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Wprowadzenie

Inspiracją do podjęcia refl eksji nad edukacją obywatelską dorosłych był pro-
ces kształtowania się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, istotny z punk-
tu widzenia stabilizacji systemu demokratycznego. Przyjmując, że demokracja 
tworzona jest przez praktykowanie różnych form zaangażowania społecznego, 
a głos obywateli winien być słyszany przez administrację rządową, autorka po-
stanowiła przyjrzeć się uważnie systemowi edukacji kreującemu obywatelskość 
i zastanowić się, jakie priorytety edukacyjne mu przyświecają. Istotne jest, czy 
edukacja ta sprzyja tworzeniu nowych poglądów, orientacji w/o świecie oraz 
podejmowaniu decyzji na podstawie gromadzenia i weryfi kacji informacji 
z punktu widzenia odmiennych perspektyw, to bowiem wskazywałoby na sa-
morealizację i samokształcenie jako ważne wymiary rozwoju osobowości.

Brak badań wszechobecnego zjawiska, jakim jest uczenie się obywatelskości 
przez osoby dorosłe, był jednym z podstawowych powodów podjęcia rozważań 
dotyczących zależności między obywatelskością a zaangażowaniem w różnych 
miejscach w przestrzeni lokalnej. Autorka postawiła sobie pytanie o to, jak 
w przestrzeni lokalnej przebiega edukacja obywatelska. Zagadnienie kryjące się 
pod tym problemem zostało poddane szczegółowej analizie w odniesieniu do 
osób dorosłych, ze względu na następujące kwestie:

Jaka jest istota i jakie są cele edukacji obywatelskiej dorosłych?
• Co jest treścią edukacji obywatelskiej i jakie są sposoby jej realizacji 

w przestrzeni lokalnej?
• W jakim stopniu zmiany paradygmatyczne miały wpływ na rozwój edu-

kacji obywatelskiej?
• Jakie etapy można wyróżnić w ewolucji edukacji obywatelskiej?
• Jak przebiega proces edukacji w toku aktywności obywatelskiej realizo-

wanej w ramach budżetów obywatelskich? 
• Jaką rolę odgrywały warunki zewnętrzne w rozwoju edukacji obywatel-

skiej?
• W jaki sposób edukacja obywatelska jest odpowiedzią na potrzeby 

współczesnego człowieka? 
W rozważaniach autorka wzięła pod uwagę, że proces całożyciowego ucze-

nia się, we współzależności z ponowoczesnością, sprawia, iż kwestia edukacji 
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staje się indywidualną sprawą każdego dorosłego1. Jednostkowa strategia edu-
kacyjna uwożliwia rozwijanie kompetencji, które mogą okazać się przydatne 
w życiu, a wiele z nich pozwala na kształtowanie porządku społecznego. 

W prezentowanej pracy przyjęto perspektywę porównawczą, która ma na 
celu umożliwienie dokonania analizy i udzielenie możliwie pełnej i rzeczo-
wej odpowiedzi na pytania badawcze oraz sformułowanie użytecznych wnio-
sków i rekomendacji. Analiza oparta jest na obserwacji rozwiązań przyjętych 
w Niemczech i obejmuje perspektywę czasową od zakończenia II wojny świa-
towej, a w Polsce od okresu przełomu politycznego do końca 2016 roku. Oce-
na sposobu realizacji edukacji obywatelskiej wymaga zastosowania ścisłego 
aparatu pojęciowego. Ważnym elementem jest zdefi niowanie terminu edu-
kacja obywatelska dorosłych, który w rozważaniach pojmowany będzie jako 
ogół czynności i procesów nauczania i uczenia się, umożliwiający poznanie 
życia społecznego i sprawne w nim funkcjonowanie. Celem tej edukacji jest 
zrozumienie zasad funkcjonowania demokratycznego państwa, kształtowa-
nie postaw i umiejętności, w wyniku których możliwe staje się zaangażowa-
nie obywatelskie. Ponadto, dzięki tej edukacji, obywatele zdobywają umiejęt-
ność artykułowania własnych i grupowych interesów, krytycznego myślenia, 
wspierają tolerancję i ochronę praw człowieka. Wiedza nabyta w trakcie edu-
kacji obywatelskiej w zakresie życia politycznego pozwala na zrozumienie 
sceny politycznej, analizę wydarzeń społeczno-politycznych oraz podstawo-
wych zasad funkcjonujących w demokratycznym państwie. 

Refl eksję porównawczą oparto na analizie naukowych tekstów niemie-
ckich pedagogów i andragogów (wszystkie tłumaczenia, jeśli nie podano ina-
czej, pochodzą od autorki). Ponadto wykorzystano analizę zjawisk i procesów 
danych zastanych (desk research), biorąc pod uwagę, że w analizach takich nie 
istnieją żadne metodologiczne ograniczenia, co pozwala na ukazanie tła ba-
danego zjawiska oraz opis jego kontekstu. Obecnie badacz winien „konfron-
tować się coraz częściej z danymi docierającymi (…) za pośrednictwem in-
ternetu, co potęguje intensywność i złożoność mechanizmów percepcyjnych, 
ale także mobilizuje do (…) poszukiwania nowych sposobów gromadzenia 
tych jakże różnorodnych danych jakościowych”2. 

W toku wieloaspektowych badań autorka poszukiwała informacji waż-
nych z punktu widzenia postawionych pytań badawczych i dokonała ich 
selekcji według interesujących jej zdaniem kategorii, które odzwierciedlają 
cele badań. Z racji tego, iż w badaniach diagnostycznych hipotezy nie są ko-
niecznym elementem procesu badawczego3, w prezentowanych w rozprawie 

1  Por. A. Jurgiel-Aleksander, Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. 
Studium biografi czno-fenomenologiczne, Gdańsk 2013, s. 10.

2  D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofi a, metodyka, ewaluacja, Lublin 
2010, s. 200.

3  S. Nowak, Metodologia badań  społecznych, Warszawa 2011, s. 35.
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analizach nie sformułowano hipotez, aby nie ograniczać pola poznawczego. 
Autorka nie sformułowała hipotez, gdyż starała się uniknąć wywierania przez 
nie wpływu na końcowy wynik przeprowadzonych eksploracji. Hipoteza 
miałaby tu uzasadnienie, gdyby została określona jakaś wątpliwość natury te-
oretycznej lub praktycznej, której rozwiązanie można byłoby zaproponować. 
Przeprowadzone badania posłużyły do diagnozy problemu i pogłębionego 
zrozumienia jego istoty.

W doborze próby zastosowano procedurę selekcji celowej, brano pod 
uwagę miasta duże i małe, w których przynajmniej raz zrealizowana została 
procedura budżetu obywatelskiego i które są do siebie podobne pod wzglę-
dem liczby ludności (Kraków–Frankfurt, Kęty–Eberswalde). Wybór do-
datkowego miasta Mülheim an der Ruhr wynikał z chęci zaprezentowania 
także małego miasta z obszaru Niemiec Zachodnich. Wybór miejscowości 
z różnych krajów związkowych stwarza bowiem szansę na bliższe przyjrzenie 
się specyfi ce zaangażowania obywatelskiego. Taka selekcja miała charakter 
wyboru typologicznego, polegającego na przyjmowaniu do badań jednostek 
uznanych przez autorkę za typowe dla danej zbiorowości pod względem or-
ganizacyjnym.

Przedmiotem badań był proces edukacji dokonujący się w toku aktyw-
ności obywatelskiej realizowanej w przestrzeni lokalnej w ramach budżetów 
obywatelskich w dwóch odmiennych krajach. Niemcy wybrano jako państwo 
o silnie zakorzenionych tradycjach demokratycznych, czyli kraj „starej de-
mokracji”, Polska prezentowała natomiast obszar demokracji młodej i wciąż 
uczącej się. W celu stworzenia całościowego opisu i interpretacji sposobu 
funkcjonowania budżetów obywatelskich wraz z ich kontekstem, w rozdzia-
le piątym analizie poddane zostały budżety w wybranych miastach. W celu 
przeprowadzenia kompleksowego przeglądu w każdym z badanych państw, 
wybrano miejsca, w których realizowane były budżety obywatelskie. W Polsce 
były to Kęty i Kraków, na terenie Niemiec rozpatrzono budżety we Frankfur-
cie nad Menem i mniejszych miastach: Eberswalde i Mülheim an der Ruhr. 
Wybór dwóch niemieckich miast związany był z ich położeniem geografi cz-
nym: jedno z nich leży we wschodniej części Niemiec, drugie – w zachod-
niej. Taki dobór umożliwił konfrontację budżetów w odmiennych miejscach: 
jednego w landach wschodnich, należących do byłego obozu socjalistyczne-
go, z miastem w landach zachodnich, o stabilnych strukturach demokratycz-
nych. Dla poprawności analizy porównawczej dokonano zestawienia pomię-
dzy jednostkami terytorialnymi, które są do siebie podobne pod względem 
liczby ludności (Kęty–Eberswalde) i typu gminy. Analizie poddano gminy 
miejskie (Kraków, Frankfurt nad Menem) i gminy wiejsko-miejskie (Kęty, 
Eberswalde, Mülheim an der Ruhr).

Autorka w badaniu zdecydowała się zastosować podejście jakościowe jako 
sposób myślenia o ludzkim doświadczeniu; jest to „droga naukowej oraz in-



tersubiektywnej empatii, która pozwala dotrzeć do znaczenia doświadczeń 
indywidualnych i grupowych tak zwanego zewnętrznego świata”4. Rezulta-
tem badań mają być teoretyczny opis i integracja pojęć. W celu dokładnego 
i względnie całościowego zobrazowania funkcjonowania budżetów obywa-
telskich w krajach starej i młodej demokracji, została przygotowana analiza 
według cyklu działania zorganizowanego, składająca się z następujących eta-
pów: wyboru celu, kontekstu badanego zjawiska, procesu oraz jego wyników. 

Książkę tworzy pięć rozdziałów. Praca rozpoczyna się od rozwinięcia ka-
tegorii obywatelskości prezentowanej w przestrzeni pozwalającej na komuni-
kowanie własnych przekonań, czyli w sferze publicznej mającej podstawowe 
znaczenie dla ustroju demokratycznego. Autorka odwołuje się do tradycji re-
publikańskich i liberalnych pojmowania obywatelskości, prezentuje wybrane 
modele obywatelskości, osadzając je w kontekście teoretycznych koncepcji 
współzarządzania. Szczególne znaczenie nadaje kategoriom wspólnotowo-
ści oraz zaangażowania obywatelskiego, które obok współzarządzania czyni 
wyrazem obywatelskości. Prezentuje też nowoczesne ujęcie pojęcia obywa-
telskości, odnosząc je do dwóch kręgów kulturowych związanych ze starą 
i nową demokracją. Kolejnym krokiem jest omówienie teoretycznych pod-
staw i istoty edukacji obywatelskiej dorosłych.

W drugim rozdziale autorka charakteryzuje zmiany paradygmatyczne 
w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia od „nauczania do 
uczenia się”. Zwrócono w nim uwagę na nieformalne procesy uczenia się, któ-
re przyczyniają się do wzrostu świadomości uczących się w kierunku zdoby-
wania coraz większej autonomii, oraz na rolę krytycznego myślenia i refl eksji 
stwarzających szansę na rozwój osobisty. Paradygmatyczne przesunięcie, któ-
re nastąpiło w edukacji, nie tylko wyznacza współczesne zmiany w myśleniu 
o niej, lecz będzie także kształtować edukację w przyszłości. Usystematyzo-
wane zostały tu istniejące teorie uczenia się, osadzone w paradygmacie hu-
manistycznym i konstruktywistycznym. Jego główną oś stanowi wytwarzanie 
wiedzy, co powoduje, że osoby dorosłe stają się architektami rzeczywistości, 
w której na co dzień funkcjonują. Opisane teorie traktują uczenie się jako 
proces, a nie jako rezultat, w którym pozostaje miejsce na tworzenie się zna-
czeń, w celu lepszego rozumienia rzeczywistości.

W trzecim rozdziale autorka skupiła się na przeglądzie historycznych 
uwarunkowań rozwoju edukacji obywatelskiej na terenie Polski i Niemiec, 
wskazując na rozbudowaną strukturę organizacyjną tego procesu. Dokonana 
eksploracja obejmuje w Niemczech okres od 1945 roku, co wiąże się z koń-
cem ideologii narodowego socjalizmu, do 2016 roku. Ten rozdział zawiera 
analogiczne rozważania dotyczące rozwoju edukacji obywatelskiej w Polsce. 

4  K. Konecki, Jakościowe rozumienie innych a socjologia jakościowa, „Przegląd Socjologii 
Jakościowej”, t. 1, nr 1, s. 2, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/PSJ_1_1_
Editorial.pdf (dostęp: 02.09.2015).
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Przeanalizowano tu bliżej zmiany w edukacji, które nastąpiły w naszym kraju 
po 1989 roku aż po czasy współczesne. Również w tym przypadku przyję-
to datę przełomu ustrojowego jako początek kształtowania się nowej jakości 
edukacji obywatelskiej.

W rozdziale czwartym podjęto zagadnienie procesu współczesnej eduka-
cji obywatelskiej w przestrzeni lokalnej. Przestrzeń rozumiana jest tu jako 
rzeczywistość stworzona przez działalność ludzką5, jako obszar zmieniany 
i przekształcany przez ludzi, służący zaspokajaniu ich potrzeb, poprawie 
jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych. Prze-
strzeń lokalna łączy się z terytorium i stanowi symbol jedności ludzi połą-
czonych więzami konsolidującymi ich ze strukturą społeczno-przestrzenną 
i w ramach różnorakich społecznych interakcji. Przyglądając się realizacji 
edukacji obywatelskiej, można zauważyć, że jej przestrzenie ulegają wyraźnej 
ewolucji. Przeistaczają się z wymiaru instytucjonalnego, zwiększając zasięg 
nie określony granicami czasowo-przestrzennymi, odpowiadając tym samym 
na dynamiczne zmiany w rzeczywistości. Tworzy to nieograniczone zasoby 
do angażowania się i dynamicznego rozwoju. 

