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l

Na tle innych krajów europejskich, w tym tak¿e nowych
cz³onków Unii Europejskiej, Polska ma stosunkowo niskie
wskaŸniki udzia³u spo³ecznego w ¿yciu publicznym. Dotyczy
to zarówno korzystania z podstawowych instrumentów
demokracji (na przyk³ad udzia³ w wyborach), jak i aktywnoœci w organizacjach obywatelskich oraz anga¿owania siê
w dzia³ania w³asnej spo³ecznoœci czy na rzecz – szerzej pojêtego – dobra wspólnego.

l

Kluczowa dla zmiany postaw jest edukacja obywatelska
– obejmuj¹ca wiêksze grupy spo³eczne niezale¿nie od wieku
i realizowana przy ró¿nych okazjach, a wiêc tak¿e nieformalnie (w sposób niezinstytucjonalizowany).

l

Rolê nieformalnych „uniwersytetów obywatelskich” mog¹
z powodzeniem odgrywaæ organizacje parasolowe (federacje), organizacje stra¿nicze, niezale¿ne oœrodki analityczne,
a tak¿e mechanizm alokacji 1% podatku nale¿nego na rzecz
organizacji po¿ytku publicznego.

l

Organizacje te mog³yby wzmocniæ swoj¹ rolê edukacyjn¹,
zwiêkszaj¹c zasiêg oddzia³ywania i docieraj¹c z przekazem
do szerszych krêgów spo³eczeñstwa, w tym do grup dot¹d
biernych. Wspieranie nieformalnych „uniwersytetów obywatelskich” nale¿y uwzglêdniæ w priorytetach programów
finansuj¹cych dzia³ania trzeciego sektora i w realizacji Strategii Rozwoju Kapita³u Spo³ecznego. Po¿¹dana jest równie¿
analiza funkcjonowania i reforma mechanizmu jednego procentu, ¿eby by³ on skuteczniej wykorzystywany do propagowania dzia³añ na rzecz dobra wspólnego. Nale¿y ponadto
d¹¿yæ do powo³ania instytucji, która koordynowa³aby wszystkie wymiary edukacji obywatelskiej.
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Wstêp
a tle innych krajów europejskich, w tym tak¿e nowych cz³onków Unii
Europejskiej, Polska ma stosunkowo niskie wskaŸniki udzia³u spo³ecznego w ¿yciu publicznym. Dotyczy to zarówno korzystania z instrumentów demokracji (na przyk³ad udzia³ w wyborach), jak i aktywnoœci w organizacjach obywatelskich oraz anga¿owania siê w dzia³ania w³asnej spo³ecznoœci czy na
rzecz – szerzej pojêtego – dobra wspólnego1.

N

Kluczowa dla zmiany postaw jest edukacja obywatelska kierowana do szerokiego odbiorcy. Istotne s¹ przy tym nie tylko dzia³ania wpisane w system oœwiaty, ale
tak¿e inne mo¿liwoœci kszta³towania postaw obywatelskich – obejmuj¹ce swoim
oddzia³ywaniem wiêksze grupy spo³eczeñstwa niezale¿nie od wieku i prowadzone
przy ró¿nych okazjach. Mo¿na je odnaleŸæ w dzia³aniach podmiotów i instytucji
– urzêdów, stowarzyszeñ, oœrodków analitycznych, bibliotek – które nie s¹ skoncentrowane na kszta³ceniu, mog¹ jednak wp³ywaæ na postawy i œwiadomoœæ obywateli oraz zwiêkszaæ ich kompetencje spo³eczne, realizuj¹c nieformalnie zadania
edukacji obywatelskiej.

