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Organizacje pozarządowe jako grupy interesu

W moralności jest tak jak w naturze; 

nie ma w istotach ludzkich nic tak doskonale dobrego, 

żeby nie mogło komuś w społeczeństwie zaszkodzić,

ani też nic tak całkowicie złego, 

żeby nie mogło okazać się pożyteczne dla jakowejś cząstki stworzenia.

Rzeczy bywają więc dobre i złe tylko w odniesieniu do czegoś innego

i w zależności od tego,

w jakim świetle i w jakim położeniu je umieścimy

Bernard Mandeville „Bajka o pszczołach”, str. 398

1. Wstęp.

Jakiś czas temu piszący te słowa był świadkiem dość żenującej rozmowy o pieniądzach 

między szefową jednej z warszawskich organizacji pozarządowych deklarującej działalność 

na rzecz zaniedbanych dzieci, a dyrektorem dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej, który 

to ośrodek był dysponentem publicznych pieniędzy przeznaczonych na wykonanie pewnego 

przedsięwzięcia  badawczego  z  obligatoryjnym  udziałem  organizacji  pozarządowych.  Nie 

byłoby nic niestosownego w tej rozmowie gdyby nie fakt, że chodziło o publiczne pieniądze, 

kosztorys przedstawiony przez przedstawicielkę owej organizacji opiewał na znaczną kwotę 

zdecydowanie  przewyższającą  rynkowe  stawki  za  wykonanie  analogicznych  usług,  a 

organizacja  przedstawiała  się  jako  ta,  która  bezinteresownie  służy  pomocą  dzieciom  i 

młodzieży.  Nie ulegało wątpliwości,  że dyrektor OPS stał na straży racjonalnego wydania 

publicznych pieniędzy wskazując zarówno na zbyt wysokie stawki proponowanych usług, jak 

i  zbędność  niektórych  działań,  których  jedyną  funkcją  wydawało  się  być  podniesienie 

ogólnego kosztu przedsięwzięcia. Szczególnie przykro zabrzmiały słowa owej pani dyrektor 

w bardziej  dyskrecjonalnej  rozmowie,  która była  stwierdziła,  że gdyby od niej  cokolwiek 

zależało, to większość organizacji pozarządowych, jakie ona zna, nie otrzymałaby żadnych 

publicznych pieniędzy, gdyż zależy im tylko i wyłącznie na realizacji własnych interesów.
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Niewątpliwie rzeczona organizacja nie była dobrym ambasadorem interesów środowiska 

III sektora, któremu winno zależeć na budowaniu takiego wizerunku w przestrzeni publicznej, 

który  różniłby  się  zarówno  od  ‘kupieckości’  rynku,  jak  i  ‘apodyktyczności’  państwa.  Z 

pewnością  jednak  byłoby  nierozsądne  budowanie  opinii  o  aktywności  organizacji 

pozarządowych  w  oparciu  o  takie  czy  inne  jednostkowe  doświadczenia,  bez  należytej 

staranności zgromadzenia reprezentatywnego materiału empirycznego. Jednakże obserwując 

aktywność organizacji pozarządowych i konfrontując gromadzone doświadczenie z opisami 

III sektora w rozlicznych, mniej lub bardziej specjalistycznych, publikacjach można doznać 

nieprzyjemnego uczucia poznawczego dysonansu, gdyż, z jednej strony, możemy dowiedzieć 

się  o  takich  praktykach  działania,  których  podstawową  przesłanką  jest  chęć  realizacji 

subiektywnej użyteczności, a z drugiej, ciągle słyszymy o chęci praktykowania wspólnego 

dobra,  budowania  społeczeństwa  obywatelskiego,  bezinteresownej  pomocy  bliźniemu  etc. 

Zwykle zdrowy rozsądek w takich sytuacjach nakazuje powściągliwość w wyrażaniu opinii, a 

bardziej  naukowa  refleksja  podpowiada,  że  strukturalne  zróżnicowanie  świata  ma  swoje 

uzasadnienie  m.in.  w odmienności  motywów,  jakimi  kierujemy się  podejmując  określone 

działania.  Krótko mówiąc,  i nieco trywializując,  świat nie  jest  czarno-biały i  z pewnością 

aktywność  organizacji  pozarządowych  z  ich  zróżnicowanymi  celami,  motywami  czy 

intencjami działania poszczególnych członków organizacji składa się na jego wielobarwność.

Przedmiotem mojego zainteresowania nie jest mniej czy bardziej wierna rekonstrukcja III 

sektora,  a  raczej  koncentracja  uwagi  na  tych  aspektach  aktywności  organizacji 

pozarządowych,  które  pozwalają  dostrzec  w  nich  zorganizowane  grupy  interesu.  Takie 

podejście  wydaje  się  być  metodologicznie  uzasadnione,  aby  uwypuklić  pewien  punkt 

widzenia,  choć  należy  pamiętać,  że  nie  tworzy  on  kompletnego  obrazu  analizowanej 

rzeczywistości, a stanowi tylko jeden, nawet jeśli bardzo ważny, z jej elementów.

Zwrócenie  uwagi  na organizacje  pozarządowe jako grupy interesu  należy potraktować 

jako próbę dążenia do zachowania równowagi w opisie i ocenie aktywności III sektora ze 

względu  na  tę  prostą  okoliczność,  że  zwykle  sektor  ten  przedstawiany  jest  jako  miejsce 

aktywności  obywatelskiej,  dla której  liczy się przede wszystkim to,  co składa się  na etos 

służby  publicznej,  praktykowanie  ludzkiego  miłosierdzia,  budowanie  pozytywnych  relacji 

społecznych korzystnych dla innych etc.,  skrywając to wszystko, co mogłoby świadczyć o 

zabieganiu o tak czy inaczej rozumiany interes własny.  Dość charakterystyczne jest to, że 

problematyka III sektora jest rozwijana w ramach rozmaitych gremiów, które wbudowane są 

w  strukturę  akademickiej  nauki  pod  nazwą  zakładów  społeczeństwa  obywatelskiego, 

pracowni społeczeństwa obywatelskiego etc.,  a podstawowymi narzędziami służącymi jego 

2



analizie są tzw. teorie społeczeństwa obywatelskiego, a nie teorie grup interesu. Nie brakuje 

oczywiście publikacji, w których autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy organizacje 

pozarządowe to grupy interesu czy pożytku publicznego (zob. P. Gliński, 2006), oraz takich, 

w których dość skrupulatnie bada się motywy aktywistów III sektora (zob. G. Chimiak, 2006

).  Kłopot  jednak  w  tym,  że  często  mamy  do  czynienia  z  czymś  w  rodzaju  ‘zaklinania’ 

społecznej  rzeczywistości,  która  przecież  nie  stanie  się  bardziej  ‘obywatelska’  od 

nieustannego przypisywania cnót wszelakich organizacjom pozarządowym bez względu na 

empiryczne  doświadczenie,  które  mogłoby  przeczyć  obywatelskiemu  posłannictwu  ngo’s, 

nawet jeśliby miałoby ono dotyczyć tylko części organizacji III sektora.

Wychodząc z założenia, że nic tak dobrze nie służy nauce, jak otwarty dyskurs, proponuję 

przyjrzeć  się  współczesnym  organizacjom  pozarządowym  w  Polsce  jako  zbiorowym 

depozytariuszom  partykularnych  interesów  i  wbrew  zarówno  zatroskaniu  admiratorów 

organizacji  pozarządowych,  którzy  dostrzegają  w  nich  główne  źródło  społeczeństwa 

obywatelskiego,  jak  i  wbrew  uciesze  tych,  którzy  w  ich  partykularyzmie  upatrują 

podstawowej  trudności  w  budowaniu  owego  społeczeństwa,  pragnę  zauważyć,  że 

uwzględnianie  partykularnych  interesów nie  jest  niczym  osobliwym  w rozważaniach  nad 

działalnością III sektora w kontekście wyłaniania się takiej czy innej postaci społeczeństwa 

obywatelskiego. Wystarczy sięgnąć do klasycznych opracowań z zakresu filozofii społecznej, 

uwzględniając takich chociażby badaczy, jak Adam Smith, Adam Ferguson, Karol Marks czy 

Georg Hegel,  by przekonać się,  że dość osobliwie raczej  brzmią te argumenty,  zgodnie z 

którymi aktywność obywatelską utożsamianą z realizacją dobra wspólnego należy oddzielić 

od  działalności  na  rzecz  realizacji  partykularnych  interesów.  Dobór  powyższych  nazwisk 

luminarzy nauki nie jest przypadkowy, choć czym innym była dbałość o partykularne interesy 

dla przedstawicieli  szkockiego Oświecenia - i z pewnością niesprzeczna z ideą budowania 

społeczeństwa obywatelskiego rozumianego jako dobro wspólne, a czym innym dla Marksa 

czy Hegla, dla których społeczeństwo obywatelskie to przede wszystkim gra partykularnych 

interesów  niemożliwa  do  pogodzenia  z  dobrem  wspólnym  reprezentowanym,  jak  w 

przypadku filozofii Hegla, przez państwo.