Ostatni rozdział poświęcony został omówieniu idei budżetów obywatel-
skich jako mechanizmu budującego lokalne zaangażowanie, i w rezultacie – 
obywatelskość. Odgrywają one istotną rolę w rozwoju przestrzeni lokalnej, 
tworząc nowe trajektorie uczenia się. Działania obywateli w kontekście za-
angażowania w budżety uporządkowane zostały według: celu, kontekstu, 
procesu i jego wyników. W konsekwencji działania te wzbogacają repertuar 
umiejętności funkcjonowania w realiach zmieniającej się rzeczywistości oraz 
pozwalają na zdobycie wiedzy w wyniku refl eksji nad doświadczeniem zdo-
bytym w określonej sytuacji społecznej. 

Książkę zamyka prezentacja modelu edukacji obywatelskiej dorosłych, 
przygotowana na podstawie fundamentalnych demokratycznych wartości, 
takich jak: wolność, równość/sprawiedliwość i solidarność. W tej części zna-
lazły się też refl eksje na temat edukacji obywatelskiej odpowiadającej potrze-
bom współczesności.

***
Chciałabym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, bez których 

niniejsza książka by nie powstała. Dziękuję za poświęcony czas, wsparcie mery-
toryczne, inspiracje, konsultacje, cenne uwagi, dzielenie się własnym doświad-
czeniem. Bardzo dziękuję rodzinie za cierpliwość i wyrozumiałość.

5  B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa 2010, s. 11.
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Rozdział I

Spór o istotę obywatelskości 

Koncepcje obywatelskości od dłuższego czasu zajmują ważne miejsce w teorii 
postaw, motywacji i zachowań uczestników demokratycznego państwa. Obywa-
telskość posiada w nich odmienne konotacje, w zależności od ujęć teoretycznych 
i perspektyw czasowych. Szczególnie wyraźnie widać to w zestawieniu koncepcji 
republikańskich z liberalnymi. Trzeba przyznać, że kwestie obywatelskości od 
lat wzbudzają kontrowersje teoretyczne. Pojawiają się zatem pytania o to, jak 
kształtuje się społeczny składnik obywatelskości i jak w dzisiejszym złożonym 
świecie pojmowana jest istota obywatelskości? Jakie tendencje zauważyć można 
w rozwoju tego pojęcia? Jakie są formy jej aktywności i jaki jest jej optymalny 
poziom dla prawidłowego funkcjonowania demokracji? Istotne jest też znacze-
nie obywatelskości w kształtowaniu demokracji na poziomie lokalnym oraz to, 
jakie czynniki mają lub będą miały wpływ na jej formę w najbliższym czasie. 
W związku z tym pojawia się również pytanie, czy i jakie zmiany są w konse-
kwencji niezbędne w obywatelskiej edukacji dorosłych? Odpowiedzi na te py-
tania są istotne dla przewidywania możliwych dróg rozwoju demokracji oraz 
budowania społeczeństwa obywatelskiego i jego edukacyjnych funkcji. Roz-
strzygnięcie tych kwestii nie jest możliwe bez teoretycznego odniesienia.

Biorąc pod uwagę, iż obywatelskość kształtuje się odmiennie w zależności 
od społeczno-politycznego kontekstu oraz wielu innych czynników, w pracy 
zostaną opisane dwa ujęcia postrzegania i interpretacji obywatelskości z per-
spektywy polskiej oraz, w odniesieniu do szerszego tła społeczno-kulturowego 
kraju zachodnich sąsiadów, z perspektywy Niemiec. Autorka pragnie odnieść 
swoje konstatacje do obszaru edukacji obywatelskiej osÓb dorosłych. 

1. Sfera publiczna obszarem kształtowania
się obywatelskości

Obywatelskość rozgrywa się i kształtuje w przestrzeni pozwalającej na komuni-
kowanie swoich przekonań, czyli w pluralistycznej sferze publicznej, która ma 
podstawowe znaczenie dla ustroju demokratycznego. Kwestii istoty sfery pub-
licznej towarzyszy pytanie o kształt i treść „dobrej” względnie demokratycznej 
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przestrzeni publicznej, w której zapadają decyzje mające wpływ na kształt życia 
społecznego. Kwintesencja tego, co publiczne, wyraźnie ulegała zmianom na 
przestrzeni dziejów. Opisując sferę publiczną, autorka posłuży się wybranymi 
ujęciami według Hannah Arendt, Niklasa Luhmanna i Jürgena Habermasa. Ich 
przywołanie ma na celu zrozumienie związku obywatelskości z życiem publicz-
nym. 

Rozróżnienie na sferę prywatną i publiczną jest znaczącym komponentem 
w myśli politycznej Hannah Arendt. Przestrzeń publiczna jest dla niej wpisa-
na w perspektywę kondycji ludzkiej. Winna ona być miejscem działania ludzi, 
związanym z jego wytworami, i poligonem demonstrowania ich tożsamości, 
które mogłyby nakłonić ich do refl eksji nad własną kondycją. Sferę publiczną 
utożsamia Arendt z równością jako istotą wolności, a jej powstanie łączy z prze-
nikaniem uczucia niepokoju o własność prywatną ze sfery prywatnej. Wolność 
urzeczywistnia się w tym, że możemy podejmować działania lub zabierać głos 
w sprawach, które mają charakter publiczny. Dzięki niej człowiek ma szansę 
oderwać się od tego, co jednostkowe, i dostrzec problem z punktu widzenia in-
nych ludzi, wczuwając się w ich położenie. W ten sposób udaje się przekroczyć 
granice czysto biologicznego życia i wkroczyć w obszar specyfi cznie ludzkiej 
aktywności, w ktÓrej pojawiają się sens i szansa na realizowanie wartości. Tak 
pojmowanej sferze publicznej nieodłącznie towarzyszy mowa (lexis) i działanie 
(praxis), które są równorzędne i istnieją jako spójna całość6. Obie te czynności, 
noszące miano bios politikos, tworzą drugą, obok życia prywatnego, egzysten-
cję, która obejmuje nie tylko działania w sferze publicznej, ale także pracę i wy-
twarzanie. Arendt ustanawia bowiem trzy podstawy ludzkiej aktywności, czyli: 
pracę, wytwarzanie i działanie. Dostrzega ona, że doskonałość w pracy wyko-
nywanej publicznie pociąga za sobą utratę jakości w działaniu i powoduje, że 
świat przestaje być miejscem ludzkiej działalności, a staje się społeczeństwem 
masowym. W takim społeczeństwie człowiek postrzegany jest także jako ma-
sowy, pozbawia się go rzeczywistej istoty, co charakteryzuje się odizolowaniem 
i brakiem kontaktów międzyludzkich7. Nie pozwala się mu współdecydować 
i próbuje się go podporządkować, nie zezwalając na wolność. Zupełnie inaczej 
jest w sferze publicznej, która jako świat wspólny nam wszystkim „zbiera nas 
razem, ale też by tak rzec, nie pozwala nam potykać się o siebie nawzajem”8. 
Publiczność oznacza tutaj świat usytuowany pomiędzy sprawami jego miesz-
kańców. Jest to świat, w którym znaczącą rolę odgrywa to, co wspólne, i od-
powiedzialność za to, a nie tylko indywidualne Ja i dobra partykularne. Aby 
podejmować działania, należy porzucić troskę o siebie i być sobą jako obywate-
lem, który wypowiada się w kwestiach publicznych, a prawo wydawania sądów 
zapewnia mu osobowość prawna. Dlatego też autorka z uznaniem mówi o two-

6  H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 31.
7  Taż, Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2008, s. 461.
8  Taż, Kondycja ludzka, dz. cyt., s. 59.
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rzeniu obywatelskich stowarzyszeń, uznając je za właściwy sposób negocjowa-
nia społecznych interesów. Równie ważne są dla niej autonomia samorządów 
lokalnych i oddolne inicjatywy społeczne. Według Arendt, każda przestrzeń ma 
swoją, poddaną z czasem przeobrażeniom, strukturę, która „objawia się w kon-
tekście prywatnym jako zwyczaj, w kontekście społecznym jako konwencja, 
w kontekście publicznym jako prawa, konstytucje, statuty i tym podobne. Za-
wsze gdy ludzie się łączą, świat wkracza między nich i właśnie w tej przestrzeni 
toczą się wszystkie ludzkie sprawy”9. Przekraczanie granicy tego, co prywatne, 
i wchodzenie w dziedzinę publiczną stwarza szansę, żeby coś własnego lub coś, 
co dzieli się z innymi, stało się trwalsze niż ziemskie życie10. 

Naszkicowany obraz sfery publicznej u Hannah Arendt prezentuje prze-
strzeń, w której ludzie gromadzą się, jeśli tego chcą, by rozmawiać i działać jak 
równi i wolni. W sferze tej spotykają się osoby niezależnie od potrzeb codzien-
nego życia, celem tworzenia wspólnej wizji świata. Zaangażowanie w działania 
w sferze publicznej jest istotnym elementem rozwoju i samodoskonalenia się 
człowieka, co odróżnia zwykłą egzystencję od życia refl eksyjnego. Wszystko, co 
dzieje się publicznie, jest dostrzegane przez szeroki krąg odbiorców, a udział jak 
największej liczby osób we współdecydowaniu w różnych sprawach powoduje, 
iż stają się oni zarazem autonomiczni. Kształtowanie obywatelskości odbywa 
się tu poprzez partycypację w sferze publicznej za pośrednictwem pracy i ak-
tywnego działania. Jednak to ostatnie ma znaczenie szczególne. Działanie, jako 
przedsięwzięcie w mowie i czynie, opisuje zarówno umiejętność, jak i odpo-
wiedzialność ludzi za tworzenie świata życia, dlatego też działanie stanowi cen-
trum życia ludzi we wspólnocie. Nie można jednak zapominać, że działanie nie 
przychodzi samo z siebie, lecz wymaga określonych umiejętności związanych 
z myśleniem, diagnozowaniem, zdolnością komunikowania się z innymi oraz 
akceptowania różnic między członkami wspólnoty. Ważne jest, aby człowiek 
potrafi ł samodzielnie analizować i podejmować decyzje; warto podkreślić, że 
cechy te przynależą odpowiedzialnemu obywatelowi. Te kompetencje zdoby-
wać można w trakcie procesu uczenia się, a szansę na ich zinternalizowanie 
stwarzają rÓżne formy edukacji obywatelskiej dorosłych. 

Niklas Luhmann rozumie sferę publiczną podobnie jak Hannah Arendt. 
Za istotę życia społecznego uznaje on rozumienie jego kontyngencji (przy-
godności). Społeczeństwo w jego koncepcji nie składa się zaś, jak tradycyjnie 
uznano w socjologii, z osób, lecz z zamkniętych układów komunikacyjnych. 
„W tym sensie ludzie i działania tworzą dla systemu relewantne środowisko 
systemu społecznego”, w którym dochodzi do komunikacji. Komunikacja od-
bywa się tylko wtedy, „gdy ego ustala swój własny stan na podstawie otrzyma-

9  Taż, Polityka jako obietnica, tłum. W. Madej, M. Godyń, Warszawa 2005, s. 136.
10  Taż, Kondycja ludzka, dz. cyt., s. 62.
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nej informacji”11. Osoby są w tej teorii po prostu częścią otoczenia systemu. 
Mechanizmy komunikacji pozwalają zaś na reprodukcję systemu we wzajem-
nych powiązaniach i na tworzenie społecznej rzeczywistości. Komunikacja jest 
bowiem czynnikiem, który uznać można za jednoczący społeczeństwo. Warto 
podkreślić, że to właśnie komunikacja, a nie działanie, jest zjawiskiem nieod-
łącznie społecznym12. Każde działanie zakłada wcześniej komunikację, ale ko-
munikacja nie jest rodzajem działania „ponieważ zawsze zawiera w sobie dużo 
bogatsze znaczenie niż sama wypowiedź lub przekaz wiadomości”13.

Luhmann ujmuje systemy społeczne jako całość procesów komunikacyj-
nych, które znajdują się w ciągłym procesie „stawania się”14. Naczelną tezą au-
tora jest redukowalność kompleksowości (złożoności), która jest wymagana 
w ramach rzeczywistości społecznej. Kompleksowość to brak w systemie infor-
macji, które pomogłyby „całkowicie opisać swoje środowisko lub siebie same-
go15”. Środowisko bowiem cechuje się nadmierną złożonością, a zastosowanie 
redukcji (selekcji) prowadzi do lepszego działania w systemie. W związku z tym 
każdy system stara się upraszczać i uogólniać elementy oraz relacje, dostosowu-
jąc je do swoich warunków i zapewniając tym samym jego ciągłość. Za istotny 
komponent środowiska systemu polityki uznać należy, zdaniem Luhmanna, sy-
stem mass mediów, konstruujący rzeczywistość. Mass media to instytucje, któ-
re „robią użytek z technologii kopiujących do rozpowszechniania wiadomości”, 
kierując samoobserwacją systemu społeczeństwa16. Oznacza to, iż media nie 
przekazują wiedzy, lecz stwarzają możliwość korzystania z relewantnej dla spo-
łeczeństwa wiedzy. Media, pozostawiając dowolność jej wykorzystania, mogą 
przyczynić się do zwiększenia partycypacji społecznej. Wzrost udziału obywa-
teli w tworzeniu polityk publicznych wyjaśnia Luhmann ewolucją welfare state 
i koniecznością otwarcia państwa na nowych aktorów życia społecznego oraz 
zapewnienia inkluzji politycznej17, uzależniając rozwój społeczny od polityki. 
W konsekwencji partycypacja obywatelska jest dla państwa bardziej interesują-
ca, gdyż sprzyja wsparciu publicznego państwa opiekuńczego. 

Podejście systemowe przez długi czas postrzegano jako uniwersalne, po-
zwalające na ujmowanie różnych zjawisk w perspektywie systemu. Należy jed-
nak podkreślić, że o ile koncepcja Luhmanna jest użyteczna do badania i wy-
jaśniania mechanizmów integracji systemowej, o tyle nie można jej zastosować 

11  N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Th eorie, Frankfurt a. Main 1984, 
s. 145.

12  Tenże, Autopoieza systemów społecznych, w: Radykalny konstruktywizm, antologia, red. 
B. Balicki i in., Wrocław 2010, s. 157.