Oficjalny, formalny i nieformalny wymiar
edukacji obywatelskiej
rzez edukacjê obywatelsk¹ rozumiemy tutaj ka¿d¹ dzia³alnoœæ, która
rozwija umiejêtnoœæ uczestnictwa w ¿yciu publicznym i kszta³tuje aktywne postawy w tym zakresie: zwiêksza zdolnoœæ udzia³u zarówno w debatach dotycz¹cych ró¿nych sfer ¿ycia, jak i w procesach podejmowania decyzji
dotycz¹cych kwestii publicznych, kszta³ci umiejêtnoœæ rozliczania w³adz z podjêtych zobowi¹zañ i korzystania z w³asnych praw (obywatelskich, konsumenckich)
oraz – co równie wa¿ne – wspiera anga¿owanie siê w oddolne dzia³ania na rzecz
dobra wspólnego.

P

Ze wzglêdu na stopieñ zinstytucjonalizowania wyró¿nia siê trzy wymiary edukacji obywatelskiej:
n oficjalny – realizowany w ramach systemu oœwiaty i kierowany do osób
m³odych,
n nieoficjalny – obejmuj¹cy celowe zorganizowane dzia³ania poza systemem
oœwiaty (na przyk³ad realizowane przez organizacje pozarz¹dowe), kierowane
do ró¿nych grup wiekowych,
1

Œrednia frekwencja wyborcza (parlamentarna) dla nowych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej wynosi 67,23%, podczas
gdy dla Polski – zaledwie 47,31% (dane IDEA na podstawie: M. Czeœnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2009). Zaanga¿owanie w pracê na rzecz stowarzyszeñ lub innych organizacji spo³ecznych deklarowa³o
6% respondentów z Polski, przy œredniej dla 27 krajów europejskich, w tym niebêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej,
wynosz¹cej 10% (na podstawie danych Europejskiego Sonda¿u Spo³ecznego za 2008 rok).
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nieformalny – obejmuj¹cy dzia³ania o charakterze intencjonalnym, ale prowadzone poza oficjalnym systemem oœwiaty i dzia³alnoœci¹ statutow¹ realizuj¹cych je podmiotów2.
Warto przy tym zwróciæ uwagê, ¿e obiektem – zw³aszcza nieformalnej – edukacji mog¹ byæ tak¿e obywatele najaktywniejsi w ¿yciu publicznym, czyli politycy
i decydenci. Rol¹ edukacji obywatelskiej nie jest wówczas spo³eczna aktywizacja
takich osób, ale przede wszystkim budowanie takiej relacji miêdzy jednostk¹
a pañstwem, która by³aby korzystna dla obu stron.
n

Kandydaci do roli nieformalnych
„uniwersytetów obywatelskich”
aturalnymi nieformalnymi „uniwersytetami obywatelskimi” s¹ organizacje pozarz¹dowe, które – ze wzglêdu na cele i formê dzia³ania – s¹ dla
swoich cz³onków Ÿród³em praktycznej wiedzy o tym, jak wdra¿aæ zasady demokracji, jak realizowaæ idea³y wspólnotowe i w jaki sposób budowaæ relacje
z w³adzami. Do objêcia oddzia³ywaniem szerszych grup spo³eczeñstwa szczególnie s¹ predestynowane:
n organizacje parasolowe (federacje) i sieci organizacji,
n organizacje stra¿nicze (watchdogs),
n oœrodki analityczne uczestnicz¹ce w kszta³towaniu polityk publicznych (think tanki).
Godny uwagi jest równie¿ wp³yw na postawy obywatelskie mechanizmu
alokacji 1% podatku nale¿nego od osób fizycznych na rzecz organizacji po¿ytku publicznego.

N

Z analiz dotychczasowego funkcjonowania wymienionych organizacji i instytucji oraz poœwiêconego im cyklu dyskusji z udzia³em zainteresowanych podmiotów
wynika, ¿e dysponuj¹ one du¿ym potencja³em w sferze nieformalnej edukacji obywatelskiej, który mo¿na wykorzystaæ i rozwijaæ na ró¿ne sposoby.

