzie  koñczy siê równie¿ misja Pe³nomocnika. Na
koncie Pe³nomocnika znajduje siê 120 000 z³ na wsparcie organizacji, jak do tej
pory nie wydano ani grosza na realizacjê dzia³añ przez ¿adne organizacje w ramach PPL (nawet przez organizacje poprawne ideologicznie)  Zarz¹d Miasta
odrzuca wszystkie przesy³ane umowy bez s³owa komentarza.
Jacek Bo¿ek (SEK ,,Klub Gaja) uwa¿a, ¿e w zaistnia³ej sytuacji trudno liczyæ
na zdecydowane dzia³ania bielskich organizacji, które (w wiêkszoci) boj¹ siê podnosiæ g³owy, poniewa¿ kierunek przep³ywu rodków finansowych przebiega od
urzêdu do organizacji, a nie odwrotnie. Co wiêcej, daj¹ siê zauwa¿yæ pewne dzia³ania lokalnej w³adzy sugeruj¹ce chêæ odebrania niektórym organizacjom ich lokali.
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W trakcie rozmowy telefonicznej Urszula Greñ (Beskidzkie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych) mówi, ¿e podjête przez Radê Miasta uchwa³y
oznaczaj¹, ¿e jeli chodzi o wspó³pracê pomiêdzy samorz¹dem a organizacjami,
znalelimy siê gdzie tak w roku 1995. Nie jest to likwidacja PPL jako takiego,
choæ utr¹cono kilka jego elementów  Komisjê Opiniuj¹c¹ i Pe³nomocnika,
a rozdzia³ rodków wraca do Wydzia³ów UM. W jej opinii, nowy system, choæ
daleki od doskona³oci, nie oznacza automatycznego przerwania finansowania
przez miasto inicjatyw spo³ecznych. W miarê sprawnie dzia³a system kontraktowania us³ug. Co prawda, praktycznie usta³o finansowanie za porednictwem innych cie¿ek  grantów i dotacji  a kontraktowanie, ze wzglêdu na swoj¹
szczególn¹ konstrukcjê, nie powinno byæ uniwersalnym instrumentem wspierania inicjatyw spo³ecznych, jednak system zaczyna dzia³aæ i pierwsze programy
s¹ ju¿ realizowane.
W ocenie radnych (opozycyjnych), poczynania Zarz¹du w stosunku do PPL
s¹ jednoznaczne, to koniec programu, który móg³ siê przys³u¿yæ spo³ecznoci
lokalnej. Poni¿ej fragmenty listu Zbigniewa Lenarczyka, pos³a na Sejm RP i radnego miejskiego, prezydenta miasta poprzedniej kadencji: Program funkcjonowa³ faktycznie tylko przez drug¹ po³owê 1998 r. W tym czasie przyznano w jego
ramach 25 grantów na ³¹czn¹ sumê przekraczaj¹c¹ 150 tys. z³. Po raz pierwszy
odby³o siê to w formule konkursowej, a wnioski oceniane by³y przez komisjê
z³o¿on¹ w po³owie z radnych, a w po³owie z przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych. W tym samym czasie w ramach Lokalnego Partnerstwa miasto podpisa³o pierwszy kontrakt z organizacj¹ pozarz¹dow¹ na wykonywanie us³ugi
komunalnej (prowadzenie noclegowni dla bezdomnych). By³ to  o ile nam wiadomo  pierwszy kontrakt tego typu w Polsce (Bielsko prezentowa³o go jako
przyk³ad dobrej praktyki na konferencji przegl¹dowej w Bukareszcie w listopadzie 1998 r).
Po wyborach samorz¹dowych Unia Wolnoci utraci³a w Bielsku-Bia³ej decyduj¹cy wp³yw na decyzje Zarz¹du Miasta. Nowy Zarz¹d w praktyce zawiesi³
funkcjonowanie programu, a nastêpnie wypracowa³ koncepcjê, która zosta³a zrealizowana w postaci niedawnej uchwa³y Rady Miejskiej. Ta koncepcja to praktyczna
likwidacja programu. Zrezygnowano z konkursu grantów. Decyzje o przyznaniu
rodków podejmuje Zarz¹d Miasta. Z treci programu wykrelono wszystkie
wzmianki o Pe³nomocniku Prezydenta ds. wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, co jest prawdopodobnie wstêpem do likwidacji tego stanowiska.
Pozostaje mi wyraziæ ¿al, ¿e dwa lata pracy wielu osób z naszego rodowiska
 w tym tak¿e moich starañ, jako ówczesnego Prezydenta Miasta  i wypracowany
ju¿ dorobek (który znalaz³ przecie¿ uznanie nie tylko wród naszych organizacji,
ale tak¿e w skali kraju i ze strony partnerów zagranicznych) zosta³y zmarnowane
przez niezrozumia³¹ politykê obecnych w³adz miejskich w Bielsku-Bia³ej.
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Jednak zgodnie z wyjanieniami Józefa Heczki, cz³onka Zarz¹du Miasta, nowe
zasady finansowego wspierania przez miasto przedsiêwziêæ realizowanych przez
bielskie organizacje zosta³y podyktowane:
a) zapisami ustawy o finansach publicznych, która mówi wprost, ¿e samorz¹d
mo¿e wspieraæ finansowo wy³¹cznie dzia³ania tych organizacji, które realizuj¹ zadania w³asne gminy, w dodatku musz¹ to byæ podmioty imiennie
wymienione oraz dzia³aj¹ce na rzecz mieszkañców gminy;
b) stwierdzonymi przypadkami podwójnego finansowania niektórych przedsiêwziêæ z bud¿etu miasta  z bud¿etu Pe³nomocnika, który dysponowa³
w³asnymi rodkami finansowymi rozdzielanymi w ramach konkursu grantów, oraz z bud¿etu poszczególnych wydzia³ów. Okazuje siê bowiem, ¿e
jednoczenie z wprowadzeniem w ¿ycie PPL nie zniknê³o finansowanie ze
strony poszczególnych wydzia³ów UM;
Obecny sposób finansowania inicjatyw spo³ecznych przewiduje, ¿e na wsparcie mog¹ liczyæ:
 inicjatywy cenne, wartociowe dla miasta i jego mieszkañców;
 mieszcz¹ce siê w zadaniach w³asnych gminy.
Ustawa o finansach publicznych  wyjania Józef Heczko  sprawi³a (wymóg
,,imiennie wymienionych organizacji), ¿e nie mo¿na ju¿ stosowaæ konkursu grantów, tym samym w Bielsku du¿¹ rolê odgrywa kontraktowanie us³ug. Jednoczenie, zwa¿ywszy na ograniczenia w stosowaniu konkursu grantów, nie wszystkie
inicjatywy daj¹ siê zakontraktowaæ  pozostawiono system dotacji.
Decyzjê o przyznaniu dotacji (nie dzia³a Komisja Opiniuj¹ca, w której na 14
osób po³owê stanowi³y osoby z organizacji, z uwagi na jej ,,niereprezentatywnoæ) podejmuje Zarz¹d na podstawie merytorycznej oceny z³o¿onych wniosków sporz¹dzonej przez poszczególne wydzia³y oraz po zapoznaniu siê z opini¹
w³aciwej Komisji Rady Miasta.

Dwa kroki w ty³?
Zahamowanie procesu spo³ecznego wynika, jak mi siê wydaje, z dwóch nak³adaj¹cych siê przyczyn:
1) Samorz¹d nie jest przekonany o koniecznoci wspó³pracy.
 Proces uwiadamiania dzia³aczy samorz¹dowych co do wagi instytucjonalizacji wspó³pracy by³ bardzo powolny i trudny  po wymianie
czêci radnych proces ten musi siê rozpocz¹æ od nowa.
 W wyniku reformy samorz¹dy zosta³y wzmocnione i rozbudowane,
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a co za tym idzie, przede wszystkim musz¹ same odnaleæ siê w nowej
rzeczywistoci (a nie jest to ³atwe, ¿e wspomnimy dyskusje interpretacyjne nad art. 118). Poprzedni okres dochodzenia samorz¹du do zrozumienia roli wspó³pracy trwa³, przypomnijmy, do 1995 r.
 Samorz¹d jest bardzo upolityczniony i st¹d  im bardziej poprzednia
wiêkszoæ traktowa³a zinstytucjonalizowanie wspó³pracy jako swój sukces, tym bardziej, w tych gminach, gdzie zmieni³ siê uk³ad si³, traktowana jest jako co, co wymaga korekt.
2) Z drugiej strony, same organizacje maj¹ powa¿ne problemy.
 S¹ to oczywicie problemy g³ównie finansowe. Nie chodzi zreszt¹ tylko
o trudnoci zwi¹zane z interpretacjami ustawy o finansach publicznych,
ale tak¿e z wycofywaniem siê zachodnich róde³ finansowania z Polski,
105
zarówno niektórych rodków pomocowych , jak i prywatnych. Od
roku 1993, kiedy to zdaniem wielu hojnoæ sponsorów prywatnych osi¹gnê³a swój szczyt  czytamy w raporcie Fundacji PECAT  wiele sporód niezale¿nych fundacji zdecydowa³o siê jednak ograniczyæ swoj¹
dzia³alnoæ, a nawet wycofaæ ca³kowicie z regionu.
 Drugim elementem s³aboci jest  jak mi siê wydaje  wyczerpanie dotychczasowych form organizacyjnych ruchu. Porozumienia gminne (nawet gdy okaza³y siê dobr¹ form¹ wspó³pracy przy przygotowywaniu
Lokalnego partnerstwa  jak w Cieszynie, Chybiu, Skoczowie) nie potrafi¹ odnaleæ zadowalaj¹cych form dzia³ania na poziomie gminnym.
Na poziomie wojewódzkim te¿ zasz³y daleko id¹ce zmiany zwi¹zane z
reform¹ administracyjn¹. Struktury w zlikwidowanych województwach
albo potrafi³y siê zintegrowaæ i staæ siê wiod¹cymi w nowym województwie (tak¹ rolê pe³ni np. Elbl¹g), albo straci³y dynamikê i nie potrafi¹ siê
odnaleæ w nowej rzeczywistoci (z tak¹ sytuacj¹ mamy chyba do czynienia w Bielsku-Bia³ej). Organizacje w nowych województwach dopiero wypracowuj¹ formy dzia³ania i  jak siê wydaje  dotyczy to nawet
tak, zdawa³oby siê, niele przygotowanej do reformy (z uwagi na regionaln¹ strukturê) Sieci Wspó³pracy SPLOT. W skali ca³ego kraju za
szczup³oæ rodków utrudnia równie¿ kontynuowanie procesów inte106
gracyjnych i podejmowanie wspólnych dzia³añ .
Brak jest np. tak wa¿nego  bo przeznaczonego dla wszystkich organizacji pozarz¹dowych  Programu
PHARE Dialog Spo³eczny, który w ci¹gu pó³tora roku (maj 1996grudzieñ 1997) przyzna³ dotacje na kwotê
oko³o 1 000 000 ECU, a dodaæ tu trzeba jeszcze wsparcie organizacji, choæby poprzez programy szkoleniowe
 500 000 ECU.
106
Wygl¹da na to, ¿e po okresie, gdy w ruchu organizacji pozarz¹dowych dominowa³a ,,strategia indywidualnego przetrwania (termin Kuby Wygnañskiego), a nastêpnie okresie ,,spontanicznej integracji mo¿e
nadejæ (o ile ju¿ siê nie zacz¹³) czas oligarchizacji struktur zdominowanych przez du¿e, zbiurokratyzowane organizacje.
105
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Partnerstwo lokalne 2001
Asocjacje nr 4/2001

Mówi¹c o partnerstwie lokalnym, czyli wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z samorz¹dami w roku 2001 mo¿emy cieszyæ siê z nielicznych pozytywnych
przyk³adów takiej wspó³pracy107 lub te¿  patrz¹c na ca³okszta³t problemu (np. w
oparciu o szczegó³owe badania)  odkrywaæ fakt, i¿ w wiêkszoci polskich gmin
partnerstwo po prostu nie istnieje108 .
Reforma administracyjna i decentralizacja pañstwa, wbrew wszelkim nadziejom, nie przynios³y rozkwitu sektora pozarz¹dowego. Organizacje pozarz¹dowe,
o ile uda³o im siê prze¿yæ czas po 1997 r., kiedy nast¹pi³o znaczne ograniczenie
zagranicznych rodków pomocowych, a tak¿e krytyczny rok 1999, w którym niedorobiona ustawa o finansach publicznych w sposób znaczny ograniczy³a dostêp
inicjatyw spo³ecznych do rodków bud¿etowych, znalaz³y siê u progu nowego
tysi¹clecia w nieweso³ej sytuacji. Brak jednoznacznego okrelenia miejsca organizacji pozarz¹dowych w ustroju III Rzeczypospolitej skaza³ je na dalsz¹ wegetacjê, na uzale¿nienie od dobrej woli polityków i urzêdników, za tworz¹cy siê
oddolnie system wspó³pracy samorz¹dów z organizacjami pozarz¹dowymi, choæ
w niektórych miastach i gminach przetrwa³, okaza³ siê nietrwa³y. (...)
Niestety, mimo ¿e w ramach trzeciego sektora wydano ju¿ kilkanacie ksi¹¿ek
i zapewne co najmniej kilkadziesi¹t artyku³ów na temat wspó³pracy, ci¹gle brak
obiektywnych kryteriów, które umo¿liwi³yby nam ocenê stanu aktywnoci lokalnej i partnerstwa lokalnego. Dzia³ania podjête na rzecz standaryzacji us³ug wiadczonych przez ngo-sy109 to krok w dobrym kierunku, choæ wiadomo, ¿e wspó³praca
to nie tylko zlecanie wiadczenia us³ug (...)

Por. np. Magda Nowakowska i Piotr Marciniak (red.) Codzienne partnerstwo, Stowarzyszenie na rzecz
FIP, 2000.
108
Por. np. Piotr Marciniak (red.) Samorz¹d a organizacje pozarz¹dowe  niespe³nione partnerstwo?, Stowarzyszenie na rzecz FIP, 2000.
109
Por. np. Jerzy Boczoñ, Organizacje pozarz¹dowe a standaryzacja us³ug, a tak¿e Wojciech Marchlewski
i Tomasz Schimanek, System szacowania kosztów pomocy spo³ecznej, jako narzêdzie obiektywizacji wspó³pracy samorz¹du i organizacji pozarz¹dowych, w: Miros³aw Warowicki i Zbigniew Woniak (red.) Aktywnoæ obywatelska w rozwoju spo³ecznoci lokalnej, Municypium, 2001.
107
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Nie daæ siê zaskoczyæ
Asocjacje nr 1/1991

W dniach 16-18 grudnia 1990 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odby³a siê konferencja pod nazw¹ Organizacje pozarz¹dowe w demokratycznym pañstwie, zorganizowana przez Senat RP, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Komitet
£¹cznoci Organizacji Pozarz¹dowych przy Radzie Europy i Miêdzynarodow¹
Radê Pomocy Spo³ecznej. Przez trzy dni eksperci z krajów Europy Zachodniej
próbowali przekazaæ nam swoj¹ wiedzê i dowiadczenia dotycz¹ce relacji miêdzy organizacjami spo³ecznymi a organami administracji pañstwowej ró¿nych
szczebli. Generalny wniosek by³ jeden: aby organizacje pozarz¹dowe mia³y mo¿liwoæ realnie wspó³uczestniczyæ w tworzeniu polityki rz¹du, musz¹ mieæ swoj¹
reprezentacjê. Niestety sytuacja w polskim ruchu stowarzyszeniowym  wieloæ
ma³ych inicjatyw, brak ich regionalnej wspó³pracy, nieufnoæ miêdzy poszczególnymi stowarzyszeniami  uniemo¿liwia w tej chwili stworzenie takiej reprezentacji. Sytuacja jest jakby bez wyjcia, rz¹d nie chce i nie mo¿e rozmawiaæ z
mg³awic¹ stowarzyszeñ, jak to doskonale okreli³ jeden z ekspertów, a nierozwi¹zane problemy narastaj¹.
Ruch stowarzyszeniowy to ludzie dzia³aj¹cy w ró¿nych dziedzinach, co wcale
nie oznacza, ¿e nie maj¹cy ze sob¹ nic wspólnego. Czy ekologowie nie s¹ zainteresowani projektami na rzecz wychowania m³odzie¿y, w których mo¿na kszta³towaæ
wra¿liwoæ na przyrodê? Czy naprawdê tych, którzy zajmuj¹ siê najbiedniejszymi
lub niepe³nosprawnymi, nie interesuj¹ pomys³y na tworzenie nowych miejsc pracy? Czy w koñcu stowarzyszenia kulturalne mog¹ odwróciæ siê od ubóstwa ludzi,
do których chc¹ dotrzeæ z piêknem i g³êbok¹ myl¹? Ograniczenie siê tylko do
w³asnej organizacji, bezrefleksyjne skupienie siê jedynie na g³ównym zadaniu,
jakie siê przed sob¹ postawi³o, zamyka wiele mo¿liwoci. Tak, organizacje spo³eczne maj¹ wiele wspólnego nie tylko z tego powodu, i¿ dzia³aj¹ na podstawie
tego samego prawa.
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Lobby, którego nie ma
Biuletyn Przedwyborczy Agencji Informacyjnej SIEÆ nr 2/1991

Organizacje spo³eczne  czy jak to siê na Zachodzie okrela, organizacje pozarz¹dowe  odró¿niaj¹ siê od partii politycznych m.in. tym, ¿e nie d¹¿¹ do udzia³u
w sprawowaniu w³adzy. Swoje cele realizuj¹ si³¹ w³asnej aktywnoci, a nie dekretami. Oczywicie zdarza siê i tak, ¿e do realizacji ich planów konieczna jest
zmiana ustaw czy nawet poparcie rz¹du. Wtedy to staraj¹ siê stworzyæ grupê
nacisku, mobilizuj¹c, z jednej strony, opiniê publiczn¹, z drugiej za, próbuj¹c
zjednaæ polityków dla swojej koncepcji.
W krajach zachodnich system ró¿nego rodzaju grup nacisku opiera siê na
wypracowanej w wieloletnim wysi³ku równowadze. W Polsce sytuacja jest bardziej skomplikowana. Zarówno parlament, jak i rz¹d od pocz¹tku mocno zaanga¿owa³y siê w rozwój instytucji, które formalnie maj¹ pozostawaæ poza ich
wp³ywem. Przyczyny by³y oczywiste. S³abe pañstwo liczy³o na pomoc, ci¹gle
jeszcze zbyt s³abych, aby takiej pomocy udzieliæ, organizacji. Urzêdnicy pragnêli rozmawiaæ nie z tysi¹cem pojedynczych inicjatyw, a z przedstawicielami ca³ego ruchu stowarzyszeniowego. Nie dorós³ on jednak jeszcze do tej formy
samoorganizacji.
Wszystkie dotychczasowe próby organizowania lobby, które reprezentowa³oby interesy organizacji spo³ecznych, spe³z³y na niczym. Pierwsza by³a inicjatywa
Senatu, który zwo³awszy konferencjê z udzia³em zachodnich ekspertów us³ysza³
jedynie ¿ale i pretensje wobec w³adzy, ujawniaj¹ce tylko wieloæ konfliktów pomiêdzy poszczególnymi organizacjami.
Du¿o lepiej przygotowana próba powo³ania Forum Fundacji (inicjatywa zupe³nie pozarz¹dowa) równie¿ jak dot¹d nie przynios³a rezultatów. Fundacje zdaj¹c sobie sprawê z koniecznoci wspó³pracy nie potrafi³y dogadaæ siê co do formy
 prawo polskie nie przewiduje formy organizacyjnej wspó³pracy fundacji110 .
Brak porozumienia dotyczy³ równie¿ zasad finansowania. Zreszt¹ tak¿e kwestia
pieniêdzy utrudnia powstanie Krajowego Komitetu Wspó³pracy Organizacji Pozarz¹dowych, który znalaz³ oparcie w przedstawicielstwie Rady Europy.
Ostatnio za za tworzenie lobby zabra³ siê, równolegle do pozosta³ych inicjatyw... Urz¹d Rady Ministrów, który dysponuje pieniêdzmi z programu pomocy
dla Polski (PHARE)111 . Jednak i tu ró¿nice zdañ wydaj¹ siê zbyt du¿e, aby mo¿na
by³o przewidywaæ jakie szybkie sukcesy.

110
111
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Mimo wysi³ków nie wydaje siê wiêc prawdopodobne, aby organizacje pozarz¹dowe mog³y w jaki znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na przebieg nadchodz¹cych
wyborów. Nie da siê bowiem przyspieszyæ formowania grup interesów. Tu najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa czas i praktyka oparta na metodzie prób i b³êdów.

Lokalna wspó³praca
Asocjacje nr 1/1994

Miêdzy 7 a 10 padziernika 1993 r. by³em na konferencji Problemy dzieci
i m³odzie¿y w rodowisku lokalnym, organizowanej przez Polish Welfare Association, Wojewódzki Zespó³ Opieki Spo³ecznej (Gdañsk), American Comittee
for Aid to Poland i Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y. O tym, jak tematyka ta
jest wa¿na, nikogo przekonywaæ nie trzeba. Tak wiêc ci, którzy aktywnie dzia³aj¹
na rzecz dzieci i m³odzie¿y, westchn¹ zapewne  szkoda, ¿e mnie tam nie zaprosili, reszta, dzia³aj¹ca na innych polach, wzruszy ramionami: fajnie, ale co nas to
obchodzi. Mnie spotkanie to wyda³o siê jednak warte refleksji  w jednej szczególnie kwestii.

Tworzyæ koalicjê
Wyk³ad o zasadach tworzenia koalicji powinien byæ powtarzany na konferencjach dotycz¹cych ekologii, edukacji, rozwoju lokalnego, problemów ludzi starszych itd. Nie tylko dlatego, ¿e ten temat interesuje wszystkich, ale te¿ dlatego,
¿e tak wa¿ne jest nawo³ywanie do wspó³dzia³ania. Warto o tym rozmawiaæ, warto poznaæ pewne techniki (wielu nie obawia³oby siê tu s³owa socjotechniki), które pomagaj¹ dzia³aæ razem.
Czym wiêc jest ta koalicja, która nieodmiennie kojarzy siê nam z kolejnymi
rz¹dami? Wcale nie prób¹ stworzenia jednoci kosztem w³asnych przekonañ czy
zamierzeñ. Jest wspó³prac¹ dla realizowania konkretnych celów. Wspó³prac¹,
która jednak przyjmuje pewne organizacyjne formy  ot, chocia¿by wspólne zatrudnienie na pó³ etatu osoby, która bêdzie na bie¿¹co informowaæ wszystkich
koalicjantów, i innych potencjalnie zainteresowanych, o tym, co w interesuj¹cej
wszystkich sprawie ju¿ zosta³o za³atwione, co mo¿na za³atwiæ, a co trzeba dopiero wywalczyæ.

Z kim tworzyæ koalicjê?
Na poziomie najmniejszej nawet gminy znaleæ mo¿na wspania³ych koalicjantów. Nie mówiê w tej chwili o indywidualnych osobach, choæ tu s¹ wielkie mo¿liwoci. Ostatnio uczestniczy³em w organizowaniu I Gminnego Przegl¹du M³odzie¿y
w gminie Halinów (pod Warszaw¹) z ramienia Stowarzyszenia ASOCJACJE.
W tê akcjê zaanga¿owana by³a szko³a podstawowa (zarówno nauczyciele, jak
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i rodzice), dwa ko³a ZMW, harcerze, NSZZ Solidarnoæ Pracowników Owiaty, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Innych organizacji nie uda³o siê wci¹gn¹æ jedynie
dlatego, ¿e goni³y nas terminy. Mylê, ¿e w przysz³ym roku tych zaanga¿owanych bêdzie jeszcze wiêcej. A czy u was w gminie nie ma domu kultury, organizacji sportowej, kó³ emerytów i rencistów, Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego itd.?
S¹ to, podobnie jak przedstawiciele samorz¹dów lokalnych (np. konkretnej komisji), potencjalni koalicjanci. Dla wielu mo¿e okazaæ siê to zbyt mia³e, ale ja
nie widzê przeszkód w tworzeniu koalicji przez ekologów i Polski Zwi¹zek £owiecki czy feministki i przeciwników aborcji. Zawsze znajdzie siê problem, który mimo ró¿nic ³atwiej bêdzie za³atwiæ wspólnie. Jednak jednorazowa wspó³praca
to jeszcze nie koalicja.

Jak tworzyæ koalicjê?
Po pierwsze, jak przekonano mnie na konferencji, koalicjê montowaæ trzeba na
d³ugo, zanim problem stanie siê pal¹cy  wtedy trzeba bêdzie zadowoliæ siê doranymi dzia³aniami. Trzeba rozmawiaæ, szukaæ wspólnych interesów. W ka¿dym
rodowisku znajduje siê grupa liderów, która powinna zdaæ sobie sprawê, ¿e z racjonalnego punktu widzenia wspó³dzia³anie jest efektywniejsze. Oni te¿, ci lokalni dyplomaci, powinni zawczasu przygotowywaæ dla niego grunt.
Jak wiêc tworzyæ koalicjê? Po prostu: rozmawiaæ, stworzyæ motywacjê, ustaliæ
zakres zagadnieñ, wokó³ których tworzy siê koalicja i... podpisaæ umowê. W istocie proces ten polega na tym, ¿e sprawy danego rodowiska czy grupy staj¹ siê
wa¿ne tak¿e dla innych. Nie jest to oczywicie ³atwe, ale jest mo¿liwe i, co najwa¿niejsze, czêsto konieczne, gdy¿ dyktuj¹ to

Zalety pracy w koalicji,
które pozwolê sobie, prawie dos³ownie, przytoczyæ za prowadz¹cymi warsztat trenerami:
 mo¿liwoæ wzmocnienia organizacji przez wspólne dzia³anie;
 eliminacja dublowania wysi³ków;
 ³atwoæ uzyskania powszechnego poparcia w konkretnych sprawach;
 mo¿liwoæ zdobycia wiêkszego rozg³osu;
 wiêksza mo¿liwoæ dostêpu do LUDZI  CZASU  PIENIÊDZY.

Cena koalicji
Oczywicie nie ma nic za darmo. Ka¿da proba o pomoc to swoiste zobowi¹zanie. Jednak pe³na niezale¿noæ uzyskana kosztem efektywnoci nie jest w dzia³alnoci spo³ecznej wartoci¹. Zupe³nie inn¹ rzecz¹ s¹ wypracowane warunki
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koalicji. Wszystkie umawiaj¹ce siê strony powinny byæ zaanga¿owane w tym
samym stopniu i w jednakowym stopniu powinny byæ dzielone zas³ugi  mówi¹c obrazowo, koszty i zyski powinny byæ dla wszystkich jednakowe  to podstawa trwa³oci koalicji.

Co z partiami politycznymi?
Niew¹tpliwie najwa¿niejszym problemem, który w najbli¿szym czasie wymusi, na poziomie lokalnym, mniej czy bardziej trwa³e koalicje, bêd¹ wybory
samorz¹dowe. Dla stowarzyszeñ lokalnych jest to podwójnie wa¿ne  nie tylko
wybierane bêdzie przedstawicielstwo spo³ecznoci lokalnej, ale tak¿e tworzyæ
siê bêdzie kolejny  i to, dodajmy od razu, niezwykle wp³ywowy potencjalny
koalicjant.
miech mnie pusty bierze, gdy widzê, jak partie polityczne, szczególnie te niedowartociowane w wyborach parlamentarnych, tworz¹ koalicje z myl¹ o wyborach samorz¹dowych. Na szczeblu wojewódzkim, czy nawet krajowym, ustalaj¹
wspólny program wyborczy. Byæ mo¿e s¹ takie gminy (np. wiêksze miasta), gdzie
koalicje partii mog¹ skutecznie startowaæ w wyborach. W wielu natomiast gminach wiejskich, gdzie nie maj¹ one zaplecza organizacyjnego (a czêsto tak¿e ani
jednego cz³onka) nawet najlepszy program ogólny nie zda egzaminu. Koalicje powinny tworzyæ siê wokó³ lokalnych liderów (w niczym nie przeszkadza, jeli jest to
reprezentant jakiej partii)  bo tu rzecz idzie o osoby znane w rodowisku i programy dotycz¹ce bezporednio warunków w gminie. Odgórne koalicje mog¹ tylko
zniechêcaæ ludzi. Nie oznacza to jednak, ¿e na szczeblu lokalnym organizacje partyjne czy zwi¹zkowe nie s¹ dobrym partnerem. Rozmawiaæ warto z ka¿dym, jednak zawsze trzeba go wczeniej dok³adnie obejrzeæ, jak banknot jednomilionowy.

Sejmik Organizacji Pozarz¹dowych
Asocjacje nr 5/1994

Pomys³ utworzenia wspólnego przedstawicielstwa organizacji pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych w regionie Zachodniej Polski rodzi³ siê na kolejnych Poznañskich
spotkaniach (15 czerwca 1993 r., 26 listopada 1993 r., 17 lutego 1994 r., 25
lutego 1994 r.) w Pa³acu Dzia³yñskich. Uczestniczy³o w nich od 40 do 90 organizacji dzia³aj¹cych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, takich jak kultura,
ekologia, nauka, pomoc spo³eczna, medycyna, owiata, sport itp.
W regionie zachodnim proces porozumieñ widoczny jest ju¿ na samym dole.
W gminie Lwówek Wlkp. w styczniu powsta³a Rada Organizacji Pozarz¹dowych
Miasta i Gminy (12 organizacji). 24 marca z kolei na spotkaniu w Lesznie
powo³ano Radê, w której zgromadzi³o siê ponad 50 organizacji z województwa
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leszczyñskiego. Podobne inicjatywy pojawi³y siê tak¿e w gminach Pi³a, Zb¹szyñ
i Wolsztyn. Proces integracji rodowiska odbywa siê z du¿¹ pomoc¹ Regionalnego Centrum Organizacji Pozarz¹dowych Non-Profit, które dzia³a w Poznaniu od
1 padziernika 1993 r. Regionalne Centrum by³o równie¿ organizatorem owych
Poznañskich spotkañ, na których dojrzewa³a idea Sejmiku.
12 kwietnia zarejestrowano jako zwi¹zek stowarzyszeñ i fundacji Sejmik Organizacji Pozarz¹dowych z mo¿liwoci¹ dzia³ania w ca³ym kraju. W dniach 6-8
maja odby³ siê w B³a¿ejewku pod Poznaniem I Zjazd, w którym wziê³o udzia³
ponad stu przedstawicieli najró¿niejszych inicjatyw. Nie wszyscy jednak mogli
od razu staæ siê pe³noprawnymi cz³onkami Sejmiku. Przybyli bowiem tak¿e przedstawiciele inicjatyw nieformalnych czy fundacji w trakcie rejestracji. Na ogóln¹
liczbê ok. szeædziesiêciu cz³onków podczas g³osowañ uczestniczy³o ponad czterdziestu przedstawicieli.

Organizacja i luz
Zjazd by³, jak to mo¿na powiedzieæ, m¹drze niezorganizowany. Nie chodzi
oczywicie o takie kwestie, jak sprawy zakwaterowania, jedzenia, imprez towarzysz¹cych. Tu widaæ by³o pe³en profesjonalizm. Jeli za chodzi o merytoryczny
przebieg Zjazdu, organizatorzy pozostawili uczestnikom du¿¹ dowolnoæ.
Pierwszy dzieñ  to wzajemne przedstawianie siê, które wbrew obawom przebiega³o nadzwyczaj sprawnie. Ka¿da organizacja w dwuminutowym wyst¹pieniu prezentowa³a swoje dokonania i plany. Tyle tylko, aby ciekawi konkretów
wiedzieli, do kogo siê zwróciæ w bezporedniej rozmowie. Zaproszeni gocie
(m.in. przedstawiciele Delhi International, Fundacji Bez Wzglêdu Na Niepogodê, Programu Dialog Spo³eczny, Programu 022, Fundacji Wspó³pracy PolskoNiemieckiej) otrzymali trochê wiêcej czasu na prezentacje. Dzieñ zakoñczy³ siê
integracyjn¹ majówk¹ w formie ognisk z pieczonymi baranami.
Od rana w sobotê rozpoczê³y siê obrady plenarne. Zebrani wybrali Zarz¹d
Sejmiku i Komisjê Rewizyjn¹, a nastêpnie przyst¹pili do powo³ania Komisji. Po
burzliwych dyskusjach przyjêto pomys³ Tomasza Sadowskiego (nowego Prezesa
Zarz¹du), aby podzieliæ siê na dwie komisje merytoryczne, które póniej przyjê³y nazwy: Komisji ds. Pomocy Spo³ecznej i Medycyny oraz Komisji ds. Edukacji
Kulturalnej, Ekologicznej i Regionalnej. Niedziela to podsumowanie dokonañ
Zjazdu, ostatnie rozmowy, wymiana adresów i... powrót do domu.

To raczej sejm ni¿ zwi¹zek
 podkrela³ Tomasz Sadowski w rozmowie z przedstawicielem Asocjacji.
 Wszyscy dopiero uczymy siê demokracji, a zjazd by³ krokiem w dobrym kierunku. Jednak, jak doda³ w podsumowaniu Zjazdu, wiele zale¿y od tego, czy
inne organizacje znajd¹ w tym pomyle co dla siebie. Otwartoæ wobec in-
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nych i wzajemne zrozumienie s¹ dobr¹ gleb¹, na której ta malutka rolinka
mo¿e wyrosn¹æ. Je¿eli takiego pod³o¿a nie bêdzie, wszystko pójdzie na marne.
W Poznaniu idea sejmiku nie jest niczym oryginalnym. Tu bowiem maj¹ swoj¹ siedzibê ogólnopolski i regionalny sejmik samorz¹dowy. Wszystko wskazuje
na to, ¿e pomys³ chwyci³, a organizacje pozarz¹dowe województw zachodnich
maj¹ ju¿ miejsce, gdzie z ogólnym po¿ytkiem bêd¹ mog³y dyskutowaæ, wypracowywaæ ogólne strategie. (...)

I Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych
Asocjacje nr 5/1994

Idea Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych by³a wielokrotnie przez Asocjacje sygnalizowana. Chodzi w przybli¿eniu o wspóln¹ prezentacjê organizacji pozarz¹dowych z danego regionu. Prezentacjê, która ma s³u¿yæ zarówno integracji
wewn¹trz trzeciego sektora, jak i zwróceniu uwagi decydentów i szerokiej opinii
publicznej na znaczenie i si³ê organizacji pozarz¹dowych w nowoczesnym spo³eczeñstwie. I Regionalne Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych odby³o siê 13-14 maja
1994 r. w Gdañsku. Mo¿na na tê imprezê spojrzeæ jako na wa¿ne wydarzenie w
budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. Mo¿na te¿ uznaæ
j¹ za przyk³ad, pole dowiadczalne dla przysz³ych FIP-ów w innych regionach
czy planowanego na rok przysz³y Forum Ogólnopolskiego.

Organizacja
Zasadnicz¹ kwesti¹ w organizowaniu Forum jest jego umiejscowienie. To, co
zobaczylimy w Gdañsku, mo¿na uznaæ za idea³. Ju¿ sam wybór Gdañska, jak
wielokrotnie podkrelali przemawiaj¹cy gocie, by³ symboliczny. To centrum
ruchu odnowy po 1980 r. by³o wymienitym miejscem do pokazania nowego
typu samoorganizacji spo³eczeñstwa, ju¿ nie przeciw totalitarnemu pañstwu, lecz
w ramach pañstwa demokratycznego. Doskona³ym pomys³em by³ tak¿e wybór
Teatru Wybrze¿e na siedzibê Forum. Po³o¿ony niedaleko przepiêknej gdañskiej
starówki, z ogromnym placem od frontu, spe³nia³ wszelkie wymagania. Stoiska
poszczególnych organizacji umieszczono w trzykondygnacyjnym foyer, a plenarne obrady odbywa³y siê w centrum imprezy, czyli w sali teatralnej. Warsztaty
natomiast przeprowadzono w pomieszczeniach pobliskiego Uniwersytetu.
Przygotowane zawczasu stoiska umo¿liwia³y ³atwe i szybkie ich zagospodarowanie, dziêki nag³onieniu wszyscy uczestnicy na bie¿¹co informowani
byli o tym, co aktualnie siê dzieje. System transportu, z uwagi na rozrzucone po
ca³ym Trójmiecie noclegi, by³ szczególnie wa¿nym elementem imprezy  na
szczêcie nie zawiód³.

nowe1.p65

145

02-09-23, 10:54

146

Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Wystawa i wystêpy
Najbardziej widoczn¹ czêci¹ spotkania by³y oczywicie targi. Organizacje
przedstawia³y swoje dokonania w ró¿ny sposób. Ulotki informacyjne, wewnêtrzne biuletyny, wyroby plastyczne, filmy wideo, zdjêcia, plakaty pokaza³y, jak wielki
wysi³ek podjê³y czêsto niewielkie liczebnie organizacje. Wiele z nich na miejscu
pokazywa³o metody zbierania funduszy sprzedaj¹c cegie³ki, pocztówki, prace
plastyczne czy organizuj¹c loterie.
Na zewn¹trz za (na Targu Wêglowym) odbywa³ siê show. Zespo³y dzieciêce,
m³odzie¿owe i ludowe zabawia³y nie tylko uczestników, ale te¿ przypadkowych
przechodniów. Wystêpuj¹cy porzucali te¿ estradê, by ze piewem maszerowaæ
po Starówce czy umilaæ czas przykutym do swoich stoisk wystawcom. Poza
festynem, który dziêki wspania³ej pogodzie przekszta³ci³ siê w wiêto organizacji pozarz¹dowych, wiele dzia³o siê tak¿e w kwestiach merytorycznych.

