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UWARUNKOWANIA ROZWOJU KAPITA U SPO ECZNEGO W POLSCE 

Streszczenie

Na podstawie analizy 24 lat przemian w Polsce mo na wnioskowa , e o ile 

wzgl dnie dobrze dokona y si  transformacja polityczna i ekonomiczna, o tyle o trans-

formacji spo ecznej mo na jedynie powiedzie , e doprowadzi a do powstania tzw. 

pró ni socjologiczne, w której jednostki s  spo ecznie dysfunkcyjne. Nie zosta y wy-

kszta cone postawy prospo eczne i prorynkowe, które s  niezb dne do rozwoju kapita u

spo ecznego. Cechy te s  pochodn  kompetencji mi kkich, na tworzenie których  

w spo ecze stwie nie zwrócono dostatecznej uwagi. Niniejszy artyku  podejmuje 

analiz  sposobów na zniwelowanie zjawiska absencji spo ecznej poprzez organizowanie 

odpowiednich szkole , np. w czenie edukacji pozaformalnej do procesu kszta cenia.

W ten sposób mo e wzrosn  zaufanie interpersonalne i aktywno  proobywatelska.  

W konsekwencji doprowadzi  to mo e to poprawy g ównych determinant rozwoju 

spo ecznego i tym samym do wzrostu konkurencyjno ci gospodarki polskiej. 

S owa kluczowe: kapita  spo eczny, rozwój gospodarczy, edukacja pozaformalna 

Wprowadzenie

Polska od 1989 r. by a na drodze transformacji ustrojowej i ekonomicznej. 
Wraz z nimi dokonywa a si  przemiana spo eczna, czego konsekwencj  powin-
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no by  powstanie silnego spo ecze stwa obywatelskiego, w którym jednostki- 
-obywatele wykazuj  postawy prorynkowe, proobywatelskie i prospo eczne.
O ile mo na powiedzie , e transformacja ekonomiczna i ustrojowa dokona y
si , o tyle wci  nie ma dobrze rozwini tego spo ecze stwa obywatelskiego, 
które dla socjologów i ekonomistów zawarte jest w poj ciu kapita u spo eczne-
go. Potwierdzeniem konieczno ci zwrócenia uwagi na ten problem jest raport 
Polska 2030, w którym autorzy stwierdzaj , e transformacja ustrojowa uleg a
wyczerpaniu, a Polska stoi przed kolejnymi nowymi wyzwaniami, takimi jak: 
wzrost i konkurencyjno , sytuacja demograficzna, gospodarka oparta na wie-
dzy i rozwój kapita u intelektualnego, sprawne pa stwo czy wzrost kapita u
spo ecznego Polski1. Dla autorów raportu kluczowym problemem jest ostatnie 
wyzwanie, bez którego nie b dzie wzrostu gospodarczego tworzonego przez 
elastycznych i atwo dostosowuj cych si  do zmieniaj cych si  warunków eko-
nomiczno-spo ecznych podmiotów gospodarczych. Te za  b d  tym sprawniej-
sze, im sprawniejszy i bardziej rozwini ty b dzie kapita  spo eczny. Celem ni-
niejszego artyku u jest okre lenie warunków rozwoju kapita u spo ecznego
w Polsce z uwzgl dnieniem jego typów i stanu w ród Polaków, a tak e metod 
jego budowania na przyk adzie edukacji i dzia alno ci trzeciego sektora.  

1. Poj cie kapita u spo ecznego 

Wed ug klasycznych opracowa  (Pierre Bourdieu, Robert Putnam, Jole 
Coleman, Francis Fukuyama) kapita  spo eczny definiowany jest jako potencja
wspó dzia ania osadzony w powi zaniach mi dzyludzkich i normach spo ecz-
nych, który mo e przynie  korzy ci osobom, grupom i spo ecze stwom2. Dla 
Putnama kapita  spo eczny to zjawisko kulturowe, które obejmuje obywatelskie 
nastawienie cz onków spo ecze stwa, normy spo eczne wspieraj ce dzia ania 
wspólne oraz zaufanie interpersonalne. Badania Putnama dowodz , e kapita
spo eczny budowany jest w d ugim okresie i ma charakter dobra publicznego, 
nie jest zatem w asno ci  poszczególnych obywateli3. Podobnie do Putnama 

                                                          
1 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, KPRM, Warszawa 2009, s. 10. 
2 A. Klimczuk, Kapita  spo eczny Polaków a rozwój spo eczno-ekonomiczny, Wyd. UKSW, 

Warszawa 2009, s. 2. 
3 J. Czapi ski, Polska – pa stwo, „Wspó czesna Gospodarka i Administracja Publiczna”, 