Poprawa jakoœci i zwiêkszenie skali udzia³u
cz³onków federacji we wspólnej debacie
i ich zdolnoœci do budowy zaplecza spo³ecznego
rganizacje parasolowe s¹ zrzeszeniami (federacjami) organizacji pozarz¹dowych i z definicji dzia³aj¹ w imieniu swoich cz³onków, w praktyce
jednak prowadz¹ szersz¹ aktywnoœæ na rzecz trzeciego sektora lub jego
znacznej czêœci. Na rozwijanie kompetencji organizacji cz³onkowskich i obywateli
w nich zrzeszonych wp³ywa jakoœæ i skala uczestnictwa we wspólnej debacie,

O

2

Por. G. Makowski, F. Pazderski, Biblioteki publiczne jako przestrzeñ nieformalnej edukacji obywatelskiej, „Analizy i Opinie”,
nr 116, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
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a edukacyjne oddzia³ywanie na zewn¹trz jest pochodn¹ ich odbioru w spo³eczeñstwie. Aby wiêc lepiej wykorzystaæ swój potencja³ edukacyjny, federacje powinny
rozwijaæ wewnêtrzn¹ partycypacjê i umiejêtnoœci swoich cz³onków do budowania
szerszego zaplecza spo³ecznego. Istotny walor w nieformalnym kszta³ceniu obywatelskim mo¿e mieæ na przyk³ad praca zrzeszenia nad deklaracj¹ ideow¹ okreœlaj¹c¹ jej to¿samoœæ – zarówno jako æwiczenie wewnêtrzne, jak i komunikat kierowany do spo³eczeñstwa.
Projektuj¹c wsparcie sektora pozarz¹dowego, na przyk³ad w nowej edycji Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, nale¿a³oby wiêc skupiæ uwagê na rozwijaniu
misji i zakorzenienia spo³ecznego tych organizacji i odpowiednio sformu³owaæ
cele i priorytety finansowania tego programu.
Elementami otoczenia instytucjonalnego, które sprzyja³yby aktywnej i efektywnej debacie obywatelskiej w organizacjach parasolowych, by³yby strategiczne
ramy wspó³pracy miêdzysektorowej przyjête na kilka lat, z ustalon¹ list¹ problemów i harmonogramem dzia³añ, a tak¿e standardy prowadzenia dialogu szanuj¹ce
charakter funkcjonowania federacji, które swoje stanowiska wypracowuj¹ w wieloetapowym procesie wewnêtrznych uzgodnieñ. Inicjatywa na rzecz wprowadzenia
takich rozwi¹zañ powinna byæ podjêta przez Radê Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, której pozycjê nale¿a³oby wzmocniæ przez jej usytuowanie przy Prezesie
Rady Ministrów.

Wspieranie szerszej mobilizacji spo³ecznej
w obszarze dzia³añ stra¿niczych
omen¹ organizacji stra¿niczych jest obserwowanie sposobu funkcjonowania prawa i instytucji publicznych, a celem – d¹¿enie do spo³ecznie
po¿¹danej zmiany w wybranej dziedzinie, któr¹ podmioty te siê zajmuj¹.
Nieformalne oddzia³ywanie edukacyjne organizacji stra¿niczych dotyczy: cz³onków i dzia³aczy, którzy zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci obywatelskie, anga¿uj¹c siê
w prace organizacji, decydentów (szczególnie jeœli organizacja d¹¿y do zmian
w prawie), obywateli dostrzegaj¹cych potrzebê dzia³ania (którzy szukaj¹ wsparcia
w takich organizacjach) oraz ogó³u spo³eczeñstwa (jeœli do przeprowadzenia zmiany jest konieczne szerokie poparcie spo³eczne).