Gocie i osobistoci
Liczba goci by³a naprawdê imponuj¹ca. Poza patronuj¹cym imprezie Jackiem Kuroniem obecni byli przedstawiciele ró¿nych partii  m.in. Unii Wolnoci
(Olga Krzy¿anowska, Joanna Starêga-Piasek, Micha³ Boni, Henryk Wujec), Unii
Pracy (Piotr Marciniak i Magda Nowakowska), Sojuszu Lewicy Demokratycznej (Jacek Piechota); administracji pañstwowej  m.in. z Ministerstwa Pracy
(Krzysztof Mikulski), z Ministerstwa Zdrowia (Gra¿yna Kilian, Barbara Górska)
i w³adz samorz¹dowych (wojewoda gdañski Franciszek Jamro¿). List z wyrazami poparcia przes³a³ Marsza³ek Sejmu Józef Oleksy.
Zawitali te¿ gocie zagraniczni z Francji, Szwajcarii, Niemiec  Sylvie Tsybula z Fondation de France, Gérard Eloy z Fondation Pour le Progres de lHomme, Patrick Boulte z Asociation Solidarité France-Pologne, Corinne Iehl z
francuskiego Centre dEntrainement aux Methodes dEducation Active, Antoine
Vaccaro Medicins Du Monde, Stephan Drechsler z Emmau International.
Gocie zwiedzali stoiska, brali udzia³ w wydanym przez Wojewodê Gdañskiego wystawnym obiedzie w Dworze Artusa, aktywnie uczestniczyli w spotkaniach merytorycznych. Pierwsze dyskusje mia³y miejsce ju¿ podczas sesji
inauguracyjnej, która nie by³a tylko oficjalnym otwarciem FIP-u. Jacek Kuroñ
zwróci³ uwagê na fakt, i¿ Forum nie mo¿e okazaæ siê jedynie kosztown¹ zabaw¹,
która nie stworzy nowej jakoci w ruchu inicjatyw pozarz¹dowych na terenie
regionu. Festynom i targom musi towarzyszyæ systematyczna praca.

Sesja plenarna
Rozpoczê³a siê od podsumowania warsztatów. Po krótkich wyst¹pieniach wród
prelegentów wywi¹za³a siê dyskusja na temat form wspó³pracy miedzy organiza-
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cjami. Jedni, jak Joanna Starêga-Piasek, podkrelali niebezpieczeñstwa zwi¹zane z nienaturalnym przyspieszeniem powstawania organizacji parasolowych,
inni, jak np. Tomasz Parteka (Fundacja Eco-Baltic), wskazywali na pozytywne
przyk³ady mo¿liwoci wspó³dzia³ania zarówno w formule terytorialnej, jak i bran¿owej. Zwrócono równie¿ uwagê na koniecznoæ przep³ywu informacji o zaletach i wadach ró¿nych form federalizacji.
Drugim wa¿nym tematem by³a wspó³praca z samorz¹dem lokalnym, szczególnie w perspektywie wyborów samorz¹dowych. Pojawi³a siê propozycja,
powitana przez uczestników brawami, aby wymuszaæ na radach gmin przeznaczanie w bud¿ecie czêci rodków na dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych
z danego terenu.
Konkretnych pomys³ów by³o wiêcej. Micha³ Boni zwróci³ uwagê, ¿e staraj¹c siê o dofinansowanie z wiêkszych firm prywatnych, niekoniecznie trzeba
prosiæ o pieni¹dze w formie darowizny (która nie zawsze jest korzystna dla
darczyñcy), ale mo¿liwe jest zdobycie rodków z funduszy na reklamê publiczn¹, chocia¿by w formie logo sponsora, wywieszonego podczas prowadzonej
przez organizacjê akcji.

Podsumowanie
O godzinie 18.00 mia³a odbyæ siê konferencja prasowa. Niestety dziennikarze
nie zjawili siê. Wydawa³oby siê, ¿e wszystko wiedzieli, wszystko zrozumieli:
nowatorstwo pomys³u, pierwsze takie wydarzenie w Europie rodkowo-Wschodniej, wzrost zainteresowania organizacjami pozarz¹dowymi ze strony czynników
pañstwowych i samorz¹dowych. Niestety, komunikaty prasowe zwraca³y uwagê
nie na istotê wydarzeñ, lecz na niewiele znacz¹cy (czêæ uczestników w ogóle nie
zdawa³a sobie sprawy z zaistnia³ego incydentu) konflikt112 , który w drodze mediacji zosta³ rozwi¹zany. Wynika z tego, ¿e wspó³praca ze rodkami masowego
przekazu jest jednym z g³ównych zadañ, jakie przed sob¹ postawiæ musi ruch
organizacji spo³ecznych.
Wydaje siê, ¿e I Regionalne Forum spe³ni³o swoje zadanie. Z jednej strony,
ju¿ same przygotowania zaktywizowa³y w poszczególnych województwach wspó³pracê organizacji, doprowadzi³y do wspólnego wyst¹pienia inicjatyw regionu przed
szersz¹ opini¹ publiczn¹, z drugiej za, FIP dostarczy³ wielu informacji na temat
mo¿liwoci i potrzeb regionalnej samoorganizacji, która umo¿liwi sprawne przeprowadzenie podobnych imprez w innych czêciach Polski.

112
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Wiosna obywateli
Asocjacje nr 4-5 /1995

Tegoroczne wiosenne o¿ywienie wród organizacji pozarz¹dowych to FIP-y
w Poznaniu (7-8 kwietnia), Bielsku-Bia³ej (21-22 kwietnia) oraz planowane w
Lublinie (2-3 maja) czy S³upsku (6 maja) swoim rozmachem wielokrotnie przewy¿szaj¹ to, co dzia³o siê w roku ubieg³ym. Wniosek wydaje siê byæ jeden: idziemy w dobrym kierunku!

Dwa typy spotkañ
Wyranie widaæ, jak ró¿ni¹ siê rozmachem (ale tak¿e i kosztami) FIP-y regionalne, takie jak w Poznaniu113 czy Lublinie, od tych wojewódzkich: w BielskuBia³ej czy S³upsku. Widaæ równie¿, ¿e uzupe³niaj¹ siê wzajemnie i to niezale¿nie
od tego, czy wojewódzkie spotkanie nastêpuje po regionalnym (jak s³upskie po
pomorskim), czy regionalne po wojewódzkim (wielkopolskie po leszczyñskim).
FIP-y wojewódzkie nastawiaj¹ siê na kontakt z administracj¹ samorz¹dow¹ 
udzia³ przedstawicieli urzêdów gmin w przypadku Bielska-Bia³ej i S³upska by³
znacz¹cy. FIP-y regionalne maj¹ du¿o wiêksze znaczenie polityczne  co prawda
na FIP-ach wojewódzkich tak¿e zjawiaj¹ siê pos³owie i senatorowie, ale zazwyczaj s¹ to lokalni dzia³acze partii politycznych, podczas gdy regionalne FIP-y
ci¹gaj¹ osoby z samego wiecznika i przedstawicieli, przynajmniej niektórych,
ministerstw.
FIP-y regionalne (dwudniowe) wymagaj¹ ogromnego wysi³ku organizacyjnego i... co tu ukrywaæ  finansowego. W województwach jednodniowe spotkania
udaje siê zorganizowaæ w du¿ej czêci wysi³kiem lokalnym. Tym bardziej, ¿e w
poszczególnych województwach FIP-y ³¹czone s¹ zazwyczaj z innymi imprezami (np. Miêdzynarodowe Targi Turystyczne Beskidy 95 i obchody Dnia Ziemi
w Bielsku-Bia³ej czy II Wojewódzki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiady Specjalne Polska w S³upsku).

Integracja czy promocja
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie by³y wymarzonym miejscem do wymiany
dowiadczeñ pomiêdzy prezentuj¹cymi siê organizacjami, tymczasem Stary Rynek w Lublinie (wraz z wystêpami i piêkn¹ pogod¹) ci¹gn¹³ zupe³nie przypadkowych przechodniów, którzy mogli zobaczyæ co, o czym do tej pory nie s³yszeli.
113
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Wielkopolska Wiosna Obywateli, czyli Regionalne Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych, to przede wszystkim
godny podziwu wysi³ek organizacyjny. Ju¿ samo miejsce wydarzenia  Miêdzynarodowe Targi Poznañskie 
wiadczy o randze spotkania. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ponad 300 organizacji, co razem z goæmi
i widzami da³o imprezê na oko³o 1000 osób  szeæ seminariów tematycznych, trzy du¿e dyskusje panelowe,
wolna trybuna, wspania³e stoiska i wspólna, integruj¹ca kolacja dla kilkuset goci.
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Problem, czy integracja, czy promocja, wyrany jest równie¿ na FIP-ach wojewódzkich. Zazwyczaj jedna z funkcji zyskuje kosztem drugiej.
Wa¿nym elementem FIP-ów  poza wystawami  s¹ dyskusje merytoryczne.
Typowym podzia³em spotkañ tematycznych (w mniejszych gronach) s¹ warsztaty szkoleniowe i grupy bran¿owe. W Poznaniu zupe³n¹ nowoci¹ by³o spotkanie
z przedstawicielami biznesu, za w Lublinie  niezwykle chwalone spotkanie
trenerów114 . Zupe³nie inn¹ koncepcjê zaprezentowa³ S³upsk, w którym to zdecydowano siê zaj¹æ jednym g³ównym tematem  mo¿liwociami organizacji pozarz¹dowych w przeciwdzia³aniu skutkom bezrobocia.
Oczywicie nie ogranicza to inwencji twórczej lokalnych organizacji. Zapowiadany FIP w Szczecinku jest pierwsz¹ prób¹ prezentacji inicjatyw na poziomie sublokalnym.

Przed Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych
Asocjacje nr 4-5/1996

Wydaje siê, ¿e warto pojawiæ siê we wrzeniu na Uniwersytecie Warszawskim, choæby tylko po to, aby poznaæ tysi¹ce ludzi z innych organizacji i wzi¹æ
udzia³ w dyskusjach. Tych, których dokonania mo¿na w atrakcyjny sposób przedstawiæ szerszej publicznoci, zapraszamy do zamówienia stoiska. Inni zechc¹ byæ
mo¿e wyst¹piæ przed szerok¹ publicznoci¹ z w³asnym programem lub choæby
rozdaæ ulotki informacyjne. Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych stwarza du¿e mo¿liwoci uczestnictwa w ka¿dej formie  Uniwersytet jest do naszej dyspozycji.
Forum nie jest ¿adn¹ formaln¹ instytucj¹, uczestnictwo do niczego nie zobowi¹zuje, a pozytywne efekty takich spotkañ (na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i lokalnym) zosta³y ju¿ przetestowane na dziewiêciu takich imprezach.
A przecie¿ zbli¿aj¹ siê nastêpne: w £odzi (12 maja), we Wroc³awiu (18-19 maja),
w S³upsku (25-26 maja), w Elbl¹gu (12 czerwca). O nonoci tej idei, o tym, ¿e
mamy do czynienia nie z centraln¹ inicjatyw¹, lecz z ruchem spo³ecznym, niech
wiadczy fakt, ¿e w wielu miejscach jestemy wiadkami ju¿ drugiej edycji imprezy (poza wymienionym wy¿ej S³upskiem kolejne FIP-y odby³y siê w Lesznie
i Bielsku-Bia³ej). Czy mog¹ byæ lepsze rekomendacje?
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Konferencja FIP115
Asocjacje nr 8/1996

Pomys³ Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych narodzi³ siê w czerwcu 1992 r., kiedy
to grupa przedstawicieli polskich organizacji wziê³a udzia³ w spotkaniu 2 800 francuskich organizacji pozarz¹dowych pod Pary¿em. Impreza nosi³a nazwê Ziemia
przysz³oci, a 600 wystawców ci¹gnê³o ok. 60 000 zwiedzaj¹cych.
Podczas wielu spotkañ (pierwsze odby³o siê w lutym 1993 r. w Ministerstwie
Pracy i Polityki Socjalnej), w przekonaniu, ¿e taka impreza mo¿e mieæ ogromne
znaczenie dla tworz¹cego siê sektora organizacji pozarz¹dowych, wypracowano
podstawowe za³o¿enie: Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych ma byæ
efektem integracji lokalnej i regionalnej.
Idea FIP-u wychodzi naprzeciw wielu ró¿nym potrzebom organizacji, wiele z
nich zreszt¹, co pokazuj¹ dotychczasowe dowiadczenia, szuka w tych spotkaniach zupe³nie ró¿nych wartoci i, co najwa¿niejsze, znajduje je. W bardzo ogólny sposób mo¿na je pogrupowaæ nastêpuj¹co:
 Wymiana informacji. Spotkanie z ludmi maj¹cymi podobne problemy to
okazja do podpatrzenia ciekawych rozwi¹zañ, wymiany dowiadczeñ. Bezporedni kontakt ze sponsorami to mo¿liwoæ wyjanienia w¹tpliwoci,
przygotowania skuteczniejszych wniosków o dotacje.
 Integracja. Spotkania takie wytwarzaj¹ swoist¹ wspólnotê, która jest silniejsza ni¿ ka¿da organizacja osobno. To równie¿ psychiczne wsparcie, wiadomoæ, ¿e w codziennych zmaganiach nie jest siê samemu, ¿e wielu ludzi
podobnie myli i podejmuje podobne dzia³ania.
 Wspólne dzia³ania. Pojedyncze organizacje maj¹ niedu¿e mo¿liwoci wp³ywania na akty prawne, które okrelaj¹ ramy ich dzia³ania. Spotkania tego
typu pozwalaj¹ wypracowaæ wspólne stanowisko i zwiêkszyæ nacisk na
administracjê czy polityków.
 Promocja. Mo¿liwoæ zaprezentowania dokonañ organizacji decydentom
i opinii publicznej, zainteresowanie mediów  to podstawa dzia³alnoci spo³ecznej. FIP doskonale spe³nia to zadanie.
Historia ruchu FIP jest ju¿ bardzo bogata. W maju 1994 r. odby³o siê
I Regionalne Forum w Gdañsku, za w grudniu  I Wojewódzki FIP w Boszkowie
(leszczyñskie).
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W 1995 r. by³y ju¿ trzy regionalne FIP-y (Wielkopolski w Poznaniu, Polski
Po³udniowo-Wschodniej w Lublinie, Ma³opolski w Krakowie), trzy wojewódzkie
(Bielsko-Bia³a, S³upsk, drugi leszczyñski) oraz pierwszy lokalny w Szczecinku.
W pierwszej po³owie 1996 r. zorganizowano regionalny FIP w Bia³ymstoku
i wojewódzkie  w Bielsku-Bia³ej, Wroc³awiu, Katowicach, S³upsku oraz Elbl¹gu.
Je¿eli dodamy do tego setki spotkañ przygotowawczych, otrzymamy obraz
ruchu, którego zwieñczeniem ma byæ I Ogólnopolski FIP w Warszawie. Prace
przygotowawcze trwaj¹ jednak nie tylko w Warszawie. Koordynatorzy wojewódzcy i bran¿owi przygotowuj¹ dokumenty, zbieraj¹ pieni¹dze na dofinansowanie
przyjazdu i prezentacji organizacji ze swojego terenu, dyskutuj¹ nad formu³¹,
jak¹ ma przyj¹æ ogólnopolskie spotkanie.
Konferencja Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych mia³a za zadanie podsumowaæ
dotychczasowe prace przygotowawcze i okreliæ, co jest jeszcze do zrobienia.
St¹d jej organizacja w du¿ym stopniu odpowiada³a planowanym we wrzeniu
spotkaniom.
Uczestnicy mogli spotkaæ siê i dyskutowaæ w grupach bran¿owych:
 pomoc spo³eczna, dzia³alnoæ charytatywna, zdrowie i rehabilitacja (prowadz¹cy: Jakub Wygnañski, Pawe³ Bulanda);
 nauka, owiata, edukacja i wychowanie (prowadz¹cy: Sylwia Maksim, Jacek Jakubowski);
 rynek pracy, rozwój regionalny i lokalny (Bernard Fruga);
 demokracja, prawa cz³owieka, ochrona mniejszoci, pañstwo prawa (Grzegorz Gruca, Cezary Ulasiñski);
 ekologia, ochrona rodowiska (Piotr Gliñski);
 kultura i sztuka, ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego (W³odzimierz Taboryski, Beata Juraszek);
 organizacje wspieraj¹ce sektor (Piotr Fr¹czak i Zbyszek Wejcman).
Warsztaty tematyczne podzielone by³y na dwie czêci. Pierwsza dotyczy³a
ogólnych zasad funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych:
 legislacja (Paula Sawicka, Kuba Wygnañski, Krzysztof Herbst);
 karta etyczna (Anna Sieprawska, Patrycja Mikulska, Piotr Fr¹czak).
Druga za omawia³a poszczególne problemy:
 wspó³praca z administracj¹ samorz¹dow¹ i pañstwow¹ (Zbyszek Wejcman);
 wspó³praca z biznesem (Marzena Mendza-Drozd, Kasia Sad³o);
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 sektor a polityka (Kuba Wygnañski, Janusz Okrzesik);
 public relations organizacji pozarz¹dowych (Joanna Kowalczewska, Cezary Ulasiñski).
Warto zwróciæ jeszcze uwagê na przyjazn¹ atmosferê, jaka panowa³a podczas spotkañ. Nawet gdy przedstawiciele organizacji widzieli siê po raz pierwszy, to albo s³yszeli ju¿ o sobie, albo po krótkiej rozmowie odkrywali wspólnych
przyjació³, mówili tym samym jêzykiem o tych samych problemach. To wielki
sukces ruchu FIP-owskiego (od tego spotkania mo¿na ju¿ mówiæ o ruchu), tym
bardziej, ¿e wród 155 uczestnicz¹cych w spotkaniu osób obecni byli koordynatorzy 32 województw (czêsto województwa reprezentowane by³y przez wiêcej ni¿ jedn¹ osobê).

Po I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych
Asocjacje nr 11-12/1996

Impreza by³a naprawdê imponuj¹ca. Ca³y teren Uniwersytetu Warszawskiego
zastawiony kolorowymi budkami, t³umy ludzi, wystêpy artystyczne. W salach
Audytorium Maximum i Pa³acu Kazimierzowskiego bez przerwy odbywaj¹ siê
dyskusje tematyczne.
W spotkaniu wziê³o udzia³ (nie licz¹c uczestnicz¹cych w festynie warszawiaków) oko³o dwóch tysiêcy osób. W tym ponad po³owa reprezentowa³a organizacje pozarz¹dowe z ca³ej Polski. 173 organizacje prezentowa³y swoje dokonania
na stoiskach wystawienniczych. Odby³o siê kilkadziesi¹t prezentacji: wystêpów
artystycznych, happeningów, projekcji filmów itp.
Dyskusje merytoryczne, poza woln¹ trybun¹, czyli spotkaniami organizowanymi przez chêtne organizacje, przygotowane zosta³y w ten sposób, aby zaprezentowaæ trzy rodzaje problemów:
 ogólne, dotycz¹ce ca³ego sektora sesje plenarne: Raport o stanie spo³eczeñstwa obywatelskiego, Bilans i przysz³oæ FIP;
 tematyczne, dotycz¹ce konkretnych problemów, przed którymi stoj¹ wszystkie organizacje pozarz¹dowe: Ustawodawstwo dotycz¹ce organizacji pozarz¹dowych, Karta zasad dzia³ania organizacji pozarz¹dowych
i Federalizacje organizacji;
 bran¿owe, dotycz¹ce problemów organizacji z poszczególnych bran¿: Pomoc spo³eczna i zdrowie, Kultura i sztuka, Edukacja i nauka, Demokracja, prawa cz³owieka, mniejszoci, Rynek pracy, rozwój regionalny,
Ekologia, Organizacje wspieraj¹ce trzeci sektor.
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Co dalej z FIP?
W ankiecie ewaluacyjnej uczestnicy I OFIP mogli siê wypowiedzieæ m.in. na
temat Czym powinien byæ FIP? i Na czym powinna polegaæ dzia³alnoæ FIP
w przysz³oci?. W piêciostopniowej skali (od 1 do 5) mo¿na by³o zasugerowaæ
Komitetowi Organizacyjnemu, jakie s¹ oczekiwania organizacji dotycz¹ce dalszych dzia³añ. Odpowiedzi potwierdza³y wnioski z konferencji. Wed³ug wiêkszoci, FIP powinien byæ nieformaln¹ platform¹ dyskusji na wa¿ne dla sektora
tematy (3,88) i cyklicznym festiwalem organizacji pozarz¹dowych (3,82).
Z drugiej strony jednak oczekiwania wobec FIP-u id¹ du¿o dalej. Wed³ug ankietowanych, powinien zajmowaæ siê: budowaniem infrastruktury trzeciego sektora (sieæ informacji, szkolenia) (4,08), publicznym zajmowaniem stanowiska
w sprawach wa¿nych dla organizacji pozarz¹dowych (4,00), animowaniem lokalnych spotkañ organizacji (3,60).
Ogólnie rzecz bior¹c, wniosek jest jasny. FIP powinien pozostaæ struktur¹
nieformaln¹, przejmuj¹c jednoczenie na siebie wiele nowych zadañ. Jednak
dalsza dzia³alnoæ bez jakiej formy prawnej jest niemo¿liwa  chodzi np. o
problemy ze zdobywaniem pieniêdzy. Komitet Organizacyjny FIP uzna³, ¿e jedynym wyjciem jest powo³anie stowarzyszenia osób fizycznych (z³o¿onego z
cz³onków Komitetu Organizacyjnego i Biura Organizacyjnego) pod nazw¹ Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych, które umo¿liwi³oby
efektywn¹ dzia³alnoæ Biura Organizacyjnego FIP (do tej pory korzysta³o ono
z kont Fundacji Pomoc Spo³eczna SOS i  ostatnio  Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych ASOCJACJE) nie zmieniaj¹c zasad funkcjonowania samego ruchu.

II Ogólnopolski FIP  pierwsze wra¿enia
Asocjacje nr 7/1999

Po trzech latach znów do Warszawy zawitali przedstawiciele trzeciego sektora z ró¿nych stron Polski, by spotkaæ siê na II Ogólnopolskim Forum Inicjatyw
Pozarz¹dowych. I OFIP  przypomnijmy  odby³ siê we wrzeniu 1996 r. na
terenie Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku organizacje spotka³y siê na
Politechnice Warszawskiej. Zjawili siê przedstawiciele ok. 800 organizacji i wielu wspania³ych goci.
Trudno oceniæ merytorycznie tak du¿¹ imprezê. Ju¿ na I OFIP-ie organizacje
skar¿y³y siê na brak mo¿liwoci uczestniczenia w wielu ciekawych, ale prowadzonych równoczenie, spotkaniach. A wtedy spotkania merytoryczne trwa³y dwa
pe³ne dni. W tym roku praktycznie ten sam zakres tematyczny zosta³ zrealizowany w ci¹gu jednego dnia. Stowarzyszenie na rzecz FIP opracowuje materia³y.
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Ciekawych informacji, które byæ mo¿e wskazuj¹ na kierunek ewolucji ruchu
organizacji pozarz¹dowych, dostarcza nam jednak ju¿ porównanie obu programów. I tak w warsztatach tematycznych pojawi³ siê w tym roku jeden nowy obszar, czyli problematyka integracji europejskiej. Zniknê³y natomiast takie tematy,
jak wspó³praca z politykami, kwestie legislacyjne, czy w koñcu problematyka
karty etycznej. Co do tej ostatniej kwestii, tj. samoregulacji sektora, swoist¹ pozosta³oci¹ by³a jedynie wystawa raportów rocznych.
W bran¿ach natomiast zupe³nie zabrak³o kategorii Rz¹dy prawa  prawa mniejszoci . Zawê¿ono tak¿e bran¿ê Edukacja i nauka do Owiaty i edukacji, za
bran¿ê Rozwój regionalny i rynek pracy rozszerzono o Problemy wsi.
Szczególnie du¿o zmian zasz³o w warsztatach dotycz¹cych tzw. infrastruktury sektora (w 1996 r. by³a to jeszcze samodzielna bran¿a). Temat ,,Samoorganizacja organizacji pozarz¹dowych zosta³ zmieniony na Dylematy federalizacji
organizacji pozarz¹dowych  co byæ mo¿e oznacza, ¿e wzbudzaj¹ce przed trzema laty gor¹c¹ dyskusjê pytanie  federalizowaæ czy nie  znalaz³o ju¿ ostateczn¹ odpowied. Jednak pojawienie siê w grupach bran¿owych tematu Trzeci
sektor  wyspy szczêliwe, bia³e plamy i peryferie mo¿e wiadczyæ o nowych
kontrowersjach wewn¹trz sektora. Program FIP-u sugeruje kilka z nich: dyskutowaæ bêdziemy o sposobach dzia³ania organizacji wskazuj¹c na fundamentalne rozró¿nienie pomiêdzy funkcjami bezporedniego dostarczania us³ug a
rzecznictwem (szczególnie zastanawiaj¹c siê nad s³aboci¹ tych ostatnich.),
czy te¿ zapowiada zadumê nad faktem, i¿ oko³o 2 proc. organizacji dysponuje
ok. 60 proc. wszystkich finansowych zasobów sektora pozarz¹dowego. Po raz
drugi KLON przygotowuje Raport o rodkach publicznych i ich dostêpnoci
dla organizacji pozarz¹dowych. Bardzo czêsto jest ona, delikatnie mówi¹c, nierównomierna. Zastanowimy siê, na ile jest to skutkiem »naturalnych i usprawiedliwionych« ró¿nic jakoci funkcjonowania organizacji, a na ile wynikiem
wadliwego systemu dystrybucji rodków publicznych.
Jednak tym, co w FIP-ach najwa¿niejsze, jest chyba atmosfera. W czêci merytorycznej to chyba w³anie ona najbardziej ró¿ni³a oba Fora. Pomimo (a mo¿e
dlatego), ¿e w przeciwieñstwie do spotkania sprzed trzech lat honorowy patronat
nad imprez¹ objêli przedstawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych: Maciej P³a¿yñski (Marsza³ek Sejmu RP), Jerzy Buzek (Prezes Rady Ministrów), Pawe³ Piskorski (Prezydent Warszawy), mimo ¿e odwiedzi³y je takie osobistoci sektora,
jak Jolanta Kwaniewska, atmosfera II FIP-u by³a mniej optymistyczna. Jest
realne zagro¿enie istnienia organizacji pozarz¹dowych  cytowa³a Ma³gorzatê
Chmielewsk¹ Gazeta Wyborcza. Podstawowe postulaty  czytamy z kolei w stanowisku Stowarzyszenia na rzecz FIP116  zmian w systemie prawnym zosta³y
115
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sformu³owane w Memorandum podpisanym przez 450 dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych w grudniu ubieg³ego roku. Jednak reakcja Rz¹du i Parlamentu wobec tego Memorandum rozczarowuje.
W niedzielê atmosfera wyranie siê poprawi³a. Piêkna pogoda, t³umy warszawiaków, du¿o zabawy. Wspania³y festyn. Na kilkudziesiêciu stoiskach wzd³u¿
Traktu Królewskiego mo¿na by³o ogl¹daæ dokonania wielu organizacji. Warszawiacy, jak to ludzie na niedzielnym spacerze, jedni zdziwieni, drudzy zainteresowani, przygl¹dali siê straganom, na których najczêciej nic kupiæ nie by³o mo¿na.
Jednak wystawcy byli bardzo zadowoleni, a najwytrwalsi doczekali siê nawet
wizyty Premiera Jerzego Buzka.

Organizacje wspieraj¹ce sektor
Asocjacje nr 8/1996

Na spotkaniu dotycz¹cym organizacji wspieraj¹cych117 dyskutowano o g³ównych problemach nurtuj¹cych sektor, a przede wszystkim o koniecznoci jego
samookrelenia siê.
Brak jasnych kryteriów, które umo¿liwia³yby nie tylko formalno-prawn¹ identyfikacjê organizacji pozarz¹dowych, spowodowa³ ostr¹ wymianê zdañ. Zgodzono siê, ¿e powszechnie u¿ywane okrelenie trzeci sektor w odniesieniu jedynie
do fundacji i stowarzyszeñ jest myl¹ce. Takie organizacje jak zwi¹zki zawodowe, spó³dzielnie, a nawet partie polityczne s¹ równie¿ wa¿nym elementem spo³ecznej aktywnoci obywateli. Zgodzono siê, ¿e organizacje pozarz¹dowe s¹ w
tym bogactwie form jedn¹ z kategorii, które trzeba by³oby wyodrêbniæ.
Zaproponowano trzy kryteria ró¿nicowania:
1. formalno-prawne: organizacjami pozarz¹dowymi s¹ fundacje i stowarzyszenia, a tak¿e nieformalne inicjatywy, które mog³yby przyj¹æ jedn¹ z powy¿szych form prawnych;
2. arbitralne: instytucje wspieraj¹ce same decyduj¹, którym organizacjom maj¹
pomagaæ, i z tego te¿ powodu dookrelenie definicji nie ma specjalnego
sensu;
3. ze wzglêdu na cel: organizacje pozarz¹dowe to te, które dzia³aj¹ na rzecz
wartoci, a nie interesów, s¹ dobrowolne i niezale¿ne. Wyklucza³oby to np.
hipotetyczny Polski Zwi¹zek Hodowców Tygrysów, dzia³aj¹cy na rzecz
zwiêkszenia ceny zbytu skór tygrysów, samorz¹dy lokalne i obligatoryjne
samorz¹dy zawodowe oraz QANGOs (quasi NGO, czyli organizacje powo³ane przez rz¹d i od niego zale¿ne).
117
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Druga czêæ dyskusji dotyczy³a wizji rozwoju infrastruktury sektora organizacji pozarz¹dowych: czy wspieraæ organizacje przez niezale¿ne od nich centra
wspomagaj¹ce, czy poprzez demokratyczne wspó³dzia³anie (struktury parasolowe118). Mimo sporych kontrowersji, dotycz¹cych skutecznoci dzia³ania demokratycznych reprezentacji organizacji pozarz¹dowych na obecnym etapie, wniosek
by³ jasny  wczeniej czy póniej zwi¹zki organizacji musz¹ spe³niæ wa¿n¹ rolê
struktur demokratycznej reprezentacji interesów poszczególnych grup i bran¿ w
sektorze. Znalaz³a siê równie¿ sugestia, ¿e orodki wsparcia powinny z wiêkszym wysi³kiem wspomagaæ tworzenie siê takich porozumieñ analogicznie do
roli, jak¹ odgrywaj¹ wobec poszczególnych organizacji.
Niestety, nie uda³o siê (z braku czasu) przedyskutowaæ problemów ewentualnej wspó³pracy wszystkich elementów infrastruktury: sponsorów, trenerów i prasy. Tak jak w ca³ym sektorze, procesy integracyjne zachodz¹ tu doæ powoli.
Trenerzy tworz¹ GRyZ119 , orodki wsparcia  Sieæ Wspó³pracy, czasopisma, pomimo prób stworzenia Forum Wydawców Pozarz¹dowych120 , wol¹ siê grupowaæ
w bran¿ach. Wydaje siê, ¿e kierunki rozwoju infrastruktury zale¿ne bêd¹ od procesów integracyjnych ca³ego sektora.

Struktura infrastruktury
Asocjacje nr 5/1998

Po 1989 r. powsta³y tysi¹ce inicjatyw spo³ecznych. Wszystkie one mia³y dwie
cechy  by³y przejawem spontanicznej aktywnoci obywateli i chcia³y byæ za
wszelk¹ cenê niezale¿ne. Równoczenie powstawa³a tzw. infrastruktura, czyli
organizacje i instytucje, których misj¹ jest wspieraæ aktywnoæ obywatelsk¹.
W tym pierwszym okresie g³ównym zadaniem infrastruktury by³o przekonaæ dzia³aczy, ¿e wspó³praca nie oznacza wcale ograniczenia niezale¿noci, ¿e wiele jest
problemów, których bez wspó³dzia³ania nie uda siê rozwi¹zaæ. Trochê na wyrost
rzucone has³o trzeci sektor powoli przyjmowa³o siê i nabiera³o konkretnego
znaczenia. Koñcem tego etapu by³ chyba I Ogólnopolski FIP. Nie znaczy to, ¿e
czas wspólnych akcji siê skoñczy³  s¹ one konieczne jak nigdy dot¹d. Jednak
skoñczy³ siê czas przekonywania, ¿e sektor jest jeden, ¿e ma wspólne interesy.
Wiedz¹ to ju¿ wszystkie dostatecznie sprawnie dzia³aj¹ce organizacje (poza samotnikami, którzy z ró¿nych powodów i tak wspó³pracy nie pragn¹), za nowe nie
Red.: Tak wówczas okrelano federacje.
Red.: Póniejszy STOP.
120
Red.: I Forum Wydawców Pozarz¹dowych odby³o siê w 1995 r. Kolejne w 1999 i 2000 r. Organizowane by³o
przez Stowarzyszenie ASOCJACJE we wspó³pracy z Centrum Informacji dla organizacji Pozarz¹dowych
BORDO. Wiêcej na ten temat mo¿na przeczytaæ w broszurze: Piotr Fr¹czak Prasa pozarz¹dowa jako element infrastruktury trzeciego sektora w Polsce, Centrum Informacji BORDO, 2001.
118
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mog¹ nie trafiæ na takie informacje. Obecnie pojawia siê koniecznoæ podjêcia
debaty na temat nie tylko cech wyró¿niaj¹cych organizacje pozarz¹dowe od innych
podmiotów ¿ycia publicznego, ale te¿ na temat ró¿nic miêdzy samymi organizacjami. Przypominaj¹c tu s³owa Kuby Wygnañskiego, musimy zacz¹æ siê m¹drze dzieliæ. Takie próby zosta³y ju¿ podjête. Po pierwsze, dyskutuj¹c zapisy Karty Zasad
Dzia³ania Organizacji Pozarz¹dowych chciano oddzieliæ organizacje etyczne od
nieetycznych. Po drugie, kolejne projekty ustawy o po¿ytku publicznym próbuj¹
podzieliæ organizacje na dzia³aj¹ce dla po¿ytku publicznego i dzia³aj¹ce dla innych
po¿ytków. Podzia³ ten, w zale¿noci od tego, czy pochodzi³ od zwolenników, czy
od przeciwników wprowadzenia ustawy, postrzegany by³ albo jako po¿ytek publiczny kontra po¿ytek partykularny (indywidualny lub w¹skogrupowy), albo jako
po¿ytek publiczny zdefiniowany przez pañstwo kontra po¿ytek publiczny definiowany przez grupy obywateli dzia³aj¹cych dla tego¿ po¿ytku. Dyskusja ta, zbyt zabarwiona doranymi interesami politycznymi, nie mog³a jasno odpowiedzieæ na
pytanie, jak w rzeczywistoci przebiegaj¹ te podzia³y. Ale te podzia³y s¹, o czym
doskonale wiedz¹ np. przedstawiciele administracji. Zbigniew Woniak na spotkaniu w Lublinie stwierdzi³: W kraju mamy zarejestrowanych ponad 43 tysi¹ce organizacji, aktywnych jest w granicach 20-22 tysiêcy. To jest i tak bardzo du¿a liczba.
Sama lista potrzeb takiej spo³ecznoci jest spraw¹ bardzo wa¿n¹, jednak przy tak
du¿ej liczbie organizacji jej sformu³owanie mo¿e prowadziæ do ró¿nych konfliktów. (za LOS nr10/1999) Pokazuje to, ¿e te ró¿nice trzeba zacz¹æ dostrzegaæ i
okrelaæ. Bowiem bez ich jasnego okrelenia nie uda siê wypracowywaæ wspólnych dla sektora stanowisk.

Wróæmy do pocz¹tku, czyli ró¿nice prawne
K³opoty terminologiczne wielokrotnie by³y ju¿ dyskutowane i nie ma co
ró¿nych argumentów (najczêciej wziêtych w³anie z typologii zachodniej) przytaczaæ. Najogólniej mówi¹c, trzeci sektor uto¿samia siê z organizacjami pozarz¹dowymi. Jednak, jak s³usznie zauwa¿a Tomasz Schimanek w tekcie
Obywatelskie niepos³uszeñstwo w wietle kontrolnych i innowacyjnych zadañ trzeciego sektora (Schimanek, 1995), organizacje pozarz¹dowe uto¿samiane s¹ z organizacjami spe³niaj¹cymi kryterium posiadania formalnego statusu
i jako takie s¹ tylko czêci¹ trzeciego sektora obok inicjatyw nieformalnych.
Inicjatyw, które nie mieszcz¹ siê w statystykach, których uczestnicy nie otrzymuj¹ zinstytucjonalizowanych grantów, których istnienia nie przewiduj¹ np.
(tu Bielski Program Lokalne Partnerstwo rzeczywicie wybiega przed szereg114 )
programy wspó³pracy z samorz¹dem. Inicjatyw nie mieszcz¹cych siê tak¿e, jak
s³usznie zwrócili na to uwagê w swojej opinii przedstawiciele wroc³awskiego
114
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WROS-u (Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych), w projekcie ustawy
o dzia³alnoci po¿ytku publicznego.
Je¿eli ju¿ wdepnêlimy w kwestie formalne, warto jeszcze raz wróciæ do
uregulowañ prawnych, na podstawie których dzia³aj¹ formalne inicjatywy spo³eczne. Termin organizacje pozarz¹dowe w pewnym sensie fa³szuje rzeczywistoæ prawn¹. Ma to oczywicie swoje historyczne (ostatnich 10 lat) uzasadnienie.
Po pierwsze, jak ju¿ wspomnia³em, wa¿ne by³o z przyczyn ideowych (politycznych) umniejszanie ró¿nic, by wzmacniaæ wspólnotê trzeciego sektora.
Po drugie, gdy mówimy o podstawowym rozró¿nieniu na stowarzyszenia
i fundacje, rzeczywistoæ w istocie prawo przeros³a. Otó¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ogromna iloæ inicjatyw spo³ecznych wybiera³a formê prawn¹
fundacji (fenomen ten czeka ci¹gle jeszcze na wyjanienie). W niektórych fundacjach zbierano nawet sk³adki. Ataki na fundacje uderzy³y tak¿e w te ma³e i lokalne. wiadomoæ, i¿ s¹ one takimi samymi organizacjami pozarz¹dowymi jak
stowarzyszenia, by³a tu dobrym argumentem w dyskusji z decydentami.
Do tej pory zreszt¹ dzia³aj¹ fundacje, które pe³ni¹ funkcjê organizacji oraz
stowarzyszenia, które s¹ w istocie instytucjami. Jednak od kilku lat wymiar sprawiedliwoci poprzez swoje dzia³ania, zarówno uprawnione (np. orzecznictwo
NSA), jak i  w moim przekonaniu  nieuzasadnione (np. dzia³alnoæ s¹du rejestrowego), doprowadzi³ do zasadniczej zmiany sytuacji. Iloæ rejestrowanych
fundacji gwa³townie zaczê³a spadaæ, sporo z istniej¹cych ma³ych fundacji zaprzesta³o dzia³alnoci lub j¹ zawiesi³o. Nie op³aca siê równie¿, z uwagi chocia¿by na czas oczekiwania na rejestracjê, zak³adaæ ju¿ fundacji à la stowarzyszenie.
Oznacza to, ¿e fundacje i stowarzyszenia, zgodnie z logik¹ i prawem, zaczn¹
ró¿niæ siê coraz wiêcej. Ma³ym stowarzyszeniom, byæ mo¿e, du¿o bli¿ej bêdzie
do nieformalnych, efemerycznych inicjatyw. Z kolei du¿e stowarzyszenia zaczn¹
odgrywaæ wiêksz¹ rolê polityczn¹ zbli¿aj¹c siê w niektórych dzia³aniach do
sposobu dzia³ania partii politycznych czy zwi¹zków zawodowych. Fundacje za
stanowiæ bêd¹ osobn¹ kategoriê. Podzia³y te oka¿¹ siê jeszcze bardziej skomplikowane, gdy wspomnimy o organizacjach, które powsta³y na mocy odrêbnych
przepisów prawnych (od zwi¹zków sportowych po kocielne). Wydaje siê wiêc,
¿e powszechne przekonanie o niepodzielnej jednoci sektora dzi ju¿ nie jest
has³em prê¿nego ruchu spo³ecznego, lecz raczej powtarzan¹ trochê bezmylnie
formu³k¹. Warto siê zastanowiæ, czy ramy prawne, w jakich dzia³aj¹ poszczególne typy organizacji (od nieformalnych po fundacje), nie generuj¹ jakich konfliktów interesów.
Wracaj¹c jeszcze na chwilê do zapomnianej kategorii inicjatyw nieformalnych  przychodzi mi na myl jeszcze jeden podzia³, który równie¿ czêsto umyka
uwadze. Chodzi o opozycjê profesjonalizm  idealizm w pracy spo³ecznej.
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Przytoczê tu, ju¿ po raz kolejny, cytat Andrzeja Jurosa, który swojego czasu w
LOS-ie pisa³: Zrezygnowano z akcentowania istoty i roli samopomocy na rzecz
umiejêtnoci technicznych. (...) wiadczone za przez techników us³ugi, wyrwane z mechanizmu samokontroli, jaka cechuje grupy samopomocowe, zaczê³y rodziæ problemy natury etycznej. Jednoznaczne opowiedzenie siê za
profesjonalizmem organizacji pozarz¹dowych jest prób¹ spychania wartkiej
rzeki w wybetonowane koryto. Zabija piêkno i w efekcie mo¿e prowadziæ do
powodzi. S¹ organizacje, które musz¹ byæ profesjonalne (mam na myli np.
du¿e fundacje, stowarzyszenia, u których w³adze samorz¹dowe kontraktuj¹
us³ugi), jednak ogromna wiêkszoæ ma³ych stowarzyszeñ daleko na profesjonalizmie nie zajedzie. Co najwy¿ej zrobi¹ analizê SWOT, która jednoznacznie
wyka¿e, ¿e od trzech lat nie powinny ju¿ istnieæ 122 .