Nie musimy w tym miejscu rozstrzygać, czym jest społeczeństwo obywatelskie i jaka jest 

rola organizacji pozarządowych w jego urzeczywistnianiu, gdyż na ten temat powstało wiele 

bardzo kompetentnych tekstów, także w języku polskim (por. np. J. Szacki, 1997, str. 5-62). 

Wystarczy,  jeśli  zwrócimy  uwagę  na  fakt,  że  pomijanie  w  dyskursie  o  współczesnym 

społeczeństwie  polskim partykularnych  interesów organizacji  pozarządowych  ma poważne 

konsekwencje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. 
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Jeśli  chodzi  o  te  pierwsze,  to  istnieje  poważne  niebezpieczeństwo  utrwalania  się 

redukcjonistycznego podejścia  do organizacji  pozarządowych polegające na eksponowaniu 

ich  funkcji  społecznych  i  przedstawianiu  tychże  organizacji  jako  ‘szermierzy’  dobra 

wspólnego,  bez względu na empiryczne ustalenia  mniej  lub bardziej  usystematyzowanych 

badań czy doświadczeń, które wskazują, że partykularne interesy stanowią istotną przesłankę 

podejmowanych działań.  Ale biorąc pod uwagę fakt, na co zwracał uwagę przed kilkoma 

wiekami Bernard Mandeville, że  dobro wynurza się i wykluwa się ze zła równie naturalnie  

jak kurczęta z jajek (zob. B. Mandeville,  1957, str.  85), analiza III sektora w kategoriach 

partykularnych  interesów  nie  musi  przecież  oznaczać  zamachu  na  podstawową  ideę 

społeczeństwa obywatelskiego, a czyni ją bliższą ludzkim namiętnościom, gdyż wielu ludzi 

naprawdę wierzy w to, przywołując raz jeszcze wymowę tekstu B. Mandevilla, że niemożliwe 

jest, aby człowiek życzył innemu lepiej niż sobie, chyba że uważa za niepodobieństwo samemu  

osiągnąć urzeczywistnienie tych życzeń (zob. B. Mandeville, 1957, str. 131).

Jeśli  chodzi  o  praktyczne  konsekwencje  pomijania  w  dyskursie  publicznym 

partykularnych  interesów  organizacji  pozarządowych,  to  istnieje  m.in.  poważne 

niebezpieczeństwo  utrwalania  się  podziałów  czy  niechęci  między  przedstawicielami 

administracji publicznej, których opinie o III sektorze budowane są w oparciu o bezpośrednie 

doświadczenia kooperacji - także tych złych, nawet jeśli takich przypadków nie byłoby zbyt 

wiele - a działaczami III sektora, którzy często, i nie zawsze słusznie, przedstawiani są jako 

bezinteresowni  demiurdzy dobra wspólnego,  którym przeszkadza biurokratyczny egoizm i 

nieracjonalne  przywiązanie  do procedur  biurokratów ze  szkodą dla  osiągania  określonych 

celów publicznych i budowania społeczeństwa obywatelskiego, cokolwiek termin ten miałby 

znaczyć1.  Innymi  słowy,  dość  stronnicze  analizy  ngo’s  mogą  wywoływać  irytację  wśród 

praktyków życia publicznego - tym większą, im bardziej ich doświadczenie nie przystaje do 

powielanych opisów aktywności i funkcji sektora pozarządowego. 

Dobrze byłoby zatem odwołać się do takich kategorii analitycznych, ale też i poszukać 

takiej  płaszczyzny  konwersacji  między  stronami,  aby  przezwyciężać  rozmaite  podziały 

budowane w znacznym stopniu na stereotypach, które, śmiem twierdzić, wzmacniane są dość 

jednostronnymi opisami aktywności III sektora w Polsce. Jakimś rozwiązaniem wydaje się 

być rezygnacja z przypisywania określonym strukturom (i ich podmiotom) życia publicznego 

dbałości albo o interesy wspólne, albo o prywatne w myśl zasady, że dbałość o partykularne  

1 J. Szacki zauważa, że Nawet najbardziej żarliwi wyznawcy idei społeczeństwa obywatelskiego nie przeczą, iż  
sięgnęli po termin niepokojąco wieloznaczny i pojęcie,  które jest w widoczny sposób ‘niedoteoretycznione’ i  
‘socjologicznie niedorozwinięte’ (J. Szacki, 1997, str. 6).

4



interesy nie  musi  być  sprzeczna  z  dbałością  o dobro wspólne.  Innymi  słowy,  jakkolwiek 

dziwacznie by to nie brzmiało, możliwe wydaje się praktykowanie  altruistycznego egoizmu 

czy też egoistycznego altruizmu. Interesującym empirycznie pytaniem jest, czy z taką sytuacją 

mamy do czynienia w Polsce, tj. czy partykularyzm przynajmniej jakiejś części organizacji 

pozarządowych jest do pogodzenia z realizacją dobra wspólnego.

2. Problemy dziedzictwa - ukąszenie Alexisa de Tocqueville’a?

Bez większych kłopotów możemy wskazać na takie przykłady w historiozofii, kiedy taka 

czy  inna  publikacja  na  długo  utrwaliła  zbiorowe  wyobrażenie  o  danym  zjawisku  –  jego 

przyczynach  czy  skutkach.  Niekiedy  wystarczyło  użycie  określonego  zwrotu  czy  figury 

retorycznej, aby niemalże za pewnik przyjmować, że pewne zjawiska miały swoje wyraźne 

przyczyny  bądź  konsekwencje.  Tak  było  w przypadku  słynnej  książki  Czesława  Miłosza 

„Zniewolony  umysł”,  który  tłumaczył  zauroczenie  intelektualistów  marksizmem  tzw. 

„ukąszeniem heglowskim”, i jak twierdzi przynajmniej część heglistów przyczynił  się tym 

samym  do  wypaczenia  percepcji  istoty  filozofii  Hegla,  gdyż  albo  jej  nie  znał,  albo  nie 

rozumiał (zob. K. Guczalska, 2008, s. 195-206). Nie wchodząc w detale filozoficznego sporu 

o  dziedzictwo  heglowskiej  filozofii  efekt  jest  ten,  że  upowszechnił  się  pewien  obraz 

dziedzictwa heglizmu, i jeśli jest on nieprawdziwy, to bardzo trudno go zmienić, gdyż kto, 

poza  wąskim  gronem  specjalistów-heglistów,  zajmuje  się  recepcją  dzieł  niemieckiego 

filozofa, które dla przeciętnego śmiertelnika wydać się mogą i nudne, i niezrozumiałe.

Analogia  z  Alexisem  de  Tocquevillem  polega  na  tym,  że  przypisuje  się  temu 

francuskiemu  socjologowi  spopularyzowanie  idei  działalności  organizacji  społecznych  na 

rzecz dobra wspólnego, o czym pisał on na podstawie swoich osobistych obserwacji życia 

społecznego w Stanach Zjednoczonych  w latach  30. XIX wieku zawartych w książce „O 

demokracji w Ameryce”, choć pojawiają się wątpliwości, czy Tocqueville trafnie odwzorował 

ducha amerykańskiego życia stowarzyszeniowego, co dość przekonywująco poddaje krytyce 

np. Jason Kaufman (zob. J. Kaufman, 2002). W swojej słynnej, i niezwykle oddziaływującej 

na stan umysłów także współczesnych pokoleń, książce Tocqueville tak pisał: Niezależnie od 

wieku, pozycji i poziomu umysłowego Amerykanie nieustannie się stowarzyszają. Mają nie  

tylko towarzystwa handlowe i przemysłowe, do których należą wszyscy, ale również mnóstwo  

innych:  istnieją  stowarzyszenia religijne  i  moralne,  stowarzyszenia o poważnym i  błahym  

charakterze,  stowarzyszenia  zajmujące  się  ogólnymi  i  bardzo  szczegółowymi  sprawami,  

stowarzyszenia wielkie i małe. Amerykanie stowarzyszają się w celu organizowania zabaw,  

tworzenia  seminariów,  budowania  zajazdów,  wznoszenia  kościołów,  rozpowszechniania  
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książek, wysyłania misjonarzy na antypody. W ten właśnie sposób zakłada się w Ameryce  

szpitale,  więzienia,  szkoły.  Amerykanie  stowarzyszają  również  i  po  to,  aby  głosić  jakąś  

prawdę lub przez dostarczenie przykładu rozwijać w społeczeństwie jakieś uczucia. Wszędzie  

tam, gdzie na czele jakiegoś przedsięwzięcia ujrzycie we Francji rząd, a w Anglii wielkiego  

pana,  w  Stanach  zjednoczonych  spodziewajcie  się  ujrzeć  stowarzyszenie.  Przyznam,  że  

spotkałem  w  Ameryce  stowarzyszenia,  jakich  istnienia  nie  podejrzewałem,  i  częstokroć  

przyszło mi podziwiać niezwykłą sztukę, z jaką mieszkańcom Stanów Zjednoczonych udawało  

się skupić wielu ludzi wokół jednego celu i sprawić przy tym, by dążyli doń dobrowolnie (A. 

de Tocqueville, 1976, str. 345).