Gazeta Sympozjalna 2007, nr 9. 
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kapita  spo eczny definiuje Fukuyama, który podkre la, e jest on „zestawem 
nieformalnych warto ci i norm etycznych wspólnych dla cz onków okre lonej
grupy i umo liwiaj cych im skuteczne wspó dzia anie”4. W przeciwie stwie do 
tych dwóch klasyków Bourdieu traktuje kapita  spo eczny nie jako dobro pub-
liczne, a prywatne. Kapita  spo eczny jest indywidualn  inwestycj  jednostki 
i wiadczy o jej pozycji spo ecznej. Definiuj c kapita  spo eczny, nale y rów-
nie  oceni  jego wp yw na spójno  spo ecze stwa. Bior c pod uwag  ten jego 
aspekt mo na wyró ni  trzy typy relacji mi dzyludzkich (tabela 1): tworzenie 
mostów (bridging social capital), wi zi (bonding social capital) i po cze
(linking social capital). Najmniej silne relacje wyst puj  w powi zaniach mo-
stowych ( cz  osoby o ró nym statusie spo ecznym). Wi zi maj  charakter 
ochronny ( cz  osoby o podobnym statusie spo ecznym), za  po czenia oparte 
s  na pionowych zale no ciach i oznaczaj  zwi zki mi dzy grupami ró ni cymi 
si  zarówno funkcj , jak i wielko ci  oraz usytuowaniem w hierarchii spo ecznej.  

Tabela 1. Typy kapita u spo ecznego 

Kryterium podzia u Typy kapita u spo ecznego 

Rodzaj powi za
tworz cych kapita

spo eczny 

„pomostowy” 
(bridging social capital)

wi zi
(bonding social capital)

po czenia 
(linking social capital)

Zakres poj cia
wy cznie wi zi i normy 

spo eczne 

wi zi, normy spo eczne, 
instytucje i organizacje 

spo eczne 

wi zi, normy, instytu-
cje spo eczne,  

rozwi zania prawne
i ekonomiczne (kraju) 

Cele dysponenta 
kapita u

spo ecznego 

zorientowany na realizacj  celów 
partykularnych (inward looking)

zorientowany na realizacj  dobra 
wspólnego (outward looking)

Rodzaj powi za
tworz cych kapita

spo eczny 

wi  zrzeszeniowa; 
osoby o ró nym statusie 

spo ecznym 

wi  naturalna; osoby 
o podobnym statusie 

spo ecznym 

pionowe relacje  
w adzy,  

zwierzchnictwa 

Stopie
formalizacji 

nieformalny formalny 

Sfera, w której 
objawia si  kapita

spo eczny 
prywatny/rodzinny 

obywatelski/kapita  spo eczny 
w sferze publicznej 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: M. Theiss, Krewni – znajomi – obywatele. Kapita
spo eczny a lokalna polityka spo eczna, Adam Marsza ek, Toru  2007, s. 34–35. 

                                                          
4  Cyt. za: ibidem, s. 4. 
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W obszarze nauk ekonomicznych termin „kapita  spo eczny” jest zwi zany
z poj ciem ekonomii instytucjonalnej. W tym uj ciu obejmuje on bardziej lub 
mniej sformalizowane powi zania instytucjonalne, które s  zewn trzne w sto-
sunku do cz owieka i s  zwi zane z istnieniem pa stwa. Instytucje s  równie
no nikiem wiedzy spo ecznej oraz zaufania, ograniczaj  koszty transakcyjne, 
zwi kszaj  poziom bezpiecze stwa przy podejmowaniu decyzji w warunkach 
niepewno ci, porz dkuj  relacje mi dzyludzkie5.

2. Wska niki kapita u spo ecznego

Z racji wielo ci definicji kapita u spo ecznego trudno dokona  jego pomia-
ru i uwarunkowa  jego rozwoju. W niniejszym artykule przyj ta zosta a defini-
cja kapita u spo ecznego zaproponowana w raporcie Diagnoza spo eczna6. Jest 
on okre lany jako „sieci spo eczne regulowane normami moralnymi lub zwy-
czajem, które wi  jednostk  ze spo ecze stwem w sposób umo liwiaj cy jej 
wspó dzia anie z innymi dla dobra wspólnego”7. Przy omawianiu kapita u spo-
ecznego w Polsce zosta  przyj ty schemat logiczny, który dotyczy czterech 

obszarów tematycznych: 
– postawy i kompetencje spo eczne,
– wspó dzia anie i partycypacja spo eczna, 
– komunikacja spo eczna,
– kultura i kreatywno .