Spo³eczne, obywatelskie czy publiczne
Dzia³ania spo³eczne to wszelkie niezale¿ne (niewymuszone) dzia³ania nienastawione na zysk (spo³ecznikowskie), posiadaj¹ce spo³eczny cel, co przy bardzo
szerokim rozumieniu pojêcia spo³eczny (w koñcu cz³owiek istota spo³eczna), daje w efekcie cele ponadjednostkowe i ponadrodzinne (to rozró¿nienie
jest o tyle wa¿ne, ¿e je¿eli wzi¹æ powa¿nie pewne sugestie niektórych instytucji
infrastrukturalnych, to rodzinê traktuje siê niemal jak organizacjê pozarz¹dow¹).
Jasne jest wiêc, ¿e organizacje spo³eczne to w³aciwie ca³y trzeci sektor.
Dzia³ania obywatelskie, to te dzia³ania, które sprzyjaj¹ formowaniu siê to¿samoci obywatelskiej, spe³niaj¹c typowe funkcje obywatelskie. Nale¿¹ do nich:
 artykulacja interesów danej grupy spo³ecznej;
 kontrola dzia³añ w³adzy; protest obywatelski;
 uczestnictwo w procesach przygotowywania i podejmowania decyzji na
ró¿nych szczeblach w³adzy (konsultacje, dostêp do informacji, cia³a doradcze, analiza projektów rozwi¹zañ prawnych, uczestnictwo w cia³ach decyzyjnych itp.);
 sygnalizowanie problemów i kwestii spo³ecznych (m.in. wczesne ostrzeganie);
 przygotowanie alternatywnych projektów decyzji, programów spo³ecznych itp.;
122
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krytykowane. Z krytyk¹ takiego rodzaju profesjonalizmu spotykamy siê równie¿ w wydanej ostatnio przez
IFIS PAN (Dutkiewicz, 2002)
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 samodzielne zagospodarowywanie okrelonych sfer publicznych - bezporednie zaspokajanie potrzeb spo³ecznych (projekty, kampanie, realizacja
konkretnych programów, us³ug, edukacja itp.);
 samoedukacja obywatelska (Gliñski, Palska, 1997).
U¿ywanie terminu spo³eczna aktywnoæ obywatelska dok³adnie ukazuje, i¿
dzia³ania obywatelskie123 to tylko fragment dzia³añ spo³ecznych.
Je¿eli za chodzi o dzia³ania publiczne (które nale¿a³oby traktowaæ jako pojecie wê¿sze od dzia³añ obywatelskich), to w 1995 r. ukaza³ siê napisany przez
Kubê Wygnañskiego Raport o organizacjach Public Policy Oriented (PPO)
(Roczniak nr 0), który po raz pierwszy w Polsce próbowa³ wyodrêbniæ organizacje zajmuj¹ce siê t¹ czêci¹ polityki (czy precyzyjniej polityk)  rozumianych
jako uporz¹dkowane procedury dzia³añ na rzecz istotnych zagadnieñ spo³ecznych (np. polityka zatrudnienia i inne formy polityki spo³ecznej). Kryteriami
kwalifikacji (raport by³ przygotowywany na podstawie bazy KLON/JAWOR) by³y:
 z jednej strony, pola dzia³ania: demokracja, ekologia, ekonomia, restrukturyzacja sektora socjalnego,
 z drugiej, cele, formy dzia³añ oraz plany organizacji - w najostrzejszym
kryterium ograniczono siê do sformu³owañ: prowadzenie badañ i analiz,
tworzenie raportów; kontrola przestrzegania praw i ochrona interesów poszczególnych grup; reprezentowanie poszczególnych grup spo³ecznych;
reformowanie, opiniowanie i inicjowanie rozwi¹zañ o charakterze systemowym (w tym legislacji); szeroko rozumiane pozostawanie w relacji do
w³adz publicznych szczebla centralnego lub lokalnego.
We wspomnianym wy¿ej tekcie Tomek Schimanek widzi PPO jako pe³nienie
kontrolno-innowacyjnej roli organizacji pozarz¹dowych, która w przeciwieñstwie do funkcji pomocy bezporedniej, czyli podejmowania dzia³añ s³u¿¹cych
zaspokojeniu potrzeb, których w pe³ni nie zaspokaja pañstwo i/lub rynek z wykorzystaniem ju¿ istniej¹cych kana³ów zaspokajania potrzeb, nie tylko obserwuje bacznie rzeczywistoæ, (...) lecz stara siê j¹ kreowaæ, wprowadzaj¹c nowe
mechanizmy zaspokajania tych potrzeb i nowe kana³y ich artykulacji.
Podzia³ pomiêdzy dzia³alnoci¹ obywatelsk¹ a publiczn¹ mo¿e wydawaæ siê
nieostry (i tak jest w istocie). W koñcu podzia³ miêdzy reprezentacj¹ swoich
praw i dzia³aniami publicznymi: wystêpowanie w imieniu grup upoledzonych
(rzecznictwo), wspólnot (interes wspólny, dobro wspólne), czy w koñcu pewnych wartoci (np. przekonañ religijnych), mocno siê zatar³. Obecnie, kiedy trudno czasem w praktyce odró¿niæ w pakiecie praw przys³uguj¹cych mieszkañcowi
123
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demokratycznego pañstwa prawa prawa cz³owieka, prawa obywatela i przys³uguj¹ce mu prawa socjalne124 (obywatel a konsument, obywatel a pracodawca,
obywatel a pracownik najemny), kiedy tak jak w naszej Konstytucji, stwierdza
siê, i¿ obowi¹zkiem obywatela polskiego jest (...) troska o dobro wspólne (art.
82), to zakres dzia³añ obywatelskich poszerza siê na wszystkie dzia³ania publiczne. Tak wiêc w ostatecznym rozrachunku zasadnym wydaje siê z dzia³añ spo³ecznych wyodrêbniæ dzia³ania publiczne.
Jednak i ten podzia³ nie pokrywa siê ze wspomnianym na wstêpie podzia³em
na dzia³ania na rzecz po¿ytku publicznego i na rzecz innego po¿ytku. S³usznie
uporczywie zwraca tu uwagê Janusz Baster125, ¿e nie przeprowadzono dot¹d dog³êbnej debaty na temat, jakie powinny byæ zadania pañstwa, które z nich musi
realizowaæ, a które  o ile starczy mu na to funduszy, co to jest po¿ytek publiczny
i jak siê ma do zadañ pañstwa. (...) W tej chwili z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e podzia³ ten idzie w poprzek podzia³u na dzia³ania publiczne i niepubliczne. S¹ takie placówki, które nie bior¹ udzia³u w grze na scenie publicznej,
a niew¹tpliwie mieszcz¹ siê we wszystkich racjonalnych (zawsze mo¿na wymylaæ
nieracjonalne przyk³ady, choæby po¿ytek publiczny w interpretacji faszystowskich
Niemiec) definicjach po¿ytku publicznego, z drugiej strony  wiele dzia³añ publicznych skierowanych bêdzie na po¿ytek publiczny, choæ na pewno nie wszystkie. Ciekawe, kto reprezentuje któr¹ z tych grup w dyskusjach na ustaw¹?

Bran¿owo, bran¿owo, czy bran¿owo
To, ¿e organizacje ró¿ni¹ siê bran¿owo, jest truizmem. Jednak jakie to s¹ bran¿e,
nikt do koñca nie wie. W zasadzie mamy kilka propozycji, lecz s¹ to kategorie
badawcze stworzone a priori przez badaczy, czyli, byæ mo¿e, wiêcej mówi¹ nam
o sposobie mylenia badacza ni¿ o rzeczywistych podzia³ach. Doæ naturalnie
dziel¹ siê organizacje na resorty (ministerstwa), choæ wiele organizacji brzydko
przeklina miotaj¹c siê np. miêdzy zdrowiem, pomoc¹ spo³eczn¹ a owiat¹. Prób¹
kompromisu by³a podjêta przez organizatorów I OFIP arbitralna decyzja podzia³u na szeæ bran¿ (ekologia, rz¹dy prawa  prawa mniejszoci, nauka i edukacja,
pomoc spo³eczna, rozwój regionalny i rynek pracy, kultura i sztuka oraz dyscyplina dodatkowa  infrastruktura trzeciego sektora), ale np. Jurek liwa obstawa³
przy twierdzeniu, ¿e osobn¹ bran¿ê stanowi¹ organizacje zajmuj¹ce siê dzieæmi
(niezale¿nie od tego, czy dzia³aj¹ w ramach kultury, owiaty, prawa czy pomocy
Zawsze budz¹ siê w¹tpliwoci, czy np. akcja przeciw usuniêciu Karty Nauczyciela to tylko obrona nieuzasadnionych praw socjalnych, czy prawo obywatela do niezgody na politykê rz¹du albo próba wywalczenia
nowych praw socjalnych nie jest przypadkiem realizacj¹ prawa obywatela do uczestniczenia w procesie
ustawodawczym?
125
Red.: Teza ta wypowiadana by³a wielokrotnie, na ró¿nych publicznych spotkaniach. Ostatnio powtórzona na
konwersatorium organizowanym przez IFIS PAN (por. Baster, 2002)
124
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spo³ecznej), w owiacie za nie uda³o siê pogodziæ problemów owiatowych
z czasem wolnym dzieci i m³odzie¿y, czy te¿ zainteresowaniami organizacji naukowych. Oznacza to, ¿e chocia¿ wiadomoæ koniecznoci dzia³añ bran¿owych jest
powszechna, w organizacji bran¿ jest ci¹gle wiele bia³ych plam. A jednak to
podzia³y bran¿owe bezporednio kieruj¹ nas w stronê problemów infrastruktury.
Bo przecie¿, je¿eli nie przyjmowaæ a priori, ¿e bran¿e s¹, jakie s¹, to dowodem na
istnienie bran¿y jest jej w³asna infrastruktura. I tu niespodziewanie (ju¿ widzê zaskoczenie przedstawicieli organizacji zajmuj¹cych siê kultur¹ czy owiat¹) dobrze
pasuje podzia³, jaki zosta³ przyjêty w Raporcie o PPO. Poza demokracj¹, z któr¹
sytuacja nie jest jednoznaczna126, mamy do czynienia z trzema silnymi, niezale¿nymi strukturami infrastruktury: ekologi¹, ekonomi¹ (a raczej systemem wsparcia
dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw) i bran¿¹, ogólnie mówi¹c, zajmuj¹c¹ siê
restrukturyzacj¹ sektora socjalnego, która pretenduje do bycia infrastruktur¹ sektora.
Infrastruktury te, co prawda, maj¹ punkty styczne i czasem wspó³pracuj¹ ze
sob¹, ale w istocie dzia³aj¹ obok (np. mimo oficjalnej wspó³pracy w pomocy powodzianom wydawa³y równoczenie Tratwê, Polder i Odbudowê127 . Struktury te w
ograniczonym zakresie konkuruj¹ miêdzy sob¹ o fundusze (ró¿ne ród³a), nie ma
wiêc wyranych napiêæ. Nie ma te¿ jednak (poza spektakularnymi przyk³adami
inicjatyw np. podejmowanych w ramach FIP) woli cilejszej wspó³pracy.
Tworzenie siê rzeczywistych bran¿, z w³asn¹ infrastruktur¹, kodeksami etycznymi, rynkiem sponsorów i odpowiednimi partnerami po stronie administracji,
niew¹tpliwie mocno podzieli sektor. Jednak w tej chwili trudno jeszcze wyrokowaæ, jak bêd¹ przebiegaæ te podzia³y.

Struktura infrastruktury 2, czyli kto, dla kogo i po co?
Asocjacje nr 7/1998

Wyranie trzeba powiedzieæ, ¿e o strukturze infrastruktury niewiele siê dotychczas mówi³o, choæ jej historia ma w³aciwie tyle samo lat, co sam sektor.
Polemiki wokó³ infrastruktury dotyczy³y najczêciej podzia³u na instytucje wspieraj¹ce i reprezentuj¹ce128 . Napiêcie (¿eby nie powiedzieæ konflikt) miêdzy tymi
dwoma rodzajami organizacji infrastrukturalnych istnieje do dzisiaj. Niestety,
Wiele z dzia³añ w tej dziedzinie w istocie ukrytych jest w innych bran¿ach, np. w ekologii, ale przecie¿ i tu
mo¿emy mówiæ o wyranych elementach infrastruktury, których rolê pe³ni¹ np. orodki Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej.
127
Red.: Trzy pisma wydawane przez organizacje pozarz¹dowe w zwi¹zku z powodzi¹ stulecia w 1997 r.
128
G³ówne wyst¹pienia w tej sprawie to: Jerzy Boczoñ Rola i miejsce struktur porednicz¹cych w rozwoju sektora
pozarz¹dowego (Roczniak nr 1), Piotr Konczewski Teza i antyteza (Biuletyn Forum Fundacji Polskich
nr 12), Jacek Jankowski Pieni¹dze a organizacje pozarz¹dowe (Asocjacje nr 6-7/1996) i Jerzy liwa Zostan¹
Najsilniejsi (Q-FORUM 11/1996  te dwa ostatnie ukaza³y siê tak¿e w Biuletynie Forum Fundacji Polskich).
126
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sam spór o reprezentowanie rodowiska jest czêsto smutnym, by nie powiedzieæ
¿enuj¹cym, widowiskiem. Organizacje k³óc¹ siê o nieistniej¹cy rz¹d dusz, naladuj¹ ma³oæ wiata polityki i myl¹ swoje role. Partykularyzm zwyciê¿a nad
interesem ogó³u i  jak mówi przys³owie  ka¿dy woli byæ pierwszym we wsi
ni¿ drugim w Rzymie. Niemo¿noæ wspólnej pracy, dzielenie zamiast budowania, wymylanie podzia³ów, tworzenie koterii to niestety powszechne przywary
(Kuba Wygnañski w przedmowie do publikacji Samoorganizacja trzeciego sektora)129 Jednak  jak do tej pory  wszystkie instytucje infrastrukturalne maj¹
sporo wspólnego. Uzale¿nione s¹ bardziej od pieniêdzy spoza sektora (programy
pomocowe, rz¹dowe czy samorz¹dowe wsparcie) ni¿ od swoich cz³onków czy
klientów. Ma to swoje bezporednie skutki dla ich dzia³alnoci.

Mniej ni¿ minimum teorii
Nie ma do koñca jasnoci, czym jest infrastruktura trzeciego sektora, czy w³aciwie czym s¹ instytucje infrastruktury  bo przecie¿ mówienie o jednej infrastrukturze w sytuacji, gdy mylimy np. o konkuruj¹cych firmach szkoleniowych
czy tytu³ach prasowych albo o skonfliktowanych grupach organizacji, mo¿e wprowadzaæ w b³¹d. Jednak dwie definicje instytucji infrastruktury wydaj¹ mi siê
warte przedstawienia.
Pierwsza mówi, ¿e s¹ to instytucje, których misj¹ jest dzia³anie na rzecz innych organizacji poprzez dostarczanie ich liderom, pracownikom lub cz³onkom
wiedzy (w formie informacji, poradnictwa, szkoleñ), wsparcia (organizacyjnego,
rzeczowego, finansowego) lub te¿ poprzez podejmowanie ró¿nych dzia³añ w interesie tych¿e organizacji (np. przez inicjatywy ustawodawcze).
Druga mówi o instytucjach, które tworz¹ system (lub systemy) wymiany informacji, a wiêc umo¿liwiaj¹ komunikacjê pomiêdzy poszczególnymi organizacjami, a id¹c dalej, wyartyku³owanie wspólnych dla rodowiska interesów
(postulatów).
Ka¿da z tych definicji oddaje trochê inny aspekt tego, co nazywamy infrastruktur¹. Pierwsza wskazuje na s³u¿ebn¹ rolê wobec innych organizacji, druga 
na rolê integruj¹c¹ i opiniotwórcz¹. Wydaje mi siê, ¿e w³anie te dwie definicje
mog¹ stanowiæ podstawê dla naszych rozwa¿añ.
W sytuacji gdy mniej wiêcej wiadomo, co to s¹ instytucje infrastruktury trzeciego sektora, warto siê zastanowiæ, dla kogo one dzia³aj¹. Mamy tu niew¹tpliwie
do czynienia z trzema ró¿nymi podejciami, które pozwalaj¹ nam wyró¿niæ:
 instytucje cz³onkowskie  które prowadz¹ dzia³alnoæ na rzecz pewnej grupy
organizacji  najczêciej swoich cz³onków. Z uwagi na to, ¿e powszechnie
129
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u¿ywa siê pojêcia struktury parasolowe, warto tu wspomnieæ, i¿ w istocie mo¿emy tu mieæ do czynienia z trzema typami organizacji: organizacjami przedstawicielskimi (reprezentuj¹cymi interesy zrzeszonych organizacji),
organizacjami wzajemnego wsparcia (tu w³anie najbardziej pasowa³aby
nazwa parasol) i organizacjami zadaniowymi (czyli tworzonymi dla realizacji jakich konkretnych celów).
 instytucje komercyjne (czy mo¿e quasi-komercyjne), które dzia³aj¹ na rzecz
swoich klientów. Instytucje te nie musz¹ pobieraæ ¿adnych op³at (tak jest
zreszt¹ do tej pory), ale w istocie rozliczaj¹ siê z iloci klientów (którym
doradzili, których przeszkolili itd.) i na potencjalnych masowych klientów
siê nastawiaj¹.
 instytucje z misj¹, czyli takie, których dzia³anie nie jest podporz¹dkowane
ani woli cz³onków, ani popytowi, jaki jest wród klientów. Wspieraj¹ one
tylko pewne inicjatywy  i to dlatego, ¿e realizuj¹ konkretne wartoci albo
okrelone pomys³y, które zgodne s¹ z misj¹ instytucji.
Oczywicie w ¿yciu modele te mieszaj¹ siê (z ró¿nym zreszt¹ skutkiem) 
i tak do koñca nie wiadomo, czy cz³onkowie Sieci SPLOT realizuj¹ swoj¹ misjê
rozwijania aktywnoci spo³ecznej, czy te¿ zabiegaj¹ o jak najszerszy rynek klientów. Z kolei nie do koñca jest jasne, czy Forum Fundacji Polskich reprezentuje
swoich cz³onków, czy te¿ raczej realizuje pewn¹ misjê na rzecz wszystkich organizacji w Polsce. Podobnie wygl¹da i rynek czasopism pozarz¹dowych, w których czasem trudno odró¿niæ promocjê w³asnej organizacji-wydawcy i jej misji
od prób propagowania pewnych idei czy w koñcu prób zdobycia czytelników.
Mimo tych niejasnoci rozró¿nienie to pozwala w³aciwie spojrzeæ na pomoc
oferowan¹ przez instytucje infrastrukturalne. W koñcu powsta³y one, aby s³u¿yæ
organizacjom (wspomniana wy¿ej funkcja s³u¿ebna) i warto wiedzieæ, dlaczego
dana instytucje powinna nam pomóc. Czy dlatego, ¿e jestemy jej cz³onkiem i
jako tacy mamy tu co do powiedzenia, czy dlatego, ¿e jestemy klientem i p³acimy albo p³aci za nas kto inny, czy w koñcu dlatego, ¿e realizujemy pewne cele
zgodne z misj¹ wspomagaj¹cej instytucji.

Rodowody infrastruktury
Nie jest dla nikogo tajemnic¹, i¿ u nas infrastruktura sektora tworzy³a siê
w du¿ej mierze w sposób sztuczny. Tak by³o np. z Asocjacjami, które wyprzedzi³y
o dobre kilka lat potrzebê powstania pisma ogólnosektorowego. Ale te¿ zak³adaj¹c
to pismo zdawalimy sobie z tego doskonale sprawê. Chcielimy dopiero kszta³towaæ potrzebê wymiany pogl¹dów, przyspieszaæ budowanie sektorowej samowiadomoci u ogromnej rzeszy dzia³aczy spo³ecznych. Podobnie by³o i z innymi
infrastrukturalnymi inicjatywami i w pewnym zakresie jest tak do dzi. Ogromn¹
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rolê odegra³a tu pomoc zagraniczna, która bardzo chêtnie wspiera³a dzia³ania infrastrukturalne, wierz¹c, i¿ w ten sposób mo¿na pomóc znacznie wiêkszej liczbie organizacji. Mia³o to niew¹tpliwie skutek pozwalaj¹cy na szybszy rozwój sektora
jako ca³oci  rzeczywicie, tak szybkoæ przemian w wiadomoci, jak i iloæ
podejmowanych inicjatyw by³y ogromne. Jednak sytuacja taka mia³a te¿ pewne
negatywne skutki. Mo¿na je opisaæ w formie kilku mitów, które funkcjonuj¹ wród
liderów instytucji infrastrukturalnych. Mity te funkcjonuj¹ jako pewne niepodwa¿alne za³o¿enia, dostrzegalne ju¿ w samym jêzyku, jakim siê pos³ugujemy.

Kto dla kogo, czyli mit MISJI
Pomoc zachodnia stworzy³a silne organizacje infrastrukturalne, które w efekcie odpowiada³y bardziej na zapotrzebowanie zg³aszane przez sponsorów, ni¿
zainteresowane by³y mo¿liwociami czy potrzebami organizacji. Dodajmy tu od
razu, ¿e same organizacje nie mia³y jeszcze sprecyzowanych oczekiwañ, z chêci¹
przyjmuj¹c wszelkie propozycje. W ostatecznym rozrachunku zarówno sponsorzy, jak i organizacje infrastrukturalne odpowiadali raczej na potencjalne zapotrzebowanie organizacji. Efektem by³o patrzenie na klienta z góry, jako petenta,
który przychodzi po probie i dostaje to, co akurat jest do zaoferowania, a nie to,
po co przyszed³. Organizacje infrastrukturalne jakby uwierzy³y, ¿e s¹ takimi samymi organizacjami jak inne i przyjê³y zasadê: mamy swoj¹ zapisan¹ misjê i na
to zdobywamy granty  reszta nas nie obchodzi, je¿eli kto uwa¿a, ¿e jakie nowe
dzia³ania s¹ potrzebne, to niech to robi. To nie tak. Organizacje infrastrukturalne otrzyma³y rodki, sprzêt, wiedzê i umiejêtnoci nie po to, aby realizowaæ przez
siebie przyjêt¹ misjê, ale by wspieraæ sektor w Polsce, ca³y sektor.

Sukces jest równoznaczny z racj¹, czyli mit SPONSORÓW
Punktem wyjcia do powstania tego mitu jest przekonanie, ¿e sam doskona³y
pomys³ jest nic nie warty, o ile nie ma siê odpowiedniego zaplecza, aby go realizowaæ. Wynika z tego, ¿e aby rozmawiaæ o sensownoci pomys³u, nale¿y wskazaæ na ród³a jego finansowania. Oczywicie mamy tu do czynienia z milcz¹cym
za³o¿eniem, ¿e jest tak du¿o i tak ró¿norodnych sposobów zdobywania pieniêdzy
na dzia³alnoæ spo³eczn¹, ¿e ka¿dy mo¿e znaleæ co dla siebie. Od tej konstatacji ju¿ tylko krok do stwierdzenia, ¿e je¿eli kto nie znalaz³ sponsorów, to znaczy,
¿e le szuka³. Po co oceniaæ merytorycznie wniosek  oceniaj¹ go przecie¿ sponsorzy. I tak o tym, czy dzia³alnoæ ma sens, decyduje umiejêtnoæ zdobycia sponsorów, a poniewa¿ nikt przy zdrowych zmys³ach nie bêdzie namawia³ do zmuszania
sponsorów, by dawali pieni¹dze na inicjatywy, które im siê nie podobaj¹, w efekcie o racjach decyduj¹ przekonania sponsorów130 . Jasne jest jednak, ¿e wiele
130
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z pomys³ów nie znajdzie róde³ finansowania i o ile nie uda siê ich zrealizowaæ
przez pomys³odawców w³asnym sumptem, to nie bêd¹ zrealizowane (choæ czêsto
mog³yby byæ rozwi¹zaniami genialnymi). Równoczenie wydaje siê, ¿e czêæ
sponsorowanych czy dotowanych dzia³añ nie ma wiêkszej wartoci. Pozostawienie jedynej weryfikacji dzia³añ trzeciego sektora w rêkach urzêdników czy prywatnych przedsiêbiorców mo¿e siê okazaæ zaprzeczeniem idei trzeciego sektora
jako niezale¿nego od pañstwa i rynku. To próba uciekania od merytorycznych
rozstrzygniêæ w kierunku zdania siê na niewidzialn¹ rêkê rynku sponsorów.

Procedury s¹ recept¹ na ka¿dy problem,
czyli mit PROFESJONALIZMU
Przede wszystkim profesjonalizm w dzia³alnoci pozarz¹dowej jest rozumiany przez przedstawicieli infrastruktury jako profesjonalizm zarz¹dzania. I tak
profesjonalist¹ jest nie ten, kto ma najlepsze umiejêtnoci wykonania zadania,
lecz ten, kto umie zdobyæ rodki i rozliczyæ siê z nich. Profesjonalista w ¿argonie
to tylko sprawny administrator. A co robi sprawny administrator z problemami?
Stosuje bardziej lub mniej znane techniki i procedury ich rozwi¹zania. Nie twierdzê wcale, ¿e stosowane techniki s¹ z³e. Jednak technika jest tylko narzêdziem,
a efekt jego zastosowania zale¿y od tego, kto nim siê pos³uguje i w jakim celu.

Efekty s¹ rzecz¹ wzglêdn¹, czyli mit EWALUACJI
Ewaluacja, to powoli przyjmuj¹ce siê pojêcie, ma dla dzia³aczy trzeciego sektora dwa znaczenia:
 jest metod¹ udowodnienia, ¿e to, co siê robi³o, mia³o sens;
 jest prób¹ mierzenia efektów dzia³añ.
Mam g³êbokie przekonanie, ¿e nikogo nie interesuj¹ rzeczywiste rezultaty ich
dzia³añ. Nie dotyczy to jedynie organizacji infrastruktury, ale w³anie w nich
choæ wielokrotnie mog³em siê dowiedzieæ, ile organizacji, osób czy firm skorzysta³o z doradztwa, to niestety, nie spotka³em siê z prób¹ ustalenia, ile z tych porad
by³o skutecznych. Z innej beczki  ewaluuj¹c szkolenia dla Programu Phare Dialog Spo³eczny mia³em szczêcie uczestniczyæ w wietnym szkoleniu trenerów
prowadzonym przez CSDP, na którym w sposób bardzo jasny udowodniono nam
(mnie), ¿e grupa szkolona ma swoj¹ dynamikê i... z logiki tej dynamiki wynika,
¿e po dwóch, trzech dniach wspólnej pracy jej uczestnicy s¹ w swoistej euforii,
za której spraw¹ idealizuj¹ grupê i jej osi¹gniêcia. Jednak wszystkie inne szkolenia, które widzia³em, koñczy³y siê (w³anie po dwóch, trzech dniach) ankiet¹
ewaluacyjn¹, której wyniki  jak rozumiem  potwierdza³y raczej prawdziwoæ
teorii, o której dowiedzia³em siê od szkoleniowców CSDP, ni¿ mówi³y co o
samym szkoleniu. Nie chodzi o to, ¿e zarzucam szkoleniowcom nierzetelnoæ
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(po pierwsze, wiêkszoæ szkoleñ by³a na wysokim poziomie, po drugie, s¹ i próby bardziej miarodajnych prób ewaluacji szkoleñ, np. spotkania ewaluacyjne organizowane przez BORIS). Chodzi raczej o sam fakt podchodzenia do ewaluacji
g³ównie przez pryzmat usatysfakcjonowania sponsorów, gdzie na drugi plan schodzi skutecznoæ realizowania projektów.

Jestemy tacy sami, czyli mit AIDEOLOGICZNOCI
Ten mit jest szczególnie broniony przez instytucje infrastruktury. Przede
wszystkim dlatego, i¿ sankcjonuje wszystkie inne mity  aideologiczny, bo przecie¿ skuteczny, sprawdzalny i robiony przez profesjonalistów. Procedury zamiast
opowiedzenia siê po konkretnej stronie, ewaluacja zamiast rzeczywistych prób
oceny skutecznoci, podporz¹dkowanie dzia³alnoci temu, na co mo¿na zdobyæ
fundusze. Jest to czysto techniczny wymiar nieideologicznoci infrastruktury.
Z drugiej strony, aideologicznoæ ta jest prób¹ zdystansowania siê od ideologii (chodzi tu przede wszystkim, ale nie tylko, o zdystansowanie siê od polityki).
Uzasadnienia takiego podejcia s¹ dwa. Wed³ug pierwszego, postawa taka wynika z tolerancji, czyli uznania, ¿e ka¿dy ma prawo robiæ to, co uwa¿a za s³uszne, i
nie nam oceniaæ te pomys³y. W tym kontekcie równie¿ ró¿nice merytoryczne
traktuje siê jako ideologiczne, tzn. ¿e jako ideologiczne  czyli nie podlegaj¹ce
dyskusji  traktuje siê nie tylko cele, ale i metody (np. kwestiê, czy wolno czy nie
wolno stosowaæ w wychowaniu kar cielesnych). Drugie zak³ada, ¿e mimo pewnych ró¿nic d¹¿ymy do wspólnego celu (np. tak samo rozumiemy has³a aktywizowaæ obywateli, budowaæ spo³eczeñstwo obywatelskie). W tym kontekcie
ró¿nice ideologiczne (tak w sensie rzeczywistych przekonañ, jak i powi¹zañ organizacyjnych z konkretnymi partiami politycznymi) s¹ marginalne lub nale¿y je
marginalizowaæ.
Aideologicznoæ infrastruktury jest dobr¹ zasad¹ dzia³ania. Infrastruktura
powinna dystansowaæ siê od ró¿nic ideologicznych. Jednak czym innym jest dystansowanie siê, a czym innym przekonanie, ¿e te ró¿nice s¹ nieistotne. W samej
istocie bowiem podejmowanych tematów, stosowanych technik, typów szkoleñ
jest zawarta pewna ideologia. Na elementy tej ideologii sk³adaj¹ siê m.in. wspomniane wy¿ej mity. Takie mity  dzia³ania grupowego, sukcesu jako formy oceny, prób prze³o¿enia wszelkich dzia³añ na mierzalne efekty itp.  s¹ rzeczywicie
rozpowszechnione w kulturze Zachodu, ale równie¿ (m.in. przez dzia³alnoæ w³anie organizacji obywatelskich) podwa¿ane. Przyjmowanie przez instytucje infrastruktury bezdyskusyjnie takich w³anie aideologicznych za³o¿eñ budziæ
mo¿e w¹tpliwoci. Czy rzeczywicie wolontariat polega na równowadze brania
i dawania? Czy rzeczywicie profesjonalizacja dzia³añ jest podstawow¹ bol¹czk¹ organizacji w Polsce itd.
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Z drugiej strony, nie bior¹c pod uwagê ró¿nic ideologicznych (o samej ideologii
sektora w którym z nastêpnych numerów) ogranicza siê wewnêtrzn¹ dyskusjê,
i co za tym idzie, zuba¿a siê mylenie o sektorze. Oznacza to brak jednoznacznej
wizji (co jak co, ale to infrastruktura powinna zapewniaæ) miejsca i roli organizacji w systemie spo³eczno-politycznym pañstwa. Wbrew pozorom fakt, i¿ w prasie pozarz¹dowej czy podczas konferencji praktycznie nie ma polemik, nie oznacza
wspólnej wizji. Wszyscy siê ze sob¹ zgadzaj¹, bo trudno jest byæ przeciw budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego, wspieraniu aktywnoci spo³ecznej, wspó³pracy z samorz¹dem itd. Ró¿nice mog¹ pojawiæ siê dopiero w podejciu do form
urzeczywistniania tych pojêæ. Pojedyncze kontrowersyjne teksty czy wypowiedzi spotykaj¹ siê ze zmow¹ milczenia, a jedyny rzeczywisty dyskurs odbywa siê
za zamkniêtymi drzwiami wród niewielkiej liczby osób i de facto dotyczy raczej
kwestii technicznych ni¿ zagadnieñ merytorycznych. Du¿e organizacje nie s¹
zainteresowane wspó³prac¹ i wymian¹ z ma³ymi, ma³e w codziennej walce o przetrwanie nie maj¹ czasu na nawi¹zanie wspó³pracy miêdzy sob¹. Przedstawiciele
infrastruktury (w tym i ni¿ej podpisany) musz¹ nauczyæ siê uwa¿nie s³uchaæ
o rzeczywistych problemach organizacji. Tylko wtedy mo¿liwy jest dialog, potem ustalenie wspólnych stanowisk, a na koñcu wspólne dzia³anie.
Jednak, o ile potwierdz¹ siê informacje o wyranym zaanga¿owaniu siê (po
okrelonych stronach) niektórych orodków infrastrukturalnych w kampaniê
wyborcz¹ do samorz¹dów, mit aideologicznoci infrastruktury zostanie wystawiony na ciê¿k¹ próbê. A oznaczaæ to bêdzie ni mniej ni wiêcej tylko nowy konflikt, podobny do tego, który zosta³ wywo³any w ruchu ekologicznym za spraw¹
udzia³u czêci liderów w kampanii Unii Wolnoci w wyborach do parlamentu.