Obszerność  powyższego  cytatu  wydaje  się  być  uzasadniona  jego  doniosłością  dla 

podejmowanej tu problematyki.  Tocqueville,  zauroczony tym, czego doświadczył  w czasie 

swojej  podróży  po  Stanach  Zjednoczonych,  dokonał  starannej  analizy  mechanizmów 

funkcjonowania młodej demokracji amerykańskiej, choć wiele wskazuje na to, że nie był tak 

bystrym i przenikliwym obserwatorem, jak to jemu przypisuje  się.  Innymi  słowy,  istnieją 

poważne dowody świadczące o tym, że jego powszechnie budząca szacunek analiza, choć nie 

pozbawiona wieloznaczności,  nie uwzględniała wielu istotnych aspektów kształtowania się 

amerykańskiego  społeczeństwa,  w  tym  przede  wszystkim  rozmaitych  partykularyzmów, 

którymi kierowały się organizacje społeczne. 

Ewa  Leś  zauważa,  że  wbrew  rozpowszechnionej  opinii,  zgodnie  z  którą  sednem  

amerykańskiej demokracji były organizacje obywatelskie, a młoda republika siłą inspirującą  

ich rozwój, jeszcze w XVIII i pierwszej połowie XIX stulecia Amerykanie sceptycznie odnosili  

się do instytucjonalizacji  działalności  filantropijnej.  Przejawiało się to w postaci odmowy  

rejestracji  organizacji  filantropijnych,  co  w  konsekwencji  uniemożliwiało  im  uzyskanie  

statusu zrzeszenia (zob. E. Leś, 2000, str. 57). Na rozbrat praktyki działania amerykańskich 

władz  z  utrwalonym  w  literaturze  przedmiotu  obrazem  ideologii  amerykańskiego 

społeczeństwa  i  sposobami  rozwiązywania  przez  nie  istotnych  problemów  zwraca  uwagę 

również  Lester  Salamon,  który  pisze:  W tym samym czasie,  kiedy  Alexis  de  Tocqueville  

podziwiał jako jedną z podstawowych cech amerykańskiej demokracji skłonność do tworzenia  

stowarzyszeń,  w  rzeczywistości  władze  ustawodawcze  całej  młodej  republiki  odmawiały  

instytucjom dobroczynnym podstawowego prawa do rejestracji, zakazując sądom popierania  

tych instytucji, a tym samym stymulowania darowizn na cele charytatywne (L. Salamon, 1996, 

str. 1; cyt. za E. Leś, 2000, str. 57). Wiele wskazuje na to, że rozpowszechniona opinia o 

amerykańskim społeczeństwie i jego stowarzyszeniach - podkreślmy, że wedle określonych 
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argumentów znacznie zniekształcająca jego obraz - to przynajmniej w jakiejś mierze zasługa 

Tocqueville’a.

Błędem byłoby jednak sądzić, że problem polegał na tym, że z jednej strony mieliśmy 

samoorganizujące się społeczeństwo, którego członkowie dla wspólnego dobra podejmowali 

niezliczone  działania  o  charakterze  obywatelskim,  a  z  drugiej  władzę,  która  dla  jakichś 

powodów te inicjatywy ograniczała.  Należy bowiem pamiętać,  że zupełnie inaczej  widział 

rolę  organizacji  społecznych  Tocqueville,  a  zupełnie  inaczej  np.  James  Madison,  jeden z 

Ojców Założycieli amerykańskiego państwa. W „The Federalist Papers” możemy przeczytać, 

czym dla Madisona były organizacje społeczne, które nazywał on frakcjami, i w jaki sposób 

należy przeciwdziałać ich, zdaniem Madisona szkodliwym dla wspólnego dobra, wpływom. 

Przez frakcje, pisał Madison, rozumiem zbiór obywateli, stanowiących większą lub mniejszą  

część całości, którzy są zjednoczeni i pobudzeni do działania przez pewien wspólny impuls  

namiętności lub interesu, przeciwny do praw innych obywateli lub do stałych i uogólnionych  

interesów wspólnoty (zob. J. Madison, The Federalist nr 10; cyt. za R. Fairfield, 1961, str. 17). 

Nie ulegało dla Madisona wątpliwości, że rozmaite organizacje społeczne należy poddać pro 

publico bono regulacji  (kontroli),  która jest  kluczową powinnością nowoczesnej legislacji. 

Madison swój pogląd na naturę organizacji społecznych, leżący u podstaw zalecanej przez 

niego praktyki działania, wyraził wprost następującymi słowami: Ukryte przyczyny frakcji są  

zatem zasiane w naturze człowieka; widzimy je wszędzie na różnych poziomach aktywności,  

odpowiednio do różnych okoliczności  funkcjonowania  społeczeństwa obywatelskiego (civil  

society). Gorliwość wyznawania opinii dotyczących religii, władzy i wielu innych punktów (...

); przywiązanie do różnych liderów ambitnie zabiegających o zaszczyty i władzę lub do osób  

innego  rodzaju,  których  fortuną  została  zainteresowana  ludzka  namiętność,  podzieliła,  w  

rezultacie, ludzkość na części, rozpaliła w nich wzajemne animozje i zwróciła ich znacznie  

bardziej  przeciwko  sobie  niż  ku  współpracy  dla  wspólnego  dobra (zob.  J.  Madison,  The 

Federalist nr 10; cyt. za R. Fairfield, 1961, str. 18). 

Trudno  zatem  dziwić  się,  że  władze  ustawodawcze  młodej  republiki  próbowały 

ograniczać  zakres  działania  amerykańskich  stowarzyszeń,  skoro  jeden  z  największych 

autorytetów amerykańskiej  demokracji  in statu nascendi w tak jasny sposób wyraził  swój 

pogląd w przedmiotowej sprawie. Dziwić natomiast może fakt, że powołując się tak często na 

Tocqueville’a zapominamy o kontrargumentach lekceważąc przy tym dorobek tych badaczy, 

którzy w oparciu o zgromadzony materiał empiryczny dochodzą do kompletnie różnych, niż 

powszechnie obowiązujące, tez. 
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Jeżeli  krytycy  Tocqueville’a  mają  rację,  to  najpoważniejszym  błędem  francuskiego 

badacza  było  niedostrzeganie  rozmaitych  partykularnych  interesów  samych  organizacji 

społecznych. Wygląda zatem na to, że kluczowe znacznie miał fakt, na który zwraca uwagę J. 

Kaufman,  że  amerykańskie  stowarzyszenia  promowały  raczej  wąski  –  grupowy  i 

indywidualny – partykularyzm,  niż  działanie  dla  wspólnego dobra.  Amerykański  socjolog 

odniósł się do słów Tocqueville’a, że w Ameryce wykorzystano stowarzyszenia i zastosowano 

ich wpływowy instrument działania dla realizacji znacznie bardziej zróżnicowanych celów,  

niż gdziekolwiek indziej na świecie, między innymi w taki oto sposób: The Oxford Provident  

Building  Association  stanowi  dokładny  przykład  organizacji  obywatelskiej,  która  tak  

zauroczyła Tocqueville’a – dobrowolna, działająca nie dla zysku grupa zorganizowana tak,  

aby realizować pewne wspólne cele swoich członków. I nieco jak na ironię losu, w tym samym  

dniu, kiedy Tocqueville i Beaumont dotarli do Newport, członkowie The Oxford Provident  

głosowali,  żeby  zatwierdzić  status  nowych  członków:  „Jakakolwiek  osoba,  która  od  tego  

czasu chce zostać członkiem stowarzyszenia powinna być przedstawiona na spotkaniu przez  

członka i  powinno odbyć się  głosowanie.  Jeśli  większość będzie  chciała,  aby została  ona  

członkiem, może przystąpić do stowarzyszenia (zob. J. Kaufman, 2002, str. 18). 

Kaufman  dość  sarkastycznie  zauważa,  że  Tocqueville  opuścił  Stany  Zjednoczone 

zaślepiony urokiem instytucji obywatelskich i prawie nie zauważył, że samo-segregacja była  

jedną  z  ich  głównych  cech  (zob.  J.  Kaufman,  2002,  str.  18),  dodając,  że  amerykańskie  

bractwa i dobrowolne organizacje były historycznie podzielone według kryteriów rasy, płci,  

religii i etniczności (zob. J. Kaufman, 2002, str. 19). Jeżeli Kaufman ma rację, a zgadza się z 

jego konkluzjami np. Charles Tilly, to ciągłe powtarzanie, za Tocquevillem, że amerykańskie 

stowarzyszenia krzewiły ducha obywatelskości jest nietrafne i utrwala błędny obraz funkcji 

tychże stowarzyszeń w tamtym okresie. 