Wska niki obrazuj ce cechy i kompetencje spo ecze stwa nadaj ce si  do za-
stosowania przy mierzeniu i diagnozowaniu kapita u spo ecznego maj  charak-
ter jedynie jako ciowy.  

Wa nym aspektem doboru wska nika jest jego stabilno  metodologiczna 
i mo liwo ci dokonywania porówna  warto ci z przesz o ci, tera niejszymi  
i przysz ymi obserwacjami. Wska niki zastosowane w Strategii rozwoju kapita-
u spo ecznego (tabela 2) zosta y tak skonstruowane, aby na ile to mo liwe,

                                                          
5  D. Wi ziak-Bia owolska, Kapita  spo eczny w Polsce – propozycja pomiaru i wyniki,

„Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH” 2010, nr 4, s. 8. 
6 Diagnoza spo eczna jest prób  uzupe nienia diagnozy opartej na wska nikach instytu-

cjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych i jednostek, ich postaw, stanu 
ducha. Jest diagnoz  warunków i jako ci ycia Polaków w ich w asnym sprawozdaniu. Zgodnie  
z pierwotnym zamys em badania w ramach Diagnozy spo ecznej maj  charakter panelowy. 

7  J. Czapi ski, Polska – pa stwo..., s. 4. 
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dobrze odzwierciedla y zmiany w obszarze, który maj  opisywa , i jednocze -
nie by y odporne na wp yw zewn trznych czynników i uwarunkowa , które s
w stanie je zak óci .

Oceniaj c rozwój kapita u spo ecznego w Polsce, nale y dokona  analizy 
jego g ównych determinant, tj. poziomu zaufania oraz stanu trzeciego sektora  
w spo ecze stwie, który z kolei jest silnie skorelowany z poziomem spo ecze -
stwa obywatelskiego. 

Tabela 2. System wska ników dla Strategii rozwoju kapita u spo ecznego 

Wska nik g ówny zaufanie ludzi doros ych wobec innych 

liczba aktywnych stowarzysze , fundacji, innych organizacji spo-
ecznych  

frekwencja wyborcza w wyborach samorz dowych 

odsetek gospodarstw domowych z dost pem do internetu 
Wska niki kluczowe 

udzia  wydatków bud etu jednostek samorz du terytorialnego na 
kultur  i ochron  dziedzictwa narodowego  

odsetek podatników przekazuj cych 1% na organizacje po ytku
publicznego (OPP ) 

odsetek organizacji spo ecznych wspó pracuj cych z administracj
publiczn

odsetek gospodarstw domowych wyposa onych w TV 

Wska niki pomocnicze 1 

liczba odbiorców oferty instytucji kultury 

odsetek obywateli zaanga owanych w prac  wolontariack

odsetek urz dów wspó pracuj cych z organizacjami pozarz dowymi 

czytelnictwo gazet i czasopism per capita
Wska niki pomocnicze 2 

odsetek zbiorów cyfrowych w bibliotekach 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Strategia rozwoju kapita u spo ecznego, Komitet Sta y
Rady Ministrów, Warszawa 2012, s. 116. 

3. Stan kapita u spo ecznego w Polsce – zaufanie 

Przez okres trwania transformacji gospodarczo-politycznej w Polsce nie 
wykszta ci y si  postawy niezb dne do tworzenia spo ecze stwa obywatelskie-
go. Obecnie kapita  spo eczny przybiera formy przetrwania i adaptacji, a nie 
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otwarto ci, kreatywno ci i dzia ania na rzecz dobra i wspólnoty8. Jest to konse-
kwencj  nieskutecznie dokonanych przemian spo ecznych, co doprowadzi o do 
deficytu umiej tno ci spo ecznych i tym samym ograniczenia wykorzystania 
potencja u rozwojowego.  

W wietle danych European Social Survey (ESS)9 Polacy s  zdecydowanie 
mniej ufni ni  inne narody europejskie. W 2010 r. rozk ad Polaków ufaj cym 
innym ludziom by  zauwa alnie ni szy ni  w pa stwach na pierwszych miej-
scach klasyfikacji (miejsca 1–3) (rysunek 1). Badania przeprowadzone w ra-
mach Diagnozy spo ecznej (rysunek 2) oraz przez Centrum Bada  Opinii Spo-
ecznej (CBOS) (rysunek 3) równie  potwierdzaj  niski poziom zaufania Pola-

ków i wysoki poziom nieufno ci w relacjach mi dzyludzkich. W literaturze 
przedmiotu za przyczyn  tego zjawiska uwa a si  rewolucj  spo eczno- 
-moraln , tj. rosn cy indywidualizm i relatywizm. W wyniku post pu technolo-
gicznego kontakty mi dzyludzkie s  coraz bardziej wirtualne i sp ycone. Te 
„sieciowe relacje” mimo swojej nieograniczonej liczby s  pozbawione aspektu 
realno ci. Internet daje mo liwo  wykreowania wizerunku, który cz sto nie 
jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Powoduje to nieprzyjmowanie odpowie-
dzialno ci za swoje dzia ania i tym samym za budowane „relacje”. 