Ró¿ne oblicza federalizacji
LOS nr 10/1999

Trzy lata temu, podczas I Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych
mówi³o siê doæ ogólnie o samoorganizacji sektora. Wtedy jeszcze ci¹gle ¿ywa
by³a dyskusja na temat: co jest lepsze  tzw. struktury parasolowe czy orodki
wsparcia. Przypomnijmy dla porz¹dku argumenty przeciwników federalizacji
(najpe³niej chyba wyrazi³ je Jurek Boczoñ w tekcie Rola i miejsce struktur
porednicz¹cych w rozwoju sektora pozarz¹dowego (Roczniak nr 1).
Po pierwsze, mielimy do czynienia z argumentem tworzenia superstruktur,
czyli dodatkowych instytucji, z nowymi w³adzami itp.
Po drugie, obawiano siê mo¿liwoci wykorzystania potencja³u takich organizacji przez partie polityczne.
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Po trzecie, zagro¿eniem, wynikaj¹cym z poczucia w³asnej wa¿noci, mo¿e
byæ przyjêcie postawy roszczeniowej.
Po czwarte za, zagro¿eniem dla tworz¹cego siê dopiero ruchu pozarz¹dowego ze strony organizacji parasolowych jest monopolizacja, a co za tym idzie 
zamykanie pewnych sfer ¿ycia przed innymi.
W trakcie II Ogólnopolskiego FIP zamieniono ju¿ samoorganizacjê sektora
na dylematy federalizacji. Byæ mo¿e wiêc wreszcie sta³o siê to, co Kuba Wygnañski prorokowa³ w rozmowie z Asocjacjami (nr 2/1993) po prostu powinnimy dojrzeæ do zrozumienia roli meta-stowarzyszeñ, grup ³¹cz¹cych siê
dobrowolnie, oddolnie, bez niczyich nacisków. Jednak organizowanie siê organizacji stoi ci¹gle przed kilkoma podstawowymi dylematami.
Po pierwsze, pojawia siê pytanie o to, czy federalizacja mia³aby nast¹piæ na
poziomie lokalnym czy centralnym. Pozornie oczywist¹ odpowiedzi¹ jest stwierdzenie ¿e naturalnie najwa¿niejszy jest poziom lokalny. Organizacje powinny siê
zorganizowaæ w gminie, potem w powiecie, potem w województwie, a na koñcu
 o ile bêdzie taka wola  na poziomie ca³ego kraju. Jednak takie podejcie ma
wiele wad. Ci¹gle jeszcze to, co dzieje siê w gminie czy powiecie uzale¿nione
jest od decyzji centralnych. Niech art. 118 ustawy o finansach publicznych bêdzie tu koronnym argumentem, który udowadnia, ¿e bez ogólnopolskiej reprezentacji nie udaje siê rozwi¹zaæ problemów na dole. Co wiêcej, w³anie w tej
chwili najbardziej potrzebne s¹ porozumienia na poziomie regionów, które mog³yby staæ siê partnerami w tworzeniu strategii rozwoju regionalnego. Na poziomie gmin porozumienia w tej chwili nie bardzo maj¹ co robiæ (przyk³ad Ziemi
Cieszyñskiej, gdzie trzy gminne porozumienia organizacji doprowadzi³y do uchwalenia zasad wspó³pracy i praktycznie zaprzesta³y dzia³alnoci, jest wymowny).
Drugim wa¿nym dylematem jest odwieczne pytanie: regionalnie czy bran¿owo. I znów nie ma tu prostych odpowiedzi. Teoretycznie najlepszym rozwi¹zaniem jest niew¹tpliwie jaka forma porednia  uwzglêdniaj¹ca zarówno interesy
terytorialne, jak i bran¿owe. Jeli jednak popatrzymy na wewnêtrzne k³opoty
zwi¹zku zawodowego Solidarnoæ, który ci¹gle ma w tej kwestii k³opoty z
okreleniem w³aciwych proporcji, nie jest to prosta sprawa. Wydaje siê, ¿e warto obserwowaæ sytuacjê organizacji tworz¹cych Wspólnotê Robocz¹ Zwi¹zków
Organizacji Socjalnych (WRZOS). Jest to porozumienie lokalnie powo³anych
zwi¹zków bran¿owych, a wiêc próba rozwi¹zania naszego dylematu. Czy to dobre rozwi¹zanie i czy nie przyniesie negatywnych skutków ubocznych (np. ¿e
najlepiej zorganizowana bran¿a w wielu miejscach bêdzie musia³a przej¹æ rolê
reprezentanta ca³ego sektora) czas dopiero poka¿e.
Trzecim wa¿nym pytaniem, na które trzeba poszukiwaæ odpowiedzi, jest pytanie o formê demokracji w nowych porozumieniach. Ma³o kto ju¿ zapewne pamiêta

nowe1.p65

169

02-09-23, 10:54

170

Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

tak¹ broszurkê ,,Stowarzyszenie przedszkolem demokracji opracowan¹ przez
Romana Comiego131 , która uzmys³awia, jak ró¿ny mo¿e byæ podzia³ mocy decyzyjnej w ró¿nych strukturach demokratycznych. W strukturze federacyjnej np.,
wed³ug Comiego, ok. 76 proc. decyzji podejmuje Zarz¹d, podczas gdy w strukturze konfederacyjnej  tylko 43 proc. A przecie¿ mo¿na sobie wyobraziæ jeszcze
wspomniane wy¿ej federacje typu paternalistycznego, w których organizacje czerpi¹ jakie zyski z przynale¿noci, ale nie bior¹ w ogóle udzia³u w procesie
decyzyjnym. Wydaje siê, ¿e wiele z powstaj¹cych obecnie federacji opiera siê na
takich w³anie paternalistycznych zasadach, organizacje gromadz¹ siê tam wokó³ silniejszej instytucji (czêsto mog¹ to byæ w³anie orodki wsparcia) oczekuj¹c profitów. W takiej sytuacji mo¿e siê okazaæ, i¿ procesy federalizacji zamiast
zdemokratyzowaæ (zgodnie z postulatami ,,federalistów) doprowadz¹ do dalszej oligarchizacji132 sektora. (...)
W kwestii stoj¹cych przed federalizacj¹ dylematów mamy równie¿, wydawa³oby siê, doæ oczywiste stwierdzenie, które jednak czêsto w trakcie dyskusji
umyka, ¿e organizacje mog¹ siê federowaæ w bardzo ró¿nych celach. Oznacza to,
¿e federalizacja jest procesem, który odbywa siê jednoczenie w kilku kierunkach. Mo¿na wymieniæ trzy takie g³ówne cele, dla których organizacje powinny
ze sob¹ wspó³dzia³aæ:
 Po pierwsze, mamy do czynienia ze strukturami, których zadaniem jest obrona interesów swoich cz³onków. Te interesy mog¹ dotyczyæ samych instytucji (np. specjalne ulgi podatkowe dla instytucji kulturalnych czy kocielnych)
133
albo ich podopiecznych (dodatkowe przywileje dla niepe³nosprawnych) .
Struktury te z jednej strony musz¹ artyku³owaæ interesy swoich cz³onków,
z drugiej za, nag³aniaæ je na forum publicznym, w tym wobec rz¹du i
parlamentu.
 Po drugie, mamy organizacje samopomocowe  czyli takie, których zadaniem jest przede wszystkim wzajemne wsparcie w formie szkoleñ, pomocy
organizacyjnej, czasem np. zabezpieczenia finansowego. Wydaje siê, ¿e
dobrym przyk³adem takiej dzia³alnoci jest Zwi¹zek Biur Porad Obywatelskich czy sieæ Centrów Wolontariatu. Opracowywanie wspólnych standardów, wspólne szkolenia, wymiana dowiadczeñ, wsparcie merytoryczne itp.
 jest tym, czego organizacje od tej struktury oczekuj¹.

Red.: Wydawnictwo BOSiF.
¯e jest to problem sektora, uwiadamiaj¹ dane z bazy KLON/JAWOR, pokazuj¹ce, i¿ 60 proc. rodków w
sektorze jest w dyspozycji 2 proc. organizacji.
133
Czasem ró¿nica miêdzy reprezentowaniem interesów organizacji a reprezentowaniem interesów ich benificjentów nie jest ³atwa do rozró¿nienia. Z takim przypadkiem mielimy do czynienia w du¿ej akcji lobbingowej zak³adów pracy chronionej.
131
132
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 Po trzecie, mamy porozumienia celowe dotycz¹ce konkretnego zadania,
choæ przecie¿ nie musi to byæ krótkotrwa³a akcja. Kampania Teraz Wis³a zjednoczy³a w obronie królowej rzek polskich setki instytucji, które
w innych kwestiach mog¹ byæ za¿artymi przeciwnikami. W tym wypadku
nie chodzi o wspólne interesy czy wzajemn¹ pomoc, lecz o zrealizowanie
konkretnego celu.
Wszystkie powy¿sze dylematy ³¹cz¹ siê w jedno pytanie na temat modelu
funkcjonowania sektora pozarz¹dowego w Polsce, czyli systemowego miejsca
dla organizacji pozarz¹dowych. Od tego, jak¹ rolê pe³ni¹ organizacje w systemie
spo³eczno-politycznym danego kraju, zale¿¹ formy ich organizowania siê. Czy
ma byæ to korporacyjny model, w którym krajowe porozumienia s¹ partnerem
w³adz w okrelaniu i realizowaniu polityki pañstwa, czy to ma byæ model federalistyczny, gdzie poszczególne federacje próbuj¹ stworzyæ jak najlepsze warunki
dla swoich organizacji cz³onkowskich, czy w koñcu pluralistyczny, w którym
najwa¿niejsze s¹ pojedyncze organizacje, z rzadka, niechêtnie i najczêciej dla
realizacji okrelonego celu wspó³dzia³aj¹ce z innymi. Oczywicie w Polsce, tak
jak i w innych krajach, model funkcjonowania trzeciego sektora bêdzie jak¹
wypadkow¹. Jednak jak ona bêdzie wygl¹da³a, zale¿y od ostatecznego efektu
reformy (najprostszy przyk³ad  kiedy bêdzie wreszcie wiadomo, jak¹ rolê w
funkcjonowaniu organizacji pozarz¹dowych bêd¹ mia³y kasy chorych?). A koñca tej reformy nie widaæ. Wiele zale¿eæ bêdzie od kolejnych posuniêæ rz¹du,
kolejnych ustaw. Organizacje pozarz¹dowe powinny monitorowaæ ten proces.
A w tym celu powinny siê porozumieæ.

Po co ta federalizacja?
Nowoci Wydawnicze nr 1/2001

Publikacja Budowanie federacji organizacji pozarz¹dowych. Teoria i praktyka przygotowana pod redakcj¹ merytoryczn¹ Anny Wojakowskiej to kolejna134 w ostatnim czasie ksi¹¿ka o federalizacji organizacji pozarz¹dowych w Polsce.
Na pierwszy rzut oka jest to dobrze skonstruowany podrêcznik, który odwo³uje siê
do dobrych wzorów (przyk³ad Stanów Zjednoczonych), daje aktualne podstawy
prawne, wraz z wzorami dokumentów, prezentuje wybrane elementy dzia³añ federalizacji (lobbing, standardy etyczne), zawiera te¿ zestaw adresowy instytucji wspomagaj¹cych. Có¿, kiedy, wed³ug mnie, w ostatecznym efekcie to pozycja niewiele
wnosz¹ca do dyskusji na temat procesu federalizacji w Polsce. Autorzy przyjêli
bowiem milcz¹co za³o¿enia, które s¹ co najmniej w¹tpliwe.
134
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Przede wszystkim budzi w¹tpliwoci wzór proponowany federalizacjom polskich organizacji. Przyk³ad ze Stanów Zjednoczonych, choæ niew¹tpliwie pouczaj¹cy, nie wystarcza, bymy wyrobili sobie zdanie na temat tego, jak warto siê
federalizowaæ. Co wiêcej, w publikacji nie ma s³owa wyjanienia, dlaczego akurat ten przyk³ad zosta³ wykorzystany. Dlaczego nie organizacje niemieckie (na
których wzorowa³a siê np. pierwsza w Polsce federacja federacji  WRZOS) czy
inne wzorce amerykañskie? Trzeba sobie wyranie powiedzieæ, ¿e czêæ pierwsza publikacji dotyczy konkretnych propozycji wynikaj¹cych z konkretnych potrzeb, w jakich znalaz³y siê niektóre organizacje w Stanach Zjednoczonych w
ostatnich latach. Oto, jak podkrela Ewa Le, prywatyzacja us³ug publicznych
podjêta w USA w latach osiemdziesi¹tych jest przyzwoleniem na ekspansjê komercyjnego sektora us³ug w dziedzinie socjalnej i wzrost konkurencji, a to z
kolei stwarza niebezpieczeñstwo, ¿e to sektor komercyjny narzuci swój model
dzia³ania, a motyw zysku zdominuje cele spo³eczne.135 To dlatego autorzy t³umaczonego tekstu podkrelaj¹: organizacje pozarz¹dowe nie s¹ ju¿ postrzegane
jako zrzeszenia amatorów o go³êbim sercu, lecz jako profesjonalne organizacje
stanowi¹ce na rynku dostawców us³ug powa¿n¹ konkurencjê dla firm reprezentuj¹cych sferê biznesu. Otwarta konkurencja z biznesem na rynku us³ug spo³ecznych byæ mo¿e jest nasz¹ przysz³oci¹136 , ale ci¹gle jeszcze istniej¹ inne
mo¿liwe warianty rozwoju sektora pozarz¹dowego w Polsce, a poza tym organizacje pozarz¹dowe to nie tylko sfera us³ug!
Co prawda, ten konkretny przyk³ad federalizacji móg³by byæ podstaw¹ krytycznej analizy procesu federalizacji w Polsce. Pomóc odpowiedzieæ na pytanie,
na ile mo¿na dowiadczenia te wykorzystaæ w Polsce, a na ile trzeba by je zmodyfikowaæ137 ? To ciekawe pytanie znajduje jednak tylko jedn¹ odpowied: wizja osi¹gniêcia przez nie [tj. polskie federacje  przyp. PF] opisanego w niniejszej
ksi¹¿ce profesjonalizmu mo¿e wygl¹daæ na utopiê. Autorzy ksi¹¿ki nie podjêli
wiêc tego ciekawego w¹tku. A szkoda, bo sporo na temat teorii samoorganizacji
sektora w Polsce ju¿ napisano i przy przygotowywaniu publikacji o podtytule
teoria i praktyka nie zaszkodzi³oby z tego dorobku skorzystaæ.
Kolejn¹ w¹tpliwoæ budzi przyjêcie za³o¿enia, jakoby stosunkowo nowym
podejciem do prowadzenia przez organizacje pozarz¹dowe efektywnego rzecznictwa jest budowanie federacji138 . Czy¿by autorzy do lamusa historii wyrzucili
pierwsz¹ falê federalizacji (rok 1991), gdy powsta³y nie tylko Krajowa Rada
Ewa Le, Od filantropii do pomocniczoci, 2000, s. 162.
Prywatyzacja sektora us³ug spo³ecznych w Polsce w jakim sensie rzeczywicie siê dokonuje, por. np. Golinowska Stanis³awa, Nowa struktura instytucji sfery spo³ecznej, Studia i Materia³y IPiPS, zeszyt 10/1994.
Od Red.: Porównaj te¿ str. 54.
137
Warto np. zajrzeæ do przystêpnie napisanej naukowej ksi¹¿ki Piotra Gliñskiego ,,Polscy Zieloni, gdzie
na przyk³adzie ekologów (ale przecie¿ zasady s¹ te same), mo¿na zobaczyæ z³o¿onoæ dynamiki ruchu
spo³ecznego.
135
136
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Organizacji Pozarz¹dowych i Forum Fundacji Polskich, ale tak¿e takie inicjatywy, jak np. Krajowa Rada M³odzie¿y, porozumienie osób i grup zainteresowanych dzia³alnoci¹ autorytarn¹, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
Warszawskie Forum Stowarzyszeñ i Zwi¹zków Twórczych, Tymczasowa Rada
Biura Obs³ugi Ruchów Ekologicznych, Nieformalne Stowarzyszenie Grup Samopomocowych (¿e wymieniê te, które zosta³y opisane w jednym tylko numerze
Asocjacji z 1992 r.139 ).
Mo¿na te¿ spróbowaæ zapomnieæ o latach 1994-1995, kiedy to mielimy nie
tylko kolejny wysyp federacji (np. powstanie rad organizacji w miastach Wielkopolski, powstanie Sejmiku Organizacji Pozarz¹dowych w Poznaniu i lokalnych
dzia³añ w ramach Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych), ale i burzliw¹ dyskusjê 
federalizacja czy orodki wsparcia140 ?  która przetoczy³a siê przez wiêkszoæ
czasopism sektorowych. Je¿eli dodamy do tego pominiêcie takich drobiazgów,
jak np. powstanie w 1990 r. Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich i Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury, otrzymamy spodziewany efekt.
Z pe³n¹ szczeroci¹ we wstêpie redaktor merytoryczny pisze: Nie dysponujemy
zatem rzeteln¹ wiedz¹ na temat federacji w naszym kraju (...), dlatego te¿ z koniecznoci porównania z sektorem amerykañskim bazuj¹ na danych dotycz¹cych
organizacji pozarz¹dowych w ogóle lub organizacji zrzeszaj¹cych osoby fizyczne, takich jak stowarzyszenia. To jakby porównaæ amerykañskie szesnastoko³owe ciê¿arówki z naszymi maluchami!
Kolejnym problemem, z jakim musimy siê zmierzyæ czytaj¹c ksi¹¿kê Budowanie federacji..., jest przyjêcie kwestii z punktu widzenia sytuacji w Polsce
najwa¿niejszych  a mianowicie prowadzenia lobbingu i roli, jak¹ mo¿e odegraæ
federacja w upowszechnianiu wspólnych dla trzeciego sektora wartoci i podwy¿szaniu standardów dzia³ania pojedynczych organizacji. Czytaj¹c ksi¹¿kê nie
potrafi³em odpowiedzieæ sobie na pytanie, dlaczego akurat to wed³ug autorów
jest najwa¿niejsze141 . Dlaczego rzecznictwo sprowadzono do lobbingu, i to w
tym amerykañskim wydaniu, gdy nie poparcie spo³eczne decyduje, lecz wprawny lobbista. Dlaczego kontroln¹ rolê organizacji pozarz¹dowych sprowadzono
jedynie do samokontroli, choæ ogólnie wiadomo, ¿e korupcja i nieprawid³owoci
w trzecim sektorze to bu³ka z mas³em w porównaniu z tym, co dzieje siê na styku
administracji publicznej i biznesu? Wygl¹da na to, ¿e autorzy s¹ przekonani, i¿
¯e nie jest to przypadek, przekona³em siê na III Podlaskim FIP-ie 4 czerwca 2002 r., gdzie wiceprezes Wspólnoty Roboczej Zwi¹zków Organizacji Socjalnych Marek Hola opisuj¹c historie federalizacji w Polsce rozpocz¹³ od roku 1994, a bibliografiê ograniczy³ do kilku pozycji ci¹gniêtych ze strony internetowej.
139
Nr 1-2/1992, w tym te¿ numerze tekst Romana Comiego ,,Zwi¹zki Stowarzyszeñ i felieton Czerwonego
Kapturka Towarzystwo Wzajemnej Ignorancji.
140
Np. Roczniak nr 1.
141
W tekcie dotycz¹cym dzia³alnoci federacji amerykañskich lobbing i samokontrola to tylko dwa z siedmiu
obszarów rzecznictwa (por. str. 60).
138
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organizacje doskonale ju¿ wiedz¹, jakiego chc¹ prawa, jakich norm etycznych chcia³yby przestrzegaæ. Tu nie ma ju¿ o czym dyskutowaæ  tylko wdra¿aæ, wdra¿aæ...
Tak oto federacja ma byæ narzêdziem realizowania pewnych celów, a nie artykulacji interesów. Tu pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e takiego w³anie podejcia
najbardziej boj¹ siê w federalizacji liderzy organizacji142.
Z pewnoci¹ nie jest te¿ tak, ¿e lobbing w polskich warunkach dzia³ania
NGOsów jest zjawiskiem nowym (co jest sugerowane na str. 109). Warto np.
zwróciæ uwagê na dowiadczenia w tej mierze zebrane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym, organizacjê, która co prawda formalnie federacj¹ nie jest, ale iloci¹ oddzia³ów i zasiêgiem terytorialnym
mo¿e równaæ siê z najwiêkszymi143 , lub takie nieformalne porozumienia, jak...
FIP144 czy ekolodzy145, mo¿na by tak¿e analizowaæ zwyciêstwa i pora¿ki najstarszych federacji146 . Je¿eli za chodzi o kartê zasad, to mo¿e zamiast takich
niesprawdzonych twierdzeñ, jak np. to, ¿e zalet¹ federacji jest brak konkurencji miêdzy federacj¹ a cz³onkami, albo pytañ typu Czy cele, do których d¹¿y
organizacja, pozostaj¹ w zgodzie z zasad¹ poszanowania godnoci, praw i wolnoci cz³owieka? mo¿na by³oby wskazaæ kilka przyk³adów organizacji, które
zasad Karty Zasad nie przestrzega³y?
Na koniec jeszcze jedna uwaga, która wielu wydaæ siê mo¿e oczywista
(z uwagi na bogate dowiadczenia polskich federacji), ale której trudno by siê
doczytaæ w omawianej publikacji. Uto¿samianie federacji ze zwi¹zkiem stowarzyszeñ to jak uto¿samianie inicjatywy obywatelskiej z zarejestrowanym stowarzyszeniem. Osobowoæ prawna nic sama z siebie nie za³atwia. By³o, a pewnie
i jest, wiele formalnych zwi¹zków stowarzyszeñ, które w istocie s¹ jeszcze
jedn¹ form¹ organizowania siê dzia³aczy. Federalizacja to proces, do którego
nowa publikacja FIP-u mog³aby siê przyczyniæ, gdyby zamiast pójæ na ³atwiznê, autorzy pokusili siê o rzeteln¹, krytyczn¹ analizê. A tak mamy w istocie
aktualny poradnik, jak zarejestrowaæ i prowadziæ dzia³alnoæ zwi¹zku stowarzyszeñ, uzupe³niony o listê po¿ytecznych adresów.

Z kolei jako przeciwwskazania do udzia³u w federacji uznaje siê: niebezpieczeñstwo bycia koordynowanym i wywieranie wp³ywu na dzia³alnoæ przez strukturê parasolow¹ (Samoorganizacja trzeciego sektora,
Stowarzyszenie na rzecz FIP, 1998.
143
Por. np. Udany lobbing, Asocjacje nr 9/1994 czy Do w³adz centralnych, Asocjacje nr 1-2/1995.
144
Przypomnijmy tu akcje prowadzone przez FIP, por. ,,List otwarty, Asocjacje nr 3/1995, ,,Co z ustaw¹?
Asocjacje nr 9/1996.
145
Przypomnijmy np. udany lobbing na rzecz zapisów w Konstytucji.
146
Jedn¹ z podstawowych form dzia³ania Forum Fundacji Polskich by³ parlamentarny lobbing.
142
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VII KARTA ETYCZNA

Samoorganizacja organizacji
Asocjacje nr 4/1991

W pierwszym tegorocznym numerze pisalimy o konferencji zorganizowanej
miêdzy innymi przez Senat RP147 . Wykaza³a ona nie tylko koniecznoæ powo³ania reprezentacji organizacji pozarz¹dowych, ale równie¿ ogrom przeszkód
w stworzeniu takiego cia³a. Czego nie uda³o siê zrobiæ odgórnie, powstaje bez
k³opotu z oddolnej inicjatywy. Porozumiewaj¹ siê organizacje ekologiczne, kulturalne i, co niew¹tpliwie jest wydarzeniem najwy¿szej wagi, fundacje.
Zainicjowana podczas konferencji w Jadwisinie idea Forum148  stanowi
ogromny krok naprzód w rozwoju ruchu stowarzyszeniowego w naszym kraju.
Spo³eczna aktywnoæ przestaje byæ mg³awic¹ ma³ych, sk³óconych stowarzyszeñ i fundacji. Wspólne interesy bior¹ górê i rych³o doprowadz¹ do wzrostu
znaczenia trzeciego sektora (poza prywatnym i pañstwowym) w ¿yciu spo³ecznym. (...)
Chcia³bym tylko zwróciæ uwagê na pewn¹, moim zdaniem wa¿n¹, sprawê.
Fundacje musz¹ SAME, niezale¿nie od ustaw, wypracowaæ zasady funkcjonowania. Jest to wa¿ne z co najmniej dwóch powodów. Problemem, z jakim boryka siê rodowisko fundacyjne, jest istnienie wielu pseudofundacji, które de facto
s¹ dogodniejsz¹ form¹ spó³ek akcyjnych lub sposobem na obchodzenie podatków. Z rozmów kuluarowych podczas konferencji wynika³o niezbicie, ¿e np.
zachowanie popiwku wobec pracowników dzia³alnoci gospodarczej fundacji
by³o form¹ samoobrony pañstwa przed takimi przypadkami. Jeli fundacje same
jasno nie okrel¹ swoich zadañ i metod dzia³ania, wczeniej czy póniej zrobi
to w³adza pañstwowa.
Po drugie, klarowne zasady polityki finansowej fundacji, np. publikowanie

147
148
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rocznych rozliczeñ w prasie, umo¿liwiaj¹ zdobycie przez konkretne organizacje
zaufania spo³ecznego. Darczyñcy chc¹ mieæ pewnoæ, ¿e ich pieni¹dze bêd¹ efektywnie i zgodnie z ich wol¹ spo¿ytkowane. Taka pewnoæ umo¿liwi fundacjom
dalsze zdobywanie funduszy i dalsz¹ dzia³alnoæ. Etyczne zasady dzia³alnoci
spo³ecznej ju¿ nied³ugo stan¹ siê przedmiotem spo³ecznego zainteresowania.

Fundacyjny znak jakoci
Asocjacje nr 11/1995

13-14 padziernika 1995 r. w Dêbem pod Warszaw¹ odby³o siê zorganizowane przez Forum Fundacji Polskich seminarium Wspó³praca rz¹du, administracji
lokalnej z sektorem organizacji pozarz¹dowych. Kilka dni póniej (20-21 padziernika) na Walnym Zebraniu Forum Fundacji Polskich spotkali siê przedstawiciele fundacji i stowarzyszeñ skupionych w tej, jednej z najwiêkszych,
organizacji parasolowej.
Trudno w kilku s³owach streciæ wieloæ w¹tków, które pojawia³y siê na obu
imprezach FFP. Dlatego ograniczê siê jedynie do kwestii, która wyranie nurtuje
rodowisko. Chodzi o wiarygodnoæ fundacji w oczach opinii publicznej, w oczach
sponsorów i administracji. Podczas seminarium wiele emocji wzbudzi³ np. wyk³ad Michaela Westera, dyrektora Central Bureau on Fundraising z Holandii 
instytucji, która wystawia poszczególnym organizacjom swoiste wiadectwa
moralnoci. Poza ogólnym przekonaniem, ¿e w Polsce to siê nie mo¿e udaæ,
wszyscy zgodnie podkrelali, ¿e taki fundacyjny znak jakoci bardzo by pomóg³ w pozyskiwaniu rodków.
Sprawa ta wróci³a podczas dyskusji na Walnym Zebraniu FFP, gdzie wiele
osób sugerowa³o, aby znak przynale¿noci do FFP by³ takim znakiem jakoci.
Jednak wymaga³oby to od organizacji zrzeszonych w Forum nie tylko samodyscypliny, ale tak¿e swego rodzaju samolustracji, która umo¿liwi³aby jasne stwierdzenie, ¿e w Forum nie ma fundacji z szarej strefy.
Problem jest rzeczywicie powa¿ny. Propozycje zmiany ustawy o fundacjach
wyranie pokazuj¹, ¿e je¿eli rodowisko organizacji pozarz¹dowych samo nie
zadba o swoj¹ dobr¹ opiniê, zrobi to który z kolejnych rz¹dów, uderzaj¹c restrykcjami nie tylko w te nieliczne zapewne organizacje, które przedk³adaj¹ swoje interesy ponad realizacjê celów statutowych, ale tak¿e w te, które robi¹ du¿o
dobrego. Trzeba wiêc wypracowaæ samoreguluj¹ce mechanizmy kontroli, które
pozwol¹ uwiarygodniæ siê sensownym organizacjom. Wydaje siê, ¿e inicjatywa
FFP, o ile uda siê prze³amaæ ogromne trudnoci, mo¿e doprowadziæ nie tylko do
powstania fundacyjnego znaku jakoci, ale w ogóle do wypracowania procedur i standardów dla wszystkich organizacji pozarz¹dowych.
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PS Chocia¿ zakusy administracji rz¹dowej ograniczenia wolnoci dzia³ania spo³ecznego dotycz¹ na razie jedynie fundacji, stowarzyszenia te¿ nie mog¹ spaæ zupe³nie spokojnie. Dla przyk³adu, w radiowym programie Rodzina rodzinie (28 padziernika br.)
us³ysza³em wypowiedzi, które udowadnia³y, ¿e powodem zagro¿enia m³odych ludzi wstêpowaniem do ró¿nego rodzaju sekt jest... prawo o stowarzyszeniach, które umo¿liwia ju¿
15 osobom za³o¿enie organizacji.

Czy powstanie karta etyczna organizacji
pozarz¹dowych?
Asocjacje nr 1/1996

Organizacje obywatelskie funkcjonuj¹ na podstawie przepisów prawa (ró¿nych w ró¿nych krajach), ale jest to tylko jeden rodzaj zasad, które je obowi¹zuj¹. Nieprzestrzeganie zasad okrelanych w tym tekcie jako etyczne nie poci¹ga
za sob¹ bezporednio skutków prawnych, ale oceniane jest w spo³ecznoci jako
naganne. Zasady takie powstaj¹ albo w wyniku wieloletniej ewolucji i opieraj¹
siê na tradycji, lub te¿ w oparciu o pewien spisany kodeks (najczêciej te¿ ustalony na podstawie pewnej tradycji). (...)
Jednak ostatnio wiele zaczê³o siê mówiæ o potrzebie opracowania Karty etycznej organizacji pozarz¹dowych. Jest to odpowied, z jednej strony, na negatywne
postrzeganie dzia³alnoci spo³ecznej (g³ównie fundacji), z drugiej za, na d¹¿enie
administracji pañstwowej do zwiêkszenia kontroli nad organizacjami pozarz¹dowymi. Sta³o siê bowiem jasne, ¿e je¿eli sektor sam nie wypracuje pewnych zasad
samokontroli i samoregulacji, to normy takie zostan¹ mu narzucone z zewn¹trz.
Trudnoci ze stworzeniem Karty dotycz¹ zarówno braku jasnych standardów,
braku wypracowanych procedur, które mia³y doprowadziæ do jej uchwalenia, jak
i braku mechanizmów pozwalaj¹cych na kontrolê przestrzegania zasad.

Zasady dzia³alnoci
Wiele jest doæ oczywistych zagadnieñ, które Karta powinna normowaæ 
powinna na przyk³ad okrelaæ, co to jest dzia³alnoæ nie dla zysku, jakie s¹ granice wspó³pracy z innymi sektorami, za którymi koñczy siê niezale¿noæ organizacji, jak powinno siê rozliczaæ spo³eczne pieni¹dze. K³opoty zaczynaj¹ siê, gdy
normy te trzeba dookreliæ. Czy dzia³alnoæ nie dla zysku oznacza unikanie dzia³alnoci gospodarczej? Jaki procent dochodów powinna organizacja przeznaczaæ
na w³asn¹ administracjê? itd.
W rzeczywistoci nie ma jednoznacznych odpowiedzi na te pytania, tak jak
nie ma jasnej definicji, co to jest organizacja pozarz¹dowa. Wbrew dominuj¹cemu
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w potocznej wiadomoci dzia³aczy sektora przekonaniu o tym, ¿e organizacje
wiêcej ³¹czy, ni¿ dzieli, pocz¹tkowy okres poszukiwania form dzia³alnoci narzuci³ kilka ró¿nych strategii przetrwania.
Istniej¹ wiêc przede wszystkim dwie formy prawne, tzn. fundacje i stowarzyszenia (i to tylko w wypadku, gdy zostawimy na boku dyskusje na temat, na
ile grupy nieformalne, Kocio³y, zwi¹zki zawodowe itp. mieszcz¹ siê w formule trzeciego sektora). Chêæ opracowania wspólnej dla tych obu form normy
etycznej  umo¿liwiaj¹cej jasne okrelenie zasad finansowania dzia³alnoci
spo³ecznej  nie mo¿e przekrelaæ podstawowej ró¿nicy, jak¹ jest korporacyjna
lub finansowa podstawa ich dzia³alnoci. W dodatku nie istnieje ostra granica
miêdzy nimi149 . A przecie¿ podstaw¹ etycznego dzia³ania dla stowarzyszeñ
powinna byæ przede wszystkim wewnêtrzna demokracja, podczas gdy dla fundacji  przejrzysta gospodarka finansowa i odpowiedzialnoæ (nie tylko moralna) tych, którzy zawiaduj¹ pieniêdzmi.
Po drugie, mamy do czynienia z organizacjami ma³ymi i du¿ymi. S³usznie
zwróci³a na to uwagê Ma³gorzata Pleban na spotkaniu w Senacie: Grozi nam to,
¿e staraj¹c siê nie dopuciæ do tolerowania nadu¿yæ wród tych najwiêkszych
organizacji, zbudujemy przepisy czy postawimy tego typu organizacjom wymagania tak szczegó³owe i tak du¿e, ¿e najcenniejsze z nich, czyli zajmuj¹ce siê
bezp³atnie prac¹ spo³eczn¹ w terenie, maj¹ce czasem jedn¹ osobê zatrudnion¹ na
etacie, ewentualnie ksiêgow¹ na pó³ etatu  zwyk³¹ ksiêgow¹, nie znaj¹c¹ siê na
jakich bardzo skomplikowanych sprawach, tylko na podstawach tego fachu 
w ogóle nie bêd¹ mog³y dzia³aæ150 .
Kolejnym pytaniem jest, czy rzeczywicie takie same zasady powinny obowi¹zywaæ fundacje realizuj¹ce w³asne programy i te tylko rozdzielaj¹ce pomoc
finansow¹. Jak w tych pierwszych mierzyæ koszty administracyjne?
A co z ró¿nicami w bran¿ach? Prawd¹ jest, ¿e wiêkszoæ problemów organizacji dzia³aj¹cych na polu kultury i pomocy spo³ecznej daje siê sformu³owaæ w
jednolitych postulatach  na przyk³ad jasnych zasad finansowania z bud¿etu itp.
Ale czy na pewno zasady etyczne, którymi kieruj¹ siê organizacje charytatywne i
organizacje artystyczne mo¿na sformu³owaæ w jednakowy sposób? Czy humanitarna zasada pomagania wszystkim bez wzglêdu na kolor skóry, wyznanie, zdolnoci obowi¹zuje w sferze sztuki? A mo¿e kodeks etyczny nie powinien
rozstrzygaæ takich kwestii?
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych wiele z powstaj¹cych organizacji pozarz¹dowych wybiera³o formê prawn¹
fundacji czy stowarzyszenia w du¿ej mierze przypadkowo. Zdarza³y siê sytuacje, gdy w fundacjach zbierano
sk³adki cz³onkowskie i stosowano demokratyczne procedury wyboru w³adz.
150
Red.: Materia³y z konferencji, która odby³a siê 12 czerwca 1995 r. ukaza³y siê w formie powielonej, wydanej
przez Wydawnictwo Sejmowe.
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To tylko niektóre z problemów, przed którymi stan¹ twórcy Karty, pytañ, które
w koñcowym efekcie prowadz¹ do podstawowej kwestii, co powinien zawieraæ ten
dokument. Czy ma byæ dla wszystkich, czy te¿ powstaæ ma kilka wariantów, czy
ogólne sformu³owania wystarcz¹, czy wreszcie w ogóle sformu³owanie tych zasad dzi, choæ niew¹tpliwie konieczne, jest mo¿liwe?

Trzy strategie uchwalania Karty
Jednym z problemów, które trzeba rozstrzygn¹æ, zanim jeszcze dojdziemy do
problemów szczegó³owych, jest pytanie, kto w imieniu organizacji ma tak¹ Kartê przygotowaæ. Istniej¹ trzy mo¿liwoci:
Demokratyczna  Karta powstaje w wyniku pewnych procedur demokratycznych, konsultacji, g³osowañ. Z jedn¹ z takich prób (nieudan¹, dodajmy) mielimy do czynienia podczas konferencji 10 czerwca 1995 r. w Krakowie151. Wspólne
wypracowywanie zestawu zasad jest nies³ychanie trudne i obarczone niebezpieczeñstwem, i¿ pragn¹c zadowoliæ wszystkich, nie uda siê okreliæ sztywnych kryteriów oceny  co oznaczaæ bêdzie brak realnego znaczenia Karty.
Arystokratyczna  Karta przygotowywana jest przez kilka znanych instytucji pozarz¹dowych, które ciesz¹ siê autorytetem, a z racji swojej dzia³alnoci
znaj¹ problemy tak¿e innych organizacji. Organizacje te ustalaj¹ zasady, wed³ug
których zobowi¹zuj¹ siê dzia³aæ, tworz¹c w ten sposób rodzaj elitarnego klubu.
Ka¿da organizacja, która zobowi¹¿e siê do przestrzegania tych zasad i zezwoli na
jaki rodzaj kontroli, wchodzi do klubu, zyskuj¹c tym samym na presti¿u.
Porednia  w której Karta jest przygotowana przez jak¹ grupê osób, a nastêpnie poddana, przynajmniej czêciowej, demokratycznej weryfikacji. W tej chwili
jest ona najbardziej prawdopodobna. Forum Fundacji Polskich mo¿e w ramach
swoich struktur wygenerowaæ i demokratyczne zaakceptowaæ pewien zbiór zasad,
który bêdzie zasadami obowi¹zuj¹cymi cz³onków Forum. Równoczenie jednak
samo Forum uzyska pewnoæ, ¿e organizacje bêd¹ce cz³onkami spe³niaj¹ przyjête
standardy. Z tego te¿ powodu bêdzie mog³o rêczyæ za nie przed sponsorami.
Z drugiej strony, przygotowywane ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych mo¿e byæ okazj¹ do demokratycznej weryfikacji Karty bêd¹cej zbiorem
zasad zaakceptowanych przez bardzo ró¿ne organizacje pozarz¹dowe.

Kontrola organizacji
Problemem, który musi siê narodziæ zaraz po uchwaleniu Karty, jest kontrola
przestrzegania zasad w niej zawartych. W obecnym systemie prawnym jedynie
151
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udzia³ w strukturze parasolowej (takiej jak FFP) mo¿e byæ okazj¹ do weryfikacji
moralnoci organizacji. Jako demokratyczna struktura mo¿e ona bowiem
uchwaliæ zarówno zasady systemu kontroli, jak i kary za nieprzestrzeganie zasad. Jak inaczej mo¿na bowiem wymusiæ na niezale¿nych organizacjach poddanie siê weryfikacji i jakie sankcje za nieprzestrzeganie zasad mo¿na zastosowaæ?
Z kolei zmiany prawne  na przyk³ad stworzenie specjalnej komisji nadaj¹cej
status non-profit  budziæ bêdzie ogromny sprzeciw rodowiska. Kto bowiem
mia³by w takiej komisji zasiadaæ? Je¿eli przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, to kto ich bêdzie wybiera³? Je¿eli przedstawiciele administracji, jak zapewniæ niezale¿noæ dzia³añ pozarz¹dowych od pañstwa? Byæ mo¿e takim cia³em
mog³aby byæ specjalna Komisja przy Senacie RP?

Czy Karta powstanie?
Mam nadziejê, ¿e tak. Co wiêcej  s¹dzê, ¿e powstanie ich kilka, dalekich od
doskona³oci, ale te¿ do tej doskona³oci nas przybli¿aj¹cych. Musimy bowiem,
z jednej strony, wypracowywanie zasad funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych w naszych warunkach spo³eczno-prawnych traktowaæ jako wieloletni proces, z drugiej za strony  nie mo¿emy czekaæ, a¿ zrobi to za nas historia.