W przedmowie do polskiego wydania książki Roberta Putnama „Samotna gra w kręgle” 

Marek Ziółkowski pisze: Pęd do stowarzyszania się i duch obywatelskości był przecież – co  

stwierdził już w latach 30. XIX wieku Alexis de Tocqueville w swojej Demokracji w Ameryce  

– charakterystyczną cechą społeczeństwa amerykańskiego, jednym ze źródeł amerykańskiego  

sukcesu i powodem do narodowej dumy. Upadek ducha obywatelskiej wspólnoty może więc  

napawać niepokojem (zob.  R.  Putnam,  2008, str.  9).  Niewątpliwie  prawdą jest,  jak na to 

wskazuje M. Ziółkowski, że Tocqueville stwierdził, iż amerykańskie stowarzyszenia krzewiły 

ducha  obywatelskości  działając  dla  pożytku  wspólnego,  ale  wcale  nie  ma  pewności,  czy 

istotnie tak było, jak pisał Francuz, a jeśli wierzyć Kaufmanowi czy Tillemu, to było zupełnie  

inaczej. 
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Ch. Tilly, życzliwie komentując książkę Kaufmana, pisze tak: Ażeby moja argumentacja  

nie została wzięta za odgrzewanie poglądów Tocqueville’a na temat znaczenia stowarzyszeń  

dobrowolnych dla demokracji w Ameryce, pozwolę sobie zaznaczyć, że zasadniczo zgadzam  

się  z  przedstawioną  przez  Jasona  Kaufmana  analizą  dziejów  bractw  zawodowych  i  im  

podobnych organizacji począwszy od drugiej połowy XIX wieku (Ch. Tilly, 2008, str. 109). A 

analiza  Kaufmana  jest  dla  tych  wszystkich,  którzy  dostrzegają  w  organizacjach 

pozarządowych przede wszystkim krzewicieli dobra wspólnego - odwołując się przy tym do 

dorobku Tocqueville’a - bardzo kłopotliwa. Tilly przywołuje zasadnicze ustalenia Kaufmana, 

które brzmią następująco:

1. Po I wojnie światowej życie stowarzyszeniowe zaczęło podupadać.

2. Upadające  stowarzyszenia  służyły  raczej  interesom  partykularnym  niż  dobru  

ogólnemu.

3. Najczęściej  rozkwitały łącząc wykluczanie jednych, zbliżanie drugich i podnoszenie  

bezpieczeństwa; np. zapewniając pomoc wzajemną nowym imigrantom z określonego  

regionu.

4. W ten  sposób przyczyniały  się  do podziałów w amerykańskim życiu  politycznym i  

społecznym.

5. A zatem podupadanie życia stowarzyszeniowego było per saldo korzystne (Ch. Tilly, 

2008, str. 109).

Komentarz zaś Tillego do tez Kaufmana jest następujący:  Tezy druga, trzecia i czwarta  

zbijają  z  tropu  dzisiejszych  zwolenników  Alexisa  de  Tocqueville’a,  który  społeczeństwo  

obywatelskie  i  stowarzyszenie dobrowolne uznał za najważniejszy kapitał  demokratyczny i  

dobra swoiste  amerykańskiego  dziedzictwa  politycznego.  Teza  ostatnia  rzuca zaskakujące  

światło na współczesne wezwania do odrodzenia ducha stowarzyszeniowego. Wynika z niej,  

że  ponowne  rozmnożenie  się  stowarzyszeń  dobrowolnych  wcale  nie  musiałoby  służyć  

demokracji,  lecz  mogłoby  prowadzić  do  umocnienia  interesów partykularnych (Ch.  Tilly, 

2008, str. 110).

Reasumując,  szukając  rozmaitych  uzasadnień  dla  wspierania  idei  rozwoju  organizacji 

pozarządowych pro publico bono we współczesnej Polsce, często powołujemy się na dorobek 

i  nazwisko  francuskiego  badacza  oraz  opisane  przez  niego  doświadczenie  społeczeństwa 

amerykańskiego, choć istnieją poważne wątpliwości, czy rzeczywiście organizacje te służyły 

dobru wspólnemu. Kłopot z dziedzictwem Hegla, o którym wspomniałem wcześniej, polega 

na tym,  że przypisuje  się jego filozofii,  niesłusznie -  jak twierdzą przynajmniej  niektórzy 

znawcy przedmiotu, odpowiedzialność za serwilistyczną postawę elit intelektualnych wobec 

9



systemu totalitarnego komunizmu, kłopot z dziedzictwem Tocqueville’a zaś polega na tym, że 

powiela się pozytywny obraz funkcji społecznych, jakie organizacje dobrowolne miały pełnić 

w amerykańskim społeczeństwie, choć, jak przekonuje J. Kaufman czy Ch. Tilly, były one 

przede  wszystkim  wyrazicielem  partykularnych  interesów  i  pielęgnacji  grupowych 

egoizmów.

Dyskusję  o  znaczeniu  amerykańskich  stowarzyszeń  w  XIX  wieku  dla  kształtowania 

zrębów tamtejszej demokracji możemy pozostawić amerykańskim historykom, politologom 

czy socjologom, ale jeśli szukamy jakichś uzasadnień w przeszłości innych społeczeństw dla 

budowania określonego modelu ładu społecznego w czasach nam współczesnych w Polsce, 

odwołując się przy tym do doświadczenia kraju tak kulturowo i geograficznie odległego jak 

Stany Zjednoczone,  to  winniśmy zadbać o to,  aby doświadczenie  to  poznawać z różnych 

punktów  widzenia,  gdyż  tylko  różnorodność  opinii  i  argumentów  oparta  na  solidnym 

materiale faktograficznym może nas uchronić przed popełnieniem takich czy innych błędów.

Gdyby  oprzeć  się  tylko  na  wnioskach  J.  Kaufmana  czy  Ch.  Tillego,  to  wbrew 

entuzjazmowi neo-Tocquevillistów, powinniśmy zachować daleko idącą powściągliwość w 

promowaniu  organizacji  społecznych  jako  krzewicieli  ducha  obywatelskości  rozumianego 

jako działalność na rzecz pożytku publicznego. Niekoniecznie jednak musimy zgadzać się z 

Kaufmanem  czy  Tillym  co  do  ich  wniosków  odnoszących  się  do  współczesności  na 

podstawie  tego,  co  było  w  przeszłości,  nawet  jeśli  uznamy,  że  dostępny  materiał 

faktograficzny przeczy ustaleniom Tocqueville’a.  Istnieją bowiem jeszcze inne argumenty, 

których nie należy lekceważyć, a zgodnie z którymi upadek życia stowarzyszeniowego wcale 

per saldo nie musi oznaczać korzyści dla demokracji, co dość dobrze zademonstrował Robert 

Putnam, nawet jeśli pomylił się, jak twierdzi Ch. Tilly, co do oceny znaczenia amerykańskich 

stowarzyszeń w XIX wieku. I tym argumentom, wedle których dbałość o interesy prywatne w 

ramach określonych stowarzyszeń niekoniecznie musi szkodzić interesom publicznym będzie 

poświęcona kolejna część tekstu.

3. Interesy prywatne versus publiczne a organizacje pozarządowe.

Neo-Tocquevilliści, tacy jak Robert Putnam, przekonują, że zaangażowanie w określone 

formy społecznej aktywności sprzyja generowaniu kapitału społecznego - chyba najczęściej 

wymienianego  pojęcia,  obok  ‘społeczeństwa  obywatelskiego’,  we  współczesnej  debacie 

dotyczącej kondycji polskiego społeczeństwa. Wokół tej debaty narosło wiele nieporozumień 

i  raczej  nie  mam  wątpliwości,  że  część  odpowiedzialności  za  taki  stan  rzeczy  spada  na 

środowisko naukowe, które z jakichś bliżej nie znanych przyczyn powiela stereotypowy obraz 
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organizacji społecznych traktując je jako zbiorowych krzewicieli dobra wspólnego, którego 

immanentną częścią jest ów kapitał społeczny. Podstawowe nieporozumienie polega m.in. na 

tym, że „nie dzielimy włosa na czworo” posługując się zbyt zgrubnymi kategoriami analizy 

przeciwstawiając to,  co prywatne,  temu,  co publiczne,  a organizacje społeczne lokalizując 

bliżej temu, co określane jest mianem dobra wspólnego, niż partykularnych interesów. 

Marek  Ziółkowski  nie  ma  wątpliwości,  że  odwołuje  się  (...)  do  bardzo  prostej  

czteropolowej  tabelki,  tworzącej  typologię  sfer  życia  społecznego,  w  zależności  od  tego,  

jakich środków używa się do realizacji jakich celów (zob. R. Putnam, 2008, str. 19), ale kłopot 

polega  na  tym,  że  owa  tabelka  raczej  więcej  zaciemnia  niż  rozjaśnia,  a  wygląda  ona 

następująco:

cele
środki prywatne publiczne

prywatne (1) działalność gospodarcza (2) społeczeństwo obywatelskie
publiczne (3) korupcja (4) administracja państwowa

Źródło: (R. Putnam, 2008, str. 20)

Gdyby  zawartość  powyższej  tabeli  potraktować  jako  użyteczne  narzędzie  analizy,  to 

należałoby  zadać  pytanie,  w  którym  polu  powinniśmy  ulokować  organizacje  społeczne  i 

raczej nie ma wątpliwości, że ze względu na różne ich cechy można by je przyporządkować w 

zasadzie  każdemu  z  wyżej  wymienionych  pól.  Trzymając  się  jednak  zaproponowanego 

układu  zmiennych  wyznaczającego  czteropolową  macierz  najbliżej  pola  4  (administracja 

publiczna)  byłyby  wyspecjalizowane  organizacje  usługowe,  takie  chociażby  jak  Cartias, 

Monar/Markot  czy  Stowarzyszenie  Brata  Alberta  świadczące  usługi  opiekuńcze  dla 

bezdomnych.  W  polu  nr  2  (społeczeństwo  obywatelskie)  znalazłyby  się  fundacje  i 

stowarzyszenia  działające  tylko  i  wyłącznie  w  oparciu  o  prywatne  środki,  np.  fundacje 

zakładane przez zamożnych obywateli, w celu wspierania określonej kategorii odbiorców, np. 

uzdolnionej młodzieży. W polu nr 1 (działalność gospodarcza) mogłyby znaleźć się wszelkie 

organizacje samopomocy utrzymujące się z własnych środków, natomiast pole nr 3 (korupcja) 

zarezerwowane  byłoby  dla  tych  wszystkich  organizacji,  które  wbrew  zapisom  własnych 

statutów  korzystają  z  publicznych  środków  tylko  i  wyłącznie  dla  zaspokajania  swoich 

prywatnych interesów, np. stowarzyszenia czy fundacje organizujące za publiczne pieniądze 

nikomu nie potrzebne szkolenia. 