Rysunek 1. Rozk ad zaufania interpersonalnego w pa stwach europejskich 2010 r.  

(0–10 pkt) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: European Social Survey 2010. 

                                                          
8 Strategia rozwoju kapita u spo ecznego, Komitet Sta y Rady Ministrów, Warszawa 

2012, s. 10. 
9  Europejski Sonda  Spo eczny (ESS) jest mi dzynarodowym projektem badawczym, 

który realizowany jest co 2 lata. Uczestnicz  w niej 22 kraje europejskie. Archiwum Danych 
Spo ecznych (ADS), www.ads.org.pl/opis-szczeg.php?id=15 (7.04.2013).  
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Tabela 3. Zaufanie a cechy spo eczno-demograficzne (skala od –3 do +3) 

P e   Wiek  
Miejsce
zamiesz-

kania

Wykszta -
cenie

kobiety –0,68 18–24 –0,93 wie  –0,84 podstawowe –1,01 

m czy ni –0,59 25–34 –0,59 
miasto  

do 20 tys. 
–0,59 rednie –0,63 

35–44 –0,43 
miasto  

20–100 tys. 
–0,54 wy sze 0,14 

45–54 –0,78 
miasto 101–

500 tys. 
–0,54 

55–64 –0,64 
miasto 501 
tys. i wi cej 

–0,34 

Grupa spo eczno-
-zawodowa 

(gr. spo -zaw.) 

(gr. spo -
-zaw.) 

Dochody na 
jedn  osob

(z )

Pogl dy 
polityczne

kadra  
kierownicza

0,35 
uczniowie
i studenci 

–0,84 do 500 –1,09 lewica –0,54 

pracownicy
administracyjni 

–0,35 bezrobotni –0,70 501–750 –0,90 centrum –0,72 

redni personel –0,57 
gospodynie 

domowe 
–0,80 751–1000 –0,68 prawica –0,38 

rolnicy –1,25 
bierni 

zawodowo
–0,69 1001–1500 –0,45 

trudno 
powiedzie

–0,92 

robotnicy nie-
wykwalifikowani

–1,31 pracownicy
us ug

–0,45 
powy ej

1500
–0,12  

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Zaufanie spo eczne…, s. 6. 

Poczucie zaufania jest silnie skorelowane z cechami spo eczno-demo-
graficznymi (tabela 3). Najni sze jest w ród osób z wykszta ceniem podstawo-
wym oraz o najni szych badanych dochodach. Wyra nie mniej ufni s  miesz-
ka cy wsi ni  miast. Niski poziom zaufania cechuje tak e osoby wieku  
18–24 lata. Analizuj c grupy spo eczno-zawodowe, obserwuje si , e najbar-
dziej nieufni s  robotnicy wykwalifikowani oraz rolnicy, a tak e uczniowie  
i studenci. Najbardziej otwarci s  badani o wysokim statusie spo ecznym i ma-
terialnym, z wykszta ceniem wy szym, osi gaj cy miesi czne dochody w wy-
soko ci powy ej 1 500 z per capita. Zaufanie spo eczne jest najwy sze w ród 
kadry kierowniczej i specjalistów. Analiza jasno wskazuje, e im wy szy status 
spo eczny, tym wi ksze poczucie zaufania interpersonalnego, a tym samym 
wi ksza ch  do zawierania relacji prywatnych i w perspektywie czasowej – 
zawodowych. Polacy wykazuj  si  równie  niskim poczuciem zaufania do in-
stytucji publicznych (rysunek 4), szczególnie do organów triady, tj. w adzy 
ustawodawczej, wykonawczej i s downiczej. Doprowadza to do poczucia wy-
alienowania jednostki w spo ecze stwie, braku wp ywu na bie ce wydarzenia 
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w pa stwie, braku poczucia wspólnoty i powstania tzw. pró ni socjologicznej. 
Funkcjonuj  w niej tylko „dwa podmioty: naród, który ma charakter wirtualno- 
-moralny, niesprawczy, oraz wspólnota pierwotna, czyli rodzina. Mi dzy nimi jest 
pustka: s siad nie ufa s siadowi, wspó pasa er wspó pasa erowi w autobusie”10.