13  Tamże.
14   Tenże, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, tłum. M. Kaczmarczyk, Kraków 2007, s. 63.
15   Tenże, Soziale Systeme, dz. cyt., s. 50.
16   Tenże, Realność mediów masowych, tłum. J. Barbacka, Wrocław 2009, s. 101.
17   Tenże, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, tłum. G. Skąpska, Warszawa 

1994.
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do wszystkich sfer integracji społecznej. Mimo to teoria z pewnością daje in-
strumentarium pojęciowe przydatne do analizy procesów społecznych. Stwier-
dza on, iż systemy społeczne stanowią jednocześnie struktury działań i całości 
sensu. W tym kontekście każde działanie dostępne jest tylko przez sens ściśle 
związany z realnością i zorientowany na teraźniejszość. Istota działań obywa-
telskich i kształtowanie się obywatelskości w strukturalnej teorii Luhmanna są 
kompleksowym obszarem realnych działań. Według Jürgena Habermasa, teoria 
Luhmanna jest dziś nieprześcigniona, „jeśli chodzi o moc konceptualizacji, te-
oretyczną wyobraźnię i wydajność”18, fi lozof ten nie szczędzi jej jednak krytyki, 
twierdząc, że tracą w niej wartość ontologiczne przesłanki „samoistnego świata 
racjonalnie uporządkowanych bytów, epistemologiczne przesłanki odniesione-
go do podmiotu poznania świata dających się przedstawić przedmiotów oraz 
semantyczne przesłanki odniesionego do zadań asertorycznych świata istnie-
jących stanów rzeczy”19. Trudno się z tym nie zgodzić; rozważania Luhmanna 
można pojmować jako propozycje o wysoce abstrakcyjnym charakterze, które 
pozostawiają znaczne niejasności. W jego wizji wyraźnie współistnieją ze sobą 
różne formy uspołecznienia. 

Przechodząc do szczegółów koncepcji samego Habermasa, trzeba podkre-
ślić, że jego teoria spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem i stanowiła inspi-
rację do badań nad kształtowaniem się sfery publicznej. Trudno omówić ją, 
nie odwołując się do dzieła niemieckiego teoretyka o strukturalnych przeobra-
żeniach sfery publicznej20. Przestrzeń publiczna konstytuowana jest, jego zda-
niem, przez działania obywateli i postrzegana jako ta część życia społecznego, 
w której prowadzić można publiczne debaty w sprawach istotnych dla ogółu 
społeczeństwa, w celu uzgodnienia interesów i wypracowania konsensusu. 
Każdy ma możliwość inicjowania i kontynuowania dyskursu, zarówno genero-
wania twierdzeń, jak i podawania ich w wątpliwość. Deliberatywna sfera pub-
liczna oznacza, że obywatele, spotykając się, potrzebują czegoś więcej niż tylko 
wymiany informacji; wymagają oni stworzenia im w ramach sfery publicznej 
możliwości dostrzeżenia ich wraz z ich argumentami i zdobytym doświadcze-
niem. Sfera publiczna kształtuje zatem myślenie racjonalne oraz kulturę pub-
liczną, ponieważ uczy rozgraniczenia między sprawami prywatnymi i publicz-
nymi. A wszystko to w ramach praw i norm gwarantujących wolność wyrażania 
opinii i myśli. Z prac Habermasa wyłaniają się zasady poprawnego funkcjo-
nowania sfery publicznej, do których zaliczyć można: ogólną dostępność, re-
zygnację z propagowania partykularnych interesów oraz usunięcie wszelkich 
form dyskursywnego uprzywilejowania. Oznacza to, że sfera ta ma charakter 

18  J. Habermas, Filozofi czny dyskurs nowoczesności, tłum. M. Łukasiewicz, Kraków 2000, 
s. 398.

19  Tamże, s. 416.
20   Tenże, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, 

Warszawa 2008.
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debatujący, a nie decyzyjny, a następstwem podejmowanych w niej działań jest 
pojawienie się opinii publicznej. W związku z tym jednym z najważniejszych 
elementów prawidłowego funkcjonowania sfery publicznej jest sprawna ko-
munikacja. Można odnieść wrażenie, że Habermas nieco idealizuje rolę racjo-
nalnego dyskursu w rozwoju sfery publicznej. Jego zdaniem nieprawidłowości 
w procesie komunikacji, lub też fragmentaryzacja kanałów komunikacyjnych, 
są źródłem pojawienia się kryzysowych tendencji we współczesnym społeczeń-
stwie21. Ponadto twierdzi on, iż w trakcie komunikacji jego uczestnicy stawiają 
własny sukces na drugim planie. Przekonuje też, że podstawą normatywną sfery 
publicznej jest rozum komunikacyjny22. Został on wytworzony w konkretnym 
świecie życia, m.in. także we wspólnotach, w których występują bezpośrednie 
stosunki międzyludzkie. Z tych światów życia korzysta się jako z zasobów zna-
czeń i wartości, które wnoszone są do dyskursu. Ów rozum „uznawany jest za 
właściwy dla sfery publicznej, dlatego że tworzy warunki dla nieurzeczowio-
nej, nieinstrumentalnej, wolnej komunikacji między ludźmi”23. Wymaga on, by 
partnerzy wzajemnie się uznawali jako rozumni, równi, wolni oraz by w swo-
im działaniu kroczyli ku prawdzie, słuszności i szczerości. Co istotne, rozum 
komunikacyjny, jako moralny, wymaga bezinteresownych praktyk nakierowa-
nych na osiągnięcie dobra wspólnego, nawet kosztem własnych interesów. 

Odkrycie wspólnego dobra wymaga od uczestników dyskursu odniesie-
nia się z rezerwą do własnych interesów. W tym sensie można powiedzieć, że 
poprzez partycypację w komunikacji publicznej obywatele uwalniają się od 
zewnętrznych nacisków, wymuszając redukowanie sprawowania władzy ad-
ministracyjnej, i dążą do osiągnięcia rozumnej kooperacji. W ten sposób upra-
womocniają swoją obywatelskość w praktycznym działaniu. Można uznać, że 
Habermas zbytnio gloryfi kuje dyskurs panujący w sferze publicznej, gdyż trud-
no wyeliminować z niego osoby, które kierują się własnymi korzyściami lub 
nieracjonalnymi przeświadczeniami oraz nie stosują zasady rozumu komuni-
kacyjnego. Należy także pamiętać, aby nie przeceniać mówienia na rzecz dzia-
łania. Demokracja jest bowiem jednością: wspólnym mówieniem i wspólnym 
działaniem realizowanym przez obywateli. W wielu przypadkach dzieje się 
tak, że zaangażowanie obywatelskie (działanie) tworzy dopiero sferę publiczną 
w miejscu, w którym do tej pory jej nie było.

Teorie sfery publicznej wpływają na współczesne debaty i treści refl eksji 
z zakresu pracy społecznej, fi lozofi i oraz edukacji. W rezultacie sfera publiczna, 
jako obszar kształtowania obywatelskości, pozwala jednostkom na prowadze-
nie społecznej komunikacji, realizację działań i daje szansę na wszechstronny 

21  Tenże, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność 
społeczna, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa 1999; tenże, Teoria działania komunikacyjnego, t. 2: 
Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa 2002.

22 Tenże, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa 
i demokratycznego państwa prawnego, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005, s. 390.

23  T. Buksiński, Publiczne sfery i religie, Poznań 2011, s. 27.



Spór o istotę obywatelskości 19

rozwój. Sądzić wolno, że każda osoba funkcjonująca w określonym otoczeniu 
społecznym, realizująca różnego rodzaju przedsięwzięcia we wspólnotowym 
kontekście, kształtuje swoje zalety i kompetencje, które następnie mają wpływ 
na formułowanie się obywatelskości. Akceptację zasad panujących we wspól-
notach i refl eksyjne uczestnictwo w nich można traktować jako element kapi-
tału społecznego.

Powyższa wybiórcza deskrypcja sfery publicznej zwraca uwagę na jej zna-
czenie w kontekście prowadzenia debaty, w której każdy obywatel może za-
istnieć i zostać wysłuchany, bez względu na to, czy jest to dyskurs krytyczny 
wobec rządów, czy też działania publiczne zgodne z intencjami panującej wła-
dzy. W ten sposób język staje się narzędziem, które konstytuuje rzeczywistość 
społeczną, a więc i sferę publiczną. Nie ulega wątpliwości, że dla kształtowa-
nia obywatelskości niezbędne są kontakt i komunikacja z innymi, zdolność 
formułowania opinii, rozwiązywania konfl iktów, konfrontowania przekonań 
i uczenia się współdziałania. Uczenie się obywatelskości winno być działaniem 
realnym, a to leży niezaprzeczalnie w zasięgu możliwości aktywnych członków 
sfery publicznej. 

Obywatelskość w myśli republikańskiej i liberalnej 

Postawy i zachowania obywatelskie mają swoje źródła w habitusach obywatel-
skich kształtujących się przez tysiąclecia. We współczesnych społeczeństwach 
demokratycznych wyraźnie dominują dwa paradygmaty obywatelskiej ideolo-
gii: jeden z nich nazwać można wspólnotowym (republikańskim), drugi indy-
widualistycznym (liberalnym). 

Republikanizm ma znacznie dłuższe tradycje fi lozofi czne i wywodzi się 
z dwóch szkół myślenia o życiu publicznym: ze starożytnych Aten Arystotele-
sa oraz antycznego Rzymu Cycerona i Seneki. W przekazywaniu tej wartości 
ukształtowało się tu komunitarystyczne rozumienie obywatelskości. W tym 
nurcie dostrzegany jest przede wszystkim wspólnotowy jej aspekt i ważna jest 
już sama przynależność do historycznie ukształtowanej wspólnoty zakorze-
nionej w pewnej kulturze. Oznacza to, iż wspólnota i jej członkowie stanowią 
niepodzielną całość. Taka integralna wspólnota, wspierająca realizację obywa-
telskich potrzeb i przeciwdziałająca tendencjom dośrodkowym, może stać się 
gwarantem stabilnej koegzystencji24. W tym kontekście dla obywateli istotne 
są służba, podporządkowanie wartościom i odpowiedzialność, czyli potrzeby 
wspólnoty. Autentyczne zaangażowanie jest natomiast zasadniczym warun-
kiem przynależności do niej i rozwoju przede wszystkim w kategoriach moral-

24  A. Etzioni, Wspólnota responsywna. Perspektywa komunitariańska, w: Komunitarianie. 
Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2004, s. 182–183.
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nych25. Obywatele ci są zintegrowani ze wspólnotą w taki sposób, że ich tożsa-
mość osobowa i społeczna może się wykształcić tylko w perspektywie wspólnej 
tradycji26. A obywatelstwo odnawia się w kolektywnej praktyce samookreślania 
się. 

Według republikańskiego ujęcia, wolność stanowi wymóg uczestnictwa we 
wspólnocie i w samorządzeniu oraz przestrzegania cnót obywatelskich. Repub-
likańska wolność zobowiązuje zatem jednostki do przyjęcia tożsamości oby-
watelskiej i postawy patriotycznej. Warunkiem wolności obywatela jest więc 
wolność wspólnoty politycznej, czyli wolność istniejąca w ramach określonego 
terytorium podlegającego władzy zwierzchniej. Widać tu wyraźny dystans do 
samoorganizacji społeczeństwa poza kontrolą organów państwowych. Państwo 
postrzegane jest bowiem jako wspólnota polityczna, pełniąca funkcję integru-
jącą w stosunku do obywateli. Współczesny obywatel, w myśl założeń republi-
kańskich, utożsamia się z własnym państwem oraz z jego polityką, w związku 
z chęcią ochrony własnej niezależności. Ponadto nie jest on osobą, która po-
święca życie czy interes prywatny na rzecz dobra wspólnego; jest on po pro-
stu obywatelem kochającym życie w wolności, dlatego też służy pożytkowi 
wspólnemu. W republikanizmie aktywność wiąże się z poczuciem wspólnych 
zasobów przekładających się na zbiorowo podejmowane działania. Preferowa-
nie wspólnego dobra jako istotnej wartości staje się tu celem danej wspólnoty 
i wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za siebie, ale także za innych. Ak-
tywność łączy się zaś z dojrzałą tożsamością obywatelską obejmującą wzorce 
dobrego obywatelstwa oraz przekonaniem o zdolności do działania wraz z in-
nymi członkami społeczeństwa. We wspólnotowej procedurze podejmowania 
decyzji istotny jest stopień identyfi kacji człowieka z wartościami odzwiercied-
lającymi dobro wspólne.

Drugi paradygmat obywatelskiej ideologii wiąże się z liberalizmem i liberal-
nym wzorem uczestnictwa w życiu publicznym – tu obywatelskość traktowana 
jest w kategoriach indywidualistyczno-instrumentalnych. Współcześnie termin 
„indywidualizm” często niesie za sobą negatywne konotacje, ponieważ oznacza 
partykularyzm, skupienie się na sobie i własnych interesach oraz kierowanie 
się w życiu pobudkami egoistycznymi. Warto jednak zauważyć, iż indywidua-
lizm, silnie scalony z ideą liberalizmu, możliwy jest jedynie w kontekście tego, 
co społeczne, istnieje bowiem współzależność pomiędzy procesem socjaliza-
cji i procesem indywidualizacji27. Z obywatelem ściśle związane jest tu pojęcie 
wolności, rozumianej jako wolność od zewnętrznego przymusu, dająca prawo 
do realizacji indywidualnych potrzeb poza wspólnotą. Wolność jest więc po-

25  M. Walzer, Spór o społeczeństwo obywatelskie, w: Ani książę, ani kupiec-obywatel, red. 
J. Szacki, Kraków 1997, s. 86.

26  J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, 
tłum. B. Markiewicz, Warszawa 1993, s. 14.

27  A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, 
Warszawa 2000, s. 168.
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wszechnie uznawanym prawem obywateli zagwarantowanym przez państwo. 
Liberalizm stawia w głównej mierze na rozwój i poszerzanie możliwości, w celu 
poprawy warunków życia jak największej części populacji. W ramach społe-
czeństwa liberalnego zakłada się realizację celów indywidualnych, inicjowanie 
działań i spontanicznych sił, tak by obywatele umieli sobie radzić w trudnych 
sytuacjach. Wybór zaś stanowi jedną z podstawowych cech liberalnej wizji oby-
watela. Pozostając na zewnątrz państwa, obywatele wnoszą jedynie swój wkład 
w jego rozwój i przekształcanie, przede wszystkim poprzez udział w wyborach 
i płacenie podatków28. Dodatkowy udział w życiu publicznym zależy od indy-
widuum; oznacza to, że można z niego zrezygnować, cedując te obowiązki na 
swoich reprezentantów. Priorytetowe znaczenie mają tu prawa jednostki wzglę-
dem ogólnego dobra wspólnego.

