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Od redaktor naczelnej

Zeszyty Naukowe Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego to nowe międzynarodowe czasopismo 
naukowe, którego celem jest publikacja recenzowanych artykułów na temat teo-
rii, praktyki i polityki dotyczących organizacji i  inicjatyw społeczeństwa obywa-
telskiego w Polsce, w państwach postsocjalistycznych oraz krajach o utrwalonej 
demokracji parlamentarnej. Czasopismo obejmuje szeroki zakres problematyki 
z zakresu studiów nad społeczeństwem obywatelskim, jak zagadnienia definicyjne 
i teoretyczne, wymiar historyczny, regulacje prawne, potencjał ekonomiczny, praca 
niezarobkowa i wolontariat, a także relacje społeczeństwa obywatelskiego z pań-
stwem, biznesem, mediami oraz zagadnienia edukacji obywatelskiej. 

Zeszyty Naukowe Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawiają studia 
na temat zrzeszeń niezarobkowych, spółdzielczości, przedsiębiorstw społecznych 
oraz niesformalizowanych inicjatyw oddolnych z perspektywy wielu dyscyplin 
naukowych, w tym historii, nauki o polityce, socjologii, filozofii, etyki, ekonomii, 
zarządzania, polityki społecznej, psychologii oraz mediów. 

W tym numerze kwartalnika w dziale Teorie i Badania zamieszczamy dwa tek-
sty na temat potencjału zrzeszeń obywatelskich i ich roli w rozwoju społecznym. 
Pierwszy artykuł dotyczy organizacji trzeciego sektora w usługach opiekuńczych 
w Polsce na przykładzie wychowania przedszkolnego. Artykuł umiejętnie łączy 
perspektywę teoretyczną i empiryczną. Przedstawiono korzyści z rozwijania inwe-
stycji społecznych we wczesną opiekę i edukację. Artykuł wskazuje, że w Polsce 
udział organizacji obywatelskich w rozwoju programów przedszkolnych wzrasta, 
chociaż ich potencjał nie jest dostatecznie wykorzystany. W drugim tekście przed-
stawiono wyniki ogólnopolskich badań ankietowych na temat kondycji ekonomicz-
nej i społecznej spółdzielni socjalnych i  ich znaczenia w aktywizacji zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.  

W dziale Praktyka zamieszczamy artykuł poświęcony mediom społecznościo-
wym w działalności organizacji non profit. 

W dziale Polityka czytelnik znajdzie trzy wywiady ze specjalistami reprezentu-
jącymi administrację rządową i regionalną. Rozmówcy przedstawili ocenę Krajo-
wego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014–2020 i wskazali na 
jego znaczenie dla aktywizacji grup dotkniętych marginalizacją. Zwracano uwagę 
na pozytywny wpływ środków europejskich na wzmocnienie potencjału organizacji 
gospodarki społecznej. Podkreślano także potrzebę rozwoju krajowego systemu 
finansowania organizacji gospodarki społecznej. W pierwotnej wersji wywiady 
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zostały przeprowadzone w 2013 r. dla celów projektu pn. Partnerstwo na rzecz 
instytucjonalizacji gospodarki społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i były współfinansowane z UE 
w ramach Europejskiego Programu Społecznego. Koncepcja rozmów została przy-
gotowana podczas prac Grupy Edukacyjnej pod przewodnictwem prof. Ewy Leś 
działającej w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii 
Społecznej przy Premierze Rządu RP (2009–2013). Przed publikacją ponownie 
zwróciliśmy się do naszych rozmówców o aktualizację wywiadów. Składam ser-
deczne podziękowanie wszystkim ekspertom biorącym udziału w tym przedsięwzię-
ciu badawczym. Dziękuję także Panu Krzysztofowi Więckiewiczowi, Dyrektorowi 
Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
za wyrażenie zgody na publikację rozmów. Realizacja wywiadów była możliwa 
dzięki ogromnej przychylności naszych rozmówców oraz dzięki panu Arkadiuszowi 
Koryckiemu, który przeprowadził wywiady i przygotował je do druku1. 

W dziale Miscellanea publikujemy tekst na temat Tajnej Organizacji Nauczy-
cielskiej i jej roli w tajnym nauczaniu i obronie polskości w latach wojny i okupacji 
hitlerowskiej.

  
Ewa Leś

Instytut Polityki Społecznej UW

1 Mgr Arkadiusz Mateusz Korycki – polityk społeczny, socjolog, pracownik socjalny. Absolwent 
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjal-
nej im. Marii Grzegorzewskiej. Autor i koordynator projektów aktywizujących osoby niepełno-
sprawne i starsze. Trener pracy, nauczyciel akademicki, autor szeregu publikacji z zakresu polityki 
 społecznej.