Etyka i kontrola organizacji pozarz¹dowych
w Polsce czasu transformacji
SOCIUS nr 1/1996

Ruch organizacji pozarz¹dowych w Polsce po roku 1988 traktowaæ nale¿y
jako zupe³nie nowe zjawisko. Wprawdzie istnia³y wczeniej organizacje oficjalne, które  choæ ca³kowicie uzale¿nione od rz¹du  w codziennych dzia³aniach
czêsto dobrze wykonywa³y swoj¹ pracê (na przyk³ad przy Towarzystwie Przyjació³ Dzieci funkcjonowa³y oddolnie tworzone, prê¿nie dzia³aj¹ce grupy rodziców dzieci z ró¿nymi niepe³nosprawnociami). Do tego dochodzi³y tworzone od
1984 r. niezbyt liczne, niezale¿ne fundacje (wczeniej pañstwo socjalistyczne ich
nie tolerowa³o). Powstawa³y te¿ (czêsto na wpó³ oficjalnie) liczne inicjatywy, od
1986 r. walcz¹ce o mo¿liwoæ legalnego dzia³ania (np. towarzystwa owiatowe,
gospodarcze, komisje zak³adowe Solidarnoci itp.). Jednak nowe warunki polityczno-gospodarcze wymusi³y  nawet wród istniej¹cych niezale¿nych inicjatyw  daleko id¹ce zmiany. Przyk³adem niech bêdzie tu jedna z najwa¿niejszych
instytucji trzeciego sektora  Fundacja im. Stefana Batorego, która w 1989 r.
musia³a dokonaæ wewnêtrznych korekt  zarówno co do g³ównego celu swojej
dzia³alnoci, jak i struktury organizacyjnej.
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Masowy wzrost liczby powstaj¹cych organizacji oraz brak jasnych zasad dzia³ania wymusi³ na organizacjach poszukiwanie  jak to okreli³ Kuba Wygnañski,
dyrektor Banku Informacji o Organizacjach Pozarz¹dowych KLON/JAWOR 
strategii indywidualnego przetrwania. Znaczy³o to, i¿ w walce o bardzo ograniczone rodki finansowe wygrywa³ ten, kto umia³ nawi¹zaæ indywidualne kontakty w kraju i zagranic¹. Z uwagi na brak jasnych zasad przyznawania pieniêdzy
z bud¿etu (nieprzygotowane by³y do takiej formy wspó³pracy zarówno organizacje, jak i sama administracja152) liczy³a siê nie tylko fachowoæ, ale i umiejêtnoæ
dotarcia do odpowiednich osób. Ka¿da organizacja dzia³a³a na swój w³asny
sposób, wypracowuj¹c w³aciwe sobie standardy. Niektóre funkcjonowa³y na
granicy tego, co dzi nazwalibymy patologi¹: przetrzymuj¹c dotacje na wysokooprocentowanych kontach, wydaj¹c pieni¹dze nie do koñca zgodnie z przeznaczeniem, nie rozliczaj¹c siê z donatorem itp. Trudno jednak uznaæ to za grzech
pierworodny sektora  raczej za nieuchronny efekt gwa³townych przemian. Poredni¹ przyczyn¹ by³a tu tak¿e niedoskona³oæ przepisów prawnych, co potwierdza raport Forum Fundacji Polskich (najwiêkszej organizacji parasolowej):
niespójnoæ konstrukcji prawnych (...) doprowadza do sytuacji patologicznej.
Czy dzia³anie organizacji, które mimo niesprzyjaj¹cych warunków nie zatraci³y
w wiêkszoci przypadków swojej misji, nie zas³uguje na pochwa³ê, a nie naganê?
Podobne problemy prze¿ywa³ w tym okresie równie¿ sektor gospodarczy  tzw.
szara strefa, w której unikanie p³acenia podatków by³y czym naturalnym.
Brak tradycji spowodowany dzia³aniami pañstwa w okresie komunizmu i dodatkowo czas walki o przetrwanie nie sprzyja³y wypracowaniu standardów
wspólnych dla wszystkich organizacji. Dostosowanie siê do bie¿¹cej sytuacji,
poszukiwanie wzorców dzia³ania w ró¿nych krajach zachodnich (w zale¿noci
od posiadanych kontaktów) przynios³o ró¿norodnoæ organizacji w Polsce: od
du¿ych fundacji dotuj¹cych i tzw. operating fundations, poprzez fundacje zarobkowe i ¿ebracze (które de facto s¹ formami zrzeszenia ludzi  zdarza siê, ¿e jako
jedno ze róde³ finansowania podawane s¹ sk³adki cz³onkowskie), wreszcie quasistowarzyszeñ, które w rzeczywistoci niczym siê nie ró¿ni¹ od fundacji ¿ebraczych (pracuje tylko zarz¹d, a inni cz³onkowie nie interesuj¹ siê dzia³alnoci¹
stowarzyszenia) a¿ po ca³¹ gamê typowych stowarzyszeñ. Nale¿y do tego dodaæ
jeszcze wszelkiego rodzaju inicjatywy nieformalne czy afiliowane przy urzêdach
samorz¹dowych, parafiach itp.
W chwili obecnej zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia musz¹ byæ przygotowane na kontrolê Izby Skarbowej, za fundacje dodatkowo (jako ¿e ka¿da przypisana jest odrêbnemu resortowi) powinny siê liczyæ z nadzorem ministerialnym.
152
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Jednak to nie nadzór ministerialny, lecz raporty Najwy¿szej Izby Kontroli wytworzy³y wokó³ organizacji pozarz¹dowych, zw³aszcza fundacji, klimat nieufnoci. Wprawdzie wspomniane raporty dotyczy³y niewielkiej czêci fundacji
(i to tylko tych, które finansowane s¹ z bud¿etu pañstwa), ale tego typu dane
zwykle ³atwo s¹ uogólniane. Konsekwencj¹ jest dzi niechêæ potencjalnych sponsorów, administracji lokalnej czy mediów nawet do organizacji dzia³aj¹cych w
dobrych intencjach.
Z drugiej strony, propozycje rz¹dowe dotycz¹ce nowelizacji prawa coraz czêciej zmierzaj¹ do ograniczenia dotychczasowych form dzia³alnoci, zwiêkszenia
kontroli ze strony administracji, co budzi wród organizacji zrozumia³y niepokój i
chêæ przeciwdzia³ania tym tendencjom. Coraz powszechniejsze staje siê przekonanie o potrzebie wypracowania przez same organizacje standardów dzia³alnoci nonprofit  w przeciwnym razie zrobi to za nie administracja pañstwowa.
Tak powsta³ pomys³ opracowania Karty etycznej organizacji pozarz¹dowych
okrelaj¹cej wewnêtrzne zasady, które powinny byæ przestrzegane przez organizacje. Prace nad takim dokumentem zosta³y podjête przez kilka niezale¿nych
orodków, ale trudno ju¿ teraz przes¹dzaæ o jego kszta³cie i treci. Wydaje siê
jednak, ¿e je¿eli ma on spe³niæ swoj¹ rolê, a wiêc byæ czym wiêcej ni¿ tylko
zbiorem powszechnie akceptowanych, ale nieprzestrzeganych zasad, musi on tê
polsk¹ specyfikê, polegaj¹c¹ w³anie na ró¿norodnoci, uwzglêdniaæ. (...)
Karta powinna tak¿e zawieraæ propozycje dotycz¹ce metod kontroli przestrzegania zawartych w niej zasad. Problem, jak taki system kontroli mo¿na zorganizowaæ, pojawi siê z pewnoci¹ zaraz po uchwaleniu dokumentu. W innym
przypadku pozostaje tylko ostracyzm rodowiskowy, który na tym poziomie
zorganizowania trzeciego sektora i bez mo¿liwoci oficjalnego zweryfikowania
zarzutów nie bêdzie skuteczny. Trzeba wiêc zastanowiæ siê nad mo¿liwoci¹ powo³ania  wzorem niektórych pañstw zachodnich  specjalnej komisji (mo¿e przy
Senacie RP, aby unikn¹æ uzale¿nienia od administracji) nadaj¹cej organizacji status
non-profit i mog¹cej go jej odebraæ. W sk³ad takiej komisji mogliby wchodziæ na
przyk³ad demokratycznie wybrani przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oraz
delegowani przedstawiciele wybranych ministerstw.
Powstanie Karty etycznej organizacji pozarz¹dowych to w tej chwili jeden
z najwa¿niejszych problemów inicjatyw obywatelskich w Polsce. Tylko tak uda
siê zahamowaæ negatywne (z punktu widzenia trzeciego sektora) tendencje
w legislacyjnych pracach kolejnych rz¹dów, a tak¿e rozpocz¹æ pracê nad zmian¹
nastawienia spo³eczeñstwa, które z jednej strony, jest szczodre wobec konkretnych potrzeb i inicjatyw, z drugiej za, przekonane o nieuczciwoci dzia³añ instytucji nienastawionych na zysk. W ten sposób zamknie siê w krótkiej historii
polskich organizacji pozarz¹dowych pierwsza faza rozwoju trzeciego sektora.
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Instytucjonalizacja mi³oci bliniego, czyli o etyce
organizacji pozarz¹dowych
Asocjacje nr 4/5 1996

Po artykule Czy powstanie karta etyczna organizacji pozarz¹dowych? dyskusja na temat Karty etycznej nabra³a nowych znaczeñ. Okaza³o siê bowiem, ¿e
chwytliwe has³o przez ka¿dego rozumiane jest trochê inaczej.
Doskonale pokazuje to trzeci numer lubelskiego LOS-u, który ukaza³ siê
pod znamiennym tytu³em Dlaczego potrzebujemy kodeksów etycznych (LOS nr
3/1996) w sporej czêci powiêcony tej tematyce. Spróbujmy wiêc sformu³owaæ
czêciowo polemiczne, a czêciowo uzupe³niaj¹ce uwagi do pewnych myli, które w tym numerze siê pojawiaj¹. Mo¿e taka dyskusja bêdzie kolejnym krokiem
w kierunku powstania Karty?

Dlaczego etyka?
W artyku³ach LOS-u widaæ wyran¹ niechêæ do tworzenia kodeksów etycznych jako takich, powstaj¹ one bowiem dlatego, ¿e w sprawach moralnoci panuje zbyt wielki pluralizm (Merecki, SDS, s. 4). W odniesieniu do trzeciego
sektora powód by³ podobny, oto wiadczone (...) przez techników us³ugi, wyrwane z mechanizmu samokontroli, jaka cechuje grupy samopomocowe, zaczê³y
rodziæ problemy natury etycznej (Andrzej Juros, s. 5). W sposób dobitny wyrazi³a to Patrycja Mikulska sugeruj¹c, ¿e jeli takie zasady trzeba umieszczaæ
w specjalnych kodeksach, to jest z nami le, bo albo nieuczciwoæ  a mo¿e
niedbalstwo  s¹ wród nas powszechne i aprobowane, albo te¿ nie jestemy zbyt
rozgarniêci i potrzebujemy podpowiedzi, jak w naszej pozarz¹dowej pracy stosowaæ proste i znane normy (s. 3).
Wniosek wydaje siê prosty, nie by³aby konieczna etyka sektora, gdybymy w
codziennym ¿yciu kierowali siê tradycyjnymi normami etycznymi. Niestety, nie
mogê siê z tym zgodziæ  i zapewne nie do koñca zgadzaj¹ siê z tym autorzy
LOS-u. Najbardziej tradycyjnie moralna osoba anga¿uj¹c siê w dzia³alnoæ spo³eczn¹ musi z koniecznoci dokonywaæ nieczystych wyborów etycznych. Kilka przyk³adów:
1. Do fundacji przychodzi osoba, która szuka pomocy finansowej dla swojego
chorego na raka dziecka, a nasza organizacja zajmuje siê jedynie dzieæmi z
zespo³em Downa. Jako osoba prywatna mo¿emy jej pomóc datkiem lub rad¹,
lecz jako przedstawiciele instytucji praktycznie nic nie mo¿emy zrobiæ  nie
mo¿emy przeznaczyæ pieniêdzy zebranych dla dzieci z zespo³em Downa nawet
na rzecz bardziej chorego dziecka. A mo¿e jest jakie wyjcie? Czy mo¿liwe
jest, abymy usprawiedliwiali siê przed sponsorem z nierozliczenia pieniêdzy
(np. na zabawki) koniecznoci¹ wsparcia osoby pilnie potrzebuj¹cej pomocy?
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2. Co innego, gdy do takiej pomocy obliguje nas nasza misja. Ale i tu czêsto
sytuacja nie jest czysta moralnie. Czy je¿eli w danej chwili nie mamy rodków finansowych na tak¹ pomoc, jestemy automatycznie rozgrzeszeni, czy
te¿ nale¿y najpierw pomóc potrzebuj¹cemu, rezygnuj¹c np. z wyp³aty dla
ksiêgowej (o ile w ogóle jakie pieni¹dze mamy na koncie) za jej pracê?
3. Co zrobiæ z kolei, gdy wniosek o niezbêdn¹, wed³ug nas, pomoc dla tej
osoby zostanie oddalony w demokratycznych procedurach decyzyjnych.
Albo odwrotnie, kto wbrew woli wiêkszoci bêdzie realizowaæ w ramach
organizacji cele ze wszech miar chwalebne? Reprezentuj¹c instytucje musimy stosowaæ inne zasady dzia³ania ni¿ w sytuacji indywidualnej. Nie oznacza to przecie¿ rezygnacji z w³asnej etyki  w sytuacjach, w których nasze
sumienie nie pozwala na zgodê, mo¿emy zrezygnowaæ z funkcji, etatu, mo¿emy sprawê nag³aniaæ, walczyæ. Jednak etyka dzia³ania organizacji pozarz¹dowych mo¿e siê w tym wypadku przydaæ. Etyka trzeciego sektora
nie jest bowiem etyk¹ ludzi w nim dzia³aj¹cych (niezale¿nie od tego, czy to
bêd¹ wolontariusze, liderzy czy op³acany personel), lecz okrela standardy
dla instytucji. W tym kontekcie problem jawi siê nam nie jako spór wokó³
mi³oci bliniego, lecz jako dylematy instytucjonalizacji konkretnej pomocy.

Miêdzy szkodliwym dyletanctwem a pu³apk¹ profesjonalizmu
Przeciwstawianie dzia³alnoci profesjonalnej spo³ecznemu zaanga¿owaniu
w wiêkszoci wypadków jest alternatyw¹ pozorn¹. Jednak trzeba zwróciæ uwagê
tu na pewne sytuacje krañcowe. Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e samopomoc bez pomocy
z zewn¹trz mo¿e okazaæ siê nieskuteczna (por. np. wywiad z Wand¹ Sztander153
w Asocjacjach nr 2/1996) lub wrêcz szkodliwa. Czy mo¿emy pozwoliæ, aby osoby, czêsto pe³ne dobrej woli, ale ow³adniête pomys³ami z gruntu szkodliwymi,
spokojnie pomaga³y innym? To nie jest sytuacja czysto hipotetyczna. W tym
samym numerze LOS-u znalaz³em tak¹ oto informacjê: Ruch Obrony Rodziny
i Jednostki wystêpowa³ wielokrotnie do kompetentnych instytucji pañstwowych
z konkretnymi propozycjami ograniczenia dzia³alnoci sekt w Polsce. By³ przy
tym reprezentowany bogaty materia³ dokumentalny, wiadcz¹cy o tragediach rodzin spowodowanych odejciem dzieci do sekt. Nasze dzia³ania bêd¹ nadal sz³y
w kierunku zaostrzenia warunków rejestracji sekt, kontroli ich dzia³alnoci i respektowania praw cz³owieka, które w sektach s¹ permanentnie ³amane (Anna £obaczewska, s. 12). Teoretycznie problem ten dotyczy sekt, ale przecie¿ mog¹ one
przyj¹æ formê prawn¹ stowarzyszenia. Oczywicie ekstremalnych przypadków bêdzie ma³o (przynajmniej czêci sekt nie mo¿na przecie¿ przypisaæ powy¿szych
153
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zarzutów), jednak problem zewnêtrznej oceny dzia³añ zupe³nie niezale¿nych stowarzyszeñ czy fundacji pozostaje.
Karta etyczna nie mo¿e okreliæ merytorycznych kategorii oceny takich sytuacji (byæ mo¿e uda siê je dookreliæ na poziomie bran¿), ale mo¿e wyznaczyæ pewne standardy, których nieprzestrzeganie powinno zostaæ napiêtnowane. Mo¿e za
taki standard uznaæ np. przestrzeganie w dzia³alnoci organizacji praw cz³owieka
i poszanowanie godnoci osoby lub np. okreliæ nieprzekraczalne granice dzia³añ
organizacji: organizacje pozarz¹dowe mog¹ dochodziæ swych praw wszelkimi prawnymi metodami, a w wyj¹tkowych wypadkach nawet niezgodnymi z prawem w
formie akcji obywatelskiego niepos³uszeñstwa, nigdy jednak za pomoc¹ przemocy.
Jasno okreli³oby to stosunek sektora na przyk³ad do pomys³u, aby stosowaæ terror
wobec tych zak³adów przemys³owych, które zatruwaj¹ rodowisko naturalne.
Wracaj¹c do alternatywy profesjonalizm  aktywnoæ spo³eczna, jest przecie¿
i druga strona medalu, która ukazuje profesjonalizm jako nieemocjonalne, urzêdnicze podejcie do dzia³añ spo³ecznych. Jasne wiêc s¹ w sektorze tendencje do
moralnie czystej idei anga¿owania siê spo³ecznego. Braku instytucjonalizacji,
przy której inicjatywy zostaj¹ zdominowane przez procedury techniczne (Juros, s. 5). Autorki opisuj¹ce w ostatnim numerze ASOCJACJI historiê powstawania Karty etycznej w Krakowie pominê³y wa¿n¹ polemikê (ju¿ na sali plenarnej),
gdy podczas uchwalania zasady bezinteresownoci w s³u¿bie dla spo³eczeñstwa
star³y siê pogl¹dy spo³eczników i przedstawicieli personelu organizacji (który poczu³ siê w ten sposób wyrzucony poza nawias sektora). Na niebezpieczeñstwa profesjonalizacji czêsto wskazuj¹ równie¿ ekolodzy154 .
W tym kontekcie musi siê pojawiæ pytanie dotycz¹ce wynagrodzeñ dla personelu, profesjonalistów, mened¿erów. W wypadku dzia³añ spo³ecznych s¹ to
problemy jak najbardziej etyczne, gdy¿ pieni¹dze na wynagrodzenia pochodz¹ z
tych samych róde³ co reszta bud¿etu organizacji. Liczenie na to, i¿ sama konkurencja w ramach sektora (podobnie jak to ma miejsce w prywatnych przedsiêbiorstwach) umo¿liwi rozs¹dne rozwi¹zanie, jest niebezpieczne. Na ile koszty
obs³ugi s¹ koniecznoci¹, a od którego momentu zaczyna siê ¿erowanie na ludziach wymagaj¹cych pomocy czy na niezaspokojonych potrzebach spo³ecznych?
Kto ma decydowaæ o podziale funduszy? Czy nie powinny istnieæ pewne ogólnie
przyjête normy?
Jak widaæ, kwestie organizacyjne i finansowe mog¹ byæ problemem etycznym. Jednak problem ten nie dotyczy tak banalnych kwestii, jak ta, czy siê rozliczaæ, czy nie, albo czy siê rozliczaæ uczciwie, czy nie (jak sugeruje to Patrycja,
s. 3). Chodzi o to, jak siê rozliczyæ, aby rzetelnie zdaæ relacjê ze swojej spo³ecznej
154
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dzia³alnoci. Mo¿na to traktowaæ przede wszystkim jako narzêdzie walki o dobre
warunki dla dzia³ania organizacji pozarz¹dowych i wtedy rzeczywicie zastanawiaæ siê, czy ten dokument ma siê nazywaæ kart¹ etyczn¹155 Jednak mo¿na traktowaæ to jako obowi¹zek moralny  nie tyle rozliczenia, co wystarczaj¹cego
rozliczenia  a tu, choæby dla komfortu psychicznego, warto stosowaæ siê do pewnych standardów. Jasne, ¿e warto podkrelaæ, i¿ takie etyczne zachowanie bêdzie
skuteczniejsze. Ale istota trzeciego sektora opiera siê przede wszystkim na wartociach, a nie na skutecznoci. Jestem w stanie polubiæ nieskutecznie broni¹c¹ swoich wartoci inicjatywê, nie polubiê nigdy bezwartociowej skutecznoci.

Nowelizacja prawa a koncepcja porz¹dku spo³ecznego
Patrycja w tekcie Spór o mi³oæ bliniego (s. 6) opisuje spotkanie Grupy
Roboczej Etyka. Wspomina przy okazji moje propozycje dotycz¹ce g³ównych
treci, które powinny zostaæ w Karcie zawarte. Powinny to byæ odpowiedzi na
pytania skierowane do nas samych (organizacji pozarz¹dowych):
 kim jestemy, czyli to¿samoæ sektora,
 jak dzia³amy, czyli zasady postêpowania, które akceptujemy,
 dok¹d d¹¿ymy, czyli co trzeba zmieniæ, aby nasze dzia³anie mog³o byæ
skuteczne.
To ostatnie pytanie niestety zosta³o w tekcie Patrycji zawê¿one do kwestii
rozwi¹zañ legislacyjnych, co stanowi³o podstawê konkluzji, i¿ dwie jej czêci
(tj. Karty  przyp. PF)  o to¿samoci sektora i zasadach postêpowania  to elementy w³aciwej karty etycznej. Uwa¿am, ¿e powinny byæ od tej trzeciej  prawnej  oddzielone (s. 7). Jednak, wed³ug mnie, w tej trzeciej czêci zawieraj¹ siê
najwa¿niejsze normy etyczne. Albowiem etyka nie mówi o tym, jak jest, jak byæ
mo¿e, ale o tym, jak byæ powinno. Potwierdzenie tego mojego g³êbokiego przekonania równie¿ znalaz³em w omawianym numerze LOS-u: problem samopomocy (co, jak rozumiem, traktowaæ mo¿emy w pewnym sensie jako synonim
problemów trzeciego sektora  przyp. PF) nale¿y odnieæ do konkretnej koncepcji cz³owieka oraz koncepcji porz¹dku spo³ecznego (Andrzej Juros, s. 6). Zmiany prawa  przynajmniej w krótkiej perspektywie  zale¿¹ od koniunktury
politycznej i mo¿liwoci (nie tylko ekonomicznych) spo³eczeñstwa. Za to wizja
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docelowych rozwi¹zañ, nieuwarunkowana ograniczeniami, nadaje kierunek tym
zmianom. Czy przypadkiem g³ównym powodem, dla którego tak trudno nam broniæ siê przed nowelizacj¹ ustawy o fundacjach, nie jest wród samych organizacji
brak jasnej wizji, czym ma byæ instytucja fundacji?
Nie mo¿emy poprzestaæ na obronie status quo sektora przed zakusami administracji. Musimy wiedzieæ, jak¹ chcemy mieæ Polskê, Europê, wiat. Zachowawczej roli pañstwa i bezdusznej woli rynku musimy przeciwstawiæ wiat wartoci.
Nie dlatego, aby obaliæ pañstwo i ograniczyæ rynek, ale dlatego, ¿e tylko w ten
sposób spo³eczeñstwo nasze bêdzie siê rozwijaæ.

Bezdyskusyjna potrzeba dyskusji
Asocjacje nr 3/1997

Trzeci sektor istnieje! Jestemy si³¹! Ronie znaczenie organizacji pozarz¹dowych!  wszyscy w to wierzymy lub przynajmniej chcielibymy wierzyæ. Czy
jednak nasze nadzieje nie przes³aniaj¹ tego, ¿e o sile sektora decyduje wspó³dzia³anie organizacji? Bez niego trzeci sektor to tylko mg³awica stowarzyszeñ i fundacji, gdzie sprzeczne lub tylko niepokrywaj¹ce siê interesy os³abiaj¹ siê
wzajemnie. To tylko czarna dziura, której ogromny potencja³ nie mo¿e bezporednio wp³ywaæ na warunki, w których funkcjonuje.
Te ogólne uwagi, o prawdziwoci których jestem przekonany, zilustrujê przyk³adem Karty etycznej. Od samego pocz¹tku bra³em aktywny udzia³ w dyskusji
na projektem tego dokumentu. Ju¿ w lipcu 1994 r. na ³amach Asocjacji redakcja
zamieci³a Miêdzynarodow¹ Deklaracjê Zasad i namawia³a do dyskusji nad jej
przydatnoci¹ w polskich warunkach. Potem bra³em udzia³ w dyskusji na spotkaniu zorganizowanym przez Forum Fundacji Polskich i na FIP-ie w Krakowie.
Asocjacje wspólnie z LOS-em zainicjowa³y dyskusjê prasow¹ na temat Karty.
W ramach konferencji przygotowuj¹cej IOFIP oraz w trakcie samego spotkania
ogólnopolskiego pracowa³em w zespole nad projektem Karty zasad. Póniej
uczestniczy³em jeszcze w dyskusji na temat Karty zarówno podczas spotkania
prowadzonego przez Aniê Sieprawsk¹ w Instytucie Pracy i Polityki Socjalnej
(w ramach seminarium przygotowuj¹cego ustawê o dzia³alnoci po¿ytku publicznego), jak i w dyskusjach w ramach seminarium organizowanego przez Zak³ad
Spo³eczeñstwa Obywatelskiego IFiS PAN.
Przypominam te fakty nie dlatego, ¿eby siê pochwaliæ swoj¹ aktywnoci¹, ale
po pierwsze, by w skrócie przypomnieæ historiê powstawania Karty, a po drugie
 wyjaniæ moje zdziwienie.
A zdziwi³em siê po raz pierwszy podczas II Forum Organizacji Pozarz¹dowych w Kielcach (6-7 grudnia 1996 r.). Okaza³o siê bowiem, ¿e dyskutowano
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tam nad projektem Karty z czerwca 1996 r. Osoby, które zorganizowa³y konferencjê, jakby nie zauwa¿y³y, ¿e od tego czasu dyskusja nad propozycj¹ posunê³a
siê daleko do przodu. Dwukrotnie ju¿ w miarê kompetentne gremia prowadzi³y
debatê w tej sprawie. Nowy projekt Karty zaakceptowali obecni na specjalnej
sesji uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych. Pytaniem wiêc
pozostaje, czy decyzja organizatorów o podjêciu dyskusji nad wersj¹ przed poprawkami wynika³a jedynie z niechêci do zdobycia ostatniej wersji, czy te¿ ze
wiadomego przekonania, ¿e poprawki te posz³y w z³ym kierunku. Jednak efekt
dyskusji156 wskazuje, ¿e w wielu kwestiach jej uczestnicy doszli do podobnych
wniosków, co i organizacje obraduj¹ce na I OFIP.
Drugi raz zaskoczony zosta³em ostatnim, 13. numerem Biuletynu Forum Fundacji Polskich. Znalaz³a siê tam propozycja Dekalogu NGO, która znów w najmniejszym stopniu nie odwo³uje siê do ju¿ przygotowanych propozycji. Rozumiem
fakt, i¿ Forum Fundacji wczeniej rozpoczê³o prace nad swoim projektem, ale
pomijanie milczeniem wysi³ków innych nie doprowadzi do stworzenia akceptowanego przez wiêkszoæ organizacji dokumentu.
Czas na konkluzje. Mo¿na podchodziæ do problemów, z jakimi borykaj¹ siê
organizacje, w ró¿ny sposób. Niektórzy stwierdz¹: im wiêcej ró¿nych pomys³ów siê materializuje, tym lepiej. Bowiem zalet¹ dzia³alnoci spo³ecznej jest
ró¿norodnoæ.
Ja bêdê jednak utrzymywaæ, ¿e w kwestiach zasadniczych nie ma sensu traciæ
czasu i rodków na dzia³ania równoleg³e. Trzeba zintegrowaæ si³y, aby osi¹gn¹æ
wspólny cel. Ró¿norodnoæ powinna byæ wa¿nym elementem dyskusji, ale nie
efektów prowadzonych dzia³añ.
Wed³ug mnie, kwestiê Karty zasad nale¿y traktowaæ jako problem ca³ego rodowiska. Bo tylko w sytuacji, gdy efektem bêdzie wspólny dla wszystkich organizacji dokument, stanowiæ on bêdzie prawdziw¹ kartê przetargow¹, na przyk³ad
w dyskusjach z administracj¹ publiczn¹. (...)

Podobieñstwa i rozbie¿noci pomiêdzy Kart¹ zasad
i Dekalogiem NGO
Porównanie tak ró¿nych dokumentów, jakimi s¹ Karta zasad organizacji pozarz¹dowych i Dekalog NGO, nie jest spraw¹ ³atw¹. Mimo to wydaje siê konieczne podjêcie przynajmniej próby, która umo¿liwi³aby dalsz¹ dyskusjê. (...)

156
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I. Co to jest organizacja pozarz¹dowa? Co to jest trzeci sektor?
W projekcie Karty uznano, ¿e pojêcie trzeciego sektora jest znacznie szersze
ni¿ pojêcie organizacji pozarz¹dowych. Za same organizacje pozarz¹dowe zdefiniowano przede wszystkim jako organizacje, których podstaw¹ dzia³alnoci
jest wolontarystyczne zaanga¿owanie i zewnêtrzne finansowanie (darowizny,
subwencje, dotacje). (...) Projekt Dekalogu za podstawê przyjmuje nie organizacje, lecz dzia³alnoæ pozarz¹dow¹, podejmowan¹ przez ró¿ne instytucje (w
tym zwi¹zki zawodowe i partie polityczne), ale i nieformalne grupy obywateli.
Wyrana jest tu tendencja do jasnego wykrelenia administracji z mo¿liwoci
uczestniczenia w inicjowaniu i dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych.
II. Cele dzia³alnoci
W Karcie uznano, ¿e organizacje powinny dzia³aæ na rzecz dobra wspólnego,
podczas gdy Dekalog poza dzia³aniem na rzecz celów spo³ecznie wa¿nych czy
u¿ytecznych przewiduje wszelkie dzia³ania obywateli dla realizacji ich celów
(choæby najg³upszych). (...)
III. Podstawowe ró¿nice
Podstawowa ró¿nica polega na tym, do kogo kierowane s¹ postulaty. Karta
zwraca siê do organizacji pozarz¹dowych okrelaj¹c zasady, jakimi powinny siê
kierowaæ w swoich dzia³aniach i na jakich podstawach powinny wspó³pracowaæ
z innymi organizacjami. Twórcy Dekalogu zwrócili siê w kierunku antycypowania rozwi¹zañ ustrojowych, czyli mo¿liwych do okrelenia jedynie przez ustawodawcê. Mamy wiêc zarówno prawnie nieznane pojêcie odp³atna dzia³alnoæ
statutowa, jak i konkretne propozycje rozwi¹zañ dotycz¹cych kwestii zmiany
s¹du rejestruj¹cego fundacje, zmian w systemie podatkowym czy zasad korzystania ze rodków publicznych.
IV. Podsumowanie
Oba dokumenty napisane s¹ innym jêzykiem, co dobitnie wiadczy o koniecznoci dopracowania siê przez organizacje w³asnej, jednoznacznej terminologii.
Mimo to widaæ wyranie, ¿e propozycja Karty idzie w kierunku zawê¿enia pojêcia organizacji pozarz¹dowej, podczas gdy Dekalog stara siê to pojêcie rozszerzyæ. Z drugiej strony, Karta bardziej jest nastawiona na wypracowanie zasad
dzia³ania w oparciu o zasady etyczne (dobro wspólne, prawa cz³owieka itp.),
podczas gdy Dekalog skierowany jest w stronê systemowych rozwi¹zañ prawnych, w ramach których powinny dzia³aæ organizacje.
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Konstytucja, dobro wspólne i po¿ytek publiczny
Asocjacje nr 4/1997

Wypowiadaj¹c siê w kwestiach publicznych u¿ywamy, czêsto wymiennie, takich okreleñ, jak dobro wspólne, wspólny interes, po¿ytek publiczny.
Podejmowane s¹ dzia³ania w interesie narodowym, interesie pañstwa czy
w celach spo³ecznie u¿ytecznych. Brak jasnych definicji tych pojêæ157 nawet
na gruncie prawa mo¿e budziæ spore emocje. Tym bardziej, i¿ w uchwalonej
przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji pojêcie dobra wspólnego pojawia
siê dwukrotnie: w Preambule  ... my, Naród Polski  wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (...) równi w prawach i powinnociach wobec dobra wspólnego
(...) oraz w artykule 82: Obowi¹zkiem obywatela polskiego jest wiernoæ Rzeczypospolitej oraz troska o dobro wspólne.
W LOS-ie nr 11/1996 Cezary Ritter w rubryce Wokó³ Karty Etycznej pokazuje ró¿nicê miêdzy kategoriami wspólny interes a dobro wspólne. Jedna
z cech ró¿ni¹cych te kategorie to kwestia podzielnoci zysków. Osi¹gniêcie
i realizacja dobra wspólnego jest mo¿liwa tylko wspólnym wysi³kiem oraz ¿e jest
ono niepodzielne (...), choæ zarazem jest ono osobistym dobrem ka¿dego cz³onka
spo³ecznoci. Czêsto rozró¿nienie tych kategorii mo¿e byæ bardzo trudne i uzale¿nione nie od istoty rzeczy, ale od stosowanej argumentacji. Trudno bowiem np.
rozró¿niæ, czy pomoc bezrobotnym jest w istocie nastawieniem siê na dobro wspólne, jakim niew¹tpliwie jest ka¿dy cz³onek danej spo³ecznoci, czy te¿ na wspólny interes, jakim s¹ mniejsze wydatki socjalne czy pokój spo³eczny.
Dobro wspólne jest kategori¹ etyczn¹, która w swej istocie podatna jest na
swoist¹ manipulacjê, choæ jak wskazuje to praktyka, raczej w³anie w formule
interesu wspólnego. Mo¿e byæ wtedy interpretowana w kategoriach ideologicznych. Przyjmijmy w uproszczeniu, ¿e prawica bêdzie chêtniej uto¿samiaæ
dobro wspólne z interesem narodowym, lewica z interesem spo³ecznym,
libera³owie z interesem wspólnym, a biurokraci z interesem pañstwa. Mamy
wiêc kategoriê interesu jako pewn¹ interpretacjê dobra wspólnego. St¹d s³uszna
wydaje siê cytowana przez Rittera uwaga ks. Kondzieli, ¿e odwo³ywanie siê do
dobra wspólnego, argumentacja z pozycji dobra wspólnego jest zabiegiem dopuszczalnym i w pe³ni zasadnym tylko wtedy, gdy siê ka¿dorazowo okreli, czym
ono jest w swej istocie i jaka jest jego treæ.
Nie da siê jednak dobra wspólnego okreliæ przez g³osowanie, i to nie tylko
dlatego, ¿e wiêkszoæ nie mo¿e decydowaæ o tym, co jest dobre dla mniejszoci.
157
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Np. o interpretacjach zapisu w ustawie o fundacjach: Fundacja mo¿e byæ ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów spo³ecznie lub gospodarczo u¿ytecznych
pisalimy we wk³adce do Asocjacji nr 10/1995. Co ciekawe, je¿eli Konstytucja zostanie przyjêta, to bêdzie
mo¿na próbowaæ zakwestionowaæ ten artyku³ ustawy o fundacjach jako niezgodny z ustaw¹ zasadnicz¹.
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Zawsze bowiem istnieje mo¿liwoæ, ¿e choæ wszyscy s¹ za, to w rzeczywistoci nie opowiadaj¹ siê za wspólnym dobrem. Problem, czy wprowadzenie tej
kategorii do Konstytucji nie jest form¹ poredni¹ odwo³ywania siê do prawa naturalnego, pozostawmy prawnikom. Dla nas najwa¿niejsze jest pytanie: jak siê
ma do tego kategoria po¿ytku publicznego?
Wydaje siê, ¿e w istocie jest to próba okrelenia dobra wspólnego w kategoriach prawnych, a wiêc z za³o¿enia niedoskona³ych. Po¿ytek publiczny jako
próba definicji dobra wspólnego ma jednak pewne zalety. W pañstwie prawa
stanowi ona wytyczne zarówno dla rz¹dz¹cych, jak i rz¹dzonych, dla wszystkich
 bez wzglêdu na pogl¹dy i uznawane wartoci. Z drugiej strony, mo¿liwa
jest zmiana prawa w wyniku uzgadniania stanowisk, a wiêc nie jest to definicja
z za³o¿enia niezmienna. Czy jednak projekt ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego158 dobrze definiuje to pojêcie dodaj¹c, ¿e równie¿ Rada Ministrów
mo¿e w drodze rozporz¹dzenia okrelaæ dodatkowe zadania? Czy nie powinno
byæ tak, ¿e po¿ytek publiczny definiuj¹ w³anie zapisy Konstytucji, a jedynie ich
uszczegó³owienie mo¿e byæ przedmiotem zainteresowania ustawy?
Czepiam siê, to prawda. Ale pojêciowy ba³agan, którym siê pos³ugujemy, który jako odbicie rzeczywistoci pojawia siê i w samym prawie, utrudnia ¿ycie.
Wypracowanie wspólnego jêzyka nawet wród samych dzia³aczy i pracowników organizacji pozarz¹dowych jest czym niezbêdnym. Ale do tego nie wystarczy wymyliæ kolejnych definicji (lub, co gorsza, kolejnych pojêæ). Trzeba tu
zbiorowego wysi³ku, s³uchania (czytania), co maj¹ do powiedzenia inni. Ustosunkowywania siê do ich propozycji. Wypracowywania zasad porozumienia.
Niestety, czytaj¹c wydawnictwa pozarz¹dowe, czasopisma  mam wra¿enie, ¿e
ka¿dy albo promuje swoje rozumienie pojêæ, albo bezmylnie stosuje kalki jêzykowe. Nie spotka³em siê (bardzo ucieszy³bym siê, gdyby kto wykaza³, ¿e
nie mam racja) np. przy definiowaniu trzeciego sektora, aby kto powo³ywa³
siê lub krytykowa³ inne definicje. Jêzyk jest przecie¿ dobrem wspólnym 
i to nie tylko w zakresie poprawnoci jêzykowej, ale tak¿e z uwagi na jego
mo¿liwoci komunikacyjne. A obowi¹zkiem obywatela polskiego jest (...) troska o dobro wspólne.

158
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Warto tu, aby jeszcze bardziej skomplikowaæ prawne aspekty pojêæ, przytoczyæ fragment krakowskiej dyskusji nad projektem ustawy (20 stycznia 1997 r.), gdzie zwrócono uwagê na sprzecznoæ pomiêdzy proponowanym okreleniem »po¿ytek publiczny« a istniej¹c¹ ju¿ i cile zdefiniowan¹ »u¿ytecznoci¹ publiczn¹«
(ustawa o samorz¹dzie terytorialnym (art. 9) oraz ustawa o gospodarce komunalnej, która obejmuje ca³okszta³t zadañ w³asnych gminy maj¹cych na celu zaspokajanie bie¿¹cych potrzeb obywateli.
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Karta zasad a ustawa o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego
Asocjacje nr 3/1997

Negatywny obraz dzia³alnoci spo³ecznej (w tym przede wszystkim fundacji)
w wiadomoci spo³ecznej by³ jedn¹ z g³ównych przyczyn, dla których organizacje pozarz¹dowe podjê³y pod koniec 1995 r. pracê nad Kart¹ zasad. Rz¹d przygotowa³ restrykcyjn¹ nowelizacjê ustawy o fundacjach i wygl¹da³o na to, ¿e tylko
samokontrola jest szans¹ na utrzymanie pozarz¹dowego status quo.
Propozycja ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i ciche wycofanie siê
administracji z propozycji dotycz¹cej ustawy o fundacjach sta³o siê, moim zdaniem, powodem spadku zainteresowania organizacji samokontrol¹. Powody wydaj¹ siê oczywiste.
Po pierwsze, intencj¹ Karty mia³o byæ przede wszystkim umo¿liwienie organizacjom, które w sposób sumienny realizuj¹ swoje cele, otrzymania swoistego
b³ogos³awieñstwa, które pozwoli³oby prze³amywaæ im mur nieufnoci zarówno u publicznych, jak i prywatnych partnerów. Propozycja ustawy (wed³ug mnie,
niedookrelaj¹ca, czy jest po to, aby oddzieliæ organizacje dobre od z³ych,
czy te¿, aby stworzyæ swego rodzaju elitê) rozbudzi³a nadziejê, ¿e certyfikat
du¿o skuteczniej spe³ni rolê owego b³ogos³awieñstwa.
Po drugie, ewentualne przyjêcie ustawy stworzy zupe³nie nowe warunki funkcjonowania dla sporej czêci organizacji. W tej sytuacji intencja twórców Karty,
aby by³a ona podstaw¹ do wyeliminowania najczêstszych patologii w dzia³aniach
stowarzyszeñ i fundacji, tak¿e straci³a swoj¹ aktualnoæ. W nowych warunkach
od nowa trzeba bêdzie siê uczyæ na b³êdach (nowych).
Po trzecie, Karta mia³a spe³niaæ funkcjê samookrelenia trzeciego sektora i
przygotowania zasad tworzenia wspó³pracy miêdzy organizacjami. W tej kwestii
ustawa proponuje pewne formy reprezentacji159, ale jak mia³oby dojæ do wy³onienia tej reprezentacji  nie wiadomo.
W zwi¹zku z tym nie widzê na tym etapie mo¿liwoci pracy nad dopracowywaniem Karty zasad w formie przyjêtej na I OFIP. Trzeba albo wróciæ do zarzuconego
poziomu dyskusji o wartociach, a nie praktycznych rozwi¹zaniach, i tworzyæ Kartê etyczn¹, albo poczekaæ, a¿ rozstrzygn¹ siê losy ustawy. Wtedy potrzeba Karty
zasad pojawi siê ze zdwojon¹ si³¹ (nieuchwalenie ustawy) lub wprowadzenie jej
w ¿ycie stworzy nowe potrzeby samookrelenia i samokontroli.

