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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 numerze 3–4/2016 kwartalnika w dziale Teorie i Badania zamieszczamy arty-
kuł amerykańskiego autora, który należy do grona czołowych badaczy organizacji 
non profit w skali światowej. Przedmiotem opracowania jest analiza doświadczeń 
państw z budowaniem systemów finansowego zasilania instytucji obywatelskich 
z  funduszy z prywatyzacji państwowej własności (PtF). W wielu krajach, w tym 
w Polsce, sprawa dywersyfikacji finansowania instytucji obywatelskich nabiera 
obecnie coraz większego znaczenia. Dla zapewnienia ciągłości dopływu środków 
na realizację programów organizacji obywatelskich potrzebne są nowe narzędzia 
finansowe wspierające ciągłość dopływu funduszy i zdolność świadczenia usług 
w sposób długofalowy. 

Drugi artykuł przedstawia rodowód, podstawy prawne oraz formy organiza-
cji spółdzielczych w państwach Unii Europejskiej. Autor przytacza innowacyjne 
rozwiązania prawne obowiązujące w niektórych krajach europejskich, jak Fran-
cja i Włochy służące zachowaniu miejsc pracy. Umożliwiają one restrukturyzację 
przedsiębiorstw i ich transfer w spółdzielnie pracownicze zamiast upadłości.

W dziale Praktyka publikujemy artykuł poświęcony organizacjom trzeciego 
sektora w państwach skandynawskich i w Polsce.  

W dziale Polityka zamieszczono wywiad z prekursorem polskiego ruchu 
przedsiębiorczości społecznej. Rozmówca wskazuje na potrzebę budowy przyjaz-
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nego otoczenia prawnego dla polskich przedsiębiorstw społecznych dostarcza-
jących usługi społeczne. Zwraca uwagę na niską efektywność i wysokie koszty 
„resortowej” polityki społecznej i podkreśla, że zamiast dublowania kompetencji 
polskich instytucji społecznych potrzebne jest stworzenie jednolitej polityki spo-
łecznej i spójnej strategii. W pierwotnej wersji wywiady zostały przeprowadzone w 
2013 r. dla celów projektu pn. Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji gospodarki 
społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Opera-
cyjnego 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 Pre-
mierze Rządu RP (2009–2013). Przed publikacją ponownie zwróciliśmy się do 
naszych rozmówców o aktualizację wywiadów. Składam serdeczne podziękowa-
nie wszystkim 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 
przychylności naszych rozmówców oraz dzięki panu Arkadiuszowi Koryckiemu, 
który przeprowadził wywiady i przygotował je do druku1. 

W dziale Miscellanea publikujemy dwa teksty poświęcone Januszowi Korcza-
kowi – Henryk Goldszmit/Janusz Korczak – Changemaker oraz Janusz Korczak – 
Legenda i wyzwanie.

  
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.