Rysunek 2. Ewolucja poziomu zaufania interpersonalnego w Polsce 1992–2007  

(0–100%) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: M. Bildziukiewicz, Spo ecznicy czy indywiduali ci? 
Kapita  spo eczny a dobre rz dzenie w Polsce i województwie pomorskim, „Pomorski Przegl d

Gospodarczy” 2008, nr 2(37), http://www.ppg.gda.pl/index.php/pol/layout/set/print/  
content/view/plain/1185 (4.04.2013). 

Rysunek 3. Zaufanie spo eczne Polaków 2002–2012 (0–100%) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Zaufanie spo eczne, komunikat z bada  BS/33/2012, 
CBOS, Warszawa 2012, s. 1. 

                                                          
10  J. Czapi ski, Polska – pa stwo..., s. 9. 
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Rysunek 4. Liczba instytucji publicznej, do których Polacy maj  zaufanie  

(0–100 instytucji) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Zaufanie spo eczne..., s. 15. 

4. Stan kapita u spo ecznego w Polsce – spo ecze stwo obywatelskie 

Analizuj c drugi warunek rozwoju kapita u spo ecznego w Polsce, tj. kon-
dycj  tzw. trzeciego sektora, zauwa a si , e jest ona zale na od postaw spo-
ecznych jednostki. Dzia ania na rzecz spo eczno ci i umiej tno ci obywatelskie 

potrzebne s  zarówno spo ecze stwu, jak i obywatelom w takim spo ecze -
stwie.

Osoby bez umiej tno ci spo ecznych nie stan  si  beneficjentami mo li-
wo ci wyra ania swych preferencji i realizacji interesów. Miejscem nabywania 
do wiadczenia i kompetencji spo ecznych s  organizacje pozarz dowe, tzw. 
trzeci sektor, który wype nia przestrze  mi dzy jednostk  a spo ecze stwem, 
obywatelem a pa stwem. Miar  spo ecze stwa obywatelskiego jest stopie
zrzeszania si  obywateli11 wyra ony w liczbie organizacji formalnych i ich 
cz onków. Bior c pod uwag  liczb  organizacji formalnych w Polsce, przez 
ostatnie 10–12 lat zaobserwowane zosta o „wysycenie si ” trendu wzrostowego 
(rysunek 5) w ich powstawaniu. W 2012 r. w Polsce zarejestrowanych by o
ponad 80 tys. organizacji pozarz dowych – 11 tys. fundacji i 72 tys. stowarzy-
sze  (nie licz c ochotniczych stra y po arnych)12. Jest to liczba nieznacznie 

                                                          
11  Por. wska nik kluczowy w Strategii rozwoju kapita u spo ecznego.
12 W oficjalnych statystykach ukryta jest trudna do oszacowania liczba „martwych dusz” – 

organizacji, które w rzeczywisto ci ju  nie istniej  lub nie prowadz adnych dzia a , jednak 
oficjalnie nie zosta y zlikwidowane.  
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wi ksza w porównaniu do 2010 r. (12 tys. fundacji, 81 tys. stowarzysze )13, co 
potwierdza dynamik  powstawania nowych organizacji na poziomie ok. 4 tys. 
stowarzysze  oraz mniej ni  1 tys. fundacji rocznie, doprowadzaj c do tzw. 
starzenia si  trzeciego sektora.  

Nie zmienia si  równie  charakter dzia ania organizacji i wci  g ównym 
obszarem ich aktywno ci jest sport (53%) i edukacja (47%). Niestety, tylko co 
dziesi ta organizacja pozarz dowa zajmuje si  rozwojem inicjatyw obywatel-
skich14, które mog oby przyczynia  si  do rozwoju kapita u spo ecznego.
W 2010 r. sprawozdania organizacji15 wykaza y, e posiada y one cznie  
9,1 mln cz onków. Nie rysuje si  zauwa alna zmiana, je eli chodzi o zaintere-
sowanie organizacjami obywatelskimi. Co wi cej, w prawie 40% organizacji 
nie zaobserwowano zmiany jej bazy cz onkowskiej, co jest dodatkowym po-
twierdzeniem zarówno „starzej cego si  sektora”, jak i braku ch ci do dzia al-
no ci spo ecznej (tabela 4, rysunek 6).  