Musimy jednak mieć świadomość, że utrzymanie takiego podziału jest bardzo kłopotliwe 

nie  tylko  z  uwagi  na  fakt,  że  znaczna  część  organizacji  otrzymuje  finansowe  wsparcie 
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zarówno od osób prywatnych, jak i podmiotów publicznych, ale też i dlatego, że organizacje 

mają  wielowymiarowe  cele,  a  beneficjantami  ich  działalności  mogą  być  różne  grupy 

jednocześnie – klienci, kuratorzy, publiczność i wreszcie samo społeczeństwo, by powołać się 

na taksonomię zaproponowaną przez Kotlera i Leviego (zob. B. Iwankiewicz-Rak, 2002, str. 

128-129). Krótko mówiąc, wyodrębnianie sfer życia społecznego na podstawie krzyżowania 

się dwóch typów zmiennych i definiowanie poszczególnych elementów macierzy za pomocą 

pojęć mających dość dobre zakorzenienie w języku akademickiej nauki jest mało przydatne 

dla  zrozumienia  splotu  interesów  prywatnych  i  publicznych,  jakim  służą  organizacje 

pozarządowe.  Przyjrzyjmy się  zatem kłopotom odróżnienia  tego co prywatne,  od tego co 

publiczne z uwzględnieniem źródła pochodzenia środków organizacji pozarządowych.

Ze skrzętnie gromadzonych danych przez Klon/Jawor wynika, że ze środków publicznych 

samorządowych korzystało w Polsce w 2010 r. 51% organizacji, a ze środków publicznych 

rządowych  23%  organizacji.  Autorka  raportu  pisze  tak:  Analiza  wykorzystanych  źródeł  

dochodów pozwala wyodrębnić kilka różniących się od siebie segmentów polskiego sektora  

pozarządowego.  Gdy  podzielimy  organizacje  ze  względu  na  najważniejszą  pozycję  w  ich  

budżecie,  okazuje się, że najliczniejszy segment stanowią te bazujące przede wszystkim na  

środkach publicznych – samorządowych, rządowych lub zagranicznych (J. Przewłocka, 2010, 

str. 14-15). Gdzie zatem ulokować te organizacje, które bazują przede wszystkim na środkach 

publicznych?  Wybór  jest  dwu-alternatywny  –  albo  korupcja  (pole  3),  albo  administracja 

publiczna (pole 4) w zależności od celów, jakim owe organizacje służą. 

Zakładając,  że  większość  z  organizacji  realizuje  zadania  pożytku  publicznego 

konsekwentnie musielibyśmy przypisać je do pola 4 (administracja publiczna), tylko wówczas 

podział na administrację publiczną (państwo) i organizacje pozarządowe (III sektor) staje się 

mało  klarowny,  a  przypomnijmy,  że  działacze  pozarządowi  budują  swoją  tożsamość  w 

opozycji  zarówno  do  państwa,  jak  i  do  rynku.  Niewątpliwie  organizacji  usługowych 

działających za publiczne pieniądze zarówno dla własnych korzyści, jak i  pro publico bono 

jest  w  Polsce  najwięcej,  ale  analityczne  odróżnienie  jednych  od  drugich  jest  po  prostu 

niemożliwe,  tak  jak  niemożliwe  jest  wskazanie  na  te,  dla  których  liczy  się  tylko  interes 

publiczny.  Możemy oczywiście  potraktować organizacje usługowe działające za publiczne 

pieniądze  na  równi  z  administracją  publiczną,  ale  to  w  żadnej  mierze  nie  oznacza,  że 

organizacje te nie zabiegają o swoje partykularne interesy, podobnie jak administracja dba o 

własne.

Spór  między  organizacjami  pozarządowymi  a  administracją  publiczną  o  realizację 

określonych  zadań  i  przydział  stosownych  środków  jest  chyba  najlepszą  egzemplifikacją 
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konkurencji  interesów  prywatnych,  choć  skrywany  retoryką  dbałości  o  dobro  wspólne. 

Najczęściej  pojawiają się  argumenty odwołujące się  do większej  efektywności  działania  i 

niższych kosztów realizacji usług przez ngo’s, co miało by przemawiać za zwiększaniem ich 

roli,  kosztem  administracji  publicznej,  w  realizacji  rozmaitych  usług.  Ten  wątek  był 

przedmiotem osobnego badania realizowanego przez Instytut  Pracy i  Spraw Socjalnych,  a 

jedna z wątpliwości wyartykułowana w raporcie, którą warto w tym miejscu podzielić się, 

brzmiała:  Zwykliśmy myśleć  o  tym,  że  działalność  organizacji  pozarządowych  jest  wielce  

pożyteczna m.in. dlatego, że pozwala na wykonywanie rozmaitych zadań publicznych taniej,  

aniżeli robi to ociężała machina publicznych biurokracji i taniej, aniżeli żądne zysku firmy  

prywatne.  Tymczasem,  możliwy  jest  też  i  inny  punkt  widzenia,  taki  mianowicie,  który  

sugeruje,  że  organizacje  pozarządowe  są,  konkurując  o  kontrakty  sektora  publicznego,  

‘tańsze’ dlatego, że posługują się swoistym dumpingiem socjalnym i wykorzystują tańszą - bo  

nie  chronioną  układami  zbiorowymi  –  pracę.  Uogólniając  argument,  cząstkowe  dane  

wspierają  tę  tezę:  okazuje  się,  na  przykład,,  że  wynagrodzenia  w  ‘trzecim  sektorze’,  

przynajmniej w Kanadzie, były w połowie lat ’90 o 1/3 niższe, aniżeli w sektorze publicznym  

(...)   stosownie  do danych dotyczących polskich ngo’sów – problem dotyczy ich również:  

mimo tego, że ponad połowa ich płatnych pracowników ma wykształcenie wyższe, to jednak  

ich  średnie wynagrodzenia w 2004 r. wypada uznać za niskie, tj. nie przekraczające połowy  

przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce.  Więc,  przeciętne  wynagrodzenie  etatowego  

personelu  organizacji  pozarządowych  w  Polsce  nie  przekraczało  zarobków  najniżej  

wynagradzanych 20 % pracowników (K. Frieske, 2006, str. 3-4).

Dyskusja  o  możliwości  przejmowania  części  zadań  administracji  publicznej  przez 

organizacje  pozarządowe  wbudowana  jest  w  reformatorski  dyskurs  o  potrzebie  zmiany 

funkcjonowania  instytucji  państwa  opiekuńczego  tak,  aby  ograniczać  jego  koszty. 

Doświadczenia,  póki  co,  nie  są  specjalnie  zachęcające,  a  już  z  pewnością  poszerzaniu 

aktywności III sektora nie towarzyszy ograniczanie liczby urzędników. To akurat możemy 

wyjaśnić odwołując się do partykularnych interesów biurokratów i rozmaitych sieci wsparcia, 

w  ramach  których  oni  funkcjonują.  Nie  widać  jednak  żadnych  powodów,  dla  których 

mielibyśmy przeciwstawiać partykularne interesy administracji publicznej chęci działania li 

tylko dla  wspólnego dobra aktywistów organizacji  pozarządowych.  Takie są przynajmniej 

doświadczenia amerykańskiego III sektora, na które tak chętnie, choć wybiórczo, powołujemy 

się przy okazji dyskusji o szansach i zagrożeniach budowania społeczeństwa obywatelskiego 

w Polsce.
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Robert Bellah z zespołem, odwołując się do ustaleń empirycznych Sidney’a Verby, nie 

mają  raczej  wątpliwości,  że  publicznych  instytucji  socjalnego  wsparcia  w  Stanach 

Zjednoczonych nie da się zastąpić dobrowolną działalnością społeczną, a to m.in. z uwagi na 

fakt,  że  aktywiści  sektora  pozarządowego  kierują  się  przede  wszystkim  własnym,  a  nie 

cudzym interesem. Jak odnotowaliśmy przy okazji dyskusji nad pracą Verby i jego kolegów,  

aktywność  dobrowolna  zazwyczaj  ma  związek  z  dochodem,  wykształceniem  i  pozycją  

zawodową. (...) To oznacza, że aktywność dobrowolna rzadziej ma na celu pomoc najbardziej  

potrzebującym – choć nie zamierzamy takiego motywu deprecjonować – a częściej realizację  

interesu ludzi zamożnych. (...) sektor pozarządowy, jak już odnotowaliśmy, jest opanowany  

głównie przez ludzi zamożnych, a wiele działań dobrowolnych służy bardziej ochronie lepiej  

sytuowanych  niż  pomocy  potrzebującym (zob.  R.  Bellah  i  in,  2007,  str.  54-55).  Można 

oczywiście argumentować, że sektor pozarządowy w Polsce nie jest opanowany przez ludzi 

zamożnych,  ale  to  wcale  nie  musi  oznaczać,  że  polskich  społeczników  charakteryzuje 

znacznie  większa  skłonność  do  działalności  na  rzecz  innych  niż  ich  amerykańskich 

odpowiedników, gdyż w tej akurat kwestii na ogół twierdzi się, że jest odwrotnie.