Liberalizm zakłada, że najważniejszym dobrem jest realizacja potrzeb in-
dywidualnych i poczucie własnego szczęścia, z tym związane jest również po-
strzeganie roli państwa. Jak zauważa Ronald Dworkin, najważniejszym celem 
państwa „ma być umożliwienie obywatelom bardziej udanego życia”29. Dlatego 
też liberałowie postrzegają państwo jako instrument zarówno pomocy w in-
dywidualnym rozwoju ludzi, jak i ochrony i realizacji potrzeb podmiotowego 
społeczeństwa, zrzeszającego świadome, refl eksyjne i krytyczne jednostki oraz 
grupy. Państwo powinno zatem zapewnić równość wobec prawa i nie narzucać 
żadnych koncepcji. Ponadto obywatele, bez ingerencji państwa, mogą swobod-
nie zrzeszać się oraz podejmować różnorodne formy działania. 

Reasumując, obywatelskość postrzegana z perspektywy republikanów i libe-
rałów prezentuje dwie odmiennie postawy i zupełnie inny rodzaj związku łą-
czący obywatela z państwem, czy też szerzej – z demokracją. Każde podejście 
to ważne argumenty na rzecz własnego stanowiska. Podczas gdy pierwsi akcen-
tują przywiązanie do wolności osobistej oraz szeroki zakres prywatnej autono-
mii, drudzy wskazują na znaczenie tendencji prowspólnotowych, związanych 
z zaangażowaniem w sprawy dobra publicznego. Równoczesne występowanie 
republikańskiej i liberalnej koncepcji obywatelskości kształtuje polskie społe-
czeństwo obywatelskie. Można zauważyć, że sfera publiczna w Polsce jest miej-
scem współistnienia, „ale też trwającej konfl iktowej kohabitacji dwóch modeli 
życia publicznego (…). Ich współwystępowanie w życiu społecznym nie tylko 
się nie wyklucza, ale stanowi o jego funkcjonalnym dopełnieniu”30. Nurt re-
publikański postrzega obywatelskość w kontekście wspólnotowym w katego-
riach działań w publicznym życiu wspólnoty, a nie praw i instytucji. Nie spo-
sób nie zgodzić się z tym, iż nadaje to obywatelskości „nie tylko formę”, ale 

28  J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa, dz. cyt., s. 14.
29  R. Dworkin, Wolność, równość, wspólnota, w: Społeczeństwo liberalne, red. K. Michalski, 

Kraków 1998, s. 65.
30  P. Weryński, Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków, Warszawa 2010, s. 289.
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też „wyznacza jej treść i jednostkowy sens”31. Republikanizm utożsamiany jest 
zatem z samorządną wspólnotą polityczną równych obywateli, którzy aktyw-
nie uczestniczą w jej sprawach. Obywatele w swoich działaniach, opartych na 
prawie i sprawiedliwości oraz orientowaniu się na dobro wspólne, mogliby jed-
noczyć się jako członkowie społeczności. To oddanie sprawie wyższej, czyli po-
żytkowi wspólnemu, niestety nie jest jeszcze domeną polskiego społeczeństwa, 
niemniej wiele pozytywnych zmian w tym zakresie zaobserwować już można 
w społecznościach lokalnych. Warto zaznaczyć, że pojęcie pożytku wspólnego 
w oderwaniu od społecznego kontekstu traci znaczenie. W tym miejscu nie 
można zapominać, że człowieczeństwo manifestuje się poprzez wrastanie we 
wspólnotę ludzką. Z kolei liberalizm odrzuca aktywne zaangażowanie w budo-
wanie ładu demokratycznego. Zdaniem republikanów obywatelskość, oprócz 
bodźców motywacyjnych do czynnego zaangażowania, „wymaga istnienia ze-
społu indywidualnie podzielanych przekonań o jego konieczności, sensie i jego 
celach”32. Krytycy uważają, iż obywatelskość postrzegana w taki sposób operuje 
nierealistyczną lub co najmniej zbyt optymistyczną koncepcją człowieka. Lech 
Szczegóła zwraca uwagę, że „republikańskie standardy obywatelskości, chociaż 
wyprowadzone są z praw społecznej ontologii, mają wyraźnie postulatywny 
charakter”33. Można postawić pytanie, czy funkcjonowanie statusu obywatela 
w republikańskim projekcie demokracji skazane jest na porażkę?

Przyglądając się z kolei myśleniu liberalnemu, zauważyć można, iż nie ma 
ono na gruncie polskim długich tradycji, a autentyczne uczestnictwo w życiu 
społecznym jest w naszym kraju słabo reprezentowane. W Polsce brak także 
tradycji indywidualistycznych, w których jednostka byłaby traktowana jako au-
tonomiczny podmiot społeczny. Zadecydowały o tym w dużej mierze zjawiska 
i procesy historyczne, które wskazują, że „walka o własne państwo sprzyjała 
raczej rozwojowi cnót konspiracyjnych, a nie obywatelskich”34. Tendencja libe-
rałów do wspierania ładu demokratycznego za pomocą praw i instytucji, a nie 
poprzez zaangażowanie obywatelskie, ujawnia ich powątpiewanie w znaczenie 
i możliwości obywateli jako zdolnych do samorządzenia i sprawowania władzy. 

Pojawia się zatem pytanie, czy to nie w nurcie republikańskim należałoby 
doszukiwać się podstaw współczesnej polskiej obywatelskości? Wydaje się bo-
wiem, że na gruncie polskim nie wygasły jeszcze dawne wartości republikań-
skiego społeczeństwa, a obecnie widać wręcz powrót do koncepcji republikań-
skich. Współcześnie z łatwością odnaleźć można liczne odwołania do obszaru 
aktywności społecznej, idei dobra wspólnego, cnoty i obywatelskiego zaangażo-
wania, zwłaszcza w nawiązaniu do tradycji republikańskiej. Rosnące zafascyno-

31  E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 110.
32  L. Szczegóła, Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, 

Warszawa 2013, s. 33.
33  Tamże.
34  M. Magoska, Obywatel w procesie zmian, Kraków 2001, s. 211.
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wanie założeniami republikańskimi przyczyniło się do rozwoju współczesnego 
dyskursu, który sytuuje się w ramach nurtu neorepublikańskiego. Warto pod-
kreślić w tym miejscu, iż w dobie zaniku troski o dobro wspólne i powszechne-
go kryzysu obywatelskiego zaangażowania, który szczególnie mocno uwidocz-
nił się w ostatnich latach nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, chętnie 
wraca się do dotychczas ignorowanych idei republikańskich. Niewątpliwie mają 
one szansę na odnowę we współczesnej Polsce, z pewnością jednak nie w takim 
wymiarze, jak miało to miejsce w ramach wzorca, jakim był republikanizm sar-
macki. 

Jednocześnie w polskiej rzeczywistości realizowane są zmiany instytucjo-
nalne związane z zapoczątkowaną w 1999 roku reformą administracyjną. Poja-
wiają się wątpliwości, czy te zmiany przekształcają utrwalające się style ograni-
czonego działania w sferze obywatelskiej? Czy zmiana instytucjonalna pociąga 
za sobą także przeobrażenia w systemie wartości, świadomości społecznej, 
obywatelskości, czy wyznacza nowy ład moralny oddający zawłaszczoną przez 
struktury państwa suwerenność społeczeństwa obywatelskiego?35 Zauważyć 
można, że decentralizacja, związana z reformą samorządową, wzmocniła po-
tencjał instytucjonalny samorządów oraz jakościowy rozwój regionów w wy-
niku kreatywnych działań podejmowanych przez obywateli. Coraz częściej 
można też dostrzec działania skierowane na realizację wspólnych celów. To być 
może decyduje obecnie o atrakcyjności tradycji republikańskich. Wiele osób 
próbuje odnaleźć się w świecie, w którym wyraźnie uwidacznia się dominacja 
zachowania indywidualistycznego nad prospołecznym, często szukając miejsca 
we wspólnocie i pragnąc włączać się w proces decydowania o niej.

Modele obywatelskości

We współczesnych teoriach kategoria obywatelskości ujmowana jest niejedno-
licie. To, co łączy wszystkie teorie, to aktywność jednostek. W literaturze w od-
niesieniu do koncepcji obywatelskości pojawiają się trzy nurty, można w nich 
odnaleźć odwołanie do: a) codziennych zachowań ludzkich, b) wizji obywatela, 
oraz do c) typu społeczności36. W niniejszej pracy autorka przyjrzy się bliżej 
pierwszej koncepcji, czyli odniesie się do powszedniej działalności człowieka. 
Dokonując analizy obywatelskości w kontekście konkretnych zachowań, warto 
wspomnieć o teorii Kerry’ego Johna Kennedy’ego, który opisał szereg aktywno-
ści obywatelskich, dokonując ich kategoryzacji do dwóch zasadniczych form 

35  A. Kościański, Rozdroża obywatelskości a zmiany natury społeczeństwa obywatelskiego, 
„Zoon Politikon” 2010, nr 1, s. 102.

36  Por. A.M. Zalewska, B. Krzywosz-Rynkiewicz, Psychologiczne portrety młodych obywateli. 
Rozwojowe i podmiotowe uwarunkowania aktywności obywatelskiej młodzieży, Warszawa 2011.
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obywatelskości, aktywnej i pasywnej37. Wśród działań składających się na ak-
tywną obywatelskość z badań wyłania się obraz czterech typów, są to: 

1. konwencjonalna aktywność polityczna, 
2. działania społeczne, 
3. działania ukierunkowane na zmiany społeczne oraz 
4. aktywność przedsiębiorcza. 
Z racji tematyki niniejszej pracy autorka pominie kategorię pierwszą doty-

czącą zachowań stricte politycznych i skupi się na kolejnych z wymienionych. 
Działania społeczne rozumiane są tu jako te podejmowane na rzecz rozwią-
zywania problemów społecznych oraz powiększania dobra wspólnego (akcje 
społeczne, działania charytatywne, wolontariat). Działania ukierunkowane na 
zmiany to natomiast zarówno te zalegalizowane, jak i nielegalne inicjatywy ma-
jące doprowadzić do przekształcenia istniejącego porządku w nowy. Ostatnia 
konstrukcja to aktywność przedsiębiorcza, obejmująca szeroką gamę zacho-
wań, a nastawiona przede wszystkim na dobro własne osoby. Skoncentrowana 
jest ona na indywidualnym rozwoju, dokształcaniu i doskonaleniu zawodo-
wym, osiągnięciu niezależności fi nansowej. Szczególnie ważna forma aktywnej 
obywatelskości mieści się w kategorii działań społecznych i ukierunkowanych 
na zmiany. Wymienione grupy działań są ze sobą integralnie powiązane. Dzia-
łania społeczne na rzecz dobra wspólnego często stanowią bowiem podstawę 
do przekształceń w ramach środowisk lokalnych lub też inicjatyw mających na 
celu poprawę jakości życia jednostki oraz wpływają na budowanie kapitału spo-
łecznego. 

Dla porównania warto przywołać tutaj wyniki badań Marii Lewickiej, któ-
ra wyszczególniła trzy główne typy aktywności obywatelskiej uwarunkowane 
odmiennymi okolicznościami występującymi w środowisku lub związanymi 
z osobowością jednostki38. Czynniki, które decydują o ukształtowaniu się po-
szczególnych typów aktywnych obywateli, to m.in. kapitał społeczny i intelek-
tualny czy uwarunkowania emocjonalno-społeczne. Powstałe w ten sposób 
modele obywateli to: głównie protestujący, konstruktywni oraz ogólnie ak-
tywni. Podobnie jak u K.J. Kennedy’ego kategorie obywateli konstruktywnych, 
podejmujących działania na rzecz swojego miejsca zamieszkania i ogólnie ak-
tywnych są ze sobą bezpośrednio i trwale zespolone. Obywatele ci pozostają 
zaangażowani w działania na rzecz interesów wybranej grupy lub wielu grup 
społecznych. W tak pojmowanej aktywności obywatelskiej mieszczą się zacho-

37  K.J. Kennedy, Citizenship Education in Review: Past Perspective and Future Needs,
w: Citizenship Education and the Modern State, red. K.J. Kennedy, New York 1997; tenże, Towards 
a Conceptual Framework of Understanding Active and Passive Citizenship, w: J. Nelson, D. Keer, 
Active Citizenship in INCA Countries: Defi nitions, Policies and Practices and Outcomes, London 
2006, cyt. za: Z. Kinowska, Można zakasać rękawy. Aktywność obywatelska kobiet w środowisku 
lokalnym, Warszawa 2015, s. 41 i nast.

38  M. Lewicka, Kup pan książkę… Mechanizmy aktywności obywatelskiej Polaków, „Studia 
Psychologiczne” 2004, nr 4, s. 65–82.
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wania wymagające zaangażowania, do których zaklasyfi kować można inicjaty-
wy realizowane w trakcie przygotowywania i urzeczywistniania budżetów oby-
watelskich. Uwzględnionym tu zachowaniom obywateli generalnie przyświeca:

• dążenie do zmiany porządku społecznego (udział w rozwiązywaniu 
współczesnych problemów, społeczna kontrola władzy),

• budowanie wspólnoty (zainteresowanie sprawami społeczności lokalnej, 
tworzenie i podtrzymywanie lokalnej tożsamości społecznej, dążenie do 
realizacji podobnych wartości i potrzeb, poprawa jakości życia i funkcjo-
nowania w środowisku).

Wśród wielu modeli obywatelskości szczególnie interesujący jest ten, które-
go twórcami są Joel Westheimer i Joseph Kahne. Wyróżnili oni, na podstawie 
zasięgu i sposobu zaangażowania, trzy wzorce obywateli: 

1. obywatela osobiście odpowiedzialnego, 
2. obywatela zorientowanego na partycypację, 
3. obywatela zorientowanego na sprawiedliwość (społeczną)39. 
Obywatele osobiście odpowiedzialni działają na rzecz wspólnoty, w której żyją, 

poprzez codzienne funkcjonowanie, a edukacja wzmacniająca tego typu obywa-
telstwo winna uczyć pracowitości, jedności, obiektywności. Ci, którzy zoriento-
wani są na partycypację, sami, jako liderzy, inicjują działania na rzecz wspólnoty 
oraz aktywnie działają w sferze polityki. Dla nich ważna jest współpraca z innymi, 
podobnie jak dla obywateli zorientowanych na sprawiedliwość. U nich jednak 
nie koncentruje się ona na organizowaniu przedsięwzięć, ale na rozpoznawaniu 
przyczyn problemów, którym zaangażowanie obywatelskie ma sprostać. Obywa-
tele nastawieni na sprawiedliwość biorą udział w debatach publicznych, a kry-
tycznie podchodząc do rzeczywistości, dążą do wprowadzenia zmian. 