Tabela 4. Liczba cz onków organizacji pozarz dowych 2003–2011 

2003
N = 9380 

2005
N = 8539 

2007
N = 12747 

2009
N = 25568 

2011
N = 25580 

cz onkowie  12,2 12,1 15,1 13,2 14,8 

ród o: J. Czapi ski, A. Su ek, Stan spo ecze stwa obywatelskiego. Diagnoza spo eczna 2011. 
Warunki i jako ycia Polaków – raport, „Contemporary Economics” 2011, nr 5 (3), s. 282.  

                                                          
13  J. Przew ocka, Polskie organizacje pozarz dowe w 2012 r., Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 4. 
14 Ibidem, s. 15. 
15  Obowi zek z o enia sprawozdania z dzia alno ci, tzw. druk SOF-1, ci y na ka dym 

podmiocie trzeciego sektora w my l art. 30 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce pub-
licznej (DzU z 1995 r., nr 88, poz. 439 z pó n. zm.).  
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Rysunek 5. Trend wzrostu liczby organizacji pozarz dowych w Polsce 1989–2009  

(0–4000 organizacji pozarz dowych) 

ród o: J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarz dowych. Raport z badania 2010,
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 25. 

Rysunek 6. Zmiana bazy cz onkowskiej stowarzysze  w 2010 r. (0–100 cz onków) 
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ród o: J. Herbst, Podstawowe fakty..., s. 25. 

Istnieje zasadnicza korelacja pomi dzy wykszta ceniem a postaw  spo-
eczn  (tabela 5), cz onkostwem w organizacjach, dzia aniem na rzecz spo ecz-

no ci czy te  partycypacj  wyborcz . Im wy sze wykszta cenie, tym cz ciej 
osoby zak adaj  organizacje, ch tniej w czaj  si  w dzia ania na rzecz dzia al-
no ci lokalnej, s  lepiej spo ecznie zorganizowane, lepiej wyra aj  swoje inte-
resy i staj  si  wi kszymi beneficjentami mo liwo ci, jakie daje im demokracja 
lokalna.
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Tabela 5. Zale no  pomi dzy wykszta ceniem a postawami spo ecznymi

Poziom
uko czonego  
wykszta cenia 

Nale y
do organizacji 

Dzia a  na 
rzecz spo-
eczno ci

Pracowa  dla 
innych lub 
organizacji
spo ecznych 

G osowa
w wyborach  

w 2010 r. 

wy sze  
(co najmniej doktor) 40,8 36,8 43,8 73,3 
wy sze magisterskie 25,0 24,9 32,2 80,5 
rednie ogólnokszta c ce 13,7 14,2 20,1 69,8 

gimnazjum 14,1 13,7 18,8 25,6 
bez wykszta cenia 3,7 26,7 2,2 44,6 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: J. Czapi ski, A. Su ek, Stan spo ecze stwa 
obywatelskiego..., s. 282. 

Nawi zuj c do potencja u rozwoju kapita u spo ecznego, nale y zauwa y ,
e grup  o niskiej aktywno ci spo ecznej jest grupa z wykszta ceniem gimna-

zjalnym i ogólnokszta c cym, w wieku 15–24 lat (rysunek 7). Tym samym jest 
to grupa docelowa, na której powinny zosta  skupione dzia ania zmierzaj ce do 
rozwoju kapita u spo ecznego w Polsce.  

Rysunek 7. Struktura wolumenu pracy niezarobkowej wiadczonej poza gospodarstwem 

domowym wed ug wieku osób wiadcz cych t  prac  (0–100%) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: S. Na cz, K. Go -Wójcicka, Wolontariat w organiza-
cjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym 2011, Studia i Analizy 

Statystyczne GUS, Warszawa 2011, s. 60. 

5. Potencja  edukacji w procesie rozwoju kapita u spo ecznego

Na podstawie przeprowadzonej analizy kluczowych determinant rozwoju 
spo ecznego nale y stwierdzi , e grup  docelow , na której powinny skupi  si
dzia ania aktywizuj ce, jest grupa osób do 25. roku ycia. Cechuje si  ona ni-
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skim poziomem zaufania spo ecznego oraz niskim poziomem dialogu spo ecz-
nego, co skutkuje jej absencj  w organizacjach pozarz dowych, a tak e nisk
frekwencj  wyborcz . Z drugiej strony jest to grupa o wysokim poziomie wy-
kszta cenia, posiadaj ca dost p do nowoczesnych technologii wymiany infor-
macji, co warunkuje jej dynamizm, rosn c  zdolno  do zmian i tym samym 
podejmowania ryzyka. Jak wskazuje analiza SWOT (tabela 6), wzrost wy-
kszta cenia i rosn cy kapita  spo eczny, a tak e integracja europejska, która 
umo liwia mobilno  edukacyjn  i zawodow , to potencja  polskiej m odzie y. 
Z analiz wynika równie , e o ile widoczny jest wzrost wykszta cenia obywate-
li, o tyle nie mo na mówi  o rozwini tych w ród nich postawach spo ecznych. 
Powsta a zatem luka funkcyjna jednostek, która mo e zosta  zniwelowana po-
przez stworzenie programu rozwijania kompetencji mi kkich i spo ecznych. 
Zaistnia a zatem konieczno  w czenia do procesu kszta cenia edukacji poza-
formalnej, której g ównym zadaniem jest rozwijanie kompetencji mi kkich 
i spo ecznych. 