Uwzględnienie  partykularnych  interesów  organizacji  pozarządowych  działających  za 

publiczne pieniądze wcale nie musi ‘przesuwać’ je do pola nr 3 (korupcja). Co więcej, istnieje 

wiele przykładów na to, że partykularyzm działaczy III sektora zabiegających o publiczne 

pieniądze i dbających o własne interesy (np. miejsca pracy) dość dobrze służy także realizacji  

cudzych  interesów,  by  nie  powiedzieć  dobru  wspólnemu.  Dzieje  się  tak  dlatego,  że 

administracja  publiczna  z  jakichś  powodów  nie  chce  realizować  określonych  zadań,  do 

realizacji który jest zobligowana literą prawa, bądź też z jakichś powodów nie wypada jej 

podejmować  określonych  działań.  Dobrą  egzemplifikacją  pierwszego  przypadku  jest 

przekazanie  organizacjom  pozarządowym  niemalże  w  całości  zadań  opiekuńczych  nad 

bezdomnymi, na co zwracają uwagę sami działacze pozarządowi (por. J. Wygnański, 2006, 

str.  349);  egzemplifikacją  drugiego  przypadku  może  być  np.  aktywność  organizacji 

pozarządowych  występujących  w  obronie  poszanowania  praw  człowieka,  gdyż  trudno 

oczekiwać,  aby  przedstawiciele  administracji  publicznej  organizowali  protesty  przeciwko 

niesłusznie  aresztowanym  czy  skazanym  obywatelom.  Kooperacja  między  administracją 

publiczną  a  sektorem  pozarządowym  ma  oczywiście  swoje  ograniczenia  i  nie  zawsze 

prowadzi do zadowalających rezultatów, ale to jest temat na nieco inną opowieść (zob. D. 

Zalewski, 2011).

Gdyby  uznać,  jak  to  często  czyni  się  zarówno  w  literaturze  naukowej,  jak  i 

publicystycznej,  że  organizacje  pozarządowe  tworzą  społeczeństwo  obywatelskie  to 
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odwołując się do powyższej tabeli nie pozostaje nam nic innego, jak zaliczyć do tego sektora 

tylko  tę  część  organizacji,  które wydają  prywatne  środki  na  realizację  celów publicznych 

(pole 2). Znalazłyby się tu, na co już wskazywałem, np. fundacje założone przez bogatych 

obywateli dla finansowego wspierania osób potrzebujących. Ale i tu pojawia się kłopot, gdyż 

jak potraktować te stowarzyszenia czy fundacje, które wprawdzie wydają własne środki na 

realizację  celów  publicznych,  ale  głównie  robią  to  dla  budowania  własnego  wizerunku 

sprzyjającego  robieniu  interesów,  tym  samym  lokując  się  bliżej  pola  1  (działalność 

gospodarcza),  niż pola 2 (społeczeństwo obywatelskie).  A czy organizacje zrzeszające np. 

osoby  niepełnosprawne  bądź  kombatantów  i  korzystające  z  publicznych  środków  dla 

zaspokojenia swoich partykularnych interesów uprawiają korupcję, jak by to mogło wynikać 

z powyższej tabeli (pole 3)? Oczywiście tak nie musi być, a też i nie ma niczego nagannego w 

tym, że jakieś zorganizowane grupy obywateli należących do poszkodowanych przez los czy 

też szczególnie zasłużonych dla państwa korzystają z publicznych środków dla zaspokojenia 

swoich partykularnych interesów.

Często  podkreśla  się,  że  istotą  działalności  sektora  pozarządowego  jest  dobrowolne 

zaangażowanie się wolontariuszy na rzecz realizacji określonych zadań służących innym, z 

czego wyłania  się  taka  czy inna  postać  dobra  wspólnego.  Ustawa o  działalności  pożytku 

publicznego i wolontariacie określa, że  ilekroć mowa jest o ‘wolontariuszu’ – rozumie się  

przez to osobę,  która ochotniczo i  bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach  

określonych w ustawie (art. 2 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 

kwietnia 2003 r.; Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Autorzy raportu „Polska 

2030.  Wyzwania  rozwojowe”,  powołując  się  zarówno na międzynarodowe,  jak i  krajowe 

badania, wskazują, że poziom aktywności obywatelskiej  w Polsce nie jest duży,  a według 

Center  for  Democracy  and  Civil  Society  Georgetown  University  skumulowany  indeks 

aktywności obywatelskiej w Polsce był najniższy spośród 20 krajów poddanych badaniu (zob. 

Polska 2030, str. 352). W komentarzu do wyników badania Klon/Jawor odnoszącego się do 

poziomu  zaangażowania  obywateli  w  działalność  wolontariacką  autorzy  raportu  piszą: 

Swoistym paradoksem jest to, że poziom wolontariatu jest proporcjonalny do wysokości stopy  

bezrobocia.  Zdaniem  autorów  badania  Klon/Jawor  wraz  z  pogarszającą  się  sytuacją  na  

rynku  pracy  i  wzrostem  poziomu  bezrobocia  wzrasta  również  poziom  wolontariatu.  Dla  

młodych ludzi  wolontariat  stanowi często sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego 

(zob. Polska 2030, str. 352). Spójrzmy zatem, jak te wskaźniki wyglądają na tle dynamiki 

zmian na rynku pracy.
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Wykres 1.  Procent wolontariuszy w latach 2001-2007 na tle  zmian zarejestrowanych 
bezrobotnych
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Źródło: Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, str. 352; dane GUS „Stopa bezrobocia w latach 1990-
2011”

Istotnie,  wyraźnie  widać,  że  wraz  ze  spadkiem  stopy  bezrobocia  spada  poziom 

wolontariatu, ale wbrew temu, co piszą autorzy Raportu „Polska 2030” trudno dopatrzyć się 

w  tej  korelacji  jakiegoś  paradoksu.  Spadek  stopy  bezrobocia  oznacza  przecież,  że,  po 

pierwsze,  jakaś  część  ludzi  ma  znacznie  mniej  czasu,  aby  poświęcać  się  działalności 

wolontariackiej,  a  po drugie,  na co akurat  trafnie  wskazują autorzy Raportu,  użyteczność 

wolontariatu jako narzędzia zakorzenienia się na rynku pracy wówczas znacznie maleje. Nie 

znamy  wprawdzie  indywidualnych  motywacji  podejmowania  dobrowolnej  działalności 

społecznej i z pewnością  są one różnorodne, ale jeśli mielibyśmy wyciągać jakieś wnioski na 

podstawie statystycznego obrazu interesującej nas sytuacji to należałoby uznać, że znaczna 

ich część wbudowana jest  w indywidualne strategie  realizacji  partykularnych  interesów, a 

niekoniecznie działalności na rzecz dobra wspólnego, choć, jak już na to wskazywałem, jedno 

drugiemu nie musi szkodzić.

Szkodliwe natomiast wydają się być te praktyki, na które zresztą zwracają uwagę sami 

aktywiści  organizacji  pozarządowych.  W  jednej  z  ogólnopolskich  gazet,  z  pewnością 

życzliwej  funkcjonowaniu  organizacji  pozarządowych,  pojawił  się  artykuł,  w  którego 

nagłówku  zawarta  była  następująca  treść:  Szefowie  blisko  20  znanych  organizacji  

pozarządowych i działacze pozarządowi napisali list otwarty, w którym apelują o rozważne  

przekazywanie  1  proc. (P.  Skwirowski,  Gazeta  Wyborcza,  12-13  marca  2011,  str.  27). 

Przypomnijmy, że przekazanie 1 proc. od dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego 

to obywatelskie prawo, które zostało wprowadzone w życie na skutek zabiegów środowiska 
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pozarządowego  ze  szlachetną  intencją,  aby  każdy  obywatel  płacący  podatki  mógł 

partycypować  w  kosztach  funkcjonowania  III  sektora  dowolnie  wybierając  cel  swojej 

hojności. 

