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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 1–2/2015 kwartalnika Zeszyty Naukowe Zakładu Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego „Spo-
łeczeństwo Obywatelskie. Teorie i Badania. Praktyka. Polityka” czytelnik znajdzie 
kilka artykułów na temat działalności społeczno-ekonomicznej organizacji oby-
watelskich. Problematyka ta stopniowo odzyskuje należne jej miejsce w refleksji 
naukowej i programach badawczych. Jednak nadal w polskim dorobku naukowym 
na ten temat jest wiele luk i białych plam, brakuje przeglądowo-syntetyzują-
cych publikacji, uwzględniających wielość na ogół rozproszonych źródeł z  tego 
obszaru wiedzy. Zawarte w niniejszym numerze artykuły nie tylko wzbogacają 
i uzupełniają dorobek pozostałych nauk społecznych poświęcony społeczeństwu 
obywatelskiemu, ale także mogą inspirować dzisiaj polskie gremia decyzyjne do 
zdecydowanego włączenia spółdzielczości, jak i pozostałych podmiotów społe-
czeństwa obywatelskiego w procesy rozwojowe, zwłaszcza we wzmacnianie funkcji 
gospodarczych, społecznych i cywilizacyjnych małych miast i obszarów wiejskich.   

W dziale Teorie i Badania przedstawiono artykuł poświęcony dziejom spół-
dzielczych formom samoorganizacji ekonomiczno-społecznej na ziemiach polskich 
od początków państwowości polskiej do czasów I wojny światowej. W tej części 
czytelnik znajdzie także drugi tekst poświęcony roli publicznej i politycznej spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. w kontekście krajowych polityk 
publicznych. Autor przedstawia cztery bariery, na które natrafia polski trzeci sek-
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tor w swych dążeniach do zbudowania bardziej zaawansowanych i skutecznych 
form oddziaływania na życie publiczne.

W dziale Polityka Czytelnik znajdzie wywiady z wybitnymi polskimi ekonomi-
stami. Celem rozmów było ukazanie polskich instytucji gospodarki społecznej, 
zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych i spółdzielczości jako nowych mechanizmów 
interwencji w ramach polityki społecznej i kształtowania progresywnych rozwiązań 
w zakresie zatrudnienia i lokalnych usług społecznych dzięki wykorzystaniu ich inno-
wacyjnych 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. Partner-
stwo na rzecz instytucjonalizacji gospodarki społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i były współfinanso-
wane 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 wszystkim ekspertom biorącym udziału w tym przedsię-
wzięciu badawczym. Dziękuję także Panu Krzysztofowi Więckiewiczowi Dyrekto-
rowi 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 Koryc-
kiemu1, który przeprowadził wywiady i przygotował je do druku. Wywiad z profeso-
rem Jerzym Hausnerem przeprowadziła mgr Agnieszka Pacut2. 

W dziale Miscellanea opublikowano relację wolontariuszki z Polski (obecnie 
studentki Instytutu Polityki Społecznej) z jej pobytu w Ugandzie. Tekst ten publi-
kujemy, uznając że może przyczynić się do spopularyzowania tej formy społecznej 
aktywności wśród uczniów i studentów, zwłaszcza w związku z zapowiedzią Peł-
nomocnika Rządu Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego o promocji wolon-
tariatu długotrwałego i powołania Polskiego Korpusu Solidarności. Drugi tekst 
dotyczy działalności stowarzyszenia kultury fizycznej na przykładzie klubu kibica. 
Ten esej publikujemy w przekonaniu, że obywatelska aktywność grupowa na rzecz 
wspierania kultury fizycznej i  sportu angażująca ludzi młodych jest ważna dla 
kształtowania partycypacji obywatelskiej w sferze społecznej i publicznej, a dotąd 
jest słabo dostrzegana w piśmiennictwie naukowym.

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 spo łecznej.

2 Mgr Agnieszka Pacut – ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 
Collegium Civitas w Warszawie. Zatrudniona na stanowisku asystenckim w Katedrze Gospodarki 
i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