Tabela 6. Analiza SWOT rozwoju kapita u spo ecznego w Polsce 

Mocne strony S abe strony Szanse Zagro enia

wzrost wykszta cenia, 
aktywny trzeci sektor, 

du y dost p do in-
formacji

niski poziom zaufania 
spo ecznego, 

przewaga postaw indy-
widualistycznych, brak 

spójnego systemu rozwi-
jania kompetencji 

rosn cy kapita
intelektualny, 
integracja EU, 

zmiany wzorców 
w yciu  

spo ecznym 

brak wiadomo ci
znaczenia kapita u

spo ecznego, 
powolne zmiany  

w systemie  
edukacji

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Strategia rozwoju kapita u spo ecznego..., s. 33. 

Obecnie w europejskim i w polskim systemie kszta cenia wyst puj  trzy 
g ówne sposoby nabywania kwalifikacji, tj. edukacja formalna, edukacja poza-
formalna i kszta cenie/uczenie si  nieoficjalne (incydentalne). Edukacja formal-
na (formal education) to kszta cenie/szkolenie/uczenie si  w ramach realizowa-
nych przez szko y, uczelnie i inne podmioty programów, które prowadz  do 
uzyskania kwalifikacji (np. szko a podstawowa, gimnazjum, liceum ogólno-
kszta c ce, studia wy sze itd.). Edukacja pozaformalna/nieformalna (non-for-
mal education) to kszta cenie/szkolenie/uczenie si , które nie prowadzi wprost 
do uzyskania kwalifikacji, w ramach programów organizowanych przez ró ne
podmioty (np. pracodawców, organizacje obywatelskie). Uczenie si  incyden-
talne/nieoficjalne to podj cie ci gu czynno ci przez ucz cego si  w celu na-
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uczenia si , ale poza jak kolwiek instytucj  kszta c c . Istnieje zatem koniecz-
no  wspó dzia ania i wspó istnienia nauczania nieformalnego i formalnego, bo 
tylko taki stan rzeczy zagwarantuje wszechstronny rozwój i integracj  kompe-
tencji mi kkich i twardych. 

Wykorzystanie edukacji formalnej i pozaformalnej do kszta towania kom-
petencji nie musi by  sztywnym podzia em, tzn. mi kkie – edukacja nieformal-
na, twarde – formalna. Edukacja pozaformalna inspiruje edukacj  formaln  do 
zmian i vice versa. Wkrótce by  mo e granice mi dzy obiema powoli b d  si
zaciera . Nale y jednak podkre li , e skuteczno  rozwoju umiej tno ci zale y
od tego, czy w sposób trafiony zosta a dopasowana metoda kszta ce-
nia/szkolenia do rodzaju kompetencji, które maj  zosta  nabyte. W tabeli 7 
przedstawiono g ówne kompetencje niezb dne do rozwoju postaw spo ecznych 
oraz metody ich kszta towania. Cz  z nich mo na mia o zastosowa  w miej-
scu prowadzenia edukacji formalnej, a dobrym tego przyk adem jest system 
projektowy zastosowany i dzia aj cy w Szkole G ównej Handlowej w Warsza-
wie. System zosta  tak tworzony, aby jak najskuteczniej po czy  potencja
organizacyjny jednostek z jednoczesnym rozwojem ich umiej tno ci mi kkich.
Ma on równie  tak e wymiern  korzy  – zaanga owani studenci otrzymuj
punkty za dzia alno  studenck  i tym samym zwi kszaj  swoje szanse stypen-
dialne16. Jak pokazuj  rysunki 8 i 9, projekt studencki ma wszystkie cechy „ty-
powego” projektu organizacji komercyjnej, co jeszcze bardziej potwierdza 
s uszno  i trafno  wprowadzania go do programu edukacji.  

Tabela 7. Metody rozwoju kompetencji spo ecznych

Kompetencje Szkolenia Coaching17 Projekty 
Przywództwo * *  
Umiej tno ci spo eczne *  * 
Otwarto  na zmiany  * * 
Inicjatywa  * * 
Innowacyjno  *   
Komunikacja *   

ród o: opracowanie w asne na podstawie warsztatu mgr. ukasza Miko ajuka Mo liwo ci wyko-
rzystania systemów kompetencyjnych w organizacji.