W modelach obywatelskości zaproponowanych przez J. Westheimera 
i J. Kahne’a, ludzie potrafi ą dokonać analizy obserwowanych procesów i związ-
ków między różnymi aktorami w środowisku, angażować innych, wskazać 
konsekwencje działań politycznych i właściwie je oceniać, są krytyczni i tym 
samym zyskują możliwości poszukiwania nowych rozwiązań zastanych prob-
lemów społecznych. Każdy z obywateli posiada wiedzę i umiejętności, które 
pozwalają mu na działanie na rzecz wspólnoty lub całego społeczeństwa. Wiele 
z tych cech nie jest uznawanych za zasoby demokratyczne, mogą one odpowia-
dać także idealnym cechom obywatela w systemie niedemokratycznym. Bra-
kiem koncepcji jest niedostatek informacji na temat tego, czy modele te dotyczą 
postępowania w ramach najbliższej wspólnoty, czy też w życiu politycznym lub 
społecznym. W rezultacie trudno rozpoznać, czy motywacja działań obywatel-
skich ulega zmianie wraz z poziomem, w którym obywatele funkcjonują.

39  J. Westheimer, J. Kahne, Educating the „Good” Citizen: Political Choices and Pedagogical 
Goals, „Political Science and Politics” 2004, nr 2, s. 241–247.
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Aldona Wiktorska-Święcka, na podstawie przeglądu niemieckich publikacji, 
postuluje wyróżnienie czterech grup obywateli40. Pierwszą grupę wiąże z oby-
watelami niezainteresowanymi sprawami polityki, będącymi tylko formalnie 
obywatelami państwa. Zaliczyć do niej można osoby apolityczne, przywiązane 
do autorytetów oraz społecznie wykluczone. Drugą tworzą obywatele obser-
watorzy, dobrze poinformowani, posiadający wiedzę o faktach oraz o tym, jak 
funkcjonuje polityka. Są oni zainteresowani sprawami społeczno-polityczny-
mi, zdolni do wyrażania własnych sądów, ale w praktyce mało aktywni na ze-
wnątrz. Najczęściej podejmują działania w ramach reakcji na konkretne wyda-
rzenie, które istotnie zagraża ich interesom. Do trzeciej grupy należą obywatele 
posiadający kompetencje i motywację do zaangażowania na rzecz wspólnoty 
lokalnej lub państwa. Ostatnią część wymienionej społeczności stanowią oby-
watele aktywni o kompetencjach habitualnych (takich jak: odwaga, gotowość 
do współdziałania, lojalność), dla których uczestnictwo czynne w sferze pub-
licznej ma duże znaczenie. 

Podsumowując powyższe rozważania, można powiedzieć, że obywatelskość 
łączy w sobie przygotowanie etyczne, intelektualne, kulturowe i społeczne jed-
nostki determinujące jej postawy i zachowania obywatelskie41. W niniejszej 
rozprawie szczególna uwaga zostanie poświęcona takim działaniom obywatel-
skim, które przyczyniają się do zmiany społecznej i wypływają z wewnętrznych 
pobudek jednostki. Dokonując szczegółowej analizy obywatelskości, autorka 
wyselekcjonowała trzy jej elementy składowe, które poddane zostaną konkre-
tyzacji w dalszej części pracy. Są to: współzarządzanie, wspólnotowość oraz 
zaangażowanie obywatelskie. Z tej perspektywy szczególne zainteresowanie 
wzbudza kategoria działań społecznych i prac ukierunkowanych na zmiany 
społeczne. Jest to, według teorii K.J. Kennedy’ego, obywatelskość konstruktyw-
na. Interesująca jest też ta w rozumieniu M. Lewickiej oraz oczywiście modele 
obywatelskości J. Westheimera i J. Kahne’a. 

2. Obywatelskość w kontekście teoretycznych
koncepcji współzarządzania – local governance

Nowa koncepcja zarzadzania, która w ostatnich dekadach zdobyła dużą po-
pularność, nastawiona jest na współpracę aktorów publicznych i prywatnych. 
Zachęca ona do zainteresowania i przejmowania odpowiedzialności za środo-
wisko zamieszkania, a budując poczucie podmiotowości, pobudza jednocześ-
nie do obywatelskości. Przywołanie jej w niniejszym opracowaniu pozwala na 
zrozumienie znaczenia kooperacji i specyfi ki obywatelskości. 

40  A. Wiktorska-Święcka, Od obywatela dobrego do dojrzałego, Wrocław 2011, s. 378 i nast.
41  M. Michalewska-Pawlak, Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w kon-

cepcjach polityczno-programowych polskiej opozycji w latach 1980–1989, Gdańsk 2010, s. 32.
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Koncepcja współzarządzania

Kluczem do zwiększenia podmiotowości obywateli jest stworzenie im warun-
ków do rzeczywistego zaangażowania w konstruowanie życia publicznego we 
wszystkich jego wymiarach. Wzmacniając zatem mechanizmy społecznego 
uczestnictwa, można stworzyć obszar pozwalający na wyrażanie woli ogółu 
i kształtowanie obywatelskości. Warto zwrócić uwagę na to, że wraz z upły-
wem czasu zmianie ulega sposób sprawowania władzy lokalnej i kształtowanie 
się relacji pomiędzy władzą publiczną i obywatelami; wpływ na to mają m.in. 
czynniki ekonomiczne, polityczne i społeczne. Zgodnie z koncepcją zrówno-
ważonego rozwoju, uczestnictwo różnych środowisk społecznych w tworzeniu 
strategii rozwojowych i konkretnych przedsięwzięć służących osiąganiu celów 
jest zagadnieniem istotnym. A utrzymywanie sytuacji, w których debata nad 
rozwojem zamykałaby się do kręgu elit politycznych czy też biznesowych, nie 
jest bodźcem, który sprzyja wypracowaniu zmian społecznych i podnosze-
niu jakości życia. Modernizacja zarządzania publicznego jest podstawowym 
warunkiem przezwyciężania barier rozwojowych. Przeformułowanie trady-
cyjnych zasad polityki regionalnej i przejście od zhierarchizowanego systemu 
rządzenia do formy poziomo powiązanych sieci zarządzających opartych na 
dobrowolnej współpracy podmiotów publicznych i prywatnych zostało wymu-
szone przez czynniki zewnętrzne. 

Zainteresowanie sprawnym zarządzaniem w sferze publicznej w Polsce, 
przede wszystkim w organizacjach samorządowych, pojawiło się stosunkowo 
niedawno. Termin governance42 ma duże znaczenie i zauważyć można, że uży-
wany jest w wielu obszarach polityki, gospodarki oraz w kontekście rozwoju 
społeczeństwa, zarówno w nauce, jak i w praktyce. Koncepcja governance z ra-
cji tego, że obejmuje relacje pomiędzy rządem i społeczeństwem, nieodłącznie 
związana jest bezpośrednio z ustrojem demokratycznym. Governance uważane 
jest za pojęcie interdyscyplinarne, będące oznaką istotnych zmian w polityce 
i społeczeństwie. Jednocześnie, poprzez uwzględnienie przestrzeni społeczeń-
stwa obywatelskiego, otwiera nową perspektywę. Niejednokrotnie w debatach 
podkreśla się, iż rozważania w kategoriach governance stwarzają nowe ramy dla 
rozwoju demokracji. Znaczącym elementem tej koncepcji była ewolucja demo-
kracji deliberatywnej, nazywanej też partycypacyjną lub uczącą się. Powiązanie 
demokracji z dyskusją ma tradycję tak długą jak sama demokracja. Delibera-
tywny model demokracji stanowił w ciągu ostatnich dwudziestu lat dominu-
jący prąd w teorii demokratycznej. Demokracja ta odwołuje się głównie do 
aktywności obywatelskiej, która uznawana jest za główną wartość, posiadają-
cą potencjał uruchamiania innowacyjności środowisk lokalnych. Dlatego też 
demokracja partycypacyjna „nie jest demokracją elit, lecz opiera się na praw-

42  Governance to pojęcie, którego będę używać w oryginalnym brzmieniu, ponieważ w języku 
polskim żadne ze słów nie odzwierciedla w pełni jego znaczenia. 
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dziwym obywatelstwie; uczestnictwo obywateli w życiu publicznym przyczynia 
się do wykształcenia się prawdziwej wspólnoty demokratycznej, podzielającej 
takie wartości liberalne, jak wolność, równość, autonomia i samorealizacja”43. 
Demokracja ta miała umożliwić obywatelom większy udział i wpływ na spra-
wowanie władzy publicznej niż w ramach tradycyjnej demokracji bezpośred-
niej. Tym samym wpisane w nią było współuczestnictwo obywateli w pracach 
instytucji administracyjnych, które zarządzają politykami społecznymi. De-
mokracja partycypacyjna wiązała się także z rozwojem społeczności lokalnej 
i jej samorządności oraz idei partycypacji społecznej, dzięki której działania 
państwa poparte były większą akceptacją obywateli. Można zatem powiedzieć, 
że demokracja ta wymaga od członków społeczeństwa odnalezienia się w roli 
obywatela, zaangażowanego w życie polityczne oraz sprawy społeczne. Dobre 
rządzenie (good governance), do którego autorka odwoła się w dalszej części, 
uznaje partycypację społeczną za jedną z głównych zasad. 

Jest rzeczą oczywistą, że partycypacja i współdecydowanie obywateli w ży-
ciu publicznym nie powinny obejmować jedynie udziału w wyborach, ale prze-
jawiać się uczestnictwem w debatach publicznych, zebraniach, konsultacjach 
społecznych, a także w inicjowaniu działań na rzecz budowania wspólnoty lo-
kalnej, społeczeństwa obywatelskiego oraz dobrego demokratycznego państwa. 
Oczywiście można znaleźć także przeciwników takiej koncepcji; należy do nich 
m.in. austriacki ekonomista Joseph Alois Schumpeter, zwolennik elistycznego 
modelu demokracji, który krytykuje nadmierną partycypację obywateli w pro-
cesie rządzenia jako zjawisko utrudniające sprawne podejmowanie decyzji 
przez władzę44. Jego zdaniem demokracja jest metodą polityczną i urzeczywist-
nia się za pomocą przedstawicielstwa sprawowanego przez polityków wybiera-
nych w powszechnych wyborach. Tak zwana realistyczna teoria J. Schumpete-
ra, w klasycznej teorii demokracji niemająca zbyt dużego znaczenia, podkreśla 
rolę przywódców, którzy jako wyraziciele woli ludu realizują interesy grupowe. 
Krytykując partycypację, zwraca on uwagę na konieczność większego darze-
nia zaufaniem przedstawicieli władzy oraz powstrzymywania się od ich nega-
tywnej oceny i kontroli. Jedyną zasadną formą kontrolowania przedstawicieli 
władz winna być odmowa poparcia kandydatury w kolejnych wyborach. Roz-
powszechnienie tej teorii wiąże się z poddaniem jej krytyce. Utożsamiając de-
mokrację jedynie z wyborczą procedurą, ogranicza ona możliwości partycypa-
cyjne obywateli jako tych, którzy nieświadomi własnych interesów, nie potrafi ą 
ich rozpoznać, jednocześnie też nie są wykwalifi kowani do współuczestnictwa 
w procesie podejmowania decyzji. 

43  D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, 
Toruń 2012, s. 223.

44  Por. J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, Warszawa 
1995.
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Warto podkreślić, iż podstawę demokracji partycypacyjnej stanowi deli-
beracja, związana z krytyczną refl eksyjnością i samorefl eksyjnością. Dyskusja 
taka zasadniczo pogłębia wiedzę uczestników, rozwija ich odpowiedzialność 
oraz poczucie świadomości interesów innych osób, oraz pomaga wzbudzić za-
ufanie do odgrywania aktywnej roli w sprawach publicznych. Dzięki niej realne 
stają się autentyczne zaangażowanie i uczestnictwo możliwie wielu obywateli 
w rozmaitych sprawach publicznych. Demokracja taka wówczas to system op-
arty na kulturze prowadzenia sporów i argumentowania w ramach dyskursu 
publicznego. Nawiązuje to do teorii J. Habermasa, podkreślając znaczenie płyn-
nego, dynamicznego procesu „kształtowania opinii” w pozapaństwowej sferze 
publicznej. Demokracja jest więc „instytucjonalnie zabezpieczonymi formami 
powszechnej, publicznej komunikacji na temat problemów praktycznych”45. 
Obserwacja polskiej debaty publicznej na poziomie lokalnym wykazuje jej 
niedoskonałości. Jest ona związana ze „słabością kultury dyskursu, która ujaw-
nionych różnic i rozbieżności nie jest w stanie negocjować i asymilować”46. 
Niestety, pomimo upływu lat poziom demokracji partycypacyjnej, czyli zdol-
ność obywateli do kooperacji, jest w Polsce nadal niski. Współcześnie obser-
wować możemy, iż atrybuty demokracji i jej autentyczność zależą od praktyki 
społecznej, co wiąże się ze zwyczajami, normami i postawami tworzącymi się 
w codziennym życiu. Oznacza to, że demokracja nie jest czymś danym raz na 
zawsze, a raczej postrzegać należy ją jako niestałą i ulegającą licznym zmianom. 
„Demokracja jest procesem, staje się w trakcie wzajemnego oddziaływania 
na siebie, w toku wykonywania działań społecznych. Demokrację stwarzamy 
poprzez to, jak praktykujemy najważniejsze formy aktywności społecznej”47. 
W istocie tak, jak ją budujemy, tak samo możemy unicestwić. Założenia zwią-
zane z governance określają przestrzeń, która pozwala na tworzenie demokra-
tycznych struktur. 