D

Organizacje stra¿nicze powinny rozwijaæ – dotychczas s³abo realizowan¹ – funkcjê nieformalnych edukatorów szerszych grup spo³ecznych. Mog¹ to czyniæ, prowadz¹c kampanie informacyjne skierowane do dziennikarzy i opinii publicznej,
tworz¹c i upowszechniaj¹c u¿yteczne narzêdzia i praktyki w Internecie, a tak¿e
realizuj¹c edukacjê przez towarzyszenie w dzia³aniu, dziêki której praktyczne
umiejêtnoœci zyskaj¹ nowe osoby i œrodowiska, które nastêpnie bêd¹ potrafi³y
podj¹æ aktywnoœæ samodzielnie na swoim terenie. Wspieranie tego rodzaju dzia³añ
powinno byæ uwzglêdnione w priorytetach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Instytut Spraw Publicznych
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Zwiêkszanie spo³ecznego zasiêgu merytorycznej
debaty publicznej
rganizacje typu think tank prowadz¹ badania i analizy dotycz¹ce polityki publicznej, formu³uj¹ rekomendacje i propozycje rozwi¹zañ, których
odbiorcami s¹ decydenci, a najczêœciej wykorzystywanym przez nie
sposobem oddzia³ywania jest merytoryczna debata publiczna. Funkcjê oœrodków
nieformalnej edukacji obywatelskiej pe³ni¹, buduj¹c standardy publicznego debatowania, objaœniaj¹c i upowszechniaj¹c wyniki badañ i analiz, dostarczaj¹c obywatelom narzêdzi i kana³ów wp³ywu (na przyk³ad dziêki zabieganiu o dostêp do
takich rozwi¹zañ, jak wys³uchanie publiczne, instytucja petycji, dwudniowe g³osowanie). Niektóre think tanki staraj¹ siê ponadto bezpoœrednio w³¹czaæ potencjalnych odbiorców w wypracowanie rozwi¹zañ, a tak¿e realizowaæ z udzia³em lokalnych spo³ecznoœci dzia³ania wdro¿eniowe w terenie.

O

Warunkiem skutecznego animowania debaty publicznej jest zdolnoœæ docierania do szerszej opinii spo³ecznej. Si³ê swojego edukacyjnego oddzia³ywania think
tanki mog¹ zwiêkszyæ, zabiegaj¹c o obecnoœæ w œrodkach masowego przekazu lub
samodzielnie opracowuj¹c materia³y dla mediów, a nawet prowadz¹c w³asne niekomercyjne serwisy, które oferuj¹ informacje i analizy.
Dodatkowo, ¿eby debata sta³a siê inkluzywna i zosta³y do niej w³¹czone œrodowiska bierne, w których obserwuje siê deficyt kompetencji obywatelskich, think
tanki powinny rozwijaæ dzia³alnoœæ aktywizuj¹c¹ o charakterze d³ugofalowym.
Powinna byæ ona wspierana finansowo w ramach osi¹gniêcia celów rz¹dowej Strategii Rozwoju Kapita³u Spo³ecznego.

Budowanie œwiadomoœci, czym jest po¿ytek publiczny
i reforma mechanizmu jednego procentu
echanizm jednego procentu jest z za³o¿enia instrumentem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego. Jego wymiar edukacyjny
w zakresie kszta³towania postaw obywatelskich mo¿na upatrywaæ
w tym, ¿e umo¿liwi³ on obywatelom œwiadome decydowanie o przeznaczeniu
œrodków publicznych (czêœci nale¿nego podatku) na dzia³ania na rzecz dobra
wspólnego. Mo¿na by³o zatem oczekiwaæ, ¿e instrument ten sk³ania podatników
do refleksji nad istot¹ dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych i sensem ich wspierania,
a tak¿e przyczynia siê do upowszechnienia wiedzy na temat organizacji, które
takie dzia³ania prowadz¹, i budowania relacji miêdzy nimi a wspieraj¹cymi ich
podatnikami.