Cóż  zatem  takiego  stało  się,  że  liderzy  znanych  organizacji  pozarządowych  musieli 

wystosować apel o rozwagę w przekazywaniu prywatnych pieniędzy podatników? Z treści 

artykułu  wynika,  że  1518  organizacji  pożytku  publicznego  wypadło  z  wykazu  OPP  

uprawnionych  do otrzymywania  1  proc.  podatku  za  2010 r.  W zaktualizowanym wykazie  

znalazło się  6678 fundacji  i  stowarzyszeń uprawnionych do przyjęcia  1 proc.  podatku  za  

zeszły rok (wcześniej było ich przeszło 8 tys.) (P. Skwirowski, Gazeta Wyborcza, 12-13 marca 

2011, str. 27). Jak łatwo policzyć, ogólna liczba organizacji, które ‘wypadły’ z wykazu OPP 

stanowiła ponad 18,5% ogółu, które posiadały stosowny status uprawniający do korzystania z 

obywatelskiej hojności. Fakt, że władza za pośrednictwem odpowiednich procedur stara się 

kontrolować redystrybucję prywatno-publicznych pieniędzy nie jest niczym nadzwyczajnym i 

z  pewnością  żadnych  protestów to  nie  wzbudza.  Okazało  się  jednak,  jak wynika  z  treści 

owego artykułu, że wśród organizacji uprawnionych do przyjęcia 1 proc. znalazły się takie,  

które  postanowiły  przyjść  w  sukurs  tym,  które  ten  przywilej  straciły.  Za  opłatą  dają  im  

możliwość korzystania ze swojego pośrednictwa w zbieraniu 1 proc. podatku (P. Skwirowski, 

Gazeta Wyborcza, 12-13 marca 2011, str. 27). 

Autorzy listu  otwartego oburzają  się,  i  mają  skądinąd rację,  że to  jawne obchodzenie 

prawa i zalecają ‘obywatelską czujność’ przy przekazywaniu podatkowego odpisu, ale rzecz 

nie  w  tym,  aby  rozważać  problem  w  kategoriach  etyczno-prawnych,  gdyż  to  możemy 

pozostawić  etykom  i  prawnikom.  Sprawa  wydaje  się  znacznie  poważniejsza  i  powinna 

uruchomić dyskusję nad stanem polskiego sektora pozarządowego, którego dość jednostronne 

opisy  w  kategoriach  czynienia  wspólnego  dobra  nijak  się  mają  do  wskazanego  powyżej 

przykładu. Z pewnością nie wystarczą już tłumaczenia,  że ‘w każdym stadzie znajdzie się 

jakaś czarna owca’, a potrzebne są rzetelne analizy, które uwzględniałyby wieloaspektowość 

III  sektora  zrywając  tym  samym  z  polityczną  poprawnością  jednowymiarowego  oglądu 

sprawy. Nie przesądzając, jak wielka jest skala opisanego w cytowanym artykule zjawiska 

warto stawiać pytania o przyczyny i konsekwencje tego co pozytywne, i tego co negatywne w 

działalności  organizacji  pozarządowych  z  uwzględnieniem  ich  partykularnych  versus 

publicznych interesów, nie wyrokując ad hoc, jaki jest bilans owych rozważań.

4. Czy anty-Tocquevilliści mają rację?

Podstawowy problem ze społecznego punktu widzenia polega na tym, że, jak twierdzą 

przynajmniej  niektórzy  anty-Tocquevilliści,  partykularyzm  organizacji  pozarządowych  nie 
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służy  budowaniu  dobra  wspólnego,  a  jedynie  umacnianiu  wewnątrzgrupowych  lojalności. 

Przypomnijmy,  że  myśl  tę  dobitnie  wyraził  Ch.  Tilly  twierdząc,  że  podupadanie  życia  

stowarzyszeniowego było  per  saldo korzystne (...)  a  zatem,  rozmnożenie  się  stowarzyszeń  

dobrowolnych  wcale  nie  musiałoby  służyć  demokracji,  lecz  mogłoby  prowadzić  do  

umocnienia interesów partykularnych (Ch. Tilly, 2008, str. 109-110). Tak z pewnością jest w 

przypadku tych organizacji, które obchodząc czy wręcz łamiąc prawo starają się realizować 

swoje partykularne interesy wbrew tak czy inaczej rozumianemu dobru wspólnemu, wpisując 

się  w ten  obszar  zachowań,  które  określamy mianem korupcyjnych.  Te  przypadki  nie  są 

jednak interesujące z analitycznego punktu widzenia, gdyż wszystko w zasadzie jest jasne i 

nie  pozostaje  nic  innego,  jak  tylko  odwołanie  się  do  takich  czy  innych  strategii 

penalizacyjnych,  aby  skutecznie  ograniczać  praktyki  korupcyjne.  Znacznie  bardziej 

interesująca  jest  odpowiedź na  pytanie,  czy partykularyzm ngo’sów jest  do pogodzenia  z 

dobrem wspólnym i czy anty-Tocquevilliści mają rację.

Urok nauk społecznych, ale też i ich słabość, polega na tym, że na wiele pytań, jeśli nie 

większość, udziela się odpowiedzi – ‘to zależy od...’. Nie inaczej jest i w tym przypadku,  

gdyż  pogodzenie  interesów  partykularnych  z  publicznymi  zależy  od  spełnienia  pewnych 

warunków, ale to oznacza, że należy raczej odrzucić anty-Tocquevillowski punkt widzenia 

nawet jeśli podzielamy opinię tych, którzy twierdzą, że Tocqueville znacznie pomylił się w 

ocenie  amerykańskich  stowarzyszeń,  nie  dostrzegając  ich  dbałości  przede  wszystkim  o 

interesy własne. Podstawowym oczywiście warunkiem jest realizacja własnych interesów nie 

przeciwko  komukolwiek,  ale  w  zgodzie  z  interesami  innych.  Takie  sytuacje  zdarzają  się 

wcale nierzadko i są opisywane w języku ekonomii poprzez kryterium efektywności Pareto, a 

jeszcze lepiej poprzez kryterium efektywności Kaldora-Hicksa.

Pewnym mankamentem w analizach  rodzimego  sektora  pozarządowego,  na  co  trafnie 

zwraca uwagę Tadeusz Szawiel, jest nie uwzględnianie jego wewnętrznego zróżnicowania, a 

dobrze  przecież  wiemy,  że  nie  dzieli  się  on  tylko  według  kryteriów  formalno-prawnych 

(stowarzyszenia  i  fundacje),  czy  też  obszarów aktywności.  Kiedy  mowa jest  w  Polsce  o  

organizacjach tzw. III sektora lub NGO’s to chodzi o organizacje (stowarzyszenia, fundacje)  

zakładane  i  organizowane przez  profesjonalistów,  nastawionych  na świadczenie  usług  na  

rzecz zewnętrznego środowiska. (...) Tymczasem klasyczne organizacje drugiego rzędu (wg.  

Putnama) są masowe, ich członkowie regularnie kontaktują się osobiście. Nie są nastawione  

na świadczenie usług na zewnątrz, gdzie najważniejszy jest profesjonalizm, efektywność oraz  

umiejętność pozyskiwania funduszy (zob. T. Szawiel, 2006, str. 80-81).
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Istotnie, R. Putnam wyróżnia organizacje drugiego i trzeciego rzędu (secondary i tertiary  

associations), a ich odmienność polega m.in. na intensywności osobistych kontaktów między 

członkami (zob. R. Putnam, 2008, str. 88). Ważniejsze jednak wydaje się być to, co Putnam 

ma do powiedzenia w sprawie kapitału społecznego, bez którego trudno przecież wyobrazić 

sobie społeczeństwo - w takiej czy innej formie - obywatelskie. Dobrze wiemy, że różne są 

postaci  kapitału  społecznego,  zarówno  o  pozytywnych,  jak  i  negatywnych  efektach 

zewnętrznych,  a  niekiedy  częściej  doświadczamy  oddziaływania  ‘brudnego’  kapitału 

współtworzącego  ‘brudne  wspólnoty’  w  znaczeniu,  jakie  nadał  temu  terminowi  Adam 

Podgórecki (zob. A. Podgórecki, 1976, str. 24-25; por. także W. Misiak, 1999, str. 19; A. 

Zybertowicz, 2006, str. 95-119). 

R.  Putnam  posługuje  się  istotnym  rozróżnieniem  kapitału  społecznego  na  łączący 

(bridging)  i  na spajający (bonding),  a ważne jest  to dlatego,  że każdy z nich pełni  nieco 

odmienne  funkcje.  Niewątpliwie  kapitał  spajający  służy  wzmacnianiu  wewnątrzgrupowej 

lojalności  i  może  być  czynnikiem sprzyjającym antagonizowaniu  poszczególnych  grup.  Z 

analizy J. Kaufmana wynika, że właśnie ten rodzaj kapitału był szczególnie ważny w okresie 

budowania  zrębów  amerykańskiej  demokracji,  gdyż  ułatwiał  on  asymilację  nowym 

imigrantom w ramach ich grup etnicznych czy narodowościowych, ale jednocześnie sprzyjał 

procesom wykluczania czy izolacji  w ramach szerszej wspólnoty.  Należy jednak przyznać 

rację Putnamowi, że ocena obu rodzajów kapitału nie może być jednoznaczna, gdyż (....)  w 

wielu okolicznościach obydwa, zarówno łączący, jak i spajający kapitał społeczny mogą mieć  

potężne pozytywne efekty  zewnętrzne,  a dzieje się tak dlatego,  że  wiele grup jednocześnie  

spaja się w pewnych wymiarach społecznych i łączy w innych (zob. R. Putnam, 2008, str. 42).