159
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Red.: W kolejnych projektach ustaw to siê zmienia³o, ale ogólna idea najczêciej jest podobna, przedstawiciele organizacji (jak wybrani  nie wiadomo) maj¹ braæ udzia³ w specjalnej komisji.
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Zielona Karta Etyczna? 160
Asocjacje nr 6/2000

Istniej¹ca od 1996 r. Karta zasad dzia³ania organizacji pozarz¹dowych, mimo
¿e niekwestionowana przez nikogo, nie spowodowa³a znacz¹cych zmian w funkcjonowaniu organizacji pozarz¹dowych. Jej zapisy nie doczeka³y siê praktycznych interpretacji, a organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw
Pozarz¹dowych konkurs B¹d jawny  wydaj raport roczny nie spe³ni³ pok³adanych w nim oczekiwañ.
Win¹ za ten stan rzeczy czêciowo mo¿na obarczyæ limacz¹ce siê prace nad
ustaw¹ o wspó³pracy administracji publicznej z organizacjami pozarz¹dowymi (która
mia³a prawnie okreliæ przynajmniej czêæ standardów dzia³ania organizacji). Jednak dotychczasowe dowiadczenia przekonuj¹, ¿e dyskusja nad kart¹ etyczn¹ ekologów  o ile ma byæ wa¿nym elementem integruj¹cym i wzmacniaj¹cym dzia³ania
spo³eczne  musi odejæ od ogólników i skoncentrowaæ siê na mo¿liwych do weryfikacji (tzn. wskazania, kto przestrzega ich, a kto nie) zasadach.
Wydaje siê, ¿e najlepiej oprzeæ rozwa¿ania na g³ównych dylematach, z którymi organizacje borykaj¹ siê na co dzieñ. Wed³ug mnie, jest kilka takich podstawowych zagadnieñ: czêæ z nich dotyczy dzia³ania pojedynczych organizacji, inne
ca³ego ruchu organizacji ekologicznych. Prezentuj¹c poni¿ej te, które, jak s¹dzê,
zas³uguj¹ na uwagê, zapraszam do dyskusji. Czy rzeczywicie poruszane kwestie
s¹ istotne dla ruchu ekologicznego, czy proponowane kierunki ich skodyfikowania
mog¹ byæ przyjête przez ekologów i w koñcu  co wa¿nego umknê³o tej analizie.

1. Zapisy dotycz¹ce poszczególnych organizacji
Pierwszym pytaniem, które budzi spore kontrowersje w ruchu, jest pytanie:
co to jest organizacja pozarz¹dowa? Dyskusja nad tym, czy fundacja jest organizacj¹ spo³eczn¹, nie jest  jak sugeruj¹ niektórzy  pozbawiona zupe³nie sensu.
Jednak w³aciwe pytanie powinno brzmieæ: które fundacje i stowarzyszenia s¹
organizacjami pozarz¹dowymi?
Pozarz¹dowe Organizacje Ekologiczne to stowarzyszenia lub fundacje, które s¹:
 niezale¿ne, tzn. nie zale¿¹ od jednego ród³a finansowania (z jednego ród³a mo¿e pochodziæ mniej ni¿ 50 proc. rocznych realnych  tzn. np. bez
pracy wolontariuszy  wp³ywów),
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Red.: Dyskusja wokó³ Karty etycznej (poza systematyczn¹ prac¹ Stowarzyszenia na rzecz FIP) nabra³a burzliwego charakteru przy okazji problemu tzw. ekoharaczy  czyli przypadków wycofywania skarg do NSA 
uniemo¿liwiajacych inwestorom rozpoczêcie budowy  za odpowiedni¹ dotacjê (por. Asocjacje nr 8-9/2000,
4-5/2001).
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 samorz¹dne, tzn. nie zale¿¹ bezporednio od ¿adnej firmy, instytucji czy
osoby (np. fundatora), ale od w³asnych struktur, które podlegaj¹ kontroli
wewnêtrznej.
 stawiaj¹ sobie cele zgodne z szeroko rozumian¹ ekologi¹.
Je¿eli ta definicja by³aby do zaakceptowania, moglibymy posun¹æ siê dalej,
do problemów bardziej szczegó³owych.
ród³a finansowania
Finansowanie dzia³añ ekologicznych jest niew¹tpliwe najbardziej dra¿liw¹
kwesti¹. Zadajmy wiêc kilka dra¿liwych pytañ:
Czy finanse organizacji powinny byæ jawne?
Przy czym jawnoæ oznacza tu nie tylko wydawanie ogólnodostêpnych sprawozdañ (czêsto nie do zrozumienia), ale równie¿ politykê informacyjn¹ maj¹c¹
na celu zapoznawanie spo³eczeñstwa z podstawami finansowymi dzia³añ organizacji. Jawnoæ ta powinna dotyczyæ nie tylko ca³oci bud¿etu organizacji, ale
równie¿ poszczególnych akcji czy projektów. Zdajê sobie sprawê, ¿e to daleko
id¹ce wezwanie i byæ mo¿e trzeba je doprecyzowaæ. Jednak pomimo ¿e jawnoæ
taka mo¿e w niektórych wypadkach utrudniaæ dzia³alnoæ  szczególnie ma³ych
organizacji, to jednak nie sposób samoograniczaæ niepokoj¹cych zjawisk w bran¿y
ekologicznej bez jawnoci finansów.
Od kogo braæ?
Po pierwsze, doæ oczywiste przekonanie, ¿e nie nale¿y braæ pieniêdzy od
niepoprawnych niszczycieli rodowiska, dalekie jest od jednoznacznoci. Byæ
mo¿e przygotowana w oparciu o bardzo jasne kryteria lista trucicieli mog³aby
tê sprawê rozwi¹zaæ.
Innym pytaniem jest finansowanie akcji z za³o¿enia ekologicznych  a w istocie przynosz¹cych g³ówny zysk sponsorom. Chodzi tu zarówno o typowy sponsoring  czyli formê reklamy firm, jak i dzia³ania bezporednie  np. promocji
ekologicznych towarów, ksi¹¿ek itp.
Ró¿nego rodzaju festyny, pe³ne plastikowych naczyñ, przyroda zadeptywana
przez tysi¹ce osób, którym nawet przez myl nie przejdzie, jaki jest cel imprezy,
to tylko jeden z przyk³adów.
Id¹c dalej tym tropem trzeba odpowiedzieæ na pytanie, czy braæ pieni¹dze od
fundacji, których kapita³ pochodzi z niepewnego ród³a, oraz czy braæ od instytucji rz¹dowych czy samorz¹dowych, które równoczenie dofinansowuj¹ nieekologiczne inwestycje? Nie bêdzie ³atwo znaleæ odpowied na takie pytania, choæ
niew¹tpliwie karta powinna  przynajmniej w ogólnej formie  formu³owaæ pogl¹d, ¿e przyjmowanie rodków na finansowanie dzia³añ ekologicznych, które
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mog¹ byæ wykorzystane do promowania lub chocia¿ uwiarygadniania dzia³añ
sprzecznych z interesem rodowiska, jest nieetyczne.
W tym kontekcie wydaje siê równie¿ zasadne pytanie, czy mo¿na braæ udzia³
w konkursach i zadaniach zleconych? Jasne jest bowiem, ¿e wiele realizowanych
na zlecenie programów jest jedynie form¹ podreperowania bud¿etu organizacji,
a nie dzia³alnoci¹ zgodn¹ z jej misj¹. Mo¿e to w konsekwencji doprowadziæ do
zbiurokratyzowania organizacji i zaprzeczenia ideom le¿¹cym u podstaw jej powstania. To samo dotyczy równie¿ dzia³alnoci gospodarczej.
Wydaje siê, ¿e Karta powinna wyranie wskazywaæ, ¿e najlepszym ród³em
finansowania organizacji (choæ przecie¿ nie jedynym) powinny byæ sk³adki cz³onkowskie i darowizny od osób fizycznych.
Nale¿a³oby mo¿e jeszcze zwróciæ uwagê na to, ¿e finansowanie powinno byæ
oszczêdne, tzn. o ile to mo¿liwe  podobne kampanie lub projekty powinny byæ
realizowane wspólnie (dla obni¿enia kosztów);
Nale¿y te¿ przeciwstawiaæ siê dzia³alnoci pozornej, która pod szczytnymi
has³ami nie przynosi ¿adnych konkretnych efektów;
Nie nale¿y wymylaæ projektów pod sponsora  ju¿ lepiej wspólnym wysi³kiem
wymuszaæ na sponsorach instytucjonalnych racjonalne gospodarowanie rodkami;
Unikaæ paternalizmu i korupcji  uzale¿nienie siê od jednego, dominuj¹cego
ród³a finansowania jest form¹ utraty niezale¿noci, a co za tym idzie  skorumpowania. Uk³ady kole¿eñskie, które wystêpuj¹ przy udzielaniu dotacji, musz¹
byæ szczególnie mocno kontrolowane.
Koszty organizacyjne, w tym koszty lokalowe i sta³ych pracowników (tak¿e
i te, które s¹ wpisywane jako koszty poszczególnych programów), nie powinny
przekraczaæ pewnego procentu rocznego bud¿etu organizacji.
Metody dzia³ania
Oczywiste jest, ¿e organizacje podejmuj¹ bardzo ró¿ne dzia³ania. Mamy do
czynienia z organizacjami eksperckimi, lobbistycznymi (w tym  z grupami interesów), edukacyjnymi, ochroniarskimi itp. S¹ zatem ró¿ne typy dzia³añ.
Kilka pytañ da siê i tu sformu³owaæ.
Jaki jest stosunek dzia³añ organizacji pozarz¹dowych do prawa i przemocy?
W 1996 r. proponowa³em zapis tego punktu: organizacje pozarz¹dowe mog¹
dochodziæ swych praw wszelkimi prawnymi metodami, a w wyj¹tkowych wypadkach nawet niezgodnymi z prawem  w formie akcji obywatelskiego niepos³uszeñstwa, nigdy jednak za pomoc¹ przemocy (por. Instytucjonalizacja mi³oci bliniego,
czyli o etyce organizacji pozarz¹dowych w: Asocjacje nr 4-5/1996). Rozwi¹zanie
to jednak mo¿na rozszerzyæ przyjmuj¹c proponowan¹ kiedy w Biuletynie
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Niecodziennym BORE koncepcjê obrony koniecznej jako uzasadniaj¹c¹ prawne u¿ycie si³y161.
Jak odnaleæ organizacje udaj¹ce organizacje ekologiczne?
Chodzi tu o listê lewych, quasipozarz¹dowych organizacji, skorumpowanych
lub s³u¿¹cych nieuczciwym inwestorom, ³ami¹cych prawo i korumpuj¹cych urzêdników publicznych (por. Poradnictwo i interwencja, Asocjacje nr 10/1999).
Udowodnienie korupcji, szczególnie organizacji pozarz¹dowej, jest trudne,
ale mimo to trzeba szukaæ rozwi¹zañ, które uniemo¿liwi³yby wystêpowanie organizacji pozarz¹dowych w interesie nie publicznym, lecz prywatnych firm czy
osób. Sugestia wysuniêta kiedy na ³amach Polityki, ¿e jaka warszawska organizacja za odpowiedni¹ sumê zmieni³a swój stosunek do planowanej inwestycji, jest niepokoj¹ca.
Jak zapewniæ kontrolê spo³eczn¹ nad dzia³alnoci¹ organizacji spo³ecznych?
POE chc¹ kontrolowaæ samorz¹dy, rz¹dy, biznes... wydaje siê wiêc s³uszne,
by i swoje dzia³ania zdecydowa³y siê poddaæ kontroli opinii publicznej (chocia¿by rodowiska lokalnego, w którym dzia³aj¹). Swoist¹ form¹ kontroli spo³ecznej
jest udzia³ wolontariuszy w pracy organizacji oraz zdobywanie rodków (w formie sk³adek czy drobnych darowizn). Wydaje siê równie¿ konieczne powstanie
watch dogów  organizacji, które moc¹ swego autorytetu potrafi³yby rozstrzygaæ
pewne kontrowersyjne sprawy.

2. Dotycz¹ce ruchu organizacji ekologicznych
Pierwsz¹, najogólniejsz¹ wartoci¹ jest dobro rodowiska naturalnego. Ekolodzy mog¹ siê ró¿niæ co do konkretnych rozwi¹zañ, uznaj¹c takie lub inne za
lepsze dla rodowiska. Nigdy jednak interesy jednostek, organizacji, konkretnych grup nie mog¹ byæ podstaw¹ okrelania dobra rodowiska. Ekolodzy przystêpuj¹ do rozmów o konkretnych rozwi¹zaniach w imieniu milcz¹cej przyrody,
aby w ten sposób doprowadzaæ do optymalnych rozwi¹zañ.
Zasady reprezentacji sektora
(kto ma prawo mówiæ w imieniu innych)
Organizacje pozarz¹dowe mog¹ i powinny ³¹czyæ siê w realizacji konkretnych celów, wspó³pracowaæ w ramach prowadzonych przez siebie projektów dla
zwiêkszenia swej si³y oddzia³ywania. Organizacje, które nie wspó³pracuj¹ z innymi organizacjami, mog¹ byæ podejrzewane o to, ¿e realizuj¹ jakie inne cele
ni¿ tylko dobro rodowiska.
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Reprezentowaæ konfederacjê, czyli organizacje dzia³aj¹ce w okrelonym celu
(np. w celu przeprowadzenia kampanii), mog¹ wszyscy cz³onkowie wspó³pracuj¹cy w ramach kampanii (o ile organizacje nie umówi¹ siê inaczej).
Federacjê, czyli strukturê formaln¹ (np. zwi¹zek stowarzyszeñ) reprezentowaæ mog¹ uprawnione do tego przez statut w³adze lub inne osoby.
Nikt nie ma prawa uznawaæ siê za reprezentanta sektora. Jednak w konkretnych przypadkach mo¿liwe jest sformu³owanie jednolitej strategii sektora w konkretnej sprawie  i dla realizacji tej sprawy mo¿e zostaæ powo³any komitet
steruj¹cy.
Mo¿liwe jest to tylko wówczas, gdy:
 Informacja o problemie i planowanym stanowisku dotrze do wszystkich
organizacji ekologicznych (znajduj¹cych siê w bazie POE) na dwa miesi¹ce przed planowanym spotkaniem ogólnopolskim  FORUM, SEJMIKIEM,
NEOKOLUMN¥?
 Przygotowania spotkania podejmie siê organizacja, która zobowi¹¿e siê do
zapewnienia wszystkim chêtnym mo¿liwoci pobytu na spotkaniu (organizator nie ma obowi¹zku pokrywaæ kosztów przyjazdu, wy¿ywienia i zakwaterowania, z tym, ¿e postara siê zapewniæ darmowy nocleg na pod³odze).
Organizacja przygotowuj¹ca spotkanie zadeklaruje, i¿ nie bêdzie popiera³a
¿adnego z kandydatów do komitetu steruj¹cego;
Jednolite stanowisko sektora mo¿liwe jest do sformu³owania w drodze konsensusu przez upowa¿nione osoby reprezentuj¹ce organizacje uczestnicz¹ce w
spotkaniu. Ka¿da z organizacji po uchwaleniu takiego stanowiska i rozes³aniu do
zainteresowanych (czyli tych, którzy mimo nieobecnoci pisemnie zadeklarowali wolê zapoznania siê z ostatecznym projektem) mo¿e poprzez uchwa³ê uprawnionego organu statutowego zg³osiæ votum separatum, które zostanie odnotowane
w ostatecznej wersji stanowiska.
Wybrana na spotkaniu komisja steruj¹ca ma uprawnienia dzia³ania tylko w
tej konkretnej kwestii, do czasu jej za³atwienia. Ka¿de kolejne spotkanie zwo³ane dla ustalenia dowolnego innego tematu mo¿e nie udzieliæ absolutorium
komisji steruj¹cej.
Zasady rozwi¹zywania konfliktów wewn¹trz ruchu,
polemiki i dochodzenia do konsensusu
Ró¿nice zdañ, wieloæ pogl¹dów to najwiêksza si³a sektora pozarz¹dowego,
dlatego te¿ trzeba o nie dbaæ  przy zachowaniu elementarnych zasad dyskusji.
Mo¿liwe jest napiêtnowanie organizacji lub osób dzia³aj¹cych niezgodnie
z kart¹ etyczn¹ ekologów, ale tylko na zasadzie podjêcia stanowiska ruchu.
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Prasa zajmuj¹c¹ siê problematyk¹ ekologiczn¹ powinna zwracaæ szczególn¹
uwagê na tworzenie ram dla swobodnej dyskusji przy zachowaniu takich zasad,
jak prawo do obrony, unikanie ataków personalnych, wyrane dystansowanie siê
od pogl¹dów relacjonowanych przez redakcje itp. Chodzi o to, aby nie odbieraj¹c nikomu, komu dobro ochrony rodowiska jest bliskie, prawa g³osu  nie staæ
siê tub¹ jednej z frakcji czy opcji.
Polemiki powinny zaczynaæ siê od ustalenia tego, co ³¹czy adwersarzy, czyli
na jakim poziomie interes ochrony rodowiska jest wa¿niejszy od ró¿nicy zdañ.
I w ca³ej dyskusji  po pierwsze  powinno chodziæ o ustalenie punktów wspólnych i tworzenie list rozbie¿noci. Osoby dyskutuj¹ce powinny dbaæ o zachowanie
wzajemnego szacunku dla odmiennych pogl¹dów i postaw, tak aby w sytuacjach
koniecznych dzia³añ na rzecz rodowiska mog³y skutecznie wspó³dzia³aæ.
Miejsce infrastruktury
Organizacje infrastrukturalne bran¿y ekologicznej, jak równie¿ infrastruktura
ca³ego sektora organizacji pozarz¹dowych, powinny stawiaæ dobro ca³ego ruchu
ponad dobro w³asne.
Czy organizacje infrastrukturalne1 powinny korzystaæ z tych samych róde³
finansowania co i inne organizacje?
Nale¿y d¹¿yæ do sytuacji, w której organizacje infrastrukturalne, tzn. takie,
które wspieraj¹ inne organizacje (merytorycznie, organizacyjnie, finansowo), nie
konkurowa³yby z odbiorcami swoich us³ug o te same pieni¹dze.
Powinno d¹¿yæ siê do: wydzielenia specjalnych funduszy (lub okrelonej puli
w ramach funduszy), o które mo¿na by³oby siê ubiegaæ realizuj¹c typowe dzia³ania infrastrukturalne (szkolenia, czasopisma, informacje, bazy danych itp.) lub
przeznaczania czêci funduszy zdobytych przez organizacje na wsparcie infrastruktury (np. 5 proc. ka¿dej dotacji  w uzgodnieniu ze sponsorem  przeznaczonych by³oby na us³ugi dostarczane przez infrastrukturê).
Zamiast podsumowania
To jedynie garæ refleksji! Wiêcej tu pytañ ni¿ odpowiedzi. Jednak je¿eli te
pytania s¹ na tyle wa¿ne, by zmusiæ nas do rzeczowej dyskusji, to istnieje szansa
dalszych prac nad kart¹ etyczn¹. Jeli nie  dajmy sobie spokój.
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Kwestia zasad  casus Przyjazne Miasto
Asocjacje nr 5/2001

Darowali w ³apê
Ten tytu³ na pierwszej stronie Gazety Wyborczej napisany ogromn¹ czcionk¹,
obok kopia przelewu na 2 000 000 z³  nie mog³o byæ z³udzeñ. Kolejna afera.
Oto, jak czytamy, Polska Shopping Mall (spó³ka z francuskim kapita³em) przygotowywa³a inwestycjê za ponad 700 mln z³otych. Chciano wybudowaæ centrum
handlowe Arkadia, m.in. z hipermarketem Carrefour.
Wtedy to Stowarzyszenie Przyjazne Miasto zablokowa³o decyzjê o warunkach zabudowy, a w czerwcu 2000 r. skierowa³o sprawê do NSA. W koñcu prawnicy inwestora zaczêli negocjowaæ z Przyjaznym Miastem. W marcu zawarli
tajn¹ umowê, w tym za³¹cznik... Wzór cofniêcia skargi z NSA. 13 kwietnia na
koncie Przyjaznego Miasta (...) zaksiêgowano 2 mln z³ darowizny na lokacie terminowej (...) Te¿ 13 kwietnia Stowarzyszenie wycofa³o z NSA skargê. Dodatkowym
elementem jest fakt, i¿ Stowarzyszenie Przyjazne Miasto otrzyma³o 200 tys. zaliczki na wykonanie koncepcji zagospodarowania zieleni inwestycji Arkadia.

Kto jest kim?
Stowarzyszenie Przyjazne Miasto, o którym pisalimy np. w Asocjacjach nr
9/1998 r., to organizacja powsta³a w wyniku protestów. W ró¿nych zak¹tkach
Warszawy co i rusz wybucha³y konflikty, mieszkañcy bronili swoich interesów
(które czêsto oznacza³y po prostu dobro wspólne). Przedstawiciele tych inicjatyw, chc¹c wzmocniæ swój g³os wobec w³adz samorz¹dowych zarejestrowali w
grudniu 1997 r. stowarzyszenie osób fizycznych w rejestrze stowarzyszeñ S¹du
Wojewódzkiego w Warszawie pod pozycj¹: RST 3289. Stowarzyszenie Przyjazne Miasto zaanga¿owane by³o w wiele konfliktów, ale te¿ ma za sob¹ start w
wyborach samorz¹dowych i udzia³ w tworzeniu dwóch instytucji, które mia³y
usprawniæ relacje miêdzy w³adz¹ a obywatelami.
Okaza³o siê bowiem, i¿ mimo ¿e Przyjazne Miasto w za³o¿eniu mia³o reprezentowaæ ró¿ne grupy mieszkañców, to przyjmuj¹c formu³ê stowarzyszenia osób
fizycznych (a nie osób prawnych) sta³o siê kolejnym podmiotem na sto³ecznej
scenie publicznej i przez w³adze traktowane by³o na tych samym prawach, co i
wchodz¹ce w jego sk³ad komitety. Trzeba wiêc by³o wypracowaæ inn¹ formu³ê
relacji obywatele  samorz¹d.
Pierwsz¹ szans¹ by³a inicjatywa samorz¹dowa. Oto w obliczu du¿ej liczby
lokalnych konfliktów samorz¹dowcy zdecydowali siê zrealizowaæ pomys³ (dyskutowany od wielu lat) dopracowania siê zasad konsultacji spo³ecznych. Gazeta
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Wyborcza z 21-22 lutego 1998 r. pisa³a: Rada Warszawy w³anie przygotowuje
projekt uchwa³y w sprawie prowadzenia i finansowania dzia³añ edukacyjno-informacyjnych promuj¹cych inwestycje zwi¹zane z gospodark¹ odpadami komunalnymi. Samorz¹dowcy twierdz¹, ¿e kosztowa³oby to wiele mniej ni¿ straty
ponoszone po wstrzymaniu inwestycji. Do szecioosobowego Komitetu Steruj¹cego powstanie tego orodka zaproszono Prezesa Stowarzyszenia Przyjazne
Miasto Jerzego Wojnara. 18 listopada 1998 r. rozpocz¹³ dzia³alnoæ Orodek Konsultacji i Dialogu Spo³ecznego. Marcin Herbst (koordynator orodka) twierdzi³
wówczas: chcemy informowaæ inwestorów, co mo¿e im groziæ i w jaki sposób
innym uda³o siê uzyskaæ zgodê spo³eczn¹ (Gazeta Wyborcza 18 listopada 1998 r.).
Powstanie instytucji samorz¹dowej oddali³o pojawiaj¹ce siê pod koniec 1998 r.
propozycje sfederowania organizacji warszawskich (w tym Przyjaznego Miasta)
broni¹cych zabytków i przyrody przed inwestorami i... zbyt skorymi do wspierania tych inwestycji urzêdnikami i politykami162 .
Jednak doæ szybko okaza³o siê, i¿ z dzia³alnoci Orodka organizacje spo³eczne nie by³y zadowolone. Przy okr¹g³ym stole dyskutowano (np. Warszawski
Okr¹g³y Stó³ Transportowy tzw. WOST), ale próba si³  choæby w kwestii planowanego przebiegu autostrady  przybiera³a nadal formê protestów lub postêpowania administracyjnego.
Nic te¿ dziwnego, ¿e na pocz¹tku 2000 r. organizacje (w tym i Stowarzyszenie
Przyjazne Miasto) zadecydowa³y: My, przedstawiciele pozarz¹dowych organizacji grupuj¹cych mieszkañców Warszawy, dostrzegaj¹c koniecznoæ przemawiania wspólnym, reprezentatywnym g³osem w najwa¿niejszych dla miasta
sprawach, postanawiamy powo³aæ do ¿ycia Radê Stowarzyszeñ m.st. Warszawy.
Licz¹c na wspó³pracê z w³adzami miasta bêdziemy obserwowaæ ¿ycie stolicy,
dokonuj¹c oceny zachodz¹cych zjawisk, wspieraj¹c pozytywne, przeciwstawiaj¹c siê negatywnym, a tak¿e proponowaæ w³asne rozwi¹zania.
Szczególn¹ uwagê Rada bêdzie powiêcaæ:
 modelowi ustroju miasta i strukturom jego zarz¹dzania,
 to¿samoci Warszawy i ochronie dziedzictwa kulturowego,
 bezpieczeñstwu mieszkañców, warunkom zdrowotnym, edukacji i ¿yciu kulturalnemu mieszkañców,
 ochronie wartoci rodowiska przyrodniczego i w³aciwemu kszta³towaniu
przestrzeni miejskiej.
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Wyjanienia
12 czerwca na spotkaniu Rady Stowarzyszeñ m.st. Warszawy przedstawiciel
Przyjaznego Miasta próbowa³ wyjaniæ motywy postêpowania Stowarzyszenia.
Co ciekawe, w du¿ym stopniu by³y one podobne do argumentów, którymi broni³a
siê grupa Federacji Zielonych z Bia³egostoku, która w doæ podobnej sytuacji
otrzyma³a darowiznê od hipermarketu Carrefour. Wygl¹da na to, ¿e podobne argumenty pojawiaæ siê bêd¹ coraz czêciej, wiêc spróbujê je przedstawiæ163 .
1. Organizacje pozarz¹dowe od lat próbuj¹ przeciwstawiaæ siê wielu nieprzemylanym (a czasem wrêcz karygodnym) dzia³aniom niektórych w³adz samorz¹dowych i niezgodnych z prawem dzia³aniom niektórych inwestorów.
Wiele z tych spraw przegrywaj¹, i to nie dlatego, ¿e nie maj¹ racji, ale tak¿e
dlatego, ¿e w wiêkszoci tych spraw spo³ecznicy nie posiadaj¹cy nawet
swojego biura ani sekretariatu, w ramach pracy spo³ecznej, bez rodków na
kosztowne ekspertyzy przeciwstawiaj¹ siê urzêdnikom i inwestorom, którzy s¹ znacznie lepiej zorganizowani. Ze sk³adek nie da siê zorganizowaæ
skutecznej ochrony spo³ecznoci lokalnej np. przed miêdzynarodowym
koncernem. Na finansowanie z bud¿etu te¿ nie ma co liczyæ (samorz¹d nie
daje na organizacje pragn¹ce go kontrolowaæ). Nieskuteczne organizacje
trac¹ poparcie spo³eczne, trac¹ spo³eczników, którzy zniechêceni odchodz¹. Jerzy Wojnar wprost sformu³owa³ to w jednym z listów kr¹¿¹cym na
licie mailowej zielonych: Uwa¿am, ¿e godna jest pochwa³y troska pozosta³ych organizacji o dobre imiê ekologów, jednak w tym wszystkim brakuje mi oceny faktycznej skutecznoci ca³ego ruchu, tak w skali Warszawy...
jak i ca³ej Polski. Mylê, ¿e kwestia tzw. etyki, któr¹ zamierzaj¹ roztrz¹saæ
szanowne organizacje, nie powinna przys³aniaæ tej prawdy, i¿ zasoby rodowiska ulegaj¹ (mimo naszych starañ) postêpuj¹cej degradacji. Byæ mo¿e
obok etyki dzia³ania powinny powstaæ instrukcje  jak dzia³aæ, ¿eby staæ
siê godnym przeciwnikiem dla uzbrojonego w kapita³ inwestora.
2. Kolejna grupa argumentów dotyczy samej umowy podpisanej z inwestorem. Oto jest w NSA sprawa, która ma niewielkie szanse na sukces. Je¿eli
strona spo³eczna j¹ przegra kolejny teren Warszawy zostanie zabetonowany.
163
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Red.: Informacja o ca³ej sprawie w Bia³ymstoku, por. Ryszard Skrzypiec, Brzydka sprawa, bierzemy ³apówki, Asocjacje nr 8/2000, za argumenty organizacji, por. Sprostowanie, Asocjacje nr 1/2001. Nied³ugo
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gdzie czytamy m.in.: Nasi prawnicy ocenili, ¿e szanse definitywnego wygrania sprawy s¹ znikome. Bior¹c
to pod uwagê uznalimy, ze straty, jakie wynikaj¹ dla naszej sprawy z przyspieszenia o kilka lub kilkanacie
miesiêcy budowy parkingu, zrealizowania inwestycji wielkiego i obcego kapita³u oraz ryzyka wykorzystania
faktu zawarcia tej ugody przez osoby lub media nam nie¿yczliwe do oczerniania nas i naszych intencji, s¹ w
sumie znacz¹co mniejsze od korzyci, jakie p³yn¹ z pozyskania stosunkowo du¿ych funduszy na niezale¿n¹
dzia³alnoæ wydawnicz¹, maj¹c¹ na celu edukacjê spo³eczn¹.
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I wtedy pojawia siê szansa, ¿e inwestor jest sk³onny iæ na daleko id¹ce
ustêpstwa i wprowadziæ poprawki do projektu uwzglêdniaj¹ce przynajmniej
czêæ propozycji strony spo³ecznej. W takiej sytuacji organizacja w istocie
osi¹ga swój cel i dalsze kontynuowanie protestu nie tylko nie ma sensu, ale
z punktu widzenia okolicznych mieszkañców mo¿e tylko zaszkodziæ.
3. Je¿eli za chodzi o sporne pieni¹dze, to argumentacja wynika z dwóch powy¿szych. Trzeba dofinansowaæ dzia³alnoæ organizacji kontroluj¹cych
i je¿eli jest to element wynegocjowanej z inwestorem umowy, to nie ma
w tym nic zdro¿nego. Nikt nie wzi¹³ tych pieniêdzy do w³asnej kieszeni,
nie odby³o siê to w ukryciu, bo, po pierwsze, zosta³a spisana umowa miedzy inwestorem a organizacj¹, gdzie wyranie jest napisane, do jakich zmian
w projekcie zobowi¹zuje siê inwestor i ¿e przekazuje pieni¹dze na Stowarzyszenie  po drugie, w wycofaniu skargi do NSA Stowarzyszenie wyranie napisa³o, ¿e ustêpuje, gdy¿ osi¹gnê³o ugodê z inwestorem co do korekty
inwestycji. Argumenty te zawiera równie¿ sprostowanie, które zosta³o wys³ane do Gazety Wyborczej i niestety siê nie ukaza³o.

Dzia³alnoæ spo³eczna to dzia³alnoæ etyczna
Spróbujmy te¿ mo¿liwie najkrócej streciæ argumenty drugiej strony, które
pad³y na spotkaniu Rady Stowarzyszeñ. Nie mo¿emy zachowywaæ siê w sposób
nieetyczny, dlatego w³anie, ¿e jestemy spo³ecznikami, których zadaniem jest
m.in. walka z takimi nieprzejrzystymi dzia³aniami. To ogólne stwierdzenie mo¿na by rozpisaæ na kilka punktów. Po pierwsze, branie pieniêdzy od strony, z któr¹
siê jest w konflikcie, ma znamiona wymuszenia niezale¿nie, na jak szczytny cel
pieni¹dze te mia³yby byæ przeznaczone.
Po drugie, mimo ¿e ca³a rzecz jest zgodna z prawem (umowa notarialna zawieraj¹ca wyranie wszystkie elementy: wycofanie skargi, darowiznê, korekty
planu inwestycji itd.), to samo podejrzenie, i¿ dzia³anie takie jest nieetyczne,
zaszkodzi zarówno organizacji, jak i ca³emu sektorowi organizacji pozarz¹dowych. Si³a organizacji spo³ecznych nie tkwi w zasobach finansowych (to je ró¿ni
od biznesu) i nie w posiadanej w³adzy (to je ró¿ni od administracji i polityków),
ale od wartoci wyznawanych przez dzia³aczy i od poparcia spo³ecznego.
Dyskusja na spotkaniu Rady by³a burzliwa, ale mimo ¿e np. Warszawski Oddzia³ Towarzystwa Opieki nad Zabytkami przyszed³ z uchwa³¹ wykluczaj¹c¹
wspó³pracê z Przyjaznym Miastem, nie podjêto wi¹¿¹cych decyzji, chc¹c m.in.
zapoznaæ siê z oficjalnym wspólnym stanowiskiem inwestora i organizacji164 .
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gdy¿ jego przedstawiciele nie zgadzali siê przekazaæ pe³nej informacji na temat przeznaczenia otrzymanych
pieniêdzy.
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Karta Etyczna
Analizuj¹c dzia³ania Stowarzyszenia Przyjazne Miasto warto zwróciæ uwagê,
i¿ uchwalona w 1996 r. Karta zasad dzia³ania organizacji pozarz¹dowych nie zawiera w sobie zasady, któr¹ w sposób ewidentny przekroczy³aby ta organizacja.
Spróbujmy wiêc zastanowiæ siê, na ile sprawdza siê w tym wypadku przygotowana niedawno przez Stowarzyszenie ASOCJACJE Zielona Karta Organizacji
monitoruj¹cych dzia³alnoæ samorz¹du (Asocjacje nr 3/2001)
Obiektywnoæ
Monitoring jest metod¹ dochodzenia do rzetelnej i obiektywnej wiedzy na temat zasad i efektów dzia³ania administracji publicznej i nie mo¿e byæ traktowany
wy³¹cznie instrumentalnie, jako sposób udowadniania z góry za³o¿onej tezy. Oznacza to, ¿e w swoich dzia³aniach organizacja i jej przedstawiciele winni wy¿ej
stawiaæ prawdê ponad doran¹ skutecznoæ czy interes w³asnej organizacji.
Czy Przyjazne Miasto zachowa³o zasadê obiektywnoci? Je¿eli rzeczywicie s¹
przes³anki do twierdzenia, ¿e nie by³o wystarczaj¹cych prawnych podstaw do zablokowania inwestycji i ¿e zmiany w projekcie w sposób znacz¹cy zmniejszaj¹ jej
szkodliwoæ, bêdzie mo¿na przyj¹æ, ¿e ten warunek zosta³ spe³niony. W tym konkretnym przypadku swoistym sprawdzianem bêdzie fakt, i¿ inne organizacje pozarz¹dowe dalej prowadz¹ tê sprawê (Spo³eczny Instytut Ekologiczny z³o¿y³ kolejn¹
skargê w NSA, a Towarzystwo na rzecz Ziemi stara siê o wznowienie postêpowania, gdy¿ nie dosta³o informacji o inwestycji pomimo z³o¿onego wniosku).
Dzia³alnoæ na rzecz dobra wspólnego
Monitoring jest elementem wp³ywania na poprawê funkcjonowania spo³ecznoci lokalnych (w tym ochrony rodowiska naturalnego), a nie tylko narzêdziem
badawczym. Oznacza to, ¿e nie powinien byæ, poza skrajnymi przypadkami, jedynie form¹ krytyki, ale prób¹ rozpoczêcia procesu negocjacji i wspólnych dzia³añ
na rzecz poprawy istniej¹cej sytuacji.
Czy Przyjazne Miasto zachowa³o zasadê dzia³alnoci dla dobra wspólnego?
Je¿eli rzeczywicie inwestor dokona³ znacz¹cych zmian na rzecz zwiêkszenia iloci zieleni w stosunku do wyjciowego planu i oka¿e siê, ¿e nic wiêcej nie da siê
osi¹gn¹æ przeci¹gaj¹c sprawê, to i ta zasada mo¿e zostaæ uznana za zachowan¹.
Jawnoæ
Organizacje kontroluj¹ce musz¹ ze szczególn¹ trosk¹ dbaæ o jawnoæ swoich
dzia³añ i unikaæ sytuacji, w których ich dzia³ania mog³yby byæ postrzegane jako
nieetyczne, a ich obiektywizm poddany w w¹tpliwoæ.
Czy Przyjazne Miasto zapewni³o jawnoæ dzia³añ? Nawet je¿eli  jak twierdz¹ jego przedstawiciele  w podpisanej umowie jest klauzula o tym, ¿e obie
strony po ostatecznym podpisaniu umowy zorganizuj¹ wspóln¹ konferencjê
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prasow¹, to jednak przyjêcie pieniêdzy wygl¹daj¹ce jak zap³ata za wycofanie
skargi stoi w sprzecznoci ze stwierdzeniem o unikaniu sytuacji, w których dzia³ania organizacji mog³yby byæ postrzegane jako nieetyczne, a jej obiektywizm
poddany w w¹tpliwoæ
Kto za tym stoi?
W wydanej ostatnio przez Stowarzyszenie ASOCJACJE publikacji Ruch
ekologiczny w Polsce prof. Piotr Gliñski poszukuj¹c przyczyn konfliktów w
ruchu Zielonych pyta: a mo¿e jednak ca³kiem po prostu [jest to] prowokatorska
dzia³alnoæ przeciwników ekologii? Komu mo¿e bowiem zale¿eæ najbardziej na
s³aboci i rozbiciu polskich Zielonych? (Gliñski, 2001).
To pytanie mo¿na by postawiæ równie¿ w przypadku takich afer, jak ta ze
Stowarzyszeniem Przyjazne Miasto. Przypomnijmy, i¿ pierwsze doniesienia prasowe o tym, ¿e biedni inwestorzy s¹ szanta¿owani przez organizacje pozarz¹dowe i mieszkañców, pojawi³y siê w po³owie 2000 r.165 Oczywicie szukano
pomys³ów na rozwi¹zanie tego problemu i najlepszym sposobem jawi³o siê
uproszczenie zawi³ych procedur budowlanych, zw³aszcza usuniêcie koniecznoci uzyskiwania decyzji o warunkach zagospodarowania i budowy  uwa¿a
mecenas Ludwik ¯ukowski, który specjalizuje siê w rozwi¹zywaniu sporów inwestycyjnych. Jego zdaniem, sporne sprawy powinno siê rozstrzygaæ na drodze
cywilnoprawnej. (Liberum veto, Wprost z 20 sierpnia 2000 r. ). Na efekty tej
(jak s¹dziæ by mo¿na) akcji lobbingowej nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Uchwalona 9 listopada 2000 r. ustawa o dostêpie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko de facto ograniczy³a mo¿liwoci
dzia³ania organizacji. Piotr Rymarowicz z Towarzystwa na rzecz Ziemi, które od
d³u¿szego ju¿ czasu próbuje monitorowaæ proces inwestycji na terenie ca³ego
kraju, tak scharakteryzowa³ te zmiany: Do koñca ubieg³ego roku organizacje
ekologiczne mog³y zwracaæ siê do organów administracji decyduj¹cych o wyznaczeniu lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska o informowanie
o planowanych przedsiêwziêciach. Organizacje mog³y w ci¹gu miesi¹ca z³o¿yæ
wnioski i zastrze¿enia, które organ mia³ obowi¹zek rozpatrzyæ. Od 1 stycznia
organy administracji maj¹ ju¿ tylko obowi¹zek umieszczenia informacji na urzêdowej tablicy og³oszeñ i w pobli¿u miejsca planowanego przedsiêwziêcia.
W praktyce pozbawiono mo¿liwoci kontroli inwestycji szkodliwych dla rodowiska wyspecjalizowane organizacje ponadlokalne.
Teraz te¿ po aferze z Przyjaznym Miastem okaza³o siê, ¿e powsta³a Konferencja Inwestorów, która powo³a³a nieformalne ponadpolityczne lobby. Jego celem
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jest obrona praw inwestorów i usprawnienie ca³ego procesu inwestycyjnego166. Otó¿
inwestorzy twierdz¹, ¿e Wszystkie ³apówki, jakie trzeba daæ, pocz¹wszy od pozwolenia na budowê, a skoñczywszy na op³aceniu protestuj¹cych s¹siadów, wynosz¹ ju¿ 15-20 proc. kosztów ca³ej inwestycji167. Dla zrozumienia problemu warto
wykonaæ kilka prostych obliczeñ. Wg tej¿e gazety koszt inwestycji oprotestowanej
przez Stowarzyszenie Przyjazne Miasto wynosi³ ponad 700 milionów. 15 procent
od tej kwoty to 105 mln. Przyjazne Miasto wziê³o 2 miliony (i jeszcze trochê jako
zlecenia). Pozostaje pytanie, gdzie jest ponad 100 milionów? Inwestorzy narzekaj¹
na ³apówki, ale tak naprawdê chodzi im o czas. £apówki wpisane s¹ w koszty
inwestycji, za blokowanie inwestycji uniemo¿liwia uzyskanie zysku.