M

Tymczasem znaczna czêœæ œrodków z alokacji jednoprocentowej jest wykorzystywana do wspierania indywidualnych potrzeb, nie zaœ przeznaczana na cele
o charakterze dobra wspólnego, a sam mechanizm jest powszechnie mylony
Analizy i Opinie, 122
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z instytucj¹ darowizny. Z³o¿y³y siê na to miêdzy innymi dwie przyczyny – brak
szerokiego przekazu wyjaœniaj¹cego za³o¿enia tego instrumentu i dopuszczenie
wskazywania w zeznaniach podatkowych celu szczegó³owego, zw³aszcza konkretnych beneficjentów bêd¹cych osobami fizycznymi. Ponadto dystrybucja œrodków
jest silnie skoncentrowana wœród niewielkiej grupy organizacji po¿ytku publicznego, najbardziej widocznych w obiegu medialnym, i charakteryzuje siê s³abym rozproszeniem geograficznym, co oznacza, ¿e mechanizm ten jest w niewielkim stopniu wykorzystywany do budowania wiêzi miêdzy podatnikami a organizacjami
w wymiarze lokalnym. Sprzyja temu wyeliminowanie jako beneficjentów mechanizmu jednego procentu mniejszych organizacji, dla których spe³nienie warunków
niezbêdnych do uzyskania statusu organizacji po¿ytku publicznego jest bardzo
trudne.
Poniewa¿ rzecz dotyczy œrodków bêd¹cych czêœci¹ bud¿etu pañstwa, to jego
agendy, we wspó³pracy z trzecim sektorem, powinny podj¹æ dzia³ania s³u¿¹ce
zreformowaniu mechanizmu jednego procentu.
Ustawodawca powinien oddzieliæ wspieranie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
z alokacji jednoprocentowej od sfery dobroczynnoœci, która powinna byæ rozwijana równolegle przez ju¿ istniej¹cy instrument darowizn celowych – tak zwanych
darowizn z poleceniem, powi¹zany z ulgami podatkowymi. Niezbêdna jest w tym
celu zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
z której nale¿y usun¹æ mo¿liwoœæ wskazywania w zeznaniu podatkowym celu
szczegó³owego, co sprawi, ¿e œrodki z mechanizmu jednego procentu nie bêd¹
przekazywane na finansowanie potrzeb konkretnych osób.
Potrzebna jest tak¿e szersza akcja spo³eczna o charakterze „edukacji od podstaw”, wyjaœniaj¹ca podstawowe pojêcia, takie jak „po¿ytek publiczny”. Jej istotnym elementem powinna byæ kampania informacyjna skierowana do dziennikarzy. Inicjatorem dzia³añ w tym zakresie powinien byæ – ze wzglêdu na swoje
kompetencje – Departament Po¿ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej we wspó³pracy z podmiotami trzeciego sektora, w tym organizacjami
parasolowymi.
Dodatkowo – bior¹c pod uwagê z³o¿onoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem mechanizmu jednego procentu – Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, w ramach ustawowego obowi¹zku monitoringu ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, powinno zleciæ przeprowadzenie badañ, które
pozwoli³yby lepiej rozpoznaæ problemy dotycz¹ce stosowania tego instrumentu
i przeanalizowaæ ró¿ne scenariusze zmian, w tym miêdzy innymi rezygnacjê
z powi¹zania prawa do korzystania z jego œrodków ze statusem organizacji po¿ytku publicznego.

Instytut Spraw Publicznych
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Powo³anie instytucji koordynuj¹cej dzia³ania
z zakresu edukacji obywatelskiej
iniejsza analiza pokazuje, ¿e organizacje i instytucje nieformalnie
kszta³tuj¹ce postawy spo³eczne stanowi¹ cenny zasób w obszarze edukacji obywatelskiej, a ich oddzia³ywanie mo¿na by zwiêkszyæ, rozwijaj¹c i wspieraj¹c okreœlone typy dzia³añ. Ujawniona ró¿norodnoœæ zasobów mo¿liwych do wykorzystania w edukacji obywatelskiej unaocznia jednoczeœnie
potrzebê wprowadzenia rozwi¹zañ systemowych, które pozwoli³yby te zasoby
efektywnie spo¿ytkowaæ i rozwijaæ. Przydatne zatem by³oby utworzenie w Polsce
instytucji koordynuj¹cej, ca³oœciowo zajmuj¹cej siê edukacj¹ obywatelsk¹ (a wiêc
nie tylko jej oficjalnym wymiarem) i skupiaj¹cej ró¿ne podmioty, w tym prowadz¹ce w tej sferze dzia³ania nieformalne. Pierwszym krokiem w tym kierunku
mog³oby byæ powo³anie przy Ministrze Edukacji Narodowej miêdzysektorowej
sieci instytucji, której zadaniem by³oby rozpoznanie potrzeb i zasobów w edukacji
obywatelskiej z uwzglêdnieniem sfery nieformalnej, wymiana informacji i wypracowanie propozycji dalszych dzia³añ.