Dostrzegając  dbałość  o  partykularne  interesy  organizacji  pozarządowych  nie  możemy 

jednocześnie nie dostrzegać tego, że często służą one także dobru wspólnemu (wyłączając 

dość oczywiste przypadki o charakterze czysto korupcyjnym), choć ekonomiczne koszty ich 

działalności są znacznie łatwiejsze do policzenia niż społeczne korzyści, tak jak korzyści dla 

organizacji są bardziej namacalne niż koszty dla społeczeństwa. Nie oznacza to wszakże, że te 

pierwsze  (koszty)  są  większe  niż  te  drugie  (korzyści),  choć  kłopoty  z  kwantyfikacją 

społecznych kosztów i korzyści są powszechnie znane. Ale, nieumiejętność czy niemożność 

policzenia  wszystkiego,  co  policzyć  byśmy  chcieli  sprawia,  że  jest  to  okoliczność 

zdecydowanie przemawiająca na rzecz rozwoju organizacji  pozarządowych,  które w wielu 

istotnych kwestiach,  pełniąc funkcję rzecznika interesu wspólnego, mogą np. w znacznym 

stopniu spowalniać toczący się proces decyzyjny, co do którego końcowych efektów (relacji 

kosztów  i  korzyści)  nie  mamy  pewności,  gdyż  często  są  one  zwyczajnie  niepoliczalne. 
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Ponadto,  w  sytuacji  znacznej  niepewności,  a  wynikającej  z  braku  rzetelnej  informacji  o 

kosztach  i  korzyściach  określonych  decyzji,  organizacje  pozarządowe wnoszą  swój  punkt 

widzenia,  który  nawet  jeśli  nie  ma  charakteru  eksperckiego,  to  z  pewnością  może  mieć 

charakter obywatelski, a skądinąd wiadomo, że decyzje podejmowane tylko i wyłącznie w 

oparciu  o  techniczną  wiedzę  ekspercką  często  przynoszą  mało  zadawalające  rezultaty 

generując określone koszty społeczne. 

Dobrą  egzemplifikacją  powyższej  sytuacji  jest  problem  rozwoju  energetyki  jądrowej, 

wokół  którego  dyskusje  odżywają  przy  okazji  spektakularnych  awarii  w  elektrowniach 

jądrowych,  jak  w  Czarnobylu  w  1986  r.  czy  w  elektrowni  Fukushima  w  2011  r. 

Giandomenico Majone, w swojej świetnej książce, trafnie zauważa, powołując się na Alvina 

Weinberga, że zagadnienia związane z bezpieczeństwem jądrowym, oceną technologii oraz 

regulacji  ekologicznej  i  zdrowotnej  mają  charakter  „transnaukowy”  –  to  zagadnienia  

faktyczne, które można wyrazić językiem nauki, lecz – w zasadzie lub w praktyce – nauka nie  

jest w stanie znaleźć na nie odpowiedzi (zob. G. Majone, 2004, str. 17). Ale problem wydaje 

się być znacznie poważniejszy niżby to wynikało z bezradności nauki wobec określonych 

wyzwań  współczesności,  a  polega  on  na  tym,  że  środowisko naukowe jest  podzielone  w 

swoich opiniach co do bezpieczeństwa energetyki jądrowej2, a zatem pewne jest to, że jedna 

ze stron się myli, ale nie ma pewności, że decydenci przy podejmowaniu decyzji uwzględnią 

argumenty tej strony, która bliższa jest prawdy. Dlatego też, dowodzi G. Majone, świadomość 

zagrożeń nieodłącznie związanych z inżynierią jądrową jest w dużej mierze wynikiem debaty  

publicznej.  Tam, gdzie  technologia  jądrowa mogła  rozwijać  się  zgodnie  z  własną logiką,  

nieskrępowana  krytycznymi  ocenami  ani  względami  społecznymi  –  tak  jak  w  Związku  

Radzieckim – powstało niewiele zabezpieczeń (takich jak powłoki zbiornika w ciśnieniowych  

reaktorach wodnych), które na Zachodzie są obecnie normą (zob. G. Majone, 2004, str. 20). 

A  organizacje  pozarządowe  (w  tym  przypadku  ekologiczne)  mogą  być,  i  często  są, 

uczestnikiem debaty publicznej zwracając uwagę na takie czy inne zagrożenia i nie chodzi 

wcale o to, kto w trakcie tych debat ma rację, ale o to, aby debaty takie stanowiły ważne 

płaszczyzny  artykulacji  rozmaitych  argumentów  –  dodajmy,  argumentów  wyrażanych 

2 Bezpieczeństwu energetyki  jądrowej poświęcona była jedna z audycji  telewizyjnych,  w której  dyskutowali 
prof.  Władysław  Mielczarski  z  Instytutu  Elektroenergetyki  Politechniki  Łódzkiej,  członek  Europejskiego 
Instytutu Energii  i  przeciwnik rozwoju energetyki  jądrowej,  oraz prof.  Łukasz Turski,  fizyk  z Uniwersytetu 
Warszawskiego, reprezentujący odmienne poglądy. Dyskutanci nie osiągnęli żadnego konsensusu, a w jej trakcie 
padły nawet takie słowa: „kto Panu dał tytuł, wieśniakowi jednemu?”. Ostrość wypowiedzianych słów świadczy 
w tym kontekście przede wszystkim o przekonaniu słuszności własnych argumentów, a sprawa jest przecież 
niezwykle ważna. 
Zob. http://www.tvn24.pl/-1,1695677,0,1,kto-panu-dal-tytul--wiesniakowi-jednemu,wiadomosc.html
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zarówno dla partykularnych korzyści, jak i dla pożytku publicznego. Najważniejszą obecnie 

sprawą, jak twierdzi G. Majone, jest poprawa metod i warunków krytycznej debaty oraz ich  

instytucjonalizacja na wszystkich szczeblach formułowania polityk (zob. G. Majone, 2004, str. 

20).  Krytyczna  debata,  jak  wiemy,  wymaga  adwersarzy,  którzy  mają  odmienne  punkty 

widzenia, choć nie zawsze muszą mieć odmienne interesy.

Jeżeli  jakość  demokracji  zależy  od  poziomu  społecznego  kapitału,  jak  dowodzi  R. 

Putnam, to debaty publiczne są niezbędnym elementem kreowania takiego kapitału - zarówno 

w wymiarze spajającym (bounding) i utrwalającym więzi wewnątrzgrupowe, jak i łączącym 

(bridging),  tj.  ‘przerzucającym  mosty’  pomiędzy  różnymi  grupami.  Gdyby  uznać,  że  dla 

jakości demokracji upadek życia stowarzyszeniowego jest per saldo korzystny, jak to sugeruje 

Ch. Tilly, to kto, obok administracji publicznej i ekspertów, reprezentujących przecież także 

określone  grupy  interesu,  miałby  w  nich  uczestniczyć?  Z  pewnością  takiej  legitymacji 

społecznej nie posiadają wybieralni politycy, szczególnie w okresie delegitymizacji systemu 

demokratycznego,  chociaż  ich  mandat  do  reprezentowania  interesów  publicznych  jest 

silniejszy  niż  mandat  obywatela.  Wszystko  zatem  na  to  wskazuje,  że  organizacje 

pozarządowe,  jako  mniej  lub  bardziej  zorganizowane  grupy  interesu,  są  nieodzownym 

elementem  współczesnej  demokracji  –  pro  publico  bono.  Krótko  mówiąc,  współczesna 

demokracja z udziałem organizacji  społecznych,  nawet jeśli  jakaś część  z  nich myśli 

tylko o własnych korzyściach, jest znacznie bezpieczniejsza i przyjaźniejsza obywatelom, 

niż bez ich udziału.  A zatem upadek życia stowarzyszeniowego  per saldo w obecnych 

czasach nie opłaca się. 

Oczywiście  powyższa konstatacja  jest  do obrony w ramach takich modeli  demokracji, 

które  są  wyzwaniem  dla  omnipotencji  wybieralnych  elit  właściwej  modelom  liberalnej 

demokracji  reprezentacyjnej  -  od  demokracji  protekcyjnej  poczynając,  a  na  demokracji 

prawnej kończąc, by posłużyć się typologią D. Helda (zob. D. Held, 2010) – przeżywającym 

od lat kryzys legitymizacyjny. Odpowiedź na pytanie, w ramach jakiego modelu demokracji 

rodzime  organizacje  społeczne  są  szczególnie  pożyteczne  dla  ochrony  dobra  wspólnego, 

pomimo  mniej  lub  bardziej  zauważalnej  dbałości  o  własne  interesy,  wciąż  oczekuje  na 

rzetelne opracowanie, co w niczym jednak nie zmienia mojego przekonania, że w czasach 

‘społeczeństwa ryzyka’ ponoszenie kosztów funkcjonowania sektora pozarządowego jest per 

saldo opłacalne.
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