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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 bieżącym numerze kwartalnika 2015 „Społeczeństwo Obywatelskie. Badania. 
Praktyka. Polityka” kontynuujemy rozpoczętą w poprzednik numerze czasopisma 
analizę działalności polskiego ruchu spółdzielczego, który stanowi integralną część 
dziejów polskiego społeczeństwa obywatelskiego.  W artykule przypomniano sze-
rzej nieznane fakty z najnowszej historii instytucji spółdzielczych oraz ich wkład 
do rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego w trzech szczególnych 
i odmiennych okresach naszych najnowszych dziejów – w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej oraz w okresie 
Polski Ludowej i początków transformacji ustrojowej.

W dziale Teorie i Badania zamieszczamy artykuł w wersji polskiej i angiel-
skiej na temat kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i jego perspektywom 
w postsocjalistycznych państwach Europy i postsowieckich krajach Azji Centralnej. 
Problematyka ta jest rzadko podejmowana zarówno w polskim jak i zagranicznym 
piśmiennictwie naukowym. Tekst wskazuje, że w państwach regionu Azji Centralnej 
w okresie przeobrażeń ustrojowych nastąpił powrót i wzmocnienie rdzennych form 
samoorganizacji społecznej i pomocy wzajemnej opartych na solidarności rodzinnej 
i tradycji ustroju rodowo-plemiennego/trybalnego. Znaczenie zachodnich form orga-
nizacji obywatelskich w dziedzinie reprezentowania interesów i praw obywateli oraz 
w redystrybucji pomocy socjalnej jest niewielkie. Istnieje zatem potrzeba rozwijania 
teorii i narzędzi diagnozowania zarówno pierwotnych form kapitału społecznego 
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w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR, jak i badania zrzeszeń obywatelskich 
powstających z inspiracji kultury obywatelskiej świata zachodniego. 

W dziale Polityka Czytelnik znajdzie trzy kolejne wywiady z przedstawicielami 
środowiska naukowego. Celem rozmów z ekspertami akademickimi było ukazanie 
polskich instytucji gospodarki społecznej, zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych 
i spółdzielni jako nowych mechanizmów interwencji i kształtowania progresyw-
nych rozwiązań w zakresie zatrudnienia i lokalnych usług społecznych dzięki 
wykorzystaniu ich innowacyjnych zasobów i możliwości. Rozmówcy przedstawili 
także rekomendacje dla polityki państwa wobec organizacji gospodarki społecznej 
w Polsce. W pierwotnej wersji wywiady zostały przeprowadzone w 2013  r. dla 
celów projektu pn. Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji gospodarki społecz-
nej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki i były współfinansowane z UE w ramach Europejskiego Programu 
Społecznego. Koncepcja rozmów została przygotowana 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 serdeczne podziękowanie wszyst-
kim ekspertom biorącym udziału w tym przedsięwzięciu 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 przy-
chylności naszych rozmówców oraz dzięki panu Arkadiuszowi Koryckiemu, który 
przeprowadził wywiady i przygotował je do druku1. 

W dziale Miscellanea czytelnik znajdzie relację z ostatniego, piątego Kongresu 
Obywatelskiego Polska Wielki Projekt, który odbył się w 2015 r. i był poświęcony 
m.in. zagadnieniom kontroli społecznej procesów demokratycznych. Inicjatorem 
i głównym organizatorem Kongresu Polska Wielki Projekt jest Instytut Sobieskiego.  
Począwszy od 2013 r. problematyka społeczeństwa obywatelskiego była konse-
kwetnie obecna podczas kolejnych edycji Kongresu. W pierwszym roku w formule 
Kongresu znalazły się dwa panele pt. „e-Państwo wolnych obywateli” oraz „Jak 
obywatele mogą przejąć kontrolę nad polityką”. Rok później podczas Kongresu 
zorganizowano forum organizacji obywatelskich, które zajmują się animacją życia 
publicznego. Umożliwiło to ich przedstawicielom przedstawienie swojej działalności. 
W forum uczestniczyły m.in.: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), Fundacja 
„Kocham Podlasie”, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Koalicja 
Obywatelska dla Rodziny i Stowarzyszenie KoLiber.  

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 Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej. Autor i koordynator projektów aktywizujących osoby niepełnosprawne 
i starsze. Trener pracy, nauczyciel akademicki, autor szeregu publikacji z zakresu polityki społecznej.