N
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Ma³gorzata Koziarek – socjolog, od 2007 roku koordynator projektów dotycz¹cych wspó³pracy miêdzysektorowej i edukacji obywatelskiej w Programie Spo³eczeñstwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych.
Poprzednio zwi¹zana z Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, gdzie wspó³realizowa³a
projekty wspieraj¹ce udzia³ spo³eczny w podejmowaniu decyzji publicznych dotycz¹cych ochrony œrodowiska.

Analizy i Opinie
nr 122, czerwiec 2011
„Analizy i Opinie” – seria kilkustronicowych analiz dotycz¹cych wa¿nych tematów dla Polski i Europy. W ten sposób
Instytut Spraw Publicznych chce aktywnie w³¹czyæ siê w debatê publiczn¹ – pokazywaæ istotne problemy, czêsto nieobecne
w polskiej i ogólnoeuropejskiej debacie, oraz proponowaæ konkretne rozwi¹zania. Tematyka poruszana w „Analizach
i Opiniach” obejmuje zagadnienia zwi¹zane mêdzy innymi z integracj¹ europejsk¹, polityk¹ spo³eczn¹, edukacj¹,
administracj¹ publiczn¹, polityk¹ migracyjn¹ i polityk¹ wschodni¹.
Niniejsze opracowanie powsta³o w ramach projektu „Obywatel w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy. Wyzwania przed
nieformaln¹ edukacj¹ obywatelsk¹”, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych we wspó³pracy i dziêki wsparciu
Fundacji Konrada Adenauera.

W analizie wykorzystano najwa¿niejsze obserwacje i rekomendacje zebrane w trakcie czterech dyskusji przy okr¹g³ym stole,
poœwiêconych roli w nieformalnej edukacji obywatelskiej organizacji parasolowych, organizacji stra¿niczych, think tanków
oraz mechanizmu jednoprocentowej alokacji podatkowej, a tak¿e zawarte w czterech ekspertyzach: A. Mazgal, Obywatele
obywatelom – edukacja obywatelska i organizacje parasolowe, A. Kuliberda, Czy dzia³alnoœæ stra¿nicza jest nieformalnym
forum kszta³cenia obywatelskiego?, P. Zbieranek, Obywatel kszta³tuje siê w debacie – o think tankach jako oœrodkach
nieformalnej edukacji obywatelskiej, M. Pêkacka, Czy mechanizm jednego procentu nauczy³ nas wspieraæ dzia³ania po¿ytku
publicznego? Mechanizm alokacji jednego procentu podatku dochodowego od osób fizycznych jako narzêdzie nieformalnej
edukacji obywatelskiej. Szczegó³owe podsumowania poszczególnych spotkañ i teksty ekspertyz opublikowano w raportach:
Organizacje parasolowe jako oœrodki edukacji obywatelskiej, Organizacje stra¿nicze jako oœrodki edukacji obywatelskiej,
Organizacje typu think tank jako oœrodki edukacji obywatelskiej oraz Mechanizm jednego procentu jako instrument edukacji
obywatelskiej, dostêpnych na stronie internetowej Instytutu Spraw Publicznych (www.isp.org.pl).
Partnerzy merytoryczni poszczególnych spotkañ: Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarz¹dowych, Stowarzyszenie
Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Centrum Stosunków Miêdzynarodowych, Forum Darczyñców w Polsce.
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