Aspekty governance uzewnętrzniają się w koncepcjach wielu autorów, 
a samo governance stało się z biegiem lat dominującym podejściem do wyjaś-
niania procesów i przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom w kształtowa-
niu przestrzeni publicznej. Governance, według Huberta Izdebskiego, jest funk-
cją zarządzania złożonymi społecznościami poprzez koordynowanie działań 
podmiotów, które należą do różnych sektorów48. Celem są zatem procesy ko-
ordynacji działań pomiędzy rozmaitymi aktorami oraz wpływ na komunikację 
w kontekście demokracji deliberatywnej. Koncepcje te stają się odpowiedzią 
na przemiany zachodzące w otoczeniu jednostek terytorialnych, postulują bo-
wiem rzeczywistą poprawę przebiegu procesów decyzyjnych w sferze publicz-

45  J. Habermas, Teoria i praktyka. Wybór pism, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1983, s. 364.
46  B. Gąciarz, J. Bartkowski, Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość, 

Warszawa 2012, s. 199.
47  B. Gąciarz, Słabości i szanse demokracji w Polsce. Ład społeczny a rozwój demokracji w dobie 

modernizacji, w: Strukturalne podstawy demokracji, red. A. Rychard, Warszawa 2008, s. 85.
48  H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działania, Warszawa 2006, s. 27.
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nej. Cechą charakterystyczną governance są niehierarchiczne formy działania, 
partycypacja, tworzenie sieci społecznych i pluralistycznych ugrupowań. Swo-
isty przełom w reformowaniu sfery publicznej i rządów został wywołany przez 
czynniki polityczne, w głównej mierze związane z budowaniem społeczeń-
stwa obywatelskiego i z kształtowaniem nowego typu relacji między władzą 
a obywatelami49. W tych wzajemnych stosunkach zakłada się współdziałanie 
i obustronne dopasowanie. Rozwiązywanie współczesnych problemów w sfe-
rze publicznej wymaga połączonych i skoncentrowanych wysiłków zarówno 
administracji publicznej, jak i partnerów społecznych, ponieważ żadna ze stron 
nie rozwiąże trudności sama50. Powinny pojawić się tutaj procesy negocjowa-
nia i uzgadniania wspólnych decyzji, a nie tylko wprowadzanie porządku przez 
sztywne rozstrzygnięcia administracyjne lub pod wpływem mechanizmów 
rynkowych. 

W treściach nowych koncepcji zarządzania wyraźnie wzrasta zainteresowa-
nie relacją państwo–obywatel. Partycypacja w rządzeniu na poziomie wspólnot 
lokalnych przybiera różne formy. Jest ona powiązana z tworzeniem mechani-
zmów uczestnictwa w kształtowaniu polityk publicznych. Obywatele przestają 
być traktowani jedynie jako wyborcy i bierni konsumenci, a stają się współ-
decydentami. Zdaniem Jerzego Hausnera governance jako sposób społecznej 
koordynacji lub porządek społecznych działań zbiorowych implikuje uczestni-
ctwo w sprawowaniu władzy różnym podmiotom. Dzięki temu następuje uspo-
łecznienie polityk publicznych, a zwykli obywatele uzyskują możliwość stania 
się współdecydentami i autorami zarządzania oraz tworzenia dobra wspólnego. 
W odniesieniu do władzy politycznej, można by tu mówić o współrządzeniu, 
w związku jednak z tym, że termin governance jest silnie związany z kontekstem 
społecznym, właściwsze jest używanie określenia „współzarządzanie”51. Współ-
zarządzanie jest w znacznym stopniu reakcją na słabość państwa. Tym mianem 
określa się sposób koordynacji działań zbiorowych w obliczu narastania spo-
łecznej kompleksowości i zacierania granic terytorialnych i społecznych. 

Warto chociażby pobieżnie przyjrzeć się tym teoriom. Jedną z występujących 
we współczesnym świecie koncepcji teoretycznych jest public governance. To 
odpowiedź na new public management (nowe zarządzanie publiczne) i w pew-
nej mierze jest z nim zbieżna, choć warto zauważyć, że jest pojęciem znacznie 
szerszym, uwzględniającym otoczenie społeczno-polityczno-gospodarcze oraz 
kompleksowość relacji52. W nowym zarządzaniu publicznym chodzi o adapta-
cję metod planowania, organizowania i kontrolowania stosowanych w sektorze 

49  B. Kożuch, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004, 
s. 16–17.

50  D. Długosz, J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, 
Warszawa 2005, s. 12.

51  J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Kraków 2008, s. 402.
52  W. Szumowski, Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji, w: „Nauka 

i Zarządzanie. Management Sciences”, nr 4 (21), Wrocław 2014, s. 94.
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prywatnym do warunków zarządzania organizacjami publicznymi, z uwzględ-
nieniem ich efektywności i ekonomiczności. Public governance w praktycznych 
działaniach zaczęło pojawiać się w latach 90., zaleca ono rozwiązywanie prob-
lemów w sposób niestandardowy i innowacyjny oraz wyzwalanie inicjatywy 
wśród osób zaangażowanych w warte uwagi zagadnienia, które ich dotyczą. 
Oznacza to wspólne tworzenie sieci zależności i mechanizmów koordynacji 
działań zbiorowych. Koncepcja ta skupia się na takich kwestiach, jak zaangażo-
wanie interesariuszy, przejrzystość i równe traktowanie, etyczne oraz uczciwe 
postępowanie, rozliczalność i solidarność53. Kładzie to wyraźny akcent na par-
tycypację społeczną w procesie zarządzania publicznego. Partycypacja ta opie-
ra się na stałych interakcjach z interesariuszami, którymi mogą być obywatele, 
grupy interesów, ale też fundacje i stowarzyszenia społeczne oraz przedsiębior-
cy. Istotna jest tu też sama droga poszukiwania i osiągania wspólnych decyzji, 
czyli procesy, w trakcie których dochodzi do oddziaływania na siebie różnych 
obywateli jako interesariuszy, bez względu na ich rezultat. W tej koncepcji nie 
opisuje się systemu politycznego w kategoriach społeczeństwo – państwo – ry-
nek, a administrację publiczną traktuje się jako jednego z wielu aktorów działa-
jących na rzecz rozwoju społecznego. 

Inną koncepcją jest good governance. Podkreśla ona, że rządzenie jest dobre, 
jeśli alokuje i zarządza zasobami, biorąc pod uwagę wspólne problemy. Komisja 
Europejska w Białej Księdze na temat europejskiego zarządzania defi niuje ją 
poprzez następujące specyfi czne cechy: otwartość, partycypację, efektywność, 
rozliczalność oraz spójność54. Ten unijny dokument zaleca wdrożenie oraz 
upowszechnienie zasad dobrego rządzenia (good governance) przez instytu-
cje europejskie i administrację państw członkowskich. Idee good governance 
są ściśle związane ze znaną od dawna zasadą subsydiarności (pomocniczości). 
Pomocniczość jako norma prawna regulująca funkcjonowanie samorządu te-
rytorialnego obowiązuje w większości państw europejskich zgodnie z zapisami 
w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Zasada ta związana jest z powie-
rzaniem, przez organy władzy, wykonywania zadań publicznych podmiotom 
należącym do sfery społeczeństwa obywatelskiego, co pozwala na zbliżenie 
spraw publicznych bezpośrednio do obywateli i gwarantuje szybszy rozwój re-
gionalny. Oceniając ten kierunek działań, należy stwierdzić, że uwidacznia się 
tutaj dobra tendencja do przesuwania spraw publicznych w obszar odpowie-
dzialności obywateli. J. Hausner, defi niując good governance, pisze o działaniu, 
którego istotą jest wywoływanie zmiany społecznej i kreowanie elementów ładu 
społecznego55. 

53  H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 
2007, nr 1, s. 16.

54  European Governance. A White Paper, Commission of the European Communities, 
Brussels, 25.07.2001.

55  J. Hausner, Podstawy rządzenia interaktywnego, w: Studia z zakresu zarządzania publicznego. 
Materiały seminarium naukowego, red. J. Hausner, Kraków 2001, s. 11.
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Good governance „przechodzi obecnie w kolejne stadium, a mianowicie 
w responsive governance, czyli zarządzanie responsywne (wrażliwe, czułe, żywo 
reagujące, odpowiednie)”56. Charakteryzuje je ogólna otwartość administracji 
na rzecz nowych idei, potrzeb i oczekiwań oraz wszechstronna jawność działań 
rządowych. Koncepcja ta opiera się na zarządzaniu wieloma podmiotami (inte-
resariuszami), często skonfl iktowanymi z zamiarem wnoszenia jak największe-
go wkładu do interesu publicznego (np. poprawa skuteczności działań resocja-
lizacyjnych, wzrost bezpieczeństwa). W formule tej dużą wagę przywiązuje się 
do partycypacji społecznej, otwartości i przejrzystości57. Dlatego też znaczącą 
rolę odgrywają tu dobrowolnie zorganizowane grupy sąsiedzkie, grupy samo-
pomocowe i inne formy zaangażowania obywatelskiego. Ważna jest również 
odpowiedzialność, która wiąże się z posiadaniem kompetencji wyrażających 
się odpowiednim stanem poczucia świadomości i wrażliwości społecznej oraz 
przywództwa po stronie służby publicznej. Ponadto responsywność kładzie 
duży nacisk na refl eksyjność w odczytywaniu i zaspokajaniu potrzeb obywateli. 

Biorąc pod uwagę różne defi nicje governance i wychodząc z założenia, że 
zarządzanie można aplikować w każdym kontekście, zarówno prywatnym, jak 
i państwowym, można spostrzec, że odnosi się ono do poniższych zagadnień:

• reguł zarządzania, które kierują współpracą różnych aktorów (publicz-
nych, społecznych i prywatnych),

• mobilizacji aktorów poprzez różnorodne formy współzarządzania, takie 
jak: konsultacje i ruchy społeczne, partnerstwa publiczno-prywatne, bu-
dżet obywatelski,

• zmiany relacji poprzez łączenie zasobów pomiędzy sferą publiczną 
a prywatną,

• odejścia od postrzegania państwa jako takiego, w którym władza skupio-
na jest w jednym ośrodku (poszerzenie sfer demokratyzacji życia pub-
licznego). 

W tym kontekście warto dodać, że właściwe relacje pomiędzy społeczeń-
stwem a władzą na różnych jej szczeblach są o tyle istotne, iż sprzyjają roz-
wojowi wspólnoty lokalnej, co w nowoczesnym dynamicznie zmieniającym się 
świecie nie jest bez znaczenia. Pogłębiający się z upływem lat proces wycofy-
wania się obywateli ze sfery publicznej, oparty na dawnych wzorach społecz-
nikowskich, ugruntował osłabienie przejawów obywatelskości. Współczesna 
działalność społeczna w wielu przypadkach nosi znamiona indywidualizacji 
i często uznawana jest za oznakę przedsiębiorczości, a nie świadomej obywatel-
skości. Koncepcja governance w oczywisty sposób próbuje dokonać reorientacji 
polityki społecznej w kierunku oddolnych inicjatyw, uwzględniających lokalną 

56  H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Warszawa 2010, s. 45.
57  J. Szomburg, Od sztywnych procedur do 360˚ odpowiedzialności – czyli jak ewoluowała 

administracja publiczna w ciągu ostatnich 150 lat, „Pomorski Przegląd Gospodarczy” 2008,
nr 2 (37), s. 9.
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specyfi kę i potrzeby konkretnych zbiorowości terytorialnych58. Ponadto w jej 
trakcie mobilizacji podlegają zasoby ludzkie i zwiększona zostaje podmioto-
wość obywateli poprzez stwarzanie im warunków do rzeczywistego zaangażo-
wania w tworzenie i realizowanie polityki publicznej we wszystkich możliwych 
wymiarach. Należy pamiętać, że w celu forsowania efektywnej współpracy, 
oprócz zmiany świadomości i odpowiednich koncepcji, konieczne są zmiany 
strukturalne, programy szkoleniowe oraz znajomość dobrych praktyk w tym 
zakresie. 

Z punktu widzenia niniejszych rozważań kwestia ożywienia obywatelsko-
ści wydaje się najważniejsza. Jest to blisko powiązane z lokalnością, jako że to 
właśnie wiele małych inicjatyw lokalnych, a nie dużych projektów rozwojowych 
w skali makro, decyduje ostatecznie o jakości życia społeczności. Ważne też, by 
zdać sobie sprawę, że zapał obywateli daje szansę na urzeczywistnienie zmiany 
społecznej, a dzięki temu wpływa na podniesienie jakości życia w środowisku 
lokalnym. 

Local governance – współzarządzanie partycypacyjne na poziomie 
lokalnym

Koncepcja governance zapowiada osiągnięcie szczególnych sukcesów, zwłasz-
cza na poziomie lokalnym. Powstająca na poziomie lokalnych wspólnot i spo-
łeczności nowa jakość obywatelskiej świadomości uwidacznia się w działaniach 
praktycznych. W governance istotną rolę odgrywa współpraca pomiędzy róż-
nymi aktorami społecznymi, w tym w szczególności między władzą samorzą-
dową i obywatelami. Współdziałanie organów administracji publicznej z or-
ganizacjami pozarządowymi i popieranie ich uznać można dziś za standard 
nowoczesnego państwa, a współzarządzanie staje się obecnie nową formą 
demokracji. Aby local goveranance przyniosło pozytywne rezultaty dla dobra 
środowiska lokalnego (gminy), powinno się wziąć pod uwagę aspekty związa-
ne z: uwzględnieniem kontekstu lokalnego i dostępnych konstelacji aktorów 
społecznych, nastawieniem na efektywność wykorzystania zasobów, koordy-
nacją, przejrzystością, akceptacją, zorientowaniem na cel, rozwiązywaniem 
problemów, zorientowaniem na dobro ogólne, analizą skutków, ewaluacją, jak 
też uczeniem się na rzecz nowych konstelacji i procesów59. Nierzadko zaobser-
wować można jednak sytuację, gdy władzy i obywatelom trudno nawiązać kon-
struktywny dialog i w związku z tym podjąć wspólnie optymalizacyjne działa-

58  Por. K. Wódz, Kwestie społeczne – dialog – współrządzenie. Przyczynek do analizy dyskursu 
publicznego w Polsce, w: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska – Europa – Świat, red. 
W. Wesołowski, J. Włodarek, Warszawa 2005.

59  H. Hill, Urban Governance – Zum Wohle der Kommune, w: Brennpunkt Stadt. Festschrift  für 
Heinrich Mäding, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 2006, s. 155–172. 
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nia. Warto jednak podkreślić, że obywatele są podstawowymi, choć nie zawsze 
wprost widocznymi aktorami wzmacniającymi związek z demokracją lokalną. 
Mają oni wpływ na tworzenie rozwoju regionalnego w działaniu. Często jednak 
obywatele i władza zapominają, że wspólnie dążą do realizacji tożsamego celu, 
jakim jest rozwój lokalnej społeczności. 