Jaka jest rada?
Nie wiem, jak Przyjazne Miasto, które wydaje siê broniæ swojego pomys³u na
wzmocnienie obywateli (Jerzy Wojnar w cytowanym wy¿ej licie pisze: Informujemy równie¿, ¿e nie jest to jedyne porozumienie, jakie zawarlimy. Przyk³ad:
Porozumienie w sprawie wspó³pracy maj¹cej na celu ochronê rodowiska i terenów zielonych w trakcie dzia³alnoci inwestycyjnej zawarte w Warszawie 10 maja
2001 r. pomiêdzy SPM a BP POLAND Sp. z o.o.), ale inne organizacje zgadzaj¹
siê chyba, ¿e takie dzia³ania nie s¹ dobr¹ form¹ zdobywania rodków na dzia³alnoæ. Rozwi¹zanie przyjête w Krakowie jest ju¿ prêdzej do zaakceptowania. Piotr
Rymarowicz pisze: dla porównania w Krakowie porozumienie Towarzystwa na
rzecz Ziemi i Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody z Plaza Center dotyczy³o
kwoty 170 tys. USD i zawiera³o ustalenia:
 warunkiem wstêpnym by³a jawnoæ negocjacji i porozumienia;
 podpisany akt notarialny zosta³ udostêpniony mediom na konferencji prasowej, rozes³ano te¿ informacje prasowe (nb. spraw¹ nie zainteresowa³ siê
nikt spoza Krakowa  sensacji nie by³o);
 ani z³otówka nie wp³ynê³a i nie wp³ynie na nasze konta  kasa trafi do
niezale¿nej instytucji finansowej (tu mamy ma³y problem, kogo wybraæ)
i w ca³oci bêdzie przeznaczona na realizacjê celów porozumienia (basen
dla mieszkañców i ochrona Stawu D¹bskiego).
Mimo ¿e i u ekologów przyk³ad krakowski budzi w¹tpliwoci, wydaje siê on
znacznie bardziej przejrzysty ni¿ casus Przyjaznego Miasta. Dlatego konieczne
jest wprowadzenie jasnych regu³ gry, tak aby mo¿liwe by³o jednak dochodzenie
do kompromisów, dziêki którym nowe inwestycje bêd¹ mniej szkodliwe dla
otoczenia. Ale przede wszystkim trzeba doprowadziæ do sytuacji, w której owe
166
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mediacje prowadzone by³yby przed podjêciem decyzji przez radnych i urzêdników samorz¹dowych. Gdyby oni nie licz¹c na krótkoterminowy zysk  aby do
najbli¿szych wyborów (nie mówimy tu w ogóle o prywatnym zysku), ale z nale¿yt¹ starannoci¹ wype³niali swoje obowi¹zki, stosuj¹c konsultacje spo³eczne,
wspó³pracuj¹c z organizacjami pozarz¹dowymi (którym na sercu le¿y dobro rodowiska naturalnego, krajobrazu, zabytków i tradycji narodowej), to interwencyjna dzia³alnoæ sprowadzona by³aby do minimum. I nie by³oby problemu.
Nie mo¿na natomiast wylewaæ dziecka z k¹piel¹ i ograniczaæ prawa organizacji do kontroli tego, co dzieje siê w gminach. Przypominamy  pisz¹ przedstawiciele Federacji Zielonych w owiadczeniu prasowym dotycz¹cym wykluczenia
bia³ostockiej organizacji, która przyjê³a dotacjê za wycofanie skargi do NSA  ¿e
prawo do bycia stron¹ w postêpowaniu administracyjnym jest podstawow¹ broni¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego wobec nadu¿yæ w³adzy i inwestorów. Ponad
po³owa odwo³añ w sprawach zwi¹zanych z planami inwestycyjnymi jest uzasadniona: organ nadzoru administracyjnego uchyla oprotestowan¹ decyzjê.
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Kto winien?
Asocjacje nr 10/2000

le siê dzieje w pañstwie polskim, to widaæ go³ym okiem. I to zarówno w
sektorze publicznym, jak i pozarz¹dowym. Niewydolna, upolityczniona administracja i tysi¹ce organizacji pozarz¹dowych, które w sumie wiele robi¹, ale jako
ca³oæ nie stanowi¹ ¿adnej si³y. Trudno jednoznacznie stwierdziæ, co bli¿sze jest
prawdy: Takie pañstwo, jakie spo³eczeñstwo obywatelskie, czy takie spo³eczeñstwo, jakie pañstwo? Argumenty potwierdzaj¹ce s³usznoæ tej ostatniej tezy znamy na pamiêæ. Niewystarczaj¹ce dofinansowanie ze strony administracji centralnej
i lokalnej, niezrozumienie roli, jak¹ mog¹ odegraæ organizacje w zarz¹dzaniu
gmin¹ lub powiatem itp. Pañstwo nie robi nic, by spo³eczeñstwom zaczê³o funkcjonowaæ sprawnie, i mo¿na mieæ oto do niego pretensje. Ale mo¿na te¿ biæ siê
we w³asne piersi i pomyleæ, dlaczego my, spo³eczeñstwo obywatelskie, dopucilimy do takiej sytuacji, gdy korupcja, klientelizm i system dzielenia politycznych ³upów sta³y siê u nas norm¹. Kto wiêc zawini³  politycy czy obywatele
(oczywicie przede wszystkim ci zorganizowani, aktywni)?

Czy spo³eczeñstwo obywatelskie jest s³abe?
Wiele osób, w tym i znamienitych badaczy, uwa¿a, ¿e mamy do czynienia z
kryzysem obywatelskoci. Kryzys dosiêgn¹³ te¿ samego sektora  coraz mniej
rodków, coraz wiêcej projektów dubluj¹cych siê, na pokaz. Coraz wiêcej spektakularnych akcji, dobrze nazwanych instytucji, które znikaj¹ po wyschniêciu
strumyczka finansów pomocowych.
Infrastruktura, tak jeszcze silna kilka lat temu, okazuje siê kolosem na glinianych nogach, który  niewiele maj¹c do zaoferowania organizacjom w terenie 
szuka pomys³ów na przetrwanie. Z drugiej strony, mamy dowody na to, ¿e si³a
poszczególnych bran¿ i porozumieñ dotycz¹cych poszczególnych problemów
znacznie przewy¿sza si³ê sektora jako ca³oci.
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Dwie trzecie polskich wolontariuszy
Gdyby zabrak³o ludzi anga¿uj¹cych siê w pracê ponad setki ruchów i stowarzyszeñ katolickich, zabrak³oby dwóch trzecich wszystkich polskich wolontariuszy,
trzeba by zamkn¹æ kilkadziesi¹t jad³odajni, dziesi¹tki wietlic socjoterapeutycznych, przedszkola i szko³y, poradnie i przytu³ki168 . To w³anie pokaza³
II Kongres Ruchów i Stowarzyszeñ Katolickich, który odby³ siê 24-25 listopada w Warszawie.
Pokaza³ jeszcze co innego  gorycz w obudzonym olbrzymie (upionym
olbrzymem w PRL nazywano ogromn¹ rzeszê wierz¹cych wieckich) budzi brak
prawnej regulacji stosunków pañstwo  organizacje pozarz¹dowe. Premier Buzek zapewni³ (...), ¿e jest to jeden z priorytetów jego rz¹du, a gotowy projekt
odpowiedniej ustawy przechodzi fazê konsultacji miêdzyresortowych169 .
Dodajmy do tego g³os nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Józefa Kowalczyka: dlaczego wasz g³os, jako organizacji pozarz¹dowych, nie istnieje w Polsce i w
Europie? Dlaczego przedstawiciele europejskich ruchów i stowarzyszeñ katolickich nie s¹ akredytowani w Parlamencie Europejskim?170  i mamy obraz pewnej
niemo¿noci strukturalnej, w jakiej znalaz³ siê ten potê¿ny ruch spo³eczny.

Kongres Kultury Polskiej
Przypomnijmy, ¿e I Kongres Kultury Polskiej zwo³any zosta³ w 1981 r. tu¿
przed wprowadzeniem stanu wojennego przez Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeñ Twórczych i Naukowych. Zorganizowany w bie¿¹cym roku (8-10 grudnia) Kongres równie¿ zorganizowany zosta³ w wyniku »oddolnej« inicjatywy.
Na licznych spotkaniach, dyskusjach wielu towarzystw regionalnych, stowarzyszeñ twórców i animatorów kultury zwracano uwagê na potrzebê podjêcia teraz
w³anie  po 10 latach funkcjonowania nowego ustroju  dyskusji nad problemami kultury polskiej. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Kultury; z Fundacj¹
wspó³pracowa³y instytucje wymienione w programie Kongresu171 . Tak¿e uczestnicy kongresu dobierani byli w specjalny sposób: w tym Kongresie bior¹ udzia³
osoby  podkrela³ prof. Siciñski  zaanga¿owane w problemy kultury na rozmaite sposoby. A wiêc ogólnonarodowe autorytety w dziedzinie tzw. kultury wysokiej, równie¿ jednak twórcy kultury  w tym kultury popularnej, tak¿e kultury
ludowej  znani przede wszystkim w swych regionach, rodowiskach, spo³ecznociach lokalnych; tak¿e animatorzy, dzia³acze kultury. A wiêc sk³ad uczestników jest znacznie bardziej zró¿nicowany ni¿ na Kongresie z 1981 r.  miêdzy
Tomasz Go³¹b Czas wiêtych profesjonalistów, G³os Niedzielny nr 50/2000.
Adam Szostakowski Gorycz Olbrzyma, Polityka nr 49/2000.
170
Adam Szostakowski Gorycz Olbrzyma, Polityka nr 49/2000.
171
Prof. Andrzej Siciñski, przemówienie powitalne.
168
169
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innymi dziêki temu, ¿e tym razem Komitet organizacyjny z w³asnej inicjatywy
zaprosi³ na Kongres stosunkowo niewielkie grono osób, natomiast wiêkszoæ
uczestników zosta³a delegowana przez stowarzyszenia, zwi¹zki, organa samorz¹dów lokalnych.
Jednak có¿ z tego, ¿e  jak twierdz¹ badacze tego ruchu  w spo³ecznociach
lokalnych towarzystwa tworz¹ tak gêst¹ sieæ spo³ecznego ruchu kulturalnego i intelektualnego, ¿e mo¿na je uznaæ za uk³ad równoleg³y do pañstwowych i samorz¹dowych instytucji upowszechniania kultury (Kociszewski, 1999), gdy problematyka
organizacji spo³ecznych w kulturze nie przebi³a siê z sal kongresowych do prasy.
Jedynie w Rezolucji nr 1 Kongresu zwraca siê uwagê na problemy organizacji
pozarz¹dowych, ale tylko w kontekcie niedawnego wyroku NSA172.

Uspo³ecznienie owiaty
4 grudnia odby³o siê VII Forum Inicjatyw Owiatowych. Ponad piêædziesi¹t
szkó³ prowadzonych od nowego roku przez stowarzyszenia lokalne to du¿y sukces i byæ mo¿e pocz¹tek prawdziwego uspo³ecznienia owiaty. Jednak opór samorz¹dów173 nie s³abnie. ¯adnych dotacji nie doczeka³a siê jeszcze szko³a w
Kunkowej (Ma³opolskie), kszta³c¹ca ³emkowskie dzieci. Szko³a istnieje, gdy¿ w
negocjacjach z samorz¹dowcami pomóg³ jej Jacek Kuroñ, a na konto wp³acili
darczyñcy z ca³ej Polski.(...) Miros³awa Kuli ze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Kamieñskie M³yny (l¹skie) skar¿y³a siê, ¿e samorz¹d nie chce z nimi
wspó³pracowaæ. Strajk rodziców zakoñczy³ siê ugod¹, ale nie wiadomo, jak bêdzie w roku przysz³ym174.

Rz¹dowe samopoczucie
Departament Analiz Programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowa³ raport Wspó³praca administracji rz¹dowej z organizacjami pozarz¹dowymi w 2000 roku. Zawiera on sformu³owania, które, gdyby napisano je
piêæ lat temu, spe³nia³yby oczekiwania organizacji. Dzi to tylko puste deklaracje. Podobnie rzecz siê ma z ustaw¹ o wspó³pracy administracji publicznej
z organizacjami pozarz¹dowymi  kiedy mog³a wprowadziæ rewolucjê w stosunkach administracja  aktywni obywatele, dzi mo¿e co najwy¿ej uporz¹dkowaæ to, co istnieje.
Có¿ mog¹ powiedzieæ przedstawiciele organizacji, które z³o¿y³y wnioski do
Komitetu Integracji Europejskiej zgodnie z og³oszonym konkursem, gdy ostatnia
tura grantowa po prostu siê nie odby³a, a przy tym nikomu nie wyda³o siê to
Red.: Chodzi o decyzjê nakazuj¹c¹ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zap³acenie podatku od zainwestowanych rodków.
173
Por. np. Protest w Huszlewie, Asocjacje nr 7/2000.
174
a.p., Od protestu do dzia³ania, Rzeczpospolita z 4 grudnia 2000 r.
172
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wystarczaj¹cym powodem do przeprosin? A co z organizacjami, z którymi niespodziewanie nie podpisa³o umowy Ministerstwo rodowiska z powodu oszczêdnoci zarz¹dzonych przez Ministerstwo Finansów?
Co wreszcie maj¹ powiedzieæ organizacje, które dowiaduj¹ siê, ¿e w kancelarii Premiera znów jest kilka konkuruj¹cych ze sob¹ orodków (poprzednio by³o
tak podczas reformy administracyjnej, gdy obok ministra Woniaka istnia³o jeszcze kilka orodków roszcz¹cych sobie prawo do tworzenia polityki pañstwa
w stosunku do organizacji), bo chyba tylko tak mo¿na opisaæ cich¹ rywalizacjê
doradcy prezesa RM Agnieszki Boguckiej i Zespo³u ds. rozwi¹zañ systemowych
w zakresie wspó³pracy administracji publicznej z organizacjami pozarz¹dowymi
przy Wiceprezesie RM Longinie Komo³owskim.

Pytania bez odpowiedzi
Szukaj¹c odpowiedzi na pytanie, kto winien  pañstwo czy spo³eczeñstwo,
trafiamy na wiele niewiadomych. Podstawowym pytaniem jest, co ja, co my
mo¿emy zrobiæ? Jak organizacja zajmuj¹ca siê niepe³nosprawnymi w gminie X
i organizacja broni¹ca parku krajobrazowego w gminie Y mo¿e mieæ wp³yw na
struktury pañstwa, kiedy nie mo¿e dogadaæ siê nawet ze swoim samorz¹dem?
Nie mamy ¿adnych pomys³ów, nie ma mechanizmów kontroli i nacisków?
To wina pañstwa  brzmi wiêc odpowied.
Ale jakie ma byæ to pañstwo, aby by³o lepiej, nie wiemy. To powinni wiedzieæ
politycy, czyli ci, którzy w globalnym rozrachunku doprowadzili do obecnej sytuacji, a czytaj¹c prasê codzienn¹ widaæ wyranie, ¿e ¿adna z opcji politycznych
nie jest tu bez winy. Wiêc czy naprawdê mamy liczyæ na to, ¿e nast¹pi samonaprawa systemu politycznego?
Piotr Gliñski tak to podsumowuje: Zarzuci³bym naszym elitom  z nielicznymi wyj¹tkami  i nieuctwo, i zdradê, bo zapamiêta³y siê w walkach politycznych
i personalnych, pozwoli³y zaw³adn¹æ wizji polityki rozumianej w¹sko, czyli jako
dojcie i sprawowanie w³adzy, a zapomnia³y, ¿e polityka to przede wszystkim
realizacja dobra wspólnego. Niestety ta zdrada nie dotyczy tylko elit politycznych, ale tak¿e intelektualnych i medialnych. (...) A w mediach i w polskiej debacie intelektualnej wiat pozarz¹dowy, wiat samoorganizacji spo³ecznej prawie nie
istnieje175. Ale jak mamy uczestniczyæ w debacie intelektualnej, gdy w ramach
naszego rodowiska, a przede wszystkim w ramach instytucji infrastrukturalnych,
nie ma takiej debaty176 . Nikt nie próbuje odpowiedzieæ na najwa¿niejsze pytania,
które nurtuj¹, lub powinny nurtowaæ, sektor. Wymieñmy tu kilka z nich.
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Co z ustaw¹ o wspó³pracy?
Nie wystarczy rozes³aæ do tysi¹ca wybranych organizacji projektu ustawy.
Kto jest w stanie w ci¹gu dwóch tygodni wypowiedzieæ siê o suchym projekcie
legislacyjnym? Jak oceniaj¹ ten projekt ci, którzy siê na tym znaæ powinni? Gdzie
g³os autorytetów?
Czy projekt bêdzie korzystny dla du¿ych, rednich czy ma³ych organizacji?
Czy spowoduje zanikniêcie jakich form aktywnoci obywatelskiej, czy mo¿e
zainicjuje nowe formy dzia³ania? Czy zmieni nieformalne uk³ady istniej¹ce w
gminach, powiatach, województwach i na poziomie centralnym, czy te¿  tak jak
to by³o z ustaw¹ o finansach publicznych  stworzy kolejny listek figowy ukrywaj¹cy niekompetencjê i korupcjê? Dlaczego nie ma wypracowanej przez organizacje propozycji ustawy, choæ na lobbing i tworzenie rozwi¹zañ prawnych od
kilku lat id¹ pieni¹dze (wydawa³y je Forum Fundacji Polskich, Program Phare
Dialog Spo³eczny, Stowarzyszenie na rzecz FIP).
Jak wykorzystano te pieni¹dze i jak wykorzystaæ nastêpne  o ile takie bêd¹?
Dlaczego nie próbowano zorganizowaæ tak naturalnej dla instytucji pozarz¹dowych formy zg³oszenia inicjatywy ustawodawczej, jak¹ jest zbieranie podpisów?
Czy istnieje jakie miejsce  pismo, strona internetowa, informacja FIPressu,
gdzie mo¿na by³oby przeczytaæ nie o kolejnej konferencji w Brukseli, ale o tym,
co powinno byæ dla nas najwa¿niejsze. O projekcie ustawy o dostêpie do informacji, o ochronie rodowiska177 itp.

Czy szans¹ jest politycznoæ organizacji?
Pojawi³y siê w niektórych miastach pomys³y, by organizowaæ przedwyborcze
Jeden przyk³ad: Zbigniew Wejcman z Fundacji BORIS pisze ksi¹¿kê na temat federalizacji organizacji pozarz¹dowych. Problem na czasie, wa¿ny. I oto w wybranej bibliografii odnajdujemy jedynie cztery tytu³y  w
tym jedn¹ ksi¹¿kê autora, drug¹ redagowan¹ przez autora  wszystkie za wydane przez Fundacjê BORIS.
Czy sugeruje to, ¿e autor nie czyta³ innych publikacji albo uwa¿a je za nieistotne? Przecie¿ cos nieco na
temat federalizacji i na temat lobbingu (który zajmuje w ksi¹¿ce sporo miejsca) mielimy okazjê czytaæ.
Pomiñmy tu artyku³y w Asocjacjach czy nasze wydawnictwo Miêdzy lobbingiem a akcj¹ bezporedni¹, bo
trudno mi obiektywnie wypowiedzieæ siê o ich wartoci. Jestem sk³onny zrozumieæ pominiêcie dyskusji w
Biuletynie Forum Fundacji Polskich czy Q-Forum, bo w koñcu te polemiki dotyczy³y redagowanego przez
autora Roczniaka, a teksty prezentowa³y inn¹ ni¿ autora opcjê. Jednak dlaczego nie znalaz³a siê tam informacja np. o publikacji Samoorganizacja trzeciego sektora wydanej przez FIP, o specjalnym numerze NGO
NEWS w jêzyku polskim dotycz¹cym rzecznictwa, a tak¿e o dwóch podstawowych ksi¹¿kach: Udzia³ organizacji spo³ecznych i gospodarczych w procesie legislacyjnym w Polsce (USAID/GEMINI - PEDS 1996)
i Sztuka lobbingu w Polsce (USAID/GEMINI 1995), które nota bene by³y finansowane przez sponsora
omawianej tu publikacji?
Chcia³bym zostaæ dobrze zrozumiany. To nie atak na autora, ale na sposób uprawiania debaty intelektualnej
w sektorze. Na polemiki siê nie odpowiada, nie cytuje siê (a czêsto i nie czyta) osób i wydawnictw innych
organizacji, teorie buduje siê od podstaw, nie bacz¹c na to, czy przypadkiem nie jest to wywa¿anie (za
publiczne pieni¹dze) ju¿ otwartych drzwi.
177
Red.: Powstanie Towarzystwa Wzajemnej Informacji i portalu internetowego www.ngo.pl w jakim stopniu
zmieni³o tê sytuacjê.
176
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koalicje organizacji (np. gliwickie Forum). Mo¿e w ten sposób jestemy co w
stanie zmieniæ. Niektórzy patrz¹ w podobny sposób na inicjatywê Andrzeja Olechowskiego i jego stowarzyszenie. Wszak deklarowa³ on na kongresie UW: polska polityka potrzebuje nowej jakoci. Mo¿emy stworzyæ formacjê, w której
odnajd¹ siê przedstawiciele wszystkich istotnych rodowisk i rozpoznaj¹ siê trzy
miliony obywateli, którzy poparli mnie w wyborach prezydenckich. Zrealizujemy nasz program, przywrócimy presti¿ polityce (za GW). Czy to jest wyjcie z
sytuacji? Czy to jest sposób na uprawianie niepolitycznej polityki? Kto wród
autorytetów sektora wypowiedzia³ siê w tej wa¿nej kwestii?
Czy by³by to sposób na dokonanie reform, o których pisalimy w Asocjacjach: Pierwszym celem reform politycznych by³ samorz¹d (...). Dziennikarze
zaczêli opisywaæ niekompetencjê polityków, coraz bardziej wzburzaj¹c opiniê
publiczn¹. Pisano o tajnych, korupcyjnych umowach (...) odbijaj¹cych siê niekorzystnie na dobru publicznym (...). Progresywistom178 zale¿a³o na odsuniêciu partii
politycznych od wp³ywu na samorz¹d. Stworzyli dwie mo¿liwoci: »mened¿er
miasta« (...) i komisje  w ich rêce oddane zosta³o zarz¹dzanie miastem w wielu
stanach. Tymczasem w³adza ustawodawcza te¿ by³a niekompetentna, czêsto skorumpowana albo kontrolowana przez szefów partii politycznych i potrzebowa³a
natychmiastowej reformy. Rz¹d mia³ zostaæ zdemokratyzowany poprzez ograniczenie wp³ywu partii i w³adzy urzêdników pañstwowych, a zwiêkszenie wp³ywu
wyborców. Ci ostatni dostali do dyspozycji dwie podstawowe formy wp³ywu na
proces decyzyjny:
 inicjatywa; obywatele maj¹ prawo z³o¿yæ propozycjê wprowadzenia prawa
lub zmiany prawa przez petycjê i skierowaæ j¹ bezporednio do wyborców;
 referendum; dzia³alnoæ ustawodawcza mo¿e byæ poddana ponownej oce179
nie wyborców .
Te mechanizmy uda³o siê wprowadziæ w du¿ym stopniu oddolnie, presj¹ spo³eczn¹ bêd¹cych dla wielu polskich organizacji wzorem NGOsów amerykañskich. Czy to nasza droga?

Czy mo¿e odpolityczniæ wybory?
Kolejne pytanie  czy zmiany sytuacji nie przynios³aby zmiana ordynacji wyborczej, taka by to g³osuj¹cy obywatele, a nie politycy, uk³adali sk³ad parlamentu,
rady gminy itp. W 1993 roku we Wroc³awiu z inicjatywy profesora Jerzego
Przystawy zawi¹za³ siê Obywatelski Ruch na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych. Zorganizowa³ on kilkanacie konferencji na temat ordynacji,
Red.: Progresywizm  ruch spo³eczny w Ameryce na pocz¹tku XX wieku walcz¹cy m.in. z upolitycznieniem
w³adz samorz¹dowych.
179
Marta Kindler, Ruch progresywny, Asocjacje nr 4/2000.
178
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wyda³ wiele publikacji. Od 1997 r. zbiera podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w tej sprawie180 .
Dyskusja ta ostatnio nabra³a sporej dynamiki. Zwolennicy ordynacji wiêkszociowej (pose³ z ka¿dego powiatu) twierdz¹, ¿e tylko bezporednio uzale¿niaj¹c
pos³a od wyborców mo¿na zmieniæ parali¿uj¹cy uk³ad polityczny, zwalczyæ korupcjê, przeciwstawiæ siê powszechnemu poczuciu niemo¿noci. Co myl¹ organizacje pozarz¹dowe o tej koncepcji? Czy warto siê przy³¹czyæ i wypracowaæ 
byæ mo¿e jaki mieszany  model ordynacji, który by zmieni³ sytuacjê na lepsz¹?
Co podpowiadaj¹ na ten temat szkolonym przez siebie organizacjom wspieraj¹ce
instytucje infrastruktury?

Czy trzeba zmieniæ Konstytucjê?
W Konstytucji zapisano wybory proporcjonalne, a to oznacza, ¿e zmiana ordynacji wi¹za³aby siê ze zmian¹ Konstytucji. Pojawia³y siê ju¿ takie g³osy, by
ewentualn¹ zmianê Konstytucji wykorzystaæ dla zwiêkszenia roli spo³eczeñstwa
obywatelskiego, choæby daj¹c mo¿liwoæ organizacjom lub ich federacjom wyst¹pienia do Trybuna³u Konstytucyjnego (maj¹ je w tej chwili np. organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego, ogólnokrajowe organy zwi¹zków
zawodowych oraz ogólnokrajowe w³adze organizacji pracodawców i organizacji
zawodowych, kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe), co w przysz³oci mo¿e mieæ
kolosalne znaczenie dla systemu prawnego Rzeczypospolitej.
Czy s¹ inne wa¿ne sprawy do za³atwienia? Mo¿e nale¿a³oby wprowadziæ zasadê pomocniczoci pañstwa i dialog spo³eczny jako zapisy konstytucyjne, a nie
elementy preambu³y? Czy nie nale¿a³oby zmieniæ sposobu organizacji referendów (najsilniejsza broñ spo³eczeñstwa obywatelskiego przed omnipotencj¹ pañstwa)? Czy co przegapi³em? Czy kto zna odpowied na te pytania? Gdzie s¹ te
organizacje wspieraj¹ce, czy przypadkiem nie zatrzyma³y siê gdzie na roku 1998
próbuj¹c promowaæ zasady wspó³pracy miêdzy samorz¹dem a NGO-sami?

Niekontrolowana infrastruktura
Czas wróciæ do postawionego na pocz¹tku pytania kto winien i zastanowiæ
siê, kto na nie powinien odpowiedzieæ. Niestety, instytucje infrastrukturalne, powo³ane  wydawa³oby siê  do takich celów, nie s¹ zdolne do podstawowych odpowiedzi na pytanie, co robiæ. Najbardziej znana osoba sektora Jan Jakub Wygnañski
 choæby nie wiem jak ciê¿ko pracowa³ i nie wiem jak wielu inicjatywom
przewodniczy³ (czy patronowa³) nie zape³ni intelektualnej pustki panuj¹cej
w sektorze.
180
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Inne autorytety, takie jak np. Piotr Gliñski (g³ównie ekologia) czy Anatol Jan
Omelaniuk (ruch regionalny) równie¿ nie s¹ w stanie sprawiæ, aby rodowisko
wypracowa³o w³asn¹ ideê, która sta³aby siê ko³em napêdowym sektora (podobnie
jak by³ nim kilka lat temu FIP). Nie da siê tego zrobiæ bez instytucji infrastrukturalnych, ich czasopism, szkoleñ itp. Jednak te instytucje musz¹ wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoæ nie tylko za w³asny bilans roczny, ale za kondycjê ca³ego sektora.
Postawi³em kiedy pytanie, kto dla kogo  infrastruktura dla organizacji czy
organizacje dla infrastruktury181. Zgodnie z tradycj¹ sektora nikt nie podj¹³ tematu, wszyscy dalej robili to, co do tej pory. Ale pytanie nie straci³o przez to
aktualnoci. I musimy sobie na to pytanie odpowiedzieæ.
Byæ mo¿e problemy te nie interesuj¹ infrastruktury (tak jak wiêkszoci polityków nie interesuje zmiana chorego uk³adu pañstwa), ale powinny interesowaæ
organizacje. Bo je¿eli i organizacje nie s¹ zainteresowane tym, jak s¹ wydawane
ich pieni¹dze (bo infrastruktura dostaje pieni¹dze, by pomagaæ organizacjom, nie
dla siebie), nie interesuj¹ siê tym, jaki jest spo³eczny obraz organizacji pozarz¹dowych182 to odpowied na postawione pytanie kto winien? (tak w sektorze,
jak i Rzeczypospolitej) pojawia siê sama  wart Pac pa³aca!

Rewolucja obywatelska, czyli co trzeba zrobiæ,
gdy ju¿ nic siê nie da zrobiæ
Asocjacje nr 2/2001

Po pierwsze,
dlaczego rewolucja?
Trzeba na to pytanie odpowiedzieæ, chocia¿ ju¿ samo powszechne przekonanie o tym, ¿e jest le i mo¿e byæ ju¿ tylko gorzej, odpowied tak¹ sugeruje. Oto
partie polityczne stworzy³y zasady rz¹dzenia pañstwem, czy w mniejszej skali
gmin¹, które w³aciwie zaprzeczaj¹ zdrowemu rozs¹dkowi. Wszyscy o tym wiedz¹ i np. podejmuj¹ debatê, jak walczyæ z korupcj¹.
Ale korupcja  w postaci typowego ³apówkarstwa  to tylko wierzcho³ek góry
lodowej. Mechanizmy klientelizmu s¹ proste, kto nie stawia na swoich ludzi,
kto nie buduje swojego zaplecza w partii, przegrywa. Wiêc albo zdecyduje siê na
181
182
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Red.: W tekcie zamieszczony w niniejszym tomie.
Por. wypowied Jadwigi Staniszkis w tekcie Zaproszenie do korupcji, Rzeczpospolita z 14 grudnia 2000
r.: Wiele funduszy publicznych, samorz¹dów i organizacji pozarz¹dowych jest traktowanych jako miejsca
s³u¿¹ce do utrzymania ludzi przy ¿yciu. W samych tylko organizacjach pozarz¹dowych z pieniêdzy publicznych korzysta 2,5 miliona osób. To du¿y b³¹d  nie zmusza siê ich do prawdziwego wysi³ku, do tego, by
stawili czo³o wyzwaniom, ¿eby naprawdê czego siê nauczyli i byli w przysz³oci elit¹.
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przestrzeganie regu³ i w³¹czy do gry, albo stanie siê nieszkodliwym wariatem,
który w kolejnych wyborach nie otrzyma poparcia wystarczaj¹cego, by znaleæ
siê na licie wyborczej. Dlatego trzeba zmieniæ regu³y gry, aby pomóc tym politykom, którzy chc¹ dzia³aæ rzeczywicie dla dobra wspólnego. Jednak regu³ nie
da siê zmieniæ w ramach istniej¹cego systemu, a zatem potrzebna jest rewolucja.

Po drugie,
dlaczego obywatelska?
Platforma Obywatelska obudzi³a nadzieje na zmianê. Po pierwsze, chwytliwa
nazwa obywatel  nazwa, która dopiero niedawno odzyska³a swoje prawdziwe
znaczenie po niesmaku zwi¹zanym z walk¹ o komitety obywatelskie z pocz¹tków lat dziewiêædziesi¹tych  sugerowa³a, ¿e jej twórcy odwo³ywaæ siê bêd¹ do
obywateli, tak w kwestiach programu, jak i poparcia dzia³añ.
Po drugie, od¿egnanie siê od skompromitowanych partii politycznych pozwala³o marzyæ o zmianach. Niestety doæ szybko okaza³o siê, ¿e efektem dzia³alnoci Platformy ma byæ partia (choæ dopiero po wyborach), za liberalne deklaracje
polityczne da³y do zrozumienia, ¿e obywateli chce siê wykorzystaæ jedynie do
wsparcia jednej opcji.
Nie wiadomo, czy co dobrego z dzia³añ Platformy wyniknie. Jedno jest pewne  oczekiwana rewolucja musi byæ obywatelska, tzn. musz¹ zrobiæ j¹ sami
obywatele. Tylko ruch spo³eczny potrafi sk³oniæ polityków do takiej korekty systemu, aby nieuczciwi musieli wycofywaæ siê z polityki, dzia³aj¹cy na rzecz interesów w³asnej grupy, a nie dobra wspólnego, tracili spo³eczne poparcie, a przede
wszystkim, aby politycy byli pod ci¹g³¹ kontrol¹. Tê kontrolê powinny sprawowaæ media, ale tak¿e organizacje pozarz¹dowe, posiadaj¹ce w poszczególnych
dziedzinach wystarczaj¹ce kompetencje, by oceniaæ posuniêcia w³adz.