                                                          
16  Dzia alno  spo eczna w organizacjach studenckich jest jednym z trzech kryteriów 

przyj tych w post powaniu kwalifikacyjnym na wyjazdy i stypendia zagraniczne w SGH.  
17  Nie rekomenduje si  stosowania coachingu jako metody rozwoju kompetencji w ród

osób poni ej 18. roku ycia (poni ej osi gni cia formalnej dojrza o ci spo ecznej). 
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Rysunek 8. System projektów studenckich na przyk adzie Szko y G ównej Handlowej – 

etap I i II 

ród o: M. Zakrzewska, Istota kampanii spo ecznej budowaniu spo ecze stwa obywatelskiego  
na przyk adzie kampanii profrekwencyjnej, praca magisterska, SGH, Warszawa 2010, s. 120.  

Rysunek 9. System projektów studenckich na przyk adzie Szko y G ównej Handlowej – 

sposób pozyskiwania punktów za dzia alno  studenck

ród o: M. Zakrzewska, Istota kampanii spo ecznej..., s. 120 

Podsumowanie 

W Polsce istniej  stabilne podstawy do rozwoju kapita u spo ecznego ro-
zumianego jako potencja  wspó dzia ania osadzony w powi zaniach mi dzy-
ludzkich, który zgodnie z efektem synergii mo e przynie  korzy ci osobom 
wchodz cym w interakcje. Jednak nie ma w Polsce oddolnego dzia ania na 
rzecz dobra wspólnego. Jest to konsekwencj  rozwoju indywidualistycznego 
i egoistycznego podej cia do funkcjonowania jednostki w spo ecze stwie. To 
spowodowa o, e Polacy – szczególnie osoby m ode (w wieku 15–24 lat) – 
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maj  bardzo dobre postawy teoretyczne i wysokie kompetencje twarde (wy-
kszta cenie), jednocze nie s  bardzo ubogie w tzw. mi kkie kompetencje. Bez 
nich jednostki nie s  w stanie sprawnie zarz dza  sob , ich skuteczno  kontak-
tów interpersonalnych jest znikoma. Doprowadza to do deficytu kompetencji 
spo ecznych, bierno ci, braku inicjatywy, postaw przedsi biorczych, obni aj c
potencja  spo ecze stwa i przysz ych podmiotów gospodarczych. 

Istnieje uzasadniona w niniejszej artykule konieczno  rozwoju tych kom-
petencji, które podnios  warto ci g ównych determinant kapita u spo ecznego,
tj. zaufania i stanu trzeciego sektora. Rozwój postaw prospo ecznych odbywa 
si  g ównie dzi ki funkcjonowaniu edukacji pozaformalnej. Nie oznacza to 
jednak, e jest to jedyna droga do ich kszta towania. Rodzaje edukacji zacz y
si  nawzajem przenika  i uzupe nia . Stworzenie dobrej bazy szkole  czy te
mo liwo ci realizowanych przedsi wzi  spo ecznych na terenie jednostek 
edukacji formalnej jest przyk adem ich efektywnego wykorzystania. 

Nale y podkre li , e bez dobrego kapita u spo ecznego nie b dzie aktyw-
nych, zainspirowanych do dzia ania, nieboj cych si  podj cia ryzyka i tym sa-
mym przedsi biorczych osób, które mog  okaza  si  si  nap dow  nowoczes-
nej gospodarki opartej na wiedzy.  
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CONDITIONS FOR THE SOCIAL CAPITAL DEVELOPMENT IN POLAND 

Summary

Analysis of the 24 years of changes in Poland present that – on the one hand – 

well-made political and economic transformation – on the other hand – weakness of the 

social transformation which led to the so-called “sociological emptiness” in which 

individuals are „socially disable”. There have not been developed any pro-market and 

pro-social attitudes, therefore one can observe the lack of social capital in Poland. 

Economic growth is not possible without active, creative and innovative entrepreneurs. 

Unfortunately these features which can be only derived from the so-called „soft skills”, 

where not efficiently developed in the Polish society. Solution that can changed this 

situation is connected with the „informal education”, which should be included to the 

system of traditional formal education system. Therefore, one can observe the increase 

of interpersonal trust and social activity; this should lead to the improvement of the 
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social capital main determinants and consequently to the increase of the competitiveness 

of the Polish economy.  

Keywords: social capital, economic growth, informal education
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