Współpraca jest niezbędną częścią stabilnej demokracji, stanowi szansę 
własnego rozwoju osobowego oraz ważny fundament dobrze rozwijającej się 
społeczności lokalnej i kraju. Samorząd nie powinien być utożsamiany tyl-
ko z władzą, lecz bardziej ze wspólnotą samorządową rozumianą jako grupa 
mieszkańców. Wyniki badań Barbary Gąciarz i Jerzego Bartkowskiego potwier-
dzają, że jeśli w percepcji społecznej działania samorządu skierowane są na cele 
dobra wspólnego, mają poparcie mieszkańców i realizują społecznie aprobowa-
ne intencje, a w jego ramach występuje współpraca różnych aktorów, to wzra-
sta szansa na powstanie dobrego klimatu dla rozwoju lokalnego60. Dziś już nie 
trzeba nikogo przekonywać, że udział mieszkańców w zarządzaniu sprawami 
lokalnymi pozwala sprawniej rozwiązywać problemy i zwiększa integrację spo-
łeczną. Natomiast dla władz lokalnych współpraca jest szansą na zbudowanie 
porozumienia z mieszkańcami, i tym samym na zwiększenie zaufania do rzą-
dzących. W Polsce znaleźć można wiele przykładów efektywnej i odpowiedzial-
nej współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi, czego dowodem są 
z pewnością opisy działań na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP61. Warto 
jednak pamiętać, że skuteczna organizacja środowiska lokalnego często wyma-
ga stosownego wsparcia.

Pośród wielu form współpracy warto zwrócić uwagę na rodzaj publiczno-
-prywatnych partnerstw terytorialnych, tzw. Lokalnych Grup Działania (LGD), 
które odegrały ważną rolę w rozwoju obszarów wiejskich. Powstały one w okre-
sie 2004–2006 w konsekwencji realizacji Programu Pilotażowego Leader+, któ-
rego priorytetem było tworzenie partnerstw oraz współdziałania trzech sekto-
rów: publicznego, prywatnego i pozarządowego. LGD zrzeszają przedstawicieli 
lokalnych organizacji oraz mieszkańców lokalnej społeczności, a ich nadrzęd-
nym celem jest aktywizacja oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału ob-
szarów wiejskich. Ich działanie sprzyja budowaniu kapitału społecznego na 
wsi i stwarza płaszczyznę dla współpracy. Ponadto forma takiej partycypacji 
obywateli spełnia istotne dla mieszkańców kryterium konkretności działań 
i bezpośredniości wpływu rezultatów na poprawę warunków życia własnego 
regionu62. Obecnie w Polsce działa najwięcej lokalnych grup działania spośród 
wszystkich krajów Unii Europejskiej; jest ich 33663. 

60  B. Gąciarz, J. Bartkowski, Samorząd a rozwój, dz. cyt., s. 341.
61  Współpraca na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Witryna obywatelska, Warszawa 2014, 

s. 3.
62  B. Gąciarz, J. Bartkowski, Samorząd a rozwój, dz. cyt., s. 315.
63  Katalog LGD – Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich, Warszawa 

2012, s. 3.
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Istotne miejsce wśród wielu form współpracy zajmuje inicjatywa lokalna. 
Łączy się ona z dwoma wymiarami obywatelskiego zaangażowania na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnej64. Pierwszy to partycypacja mieszkańców w rzą-
dzeniu wspólnotą, drugi – aktywność społeczności lokalnych w realizacji zadań 
publicznych, które związane są z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców. Jest to stosunkowo nowa forma realizująca zasadę partnerstwa i dająca 
mieszkańcom możliwość sformalizowanej współpracy. Do jej wprowadzenia 
przyczyniła się nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie z 22 stycznia 2010 roku65. Przy inicjatywie zakłada się, że obywatele 
sami identyfi kują problemy, określają propozycje, jak je rozwiązać, i występu-
ją z nimi do władz samorządowych. W ramach inicjatywy można złożyć pi-
semny wniosek o wykonanie zadania publicznego do jednostki organizacyjnej 
samorządu terytorialnego, która ocenia zasadność propozycji. Decyzja samo-
rządu oparta jest na obiektywnie znanych wszystkim zasadach oceny, w któ-
rych w szczególny sposób uwzględnia się potrzebę społeczną i zaangażowanie 
obywatelskie. Przy urzeczywistnianiu tego typu inicjatywy lokalnej niezbędny 
jest bowiem udział społeczności lokalnej, co oznacza, że mieszkańcy nie tylko 
zgłaszają wniosek, ale również deklarują współudział w jego realizacji. Może on 
oznaczać świadczenie pracy społecznej, wsparcie pieniężne lub rzeczowe. Każ-
da forma zaangażowania mieszkańców jest ważna, należy jednak podkreślić, 
że szczególne znaczenie przypisuje się inicjatywie społecznej, która jest sed-
nem wspólnej realizacji zadania z samorządem. Godne podkreślenia jest to, 
iż inicjatywa daje początek bezpośredniej realizacji zadań publicznych zaspo-
kających potrzeby mieszkańców i wspomaga rozwój rzeczywistych wspólnot. 
Podstawą ustawowej inicjatywy lokalnej jest wspólne działanie jednostek sa-
morządu terytorialnego i mieszkańców. W związku z tym stanowi ona najwyż-
szą formę partycypacji, w której obywatele biorą odpowiedzialność za realizację 
przedsięwzięcia. 

W środowiskach wiejskich dopełnieniem inicjatywy lokalnej są również, 
wprowadzone w 2009 roku, fundusze sołeckie, czyli forma budżetu partycypa-
cyjnego, w której pieniądze publiczne w budżecie gminy zagwarantowane są na 
wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. 
„Są one swego rodzaju poligonem dla budżetu obywatelskiego, a sensownie 
skoordynowane z działaniami podejmowanymi w ramach inicjatyw lokalnych 
powinny wzmacniać efekt partycypacji w duchu racjonalnego gospodarowania 
środkami publicznymi”66. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(MSWiA) donosi, że w latach 2009–2013 w 55% gmin utworzono fundusz so-
łecki, a w 2015 roku w 65% gmin. W 2016 roku budżet sołecki realizowany 

64  Inicjatywa lokalna krok po kroku, red. A. Czarkowska, P. Sędziak, K. Strycka, Warszawa 
2013, s. 11.

65  Dz.U. z 2010 r., nr 28, poz. 146, rozdz. 2a.
66  Inicjatywa lokalna krok po kroku, dz. cyt., s. 14.
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będzie w ponad 68% gmin, w których funkcjonują sołectwa. Biorąc pod uwagę 
liczbę gmin, w których sprawnie działa fundusz sołecki, można stwierdzić, że 
uwzględnia on oczekiwania społeczności wiejskich. Dane te świadczą o znacz-
nym wzroście aktywności społecznej i obywatelskiej na terenach wiejskich 
i pokazują, że fundusz sołecki zwiększa udział społeczności lokalnej w progra-
mowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. Taka współpraca prowadzi 
do zrównoważonego rozwoju środowisk lokalnych, pomaga wyłaniać liderów 
społecznych i przyczynia się do budowania kapitału społecznego.

Charakterystyczne dla współczesnej administracji publicznej jest poszuki-
wanie rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie; w tej materii zdecydo-
wano się zastąpić government koncepcją governance, widoczne jest odejście od 
hierarchicznych struktur zarządzania na rzecz konstrukcji sieciowych w zarzą-
dzaniu lokalnym. Szerokie włączanie obywateli i ich organizacji do procesów 
podejmowania decyzji stawia nowe wyzwania władzom lokalnym, ale stwarza 
także szanse na efektywniejsze zarządzanie. Local governance, czyli współza-
rządzanie na poziomie lokalnym, wykorzystuje formy współpracy i dialogowej 
komunikacji, zakłada zarządzanie partycypacyjne władz oraz wykraczającą da-
leko poza obszar polityki współpracę w sferze publicznej. Wprawdzie warun-
ki pozwalające na realizację local governance dalekie są jeszcze od idealnych, 
dają jednak podstawę do ekspansji systemu współzarządzania na terenie Polski. 
W ten sposób tworzone jest dobro wspólne i pozyskiwany kapitał społeczny do 
działań lokalnych. Koncepcja współzarządzania pozwala na kształtowanie cen-
nych zachowań i postaw obywatelskich, uruchamiając i rozszerzając możliwości 
uczestnictwa zwykłych obywateli, wspierając dzięki temu samoorganizację śro-
dowiska lokalnego. Dodatkowo kreuje to szansę dla osób aktywnych stania się 
bardziej odpowiedzialnymi, umożliwiając im jednocześnie samorealizację. Bez 
wątpienia można stwierdzić, że działania realizowane na płaszczyźnie lokalnej 
stwarzają realistyczne szanse pozwalające na wspieranie lokalnej demokracji, 
poprzez uczynienie działań publicznych bardziej zrozumiałymi dla obywateli 
oraz lepiej odpowiadającymi na ich potrzeby. 

3. Obywatelskość jako wyraz wspólnotowości 

Z uwagi na to, iż niniejsze rozważania sytuują obywatelskość przede wszystkim 
na szczeblu lokalnym, w obrębie wspólnot, warto bliżej przyjrzeć się zjawisku 
wspólnotowości. To właśnie na poziomie gmin, jako podstawowych jednostek 
samorządu terytorialnego, w ramach różnych wspólnot każdy obywatel ma naj-
większe możliwości wpływu na zmianę otaczającej go rzeczywistości społecz-
nej. Rozważania nad problematyką budżetu i zaangażowania obywatelskiego 
wiążą się z pojęciem „wspólnoty”, odnosząc się do fundamentalnej działalności 
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ludzkiej w aspekcie współistnienia. Udział w działaniach lokalnych świadomie 
buduje przynależność do grupy.

Wspólnotowość rozumiana tu będzie jako celowe dążenie do tworzenia 
wspólnot. Obecne toczące się debaty dotyczą zarówno wymiarów, jak i znacze-
nia wspólnot w ponowoczesnym społeczeństwie. Zasadniczo wszystkie grupy 
społeczne można podzielić na wspólnoty i zrzeszenia. Taka klasyfi kacja organi-
zacji społecznej wyłania się m.in. z dzieła niemieckiego klasyka socjologii Fer-
dinanda Tönniesa, który w XIX wieku wyróżnił dwie formy życia społecznego: 
wspólnoty (Gemeinschaft ) i stowarzyszenia (Gesellschaft )67. Dokonał on podzia-
łu grup, biorąc jako kryteria wolę tkwiącą w osobowości człowieka i typ więzi 
społecznych. Jego zdaniem istnienie grup społecznych zrodziło się w wyniku 
występowania wśród ludzi potrzeby łączenia się z innymi i wchodzenia z nimi 
w różnego rodzaju zależności. Według Tönniesa wyróżnić można dwa rodza-
je woli: wolę naturalną (Wesenwille) oraz wolę arbitralną (Willkür)68. Pierwszy 
rodzaj tkwi w naturze człowieka i wyraża harmonię i jedność myślenia; naj-
częściej jest to wola spontaniczna, instynktowna, irracjonalna, wyrażająca się 
w uczuciach i popędach osób. Wola ta sprawia, że ludzie poświęcają swój czas 
i dedykują pomoc innym. Natomiast wola arbitralna jest racjonalna, manifestu-
je dominację intelektu nad emocjonalno-popędowymi elementami osobowo-
ści. Wola ta jest także w pełni świadoma i nastawiona na formułowanie celów 
i środków dostosowanych do działań podejmowanych przez osoby. W swoich 
rozważaniach Tönnies wychodzi od określenia „związku” utworzonego na 
podstawie stosunków wzajemnej afi rmacji, czyli takich, które służą aprobacie 
i zachowaniu cudzej woli. Związkiem nazywa on grupę rozumianą jako isto-
ta lub rzecz o spójnym działaniu wewnętrznym i zewnętrznym. To właśnie 
związek tworzony przy udziale woli naturalnej stanowi o powstaniu wspólno-
ty (Gemeinschaft ) opartej na stosunkach pokrewieństwa, związków rodowych, 
przyjaźni bądź też sąsiedztwa. W takim ujęciu członkiem wspólnoty stają się 
wszyscy przez sam fakt urodzenia się w określonym środowisku społecznym. 
Pojawiające się tu więzi społeczne oparte są na bezpośrednich kontaktach, na 
wzajemnym zaufaniu i solidarności, czy też poczuciu braterstwa. Sygnalizuje 
to, iż działania we wspólnocie wynikają z poczucia jedności, a osoby żyjące 
w niej i włączone w system współpracy należą niejako do siebie. Tak zarysowa-
na struktura wspólnoty podkreśla znaczenie relacji „twarzą w twarz” tworzo-
nych w grupach na podstawie emocji i uczuć. Oznacza to, że ktoś należący do 
wspólnoty ma prawo oczekiwać, że w trudnych sytuacjach otrzyma wsparcie. Ta 
„wspólność” obejmuje szeroki zakres spraw, takich jak wspólne dobra, wspólne 
przykrości, wspólni wrogowie69. Istotę wspólnoty stanowi realne i organiczne 
życie i zgodnie z defi nicją, wspólnota jest możliwa wśród wszystkich istot ży-

67  F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1988, s. 21.
68  Tamże, s. 123.
69  Tamże, s. 46.



Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej38

jących. Z kolei wola arbitralna, czyli racjonalna kalkulacja, przyczynia się do 
powstania stowarzyszeń (Gesellschaft ), które uwarunkowane są umowami spo-
łecznymi i zakładają instrumentalny cel. Dlatego też stowarzyszenia łączą lu-
dzi jedynie w aspekcie wykonywania przez nich określonych ról społecznych. 
Jednocześnie wola ta umożliwia ludziom osiągnięcie wolności i możliwość 
samodzielnego formułowania własnych celów. Tönnies za bardziej naturalne 
dla człowieka uznał społeczeństwo zdominowane przez wspólnoty, a nie przez 
stowarzyszenia, które angażują jedynie cząstkę osobowości swoich członków. 
Niemniej był przekonany, że wraz z rozwojem społeczeństwa kapitalistycznego 
ludzkość podlega ewolucji od wspólnoty do stowarzyszenia. Naszkicowane tu 
podejście Tönniesa pokazuje, że terminami wspólnota i stowarzyszenie posłu-
giwano się do analizy rozwoju społecznego i miały one charakter typologiczny, 
w którym oba pojęcia tworzyły typy idealne. We współczesnych badaniach nad 
naturą społeczności ludzkich, w tym wspólnot, często stosuje się koncepcję Ge-
meinschaft , poszukując podobnych jak tam więzi społecznych i wykorzystując 
je do opisu stosunków społecznych. Teoria niemieckiego socjologa należy więc 
do klasycznych koncepcji, do których odwołują się współcześni komentatorzy 
relacji społecznych. 