Po trzecie,
jak to zrobiæ?
Istnieje w miarê prosty mechanizm, który mo¿e zmieniæ regu³y gry, a wiêc
pomóc w rewolucji. Jest nim ordynacja wyborcza. Obecnie mamy w Polsce dwie
ordynacje wyborcze. Jedna do Senatu oraz do rad gmin do 20 tysiêcy mieszkañców  to ordynacja wiêkszociowa. Druga, do Sejmu i do reszty samorz¹dów,
jest ordynacj¹ proporcjonaln¹. Coraz czêciej pojawiaj¹ siê wród organizacji
pozarz¹dowych g³osy, ¿e walkê z korupcj¹ i kontrolê w³adzy mo¿e umo¿liwiæ
ordynacja wiêkszociowa.
Z drugiej strony, wiele organizacji pozarz¹dowych mo¿e obawiaæ siê ordynacji wiêkszociowej. Np. niepe³nosprawni mog¹ baæ siê, ¿e wybrany przez wiêkszoæ w danym powiecie pose³ bêdzie reprezentowa³ wyborców, którym obce s¹
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problemy niepe³nosprawnych. Z kolei organizacje mniejszoci narodowych równie¿ zapewne strac¹ w wyborach wiêkszociowych swoich reprezentantów. Rodzi
siê te¿ pytanie, czy uzale¿nieni od pogl¹dów wiêkszoci pos³owie i radni bêd¹ g³osowali za zwiêkszeniem wydatków na leczenie bardzo rzadkich schorzeñ?
Ordynacja wiêkszociowa, choæ z powodzeniem stosowana np. w Stanach
Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, nie jest bez wad, podobnie jak ordynacja
proporcjonalna. Dlaczego wiêc wydaje siê s³uszne zmieniæ ordynacjê wyborcz¹? Obywatel, który ma byæ podmiotem, a nie tylko przedmiotem prowadzonej polityki, musi mieæ mo¿liwoæ dokonywania realnych wyborów. A wadliwa,
utrwalana proporcjonaln¹ ordynacj¹, struktura reprezentacji interesów obywateli uniemo¿liwia rzeczywisty wybór.
Mo¿emy wybieraæ pomiêdzy partiami, które w sposobie dzia³ania nie ró¿ni¹
siê zbytnio. Bowiem zadajmy sobie pytanie, czy dzi te wszystkie mniejszoci,
które mog¹ obawiaæ siê ordynacji wiêkszociowej s¹ wystarczaj¹co reprezentowane? Czy politycy, którzy tak chêtnie deklaruj¹ poparcie dla ró¿nych organizacji pozarz¹dowych, realizuj¹ swoje obietnice? Czy organizacje pozarz¹dowe s¹,
zgodnie z deklaracjami, traktowane partnersko?
Trzeba zmieniæ relacjê pomiêdzy w³adz¹ a obywatelem. Do tego za potrzebne s¹ mechanizmy artyku³owania (nie tylko poprzez strajki i demonstracje) interesów, ich reprezentowania (czyli wp³ywania na polityków) oraz jasne
mechanizmy kontroli w³adzy. Trzeba wróciæ ludziom wiarê, ¿e maj¹ co do
powiedzenia, ¿e mog¹ rzeczywicie wspó³decydowaæ o losie kraju i, porednio, o swoim losie. Pytaniem, które byæ mo¿e trzeba poddaæ pod ogólnopolskie
referendum, pozostaje, czy rzeczywicie ma to byæ ordynacja cile jednomandatowa, czy z jakimi elementami proporcjonalnoci. Jedno jest natomiast pewne
 musimy zmieniæ ordynacjê!
Po czwarte,
ordynacja to nie wszystko!
Stawiaj¹c na pierwszym miejscu sprawê ordynacji wyborczej nie mo¿emy te¿
zapominaæ o innych elementach ³adu demokratycznego, które mog¹ pomóc
w zwiêkszaniu udzia³u obywateli w ¿yciu publicznym. W trakcie tej batalii trzeba bêdzie odzyskaæ dla obywateli instytucjê referendum (po czysto politycznych
rozgrywkach wokó³ referendum w sprawie prywatyzacji i Konstytucji niewiele
jest osób wierz¹cych w skutecznoæ tej formy w³adzy ludu). Byæ mo¿e te¿
trzeba bêdzie zmieniæ Konstytucjê RP, tak aby przesta³a byæ list¹ pobo¿nych
¿yczeñ, a sta³a siê dokumentem, na którym rzeczywicie opiera³oby siê prawo
RP i do której, w obronie swych praw, odwo³ywaliby siê obywatele.
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Dodatkowo trzeba pilnie przygl¹daæ siê procesowi legislacyjnemu takich ustaw,
jak te o dostêpie do informacji, o wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z administracj¹ publiczn¹ czy ustaw antykorupcyjnych. To wszystko jest mo¿liwe, o ile
obywatele odzyskaj¹ wiarê w swoj¹ moc sprawcz¹ i dostan¹ odpowiednie narzêdzia. I dlatego musimy spróbowaæ.
A organizacje pozarz¹dowe  mo¿e oka¿e siê, ¿e ich lokalne koalicje, mimo
¿e z³o¿one z reprezentantów mniejszoci (osób niepe³nosprawnych, cz³onków
towarzystw kulturalnych, ekologów) stan¹ siê znacz¹c¹ si³¹ przy wyborze i kontroli radnych i pos³ów. Dlatego trzeba siê zaanga¿owaæ w mylenie o pañstwie,
a nie tylko pilnowaæ w³asnego ogródka. Krok w tym kierunku wykona³y ju¿ towarzystwa kulturalne183 .

183
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Red: Po konferencji Dolnol¹skich Towarzystw Regionalnych 7 marca 2001 r. prezes Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury Anatol Jan Omelaniuk rozes³a³ do towarzystw regionalnych apel, w którym
zwróci³ siê o poparcie dzia³añ na rzecz JOW.
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POS£OWIE
Poproszony o napisanie pos³owia do wyboru moich tekstów, które ukaza³y siê
na ³amach pism pozarz¹dowych w latach 19892001, stan¹³em przed trudnym
zadaniem. Z jednej strony, mam g³êbokie przekonanie, ¿e teksty te powinny broniæ siê same. S¹ one bowiem w jakim sensie zapisem zmieniaj¹cych siê czasów,
ewolucji pojêæ i spojrzenia na szeroko rozumian¹ dzia³alnoæ spo³eczn¹. Pamiêtam pogl¹dy ludzi, z którymi rozmawia³em (wiele z tych rozmów w formie wywiadów czy wypowiedzi mo¿na odnaleæ w archiwalnych numerach) w 1989, w
1994 czy 1997 roku. To, ¿e siê zmienia³y, jest czym oczywistym. To, jak siê
zmienia³y, jest czym znamiennym. Czytaj¹c dzisiaj teksty pe³ne zapa³u, tak powszechnego w 1989 roku, czujemy chyba pewien niedosyt, widzimy, jak niewiele uda³o siê z tamtych marzeñ spe³niæ. Krok po kroku oddawalimy  czêsto
niewiadomie  pole przeciwnikom samoorganizacji, pomocniczoci, dialogu
spo³ecznego. Dalimy siê wmanewrowaæ w dyskusje nad niby-spo³ecznym projektem ustawy o po¿ytku publicznym (od samego pocz¹tku przygotowywanym
za rz¹dowe pieni¹dze), w niby-lobbing, w istocie bêd¹cy gr¹ polityków (tych
nieudolnych), w której stawk¹ by³o spo³eczne zaanga¿owanie obywateli. Zgadzalimy siê bez szemrania na idiotyczne pomys³y sponsorów (tych rodzimych,
tych z Unii i tych zza oceanu) i uczestniczylimy w grze pozorów, gdzie obywatelskoæ sprowadzono do realizowania zadañ pañstwa, a wszelkie przejawy protestów  z góry traktowano jako co przeciwnego demokracji.
Z drugiej jednak strony, choæ idea³y sierpnia 80 i jesieni ludów 1989 roku
ograniczono sztywnymi ramami biurokratycznych dogmatów, ruch obywatelski
wci¹¿ jeszcze istnieje. A zatem historia budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego
trwa nadal. Nie rozstrzygniêto ¿adnego z dyskutowanych dylematów sektora,
choæby  czy organizowaæ sektor na zasadzie reprezentacji czy rzecznictwa, iæ
w kierunku profesjonalizacji organizacji czy ruchu masowego opartego na wartociach, przejmowaæ od pañstwa jego zadania czy raczej kontrolowaæ to, co
pañstwo robi. Ci¹gle nie znamy odpowiedzi na pytanie, jak organizacje pozarz¹dowe (lub pozarz¹dowe grupy interesów) odnios¹ siê do kwestii ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego, karty etycznej czy budowania reprezentacji
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(nazywa³o siê to kiedy tworzeniem struktur parasolowych, obecnie federalizacj¹). A wiêc wszystkie poruszane w tej ksi¹¿ce w¹tki maj¹ swoj¹ kontynuacjê.
Ogólne wra¿enie, które, jak siê wydaje, pozostaje po lekturze tej ksi¹¿ki, i¿
zakoñczony zosta³ pewien etap w rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, jest
oczywistoci¹. W wydanej ostatnio, bardzo wa¿nej z punktu widzenia samowiadomoci sektora pozycji Samoorganizacja spo³eczeñstwa polskiego: Trzeci sektor rozdzia³ Mocna i s³abe strony trzeciego sektora w³aciwie mówi o za³amaniu
siê dotychczasowej linii rozwoju184 . Ró¿nice zdañ dotycz¹ jedynie tego, czy mamy
do czynienia z niekorzystnymi warunkami rozwoju aktywnoci obywatelskiej, ze
skomplikowanym procesem swoistej samodestrukcji185 , czy te¿ jedynie z kryzysem wzrostu, a nie regresem (Wygnañski, 2002, str. 252).
Jednak s³aboæ sektora jest wyrana. Nie sposób ju¿ przymykaæ oka na wyrane procesy w ruchu organizacji pozarz¹dowych  oligarchizacji (wyodrêbnienie siê grupy organizacji, które przejmuj¹ gros rodków na dzia³alnoæ spo³eczn¹
i pretenduj¹ do wypowiadania siê w imieniu ca³ego sektora), monopolizacji pewnych dziedzin czy obszarów dzia³ania (wyspecjalizowane organizacje ograniczaj¹ce mo¿liwoæ dzia³ania inicjatyw o innych preferencjach ideowych, czy choæby
innych pomys³ach na metody dzia³ania), czy wreszcie profesjonalizacji  co polega na stworzeniu grupy zawodowej, która z oczywistych wzglêdów umo¿liwia
skuteczniejsze (choæ z ca³¹ pewnoci¹ nie oznacza to jeszcze, ¿e potrzebniejsze
z punktu widzenia dobra wspólnego) dzia³ania wiêkszych organizacji.
Trzeba powiedzieæ, ¿e w tych niekorzystnych procesach swój udzia³ mia³a
tak¿e i infrastruktura sektora (nie umniejszaj¹c oczywicie jej pozytywnej roli).
Przejmowanie dzia³añ operacyjnych (czyli tych, które powinny byæ realizowane
przez organizacje podstawowe), co oznacza konkurowanie o rodki ma³ych organizacji ze szkoleniowymi ekspertami, tworzenie nowych organizacji (w du¿ej mierze
w oparciu o personel wyszkolony w organizacjach infrastruktury186 ) potêgowa³o
niektóre negatywne zjawiska w sektorze. Niebezpieczeñstwo powstania elity sektora, która niewiele bêdzie mia³a wspólnego z lokalnymi, ma³ymi organizacjami
(nazywanymi przez niektórych spo³ecznymi187 lub beztlenowcami188 ), a której
Kuba Wygnañski wrêcz sugeruje zmianê ca³ego systemu mylenia o spo³eczeñstwie obywatelskim: My,
w Polsce, znalelimy siê w takim punkcie, gdzie trzeba siê zastanowiæ, na ile to pojêcie bêdzie dla nas
u¿yteczne (Wygnañski, 2002, s. 251).
185
Piotr Gliñski wymienia m.in. oligarchizacjê struktur, klientelizm, z³y proces, czyli sytuacjê gdy dzia³alnoæ konstruktywna jakiej organizacji rozbijana jest przez ró¿nego rodzaju konflikty pozamerytoryczne,
ambicjonalne, osobowociowe (Gliñski, 2002, s. 249).
186
Tak powsta³o Stowarzyszenie Centrów Wolontariatu, Stowarzyszenie Centrów Aktywnoci Lokalnej, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i wiele innych.
187
W przeciwieñstwie do pozarz¹dowych, które opieraj¹ siê w przewa¿aj¹cej mierze na p³atnym personelu,
a nie na pracy spo³ecznej.
188
Bo potrafi¹ prze¿yæ bez pieniêdzy, tylko dziêki zaanga¿owaniu swoich cz³onków.
184
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interesy bêd¹ dominowaæ we wszelkich ogólnosektorowych reprezentacjach, jest
oczywiste. A przecie¿ ci prawdziwi spo³ecznicy, którzy kosztem swojego czasu i
w³asnych pieniêdzy buduj¹ lokalne organizacje, stanowi¹ co najmniej równie
wa¿ny element spo³eczeñstwa obywatelskiego jak pozarz¹dowi profesjonalici
(czyli op³acani dzia³acze). Okazj¹ do prób dochodzenia do swoistej równowagi
pomiêdzy poszczególnymi bran¿ami, regionami, typami organizacji powinno byæ
zbli¿aj¹ce siê III Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych. Nadzieje wi¹zane z ruchem pod nazw¹ FIP (wiele informacji na ten temat znajdziecie Pañstwo
w artyku³ach z lat 1994-1996) opiera³y siê g³ównie na integracyjnej roli spotkañ
plenarnych, gdzie nieskrêpowana dyskusja, dopuszczenie do g³osu wszystkich
(hyde park) umo¿liwia³y dochodzenie do consensusu. Czy tak bêdzie nadal?
Wiele jest ci¹gle nadziei, ale i wiele obaw. Czy FIP stanie siê miejscem takiej
dyskusji, czy tylko form¹ promocji jednego z rozwi¹zañ? Czy bêdzie to debata, w
której g³os zabior¹ zainteresowani, czy kolejna konferencja, na której ogólnie
s³uszne prawdy zostan¹ wyg³oszone ex cathedra do tych, którzy w swojej w³asnej sprawie nie bêd¹ mieli wiele do powiedzenia? Do tego pamiêtajmy, ¿e tych
najmniejszych organizacji dziêki zastosowaniu cenzusu maj¹tkowego189 w ogóle
na III Ogólnopolskim FIP-ie nie bêdzie.
Mam nadziejê, ¿e zaprezentowany zbiór artyku³ów dostarcza wielu informacji, przypomina wiele wydarzeñ, które pozwalaj¹ w sposób pe³niejszy spojrzeæ
na historiê i teraniejszoæ sektora, wyrobiæ sobie zdanie na temat kondycji spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce po ponad 10 latach jego odbudowywania.
Czy refleksje wywo³ane lektur¹ mog¹ staæ siê równie¿ podstaw¹ do wyci¹gniêcia
wniosków na przysz³oæ, przyczyniæ siê do tego, by w dalszym rozwoju unikaæ
dotychczasowych b³êdów? Mam wielk¹ nadziejê, ¿e tak.

189
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INDEKS INSTYTUCJI
Akademia Rozwoju Filantropii
Stowarzyszenie powsta³o w 1998 r. i zosta³o utworzone przez osoby, które w latach 1995-1998
zajmowa³y siê realizacj¹ amerykañskiego programu wspierania organizacji spo³ecznych Projekt
Sieci Demokratycznej (DemNet).
Misj¹ Akademii Rozwoju Filantropii jest poprawa jakoci ¿ycia spo³ecznoci lokalnych poprzez
ich aktywizacjê, tworzenie mo¿liwoci rozwi¹zywania problemów, a tak¿e zwiêkszenie zaanga¿owania przedsiêbiorców w finansowanie celów spo³ecznie u¿ytecznych, popularyzacja po¿ytków
p³yn¹cych z dobroczynnoci oraz wspieranie dzia³añ filantropijnych.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Bank Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR  ogólnopolska baza danych zawieraj¹ca obecnie oko³o 47 000 rekordów. Baza jest przeszukiwalna, istnieje równie¿ mo¿liwoæ aktualizacji zawartych w niej informacji, a tak¿e dodawania nowych rekordów.
Adres bazy: http://bazy.klon.org.pl/main_a.asp
Biuro Informacji o Fundacjach i Stowarzyszeniach BIFIS  utworzone w 1990 r. w celu u³atwienia wymiany informacji, szkolenia i animacji ruchu stowarzyszeniowego. Wydawca miesiêcznika Asocjacje 1990-1991. Wszed³ w sk³ad Fundacji Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych,
a nastêpnie w ramach TPD przekszta³ci³ siê w BOFIS (Biuro Obs³ugi Fundacji i Stowarzyszeñ).
(ród³o: Asocjacje 1/1990 i nast.4)
Centrum Informacji dla Organizacji Pozarz¹dowych BORDO  rozpoczê³o dzia³alnoæ w maju
1993 r. w ramach realizacji Programu Unii Europejskiej Phare Dialog Spo³eczny. Utworzenie Centrum stanowi³o realizacjê zawartego w Programie Phare Dialog Spo³eczny  NGOs punktu: Informacja i us³ugi prawne dla organizacji pozarz¹dowych. Od chwili powstania Centrum dzia³a³o w
strukturze Fundacji Fundusz Wspó³pracy; od 1999 r. jako wydzielony program Fundacji.
Forum Fundacji Polskich  zarejestrowane w 1992 r. jako zwi¹zek stowarzyszeñ i fundacji. Nale¿y
do EFC Orpheus Mutual Support Project oraz do CEENGO.
Misj¹ Forum jest animowanie wspó³dzia³ania organizacji pozarz¹dowych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym. Oddzia³ywanie na organizacje pozarz¹dowe w celu kszta³towania etyki zawodowej i upowszechnianie kodeksu zasad dzia³ania w organizacjach pozarz¹dowych. Przygotowanie
nowych regulacji prawnych i podatkowych. Oddzia³ywanie na opiniê publiczn¹ w zakresie tworzenia organizacji pozarz¹dowych jako trwa³ego elementu demokracji. Forum zawiesi³o dzia³alnoæ.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Fundacja Miêdzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji  powsta³a w 1993 r., a wród jej
za³o¿ycieli znajduje siê Uniwersytet Jagielloñski i Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Celem Fundacji jest upowszechnianie postaw i kultury demokratycznej w Polsce oraz wspieranie
integracji politycznej i kulturowej Europy.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
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Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego  zosta³a za³o¿ona w 1996 r. przez 7 uczestników Programu Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego (Civil Society Development Program)
 dwuletniego programu szkolenia trenerów realizowanego w Polsce w latach 1994-1996.
Fundacja dzia³a na rzecz wzmocnienia i podniesienia skutecznoci ró¿norodnych form dzia³ania
spo³ecznego w Polsce oraz w innych krajach Europy rodkowo-Wschodniej. Wszystkim potrzebuj¹cym wsparcia oferuje szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Krajowa Rada Organizacji Pozarz¹dowych  powsta³a w 1991 r. jako grupa inicjatywna i po
kilku spotkaniach (dziêki wsparciu Centrum Informacji i Dokumentacji Rady Europy) doprowadzi³a do zebrania, na którym 36 organizacji powo³a³o zwi¹zek stowarzyszeñ. Po rejestracji i nieudanych próbach uzyskania kontroli nad przygotowywanym projektem Programu Dialog Spo³eczny
inicjatywa ta nie podjê³a dalszej dzia³alnoci.
(ród³o: Internetowe archiwum ASOCJACJI)
Lubelski Orodek Samopomocy LOS  powsta³ w 1993 r. jako oddzia³ Fundacji rodkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Dzia³ania Spo³ecznego, od 1998 r. dzia³a jako samodzielne stowarzyszenie. W 1994 r. LOS wspólnie z 5 orodkami wspierania organizacji pozarz¹dowych za³o¿y³
Sieæ Spo³eczeñstwo Otwarte, która nastêpnie przyjê³a nazwê Sieæ Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT. LOS by³ te¿ jednym z inicjatorów powstania Forum Lubelskich Organizacji
Pozarz¹dowych (FLOP), które w roku 1996 zawi¹za³o umowê o wspó³pracy, a w roku 2000 zyska³o osobowoæ prawn¹ jako zwi¹zek stowarzyszeñ.
G³ównym celem dzia³ania Lubelskiego Orodka Samopomocy jest wszechstronne, niematerialne
wspieranie organizacji pozarz¹dowych z terenu województwa lubelskiego.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji (MISTiA)  rozpocz¹³ dzia³alnoæ w okresie prze³omu ustrojowego w Polsce  w 1991 r. Jest orodkiem Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej  ³¹cz¹c regionalne i lokalne inicjatywy w zakresie upowszechniania idei
samorz¹dnoci. MISTiA jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, non-profit, ale tak¿e instytucj¹ ¿ycia publicznego, w której tworzeniu uczestniczy³ Wojewoda Krakowski. W ci¹gu kilku lat istnienia
krakowski Orodek FRDL przekszta³ci³ siê z grupy wolontariuszy organizuj¹cych krótkie szkolenia  w Instytut zatrudniaj¹cy 43 pracowników, stale wspó³pracuj¹cy z ok. 150 ekspertami i wyk³adowcami. Z ka¿dym rokiem MISTiA poszerza i doskonali dzia³ania: szkoleniowe, doradcze,
informacyjne, badawcze i wydawnicze. Instytut organizuje b¹d wspó³organizuje ogólnopolskie i
miêdzynarodowe konferencje. Prowadzi równie¿ lobbing na rzecz rozwi¹zañ legislacyjnych wspomagaj¹cych tworzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz wspiera integracjê rodowisk obywatelskich i zawodowych poprzez organizowanie spotkañ  Forów. W ramach MISTiA prowadz¹
dzia³alnoæ: Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Ma³opolski, Forum Sekretarzy Samorz¹dów Polski Po³udniowej, Forum Skarbników Jednostek Samorz¹du.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Ma³opolskie Forum Inicjatyw Obywatelskich  Powsta³o w wyniku nieformalnej wspó³pracy
grupy krakowskich organizacji pozarz¹dowych w ramach Komitetu Organizacyjnego Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych. Zrzesza 45 organizacji. Jego celem jest doskonalenie poziomu, sprawnoci i warunków dzia³ania organizacji pozarz¹dowych. Wymiana dowiadczeñ i
informacji oraz wspó³praca na rzecz budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Program Inicjatyw Lokalnych PIL  Program bêd¹cy czêci¹ Programu Rozwoju Spo³ecznoGospodarczego PHARE, którego g³ównym celem by³o wspieranie spo³ecznoci lokalnych w ich
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staraniach na rzecz rozwoju gospodarczego gmin, a tak¿e radzeniu sobie z trudn¹ sytuacj¹ zwi¹zan¹ z przestawieniem siê na gospodarkê rynkow¹ i rosn¹cym bezrobociem.
(ród³o: Asocjacje nr 4/1994)
Program Phare Dialog Spo³eczny  zosta³ zainicjowany przez Polski Rz¹d jako wk³ad w rozwój
pluralistycznego i demokratycznego spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jego celem by³o rozszerzenie zakresu dzia³ania i wzmocnienie roli polskich organizacji pozarz¹dowych w spo³eczeñstwie polskim.
Program Phare  Dialog Spo³eczny zosta³ uruchomiony w Funduszu Wspó³pracy w 1992 r. ze
rodków pomocowych Programu Phare Unii Europejskiej, pierwotnie jako program trzyletni. W
1996 r. Komisja Europejska przeznaczy³a rodki na kolejne 2 lata jego dzia³alnoci. Pogram zakoñczy³ dzia³alnoæ w grudniu 1998 r.
Program Partnerstwa dla Samorz¹du Terytorialnego (LGPP)  jeden z ostatnich programów
sponsorowanych w Polsce przez Amerykañsk¹ Agencjê ds. Rozwoju Miêdzynarodowego (USAID).
Projekt Sieci Demokratycznej(DemNet)  finansowany by³ przez Amerykañsk¹ Agencjê ds.
Rozwoju Miêdzynarodowego (USAID), a realizowany przez Academy for Educational Development (AED). S³u¿y³ rozwijaniu wspó³pracy miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi a samorz¹dem
i sektorem prywatnym w ró¿nych dziedzinach ¿ycia lokalnych spo³ecznoci. Efektem Projektu
DemNet by³o powstanie wielu skutecznych i modelowych programów lokalnych.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury  jest spo³eczn¹ reprezentacj¹ ruchu regionalnego w Polsce, nie posiada osobowoci prawnej i d¹¿y przede wszystkim do tworzenia prawnych i materialnych warunków sprzyjaj¹cych dzia³alnoci regionalnych towarzystw kultury.
(ród³o: Asocjacje nr 11/1995)
Regionalne Forum Organizacji Socjalnych ReFOS  powo³ane w 1996 r. jako zwi¹zek stowarzyszeñ przez 30 organizacji pozarz¹dowych z regionu Ma³opolski skupionych od 1995 r. w Regionalnym Forum Organizacji Socjalnych ReFOS. Wspó³pracuje z Niemieckim Parytetowym
Zwi¹zkiem Socjalnym Zwi¹zku Krajowego Saksonia Anhalt.
Misj¹ Forum jest dzia³anie na rzecz wspó³pracy i integracji niedochodowych organizacji pozarz¹dowych, przy zachowaniu ich autonomii. Analizowanie potrzeb i mo¿liwoci w zakresie dzia³alnoci socjalnej. Tworzenie systemu wymiany informacji. Wspomaganie wzajemnych kontaktów
socjalnych organizacji pozarz¹dowych oraz odbiorców ich us³ug. Budowanie mikrosystemów
oddzia³ywañ spo³ecznych.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Stowarzyszenie BORIS Biuro Obs³ugi Ruchu Inicjatyw Spo³ecznych  powsta³o w zespole
tworz¹cym Fundacjê BORIS, dzia³aj¹c¹ od 1992 r. Stowarzyszenie kontynuuje dzia³alnoæ Fundacji w obszarach wspierania rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce.
Misj¹ Biura Obs³ugi Ruchu Inicjatyw Spo³ecznych jest wspieranie dzia³añ obywatelskich nakierowanych na rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych. G³ównym celem za jest zwiêkszenie efektywnoci rozwi¹zywania problemów spo³ecznych dziêki odpowiedniemu wykorzystaniu si³
tkwi¹cych w spo³eczeñstwie, wspieranie wszelkich przejawów aktywnoci, które gwarantuj¹ jednostce mo¿liwoæ wyboru oraz samoorganizacja obywateli i ich uniezale¿nienie od opiekuñczej
roli pañstwa.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
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Stowarzyszenie KLON/JAWOR  powsta³o w 1990 r. Jest organizacj¹ niezale¿n¹, apolityczn¹
i nienastawion¹ na zysk, której g³ównym celem jest umo¿liwianie wszystkim zainteresowanym
swobodnego dostêpu do informacji niezbêdnej dla rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Do
czerwca 2000 r. KLON/JAWOR dzia³a³ jako Bank Informacji o Organizacjach Pozarz¹dowych
KLON/JAWOR przy Fundacji bez Wzglêdu na Niepogodê, obecnie przekszta³ci³ siê w samodzielne Stowarzyszenie.
KLON/JAWOR jest cz³onkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT  porozumienia jedenastu orodków wspomagaj¹cych dzia³ania polskich organizacji pozarz¹dowych. Ponadto
od 1998 r. KLON/JAWOR nale¿y do European Citizens Association (ECAS), który wspiera organizacje w Unii Europejskiej oraz dzia³a na rzecz spo³eczeñstwa obywatelskiego w Europie.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych  jako ruch obywatelski dzia³a od 1993 r. W
1996 r. dla wspierania dalszej dzia³alnoci ruchu FIP powo³ano stowarzyszenie. Nale¿y do Centre
European de la Vie Associative. Misj¹ Stowarzyszenia jest promowanie udzia³u organizacji pozarz¹dowych w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wspieranie spo³ecznej aktywnoci obywateli,
integrowanie organizacji spo³ecznych. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i dowiadczeñ miêdzy organizacjami. Prowadzenie rzecznictwa na rzecz wspólnych celów organizacji spo³ecznych.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych ASOCJACJE - organizacja
za³o¿ona w 1993 r. przez osoby zwi¹zane z wydawaniem pisma Asocjacje (ogólnopolskiego
pisma organizacji pozarz¹dowych). Od 1997 r. poza programemwydawniczym prowadzi programy: Monitoring Aktywnoci Lokalnej, Regionalny Orodek Programu M³odzie¿ w Lublinie oraz
Spo³eczne Biuro WystawArtystycznych.
Wspólnota Robocza Zwi¹zków Organizacji Socjalnych WRZOS  zosta³a powo³ana w 2000 r.
jako ogólnopolski zwi¹zek organizacji socjalnych. Obecnie zrzesza on 7 regionalnych stowarzyszeñ organizacji socjalnych dzia³aj¹cych na polu pomocy spo³ecznej w województwach: lubelskim, lubuskim, ma³opolskim, mazowieckim, pomorskim, l¹skim i wielkopolskim oraz 3
ponadregionalne struktury o zasiêgu ogólnopolskim. Jako federacja WRZOS obejmuje swoim
zasiêgiem dzia³ania oko³o 350 organizacji socjalnych o ró¿nych profilach dzia³alnoci.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Biur Porad Obywatelskich  pierwsze biura porad obywatelskich zaczê³y powstawaæ w 1996 r. na wzór dzia³aj¹cych w Wlk. Brytanii CAB. W Polsce ideê poradnictwa dla obywateli zacz¹³ rozpowszechniaæ Jan Zaborowski z Fundacji Samaritanus. Pierwsze
BPO powsta³y w Warszawie, Przemylu , £om¿y i Wroc³awiu. Zwi¹zek Stowarzyszeñ BPO powsta³ w 1998 r., a jego za³o¿ycielami by³y nastêpuj¹ce organizacje: Fundacja Samaritanus, Fundacja Pomoc Spo³eczna SOS, Fundacja Bez wzglêdu na niepogodê, CIS Warszawa, CIS Przemyl,
BORIS, FISE, Stowarzyszenie Spolegliwoæ z £om¿y, Centrum Wolontariatu oraz FRDL.
Misj¹ Zwi¹zku jest rozpowszechnienie bezp³atnych informacji na temat przys³uguj¹cych ka¿demu obywatelowi praw, sposobów ich egzekwowania, a tak¿e informacja na temat instytucji, które
mog¹ byæ w tym pomocne.
(ród³o: Baza Danych o Organizacjach Pozarz¹dowych JAWOR)
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INDEKS GAZET
BINGO - Biuletyn Internetowy Organizacji Pozarz¹dowych
http://www.los.lublin.pl/bingo/
Wydawca: Fundacja rodkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Dzia³ania Spo³ecznego, Lublin
Serwis informacyjny prowadzony przez organizacje pozarz¹dowe.
Dzia³ Wydarzenia zawiera bie¿¹ce informacje o zdarzeniach i planowanych dzia³aniach trzeciego
sektora na Lubelszczynie i w Polsce po³udniowo-wschodniej.
W czêci Forum Lubelskich Organizacji Pozarz¹dowych znajduj¹ siê opisy, sprawozdania i artyku³y obrazuj¹ce integracjê sektora organizacji pozarz¹dowych oraz dzia³ania organizacji pozarz¹dowych na rzecz spo³ecznoci lokalnych.
Dzia³ Prawo to informacje prawne pomocne w realizowaniu wspó³dzia³ania miêdzy w³adzami
samorz¹dowymi a organizacjami pozarz¹dowymi.
BIULETYN Fundacji im. Stefana Batorego
http://www.batory.org.pl/publikacje/
Wydawca: Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
Biuletyn informacyjny o bie¿¹cej dzia³alnoci Fundacji. Zawiera: og³oszenia o konkursach i nowo
powstaj¹cych programach, informacje o przyznawanych przez Zarz¹d Fundacji dotacjach i organizowanych przez poszczególne programy imprezach, konferencjach, akcjach itp., listy do Fundacji oraz przegl¹d najciekawszych materia³ów prasowych na temat Fundacji.
Podane s¹ tak¿e informacje o sk³adzie Rady i Zarz¹du FSB oraz wymienione Programy wraz z
danymi adresowymi.
Biuletyn Informacyjny SEDNO
Wydawca: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych MOST, Katowice
Pismo informuj¹ce o wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z samorz¹dowymi, mo¿liwociach
pozyskiwania funduszy oraz organizowanych imprezach.
Zawiera materia³y dotycz¹ce problematyki sektora pozarz¹dowego w Polsce, a tak¿e informacje o
funduszach, porady prawne i ksiêgowe.
Odbiorcami s¹ organizacje i instytucje z województwa l¹skiego.
CENTERS FOR PLURALISM NEWSLETTER
http://www.idee.ngo.pl
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE), Warszawa
Kwartalnik powiêcony dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych prowadzonej w krajach Europy
rodkowej i Wschodniej oraz by³ego ZSRR.
Zajmuje siê przede wszystkim ró¿nymi dzia³aniami na rzecz kszta³towania i rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego i demokracji. Ukazuje siê w wersji angielskiej i rosyjskiej.
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Dziêkujê
http://www.dziekuje.w.pl
Wydawca: Wydawnictwo Nowy wiat i Stowarzyszenie ASOCJACJE, Warszawa
Dwumiesiêcznik bêd¹cy kontynuacj¹ miesiêcznika ASOCJACJE, stawiaj¹cy sobie za cel dostarczanie dobrych wiadomoci na temat dzia³alnoci spo³ecznej w Polsce.
Gazeta Informacyjna Pomocy Spo³ecznej GIPS
http://www.idn.org.pl/gips/
Wydawca: Wojewódzki Zespó³ Pomocy Spo³ecznej w Warszawie
Pismo powiêcone pomocy spo³ecznej i aktywnoci organizacji pozarz¹dowych. Przeznaczone
g³ównie dla pracowników socjalnych i wolontariuszy.
Wydawane przy wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Pracowników Socjalnych, sponsorowane
przez Fundacjê Pomoc Spo³eczna SOS.
Kalendarium Wydarzeñ  OKA Informuje
http://www.oska.org.pl/informator/index.html
Wydawca: Orodek Informacji rodowisk Kobiecych  OKA, Warszawa
Miesiêcznik. Zawiera informacje o planowanych w danym miesi¹cu wydarzeniach, imprezach
i spotkaniach zwi¹zanych z problematyk¹ kobiec¹ oraz dzia³aniach podejmowanych przez organizacje kobiece.Zawiera tak¿e informacje o gender studies, bibliotekach i czytelniach feministycznych.
Co kwarta³ ukazuje siê wydanie rozszerzone, a w nim informacje o agencjach pracy, kursach
i szkoleniach, spotkaniach otwartych, pomocy, poradniach prawnych i zdrowotnych.
KANA£ INFORMACYJNY  III SEKTOR INICJATYWY OBYWATELSKIE
http://free.ngo.pl/3_sektor/
Wydawca: Towarzystwo na rzecz Ziemi, Owiêcim
Zawiera wszelkie informacje dotycz¹ce organizacji pozarz¹dowych: o ród³ach finansowania,
o podstawach prawnych dzia³ania NGOsów, o szkoleniach i konferencjach, o publikacjach wydawanych przez organizacje pozarz¹dowe lub dla nich.
LOS  Czasopismo Samopomocy Spo³ecznej
http://www.los.lublin.pl/czasopismo/index.html
Wydawca: Fundacja rodkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Dzia³ania Spo³ecznego, Lublin
Czasopismo prezentuj¹ce dorobek organizacji pozarz¹dowych, modelowe przyk³ady wspó³pracy
z samorz¹dem. Informuje tak¿e o szkoleniach, ród³ach finansowania oraz publikacjach.
Jest zarazem punktem poradnictwa i informacji, zajmuj¹cym siê m.in. regulacjami prawnymi.
Ka¿dy numer opatrzony jest tematem przewodnim  wspó³dzia³anie, kodeksy etyczne, pozyskiwanie funduszy, wolontariat, twórczoæ i kultura, wychowanie, rzecznictwo interesów, rodzina,
prasa pozarz¹dowa, pomoc charytatywna itp.
W 1997 r. ukaza³ siê pierwszy numer w wersji rosyjskojêzycznej.
NGOs & BANKS
http://www.most.org.pl/pke-zg/
Wydawca: Polski Klub Ekologiczny  ZG, Kraków
Biuletyn informuj¹cy o miêdzynarodowych instytucjach finansowych oraz wp³ywie finansowanych przez nie projektów na rodowisko, g³ównie w Europie rodkowej i Wschodniej.
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POMOST
Wydawca: Wojewódzki Zespó³ Pomocy Spo³ecznej, Gdañsk

Pismo powiêcone zagadnieniom szeroko rozumianej pomocy spo³ecznej, z du¿ym naciskiem na
samopomoc i dzia³ania organizacji pozarz¹dowych.
POZARZ¥DOWIEC  pismo organizacji pozarz¹dowych regionu elbl¹skiego
http://www.eswip.elblag.pl/poza/
Wydawca: Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych, Elbl¹g
Pismo zamieszcza bie¿¹ce informacje o dzia³aniach organizacji pozarz¹dowych w województwie
warmiñsko-mazurskim. Prezentuje ogóln¹ problematykê trzeciego sektora oraz popularyzuje wspó³pracê organizacji z administracj¹ publiczn¹.
RAMOL
http://free.ngo.pl/sci_owa/ramol.htm
Wydawca: Stowarzyszenie JEDEN WIAT, Poznañ
Pismo skierowane do wolontariuszy Stowarzyszenia Jeden wiat oraz do organizacji partnerskich. Zawiera informacje o realizowanych projektach, miêdzynarodowych spotkaniach i szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych. A tak¿e inne wiadomoci dotycz¹ce
Stowarzyszenia i Service Civil International.
ROCZNIAK  PISMO O ORGANIZACJACH POZARZ¥DOWYCH W POLSCE
http://www.boris.org.pl/www2/jak_wydawnictwa.html
Wydawca: Biuro Obs³ugi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS, Warszawa
Czasopismo analizuj¹ce sytuacjê sektora organizacji pozarz¹dowych. Celem jest upowszechnianie wiedzy oraz promowanie modelowych rozwi¹zañ problemów spo³ecznych wród instytucji
i osób zajmuj¹cych siê kszta³towaniem systemu spo³eczno-politycznego w Polsce. Ka¿dy numer
powiêcony jest innemu zagadnieniu.
THE BULLETIN
http://www.rec.org.pl/serwisinfo.html
Wydawca: Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europê rodkow¹ i Wschodni¹, Warszawa
Polskojêzyczny dodatek do anglojêzycznego kwartalnika o tym samym tytule. Wydawany przez
Centralne Biuro REC na Wêgrzech. Zamieszczane s¹ w nim informacje o bie¿¹cych programach
i dzia³alnoci REC (np. o przedsiêwziêciach dotowanych przez REC), a tak¿e o innych dzia³aniach i inicjatywach zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska
Wolontariat w Europie
Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa
Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie
Z DIALOGIEM
http://www.frdl.sky.pl/wydawnictwa.htm
Wydawca: wiêtokrzyskie Centrum Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Kielce
Czasopismo powiêcone zagadnieniom aktywnoci spo³eczeñstwa obywatelskiego, zarz¹dzania
organizacjami pozarz¹dowymi, dzia³alnoci wolontariatu, monitorowania dzia³añ FIP-u,
doradztwa prawnego, wspó³pracy z samorz¹dem i administracj¹ itp. Poprzednia nazwa: Biuletyn
Stowarzyszeñ i Organizacji Pozarz¹dowych Regionu Kieleckiego.
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ZIELONE BRYGADY. PISMO EKOLOGÓW.
http://www.zb.eco.pl/
Wydawca: Wydawnictwo ZIELONE BRYGADY, Kraków
Pismo spo³eczno-kulturalne powiêcone prezentacji ró¿nych aspektów kszta³towania i szerzenia
wiadomoci ekologicznej.
Lektura dla osób poszukuj¹cych informacji o aktualnych dzia³aniach ruchu ekologicznego w kraju i za granic¹.
Materia³y publikowane s¹ niezale¿nie od tego, czy s¹ zgodne z pogl¹dami redakcji, czy nie, st¹d
liczne artyku³y krytyczne i polemiczne.
(ród³o: Centrum Informacji dla Organizacji Pozarz¹dowych BORDO)
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