Zygmunt Bauman zaproponował rozumienie wspólnoty, w kontekście pro-
cesów globalnych, jako świata, w jakim się nie znajdujemy, ale w jakim „chcie-
libyśmy osiedlić się na stałe lub do jakiego chcielibyśmy powrócić”70. W istocie 
jest ona kojarzona pozytywnie z przeżyciami, których chcielibyśmy doświad-
czyć, m.in. z harmonią interesów, stabilnością, przejrzystością, bezpieczeń-
stwem, bliskością relacji, jednakowymi pragnieniami czy też wzajemną sym-
patią i zrozumieniem. W tym kontekście nieuchronnie rodzi się pytanie, czy 
wspólnota nie jest dziś utopią? Wspólnota, zdaniem Baumana, wymaga zaan-
gażowania i działań, a to z kolei przyczynia się do wytwarzania się więzi spo-
łecznych i przekłada na trwałość wspólnoty71. Oznacza to, że jeśli więzi tworzą 
wspólnotę, to poczucie wspólnotowości przejawia się w postępowaniu na rzecz 
społeczności lokalnej. W związku z dążeniem do poczucia przynależności wiele 
osób tęskni za wspólnotą i zmierza do bycia w niej w nadziei, że wspólnota zaj-
mie się ich problemami, otoczy opieką, a w potrzebie udzieli pomocy. 

W ujęciu socjologicznym pojęciem „wspólnota” przyjęło się określać zbio-
rowość zamieszkującą na wspólnym terenie, w ramach której ludzie przeważ-
nie znający się nawzajem realizują większość swojego życia w owej aktywności, 
obdarzają ją silną identyfi kacją i czynią elementem własnej, indywidualnej toż-
samości72. Aktualnie terytorium jako podstawa tworzenia związków wspólno-
towych pełni dwojaką funkcję: z jednej strony może pozostawać czynnikiem 

70 Z. Bauman, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Kraków 
2008, s. 8.

71  Tamże, s. 133.
72 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2009.
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integracji, z drugiej służyć ewolucji powiązań ponadlokalnych73. Warto pod-
kreślić, że obecnie kryteria przestrzenne przestają mieć decydujące znacze-
nie w charakteryzowaniu wspólnot. Funkcjonując bez granic geografi cznych, 
wspólnoty często przyjmują granice symboliczne wyrażane poprzez interakcje, 
co w praktyce stanowi symbol, którego celem jest stworzenie granicy. „Udział 
w rytuałach i innych praktykach integracyjnych wzmacnia świadomość różni-
cy między członkami grupy i outsiderem (…). Granice są konstruktami men-
talnymi, wyobrażeniowymi, symbolicznymi”74. Oczywiście łatwo zauważyć, 
że nie każda zbiorowość zasługuje na miano wspólnoty. Pojawia się tutaj też 
wiele pytań, chociażby czy kryterium przynależności winno wiązać się z indy-
widualnym wyborem, czy pozostawać poza osobistym wpływem? Czy w życiu 
powinniśmy tworzyć wspólnoty, czy raczej dołączać do już istniejących? Czy 
wspólnoty są zobowiązane do pozostawania otwartymi i zachowania wspólno-
towej autonomii? 

Aby móc powiedzieć, iż członkowie jakiegoś społeczeństwa są związani 
ze sobą poczuciem wspólnotowości, należałoby uznać, iż „pojmują oni włas-
ną tożsamość – podmiotu, a nie tylko przedmiotu ich uczuć i aspiracji – jako 
określoną do pewnego stopnia przez wspólnotę, do której należą”75. Dla nich 
wspólnota opisuje nie tylko to, czym oni dysponują jako współobywatele, lecz 
także to, kim są; nie tyle pewną więź, którą wybierają (jak w dobrowolnym 
stowarzyszeniu), ile raczej związek, jaki odkrywają; nie tylko pewien atrybut, 
lecz czynnik konstytuujący ich tożsamość. Zauważyć trzeba, że istnieje związek 
pomiędzy pojęciami wspólnota i tożsamość. W tym sensie można rzec, iż źród-
ło tożsamości obywateli jest wspólnotowe, a ich interesy zależą od wspólnoty. 
Kształtująca się w ten sposób tożsamość jest jednocześnie lokalna i globalna. 
Aby jednak odegrać rolę w tworzeniu własnej tożsamości, wskazane jest posił-
kowanie się refl eksją, sama wola bowiem nie jest wystarczająca. Konieczne jest 
też dysponowanie „zdolnością do samowiedzy” i zdolnością do „podmiotowo-
ści czynnej w sensie kognitywnym”76, czyli ustalenie granic jaźni, odróżniania 
podmiotu od sytuacji, w której się znajduje, oraz kreowania w ten sposób włas-
nej tożsamości. 

Koncepcję tę określa się jako konstytutywistyczną, duże znaczenie odgrywa 
w niej forma rozumienia samego siebie wpływająca na konstytutywną składo-
wą podmiotowości, po części kształtująca tożsamość. W tym podejściu dobro 
wspólne postrzegane jest jako coś, co przenika osobę, sięgając do istoty rzeczy, 
i wiąże się nie tyle z jej odczuciami, ile ze sposobem rozumienia siebie. 

73  P. Starosta, Fragmentaryzacja więzi społecznej i rekonstruowanie wspólnoty w dobie 
globalizacji, „Przegląd Socjologiczny” 2003, t. 52 (2).

74  E. Frazer, Th e Problems of Communitarian Politics. Unity and Confl ict, Oxford 1999, s. 81, cyt. 
za: D. Łucka, Marzenia o wspólnocie: retrospektywna fi kcja czy wizja przyszłości? Komunitariańska 
koncepcja wspólnoty, „Studia Socjologiczne” 2011, nr 4 (203), s. 35.

75  M.J. Sandel, Liberalizm a granice sprawiedliwości, tłum. A. Grobler, Warszawa 2009, s. 231.
76  Tamże, s. 234.
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Odwołując się do historyka myśli politycznej Quentina Skinnera, można 
zauważyć, że udało mu się stworzyć spójną wizję związku pomiędzy jednostką 
a wspólnotą, w której za najważniejsze uznane zostało pojęcie dobra wspól-
nego. Wizja ta znajduje odzwierciedlenie w idei liberalizmu republikańskiego, 
który jest remedium na indywidualizm oraz negatywną wolność. Jego zdaniem 
istnieje ścisły związek pomiędzy aktywnym uczestnictwem w życiu publicz-
nym (nazywany też aktywną obywatelskością), mającym za zadanie utrzyma-
nie i pielęgnowanie wspólnego dobra, a indywidualną wolnością obywateli 
urzeczywistniających swoje prywatne wizje życiowe. Wiąże się to z faktem, iż 
„indywidualna wolność może być zapewniona jedynie w szczególnej formie 
samorządowej wspólnoty”77. Dla Skinnera realizacja indywidualnych intere-
sów jest więc zależna od wypełniania publicznych powinności. Taka sytuacja 
może funkcjonować w republice, w której obywatele, zachowując swoje prawa 
indywidualne, mają szansę poczuć się częścią większej całości, czyli wspólno-
ty. Co ciekawe, różne praktyki wspólnoty republikańskiej przyczynić się mogą 
do wzmacniania rozwoju obywateli. Wspomniane u Skinnera dobro wspólne 
przyjmuje w kontekście wspólnoty różne rozumienia. Zdaniem Roberta Dahla 
„podobnie jak dobro osoby to coś więcej niż «dobro» jakiejkolwiek szczególnej 
jej części (…), dobra ogólnego nie da się więc zredukować do dobra osób two-
rzących zbiorowość”78. W świetle tego nie należy rozumieć dobra wspólnego 
na sposób organicystyczny, gdyż zmniejsza to autonomię osób uczestniczących 
w życiu społecznym i może spowodować powstawanie praktyk niedemokra-
tycznych. Niewątpliwie jednak można zgodzić się z Michaelem Novakiem, 
który uznaje, że „istota dobra wspólnego polega w praktyce na zapewnieniu 
w życiu społecznym korzyści płynących z dobrowolnej współpracy”79. Wyni-
ka z tego, iż dobro wspólne powstaje przy okazji realizacji celów życiowych 
członków wspólnoty, a nie jako z góry założony cel przyjmowany przez wszyst-
kich. W tym sensie odpowiednia dla ludzi wspólnota to taka, która pozwala na 
rozwój wszystkich swoich członków i sprzyja przy tym wzmacnianiu wolności 
osobistej. 

Trzeba zaznaczyć, że termin wspólnota w ciągu ostatnich lat wyraziście 
zmienił swoją konotację. Przeobrażenia w strukturze społecznej, jako rezultat 
procesów związanych z życiem w warunkach ponowoczesności, rozpoznawal-
ne są przede wszystkim w sposobie funkcjonowania jednostek żyjących na co 
dzień w określonych społecznościach lokalnych. W ramach przekształcania 
społeczeństwa powstają często grupy, które nie mają charakteru naturalnych 
wspólnot. Trzeba jednak też stwierdzić, że charakteryzowanie wspólnoty po-

77  Q. Skinner, Th e Idea of Negative Liberty: Philosophical and Historical Perspective,
w: Philosophy in History, red. R. Rorty, J.B. Scheewind, Q. Skinner, Cambridge 1984, s. 195, cyt. 
za: A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota?, dz. cyt., s. 32.

78  R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1995, s. 107.
79  M. Novak, Wolne osoby i dobro wspólne, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków 1998, s. 109.
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przez nienaruszalne więzi międzyludzkie oraz autonomię jej składników wy-
daje się dziś nieaktualne. Można odnieść wrażenie, iż forma ta coraz częściej 
zanika we współczesnych społeczeństwach. Według Tomasza Szlendaka, „na 
społecznym «placu budowy» pozostają dzisiaj głównie indywidualne związki 
z innymi, ponieważ wspólnotę dotknęła erozja i nie stanowi ona już dla więk-
szości łącznika z innymi”80. Czyżby typowe dla wspólnot cechy przestały mieć 
dzisiaj znaczenie? Czy stabilność, zakorzenienie, trwałe więzi, bliskość, wspól-
na historia i przynależność zostaną wkrótce zastąpione przez całkowite zapo-
minanie o przeszłości i tradycji, tymczasowość, dystans oraz płytkość relacji? 
Czy pojęcie wspólnota staje się anachronizmem? Jakie znaczenie zyskują obec-
nie wolność, indywidualne interesy i zaspokajanie swoich własnych potrzeb 
i ambicji?

W tym kontekście można jednak zauważyć, że w codziennym funkcjono-
waniu uspołecznienie jednostki zakłada jej współdziałanie i podtrzymywanie 
więzi społecznych o różnym charakterze81. Współczesne wspólnoty koncentru-
ją się zarówno wokół realizacji określonych celów, jak i znaczących dla osoby 
funkcji. Na tym polu każdy może indywidualnie decydować i wybrać, czy chce 
przynależeć do określonej wspólnoty i jak silna jest potrzeba zaangażowania się 
w jej działania. Z tej perspektywy wynika, że nie bez znaczenia pozostaje fakt 
istnienia i tworzenia wciąż nowych wspólnot obywatelskich. Inicjatywy tego 
typu nadal mają jednak charakter enklawy. Jeśli chodzi o wspólnoty obywa-
telskie, to powstają one w społecznościach, wykorzystując najczęściej „zasoby 
lokalne”. Pojęcie to wyznacza z jednej strony aktualną kondycję społeczności 
lokalnej, z drugiej zaś jej potencjał wyrażający się w sprawności rozwiązywania 
problemów w społeczności lub intensyfi kacji rozwoju lokalnego82. W związ-
ku z tym zasoby lokalne uważane są za zjawisko dynamiczne, a na zmianę ich 
stanu wpływają działania podejmowane w społeczności oraz przekształcenia 
zachodzące wokół społeczności lokalnej (takie jak: zmiany migracyjne, ustrojo-
we, ekonomiczne, polityczne). Podstawowym zasobem lokalnym jest istnienie 
silnej infrastruktury obywatelskiej na poziomie lokalnym83. Infrastruktura ta 
pojmowana jest jako wszechstronna kompozycja interakcji jednostek i grup, 
poprzez którą podejmowane są decyzje i rozwiązywane problemy. Stan i jakość 
tej infrastruktury oddają z kolei poziom współpracy wśród obywateli, ich zaan-
gażowanie w dyskurs publiczny oraz ich relacje względem siebie. Współcześnie 

80  T. Szlendak, Nefemerydy w morzu sieciowym. Ucieczka od emocji z klatki postprywatności, 
„Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 1–2, s. 106.

81  M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004, s. 330.
82    B. Lewenstein, Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich 

wizji społeczności lokalnych, w: Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, 
Warszawa 2006, s. 225.

83  Th e Civic Index, Measures Your Communityʼs Civic Healts Community Life, Denver, 
CO 1992, cyt. za: B. Lewenstein, Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę 
obywatelskich wizji społeczności lokalnych, w: Oblicza lokalności, dz. cyt., s. 227.
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uważa się, iż możliwe jest budowanie pozytywnych związków ze społecznością, 
które mają naturę pozapersonalną i koncentrują się wokół wspólnych intere-
sów i zadań łączących mieszkańców między sobą84. Takie powiązania tworzą się 
w konsekwencji realizacji wspólnych działań, których celem jest urzeczywist-
nienie zbiorowych interesów związanych z rozwojem społeczności lokalnych. 
Oznacza to, iż obywatele nie muszą nawiązywać więzi bezpośrednich, w celu 
wytworzenia na ich podstawie związku z miejscem zamieszkania i poczucia 
odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie społeczne. Mamy tu zatem do 
czynienia raczej z więziami pośrednimi, które wywierają jednak niebagatelny 
wpływ na budowę niesformalizowanej wspólnoty. Pojawiające się tu współdzia-
łanie wynika z różnych form kontaktów między poszczególnymi mieszkańcami 
i grupami, które zachodzą wewnątrz społeczności. Wzbudzenie zaintereso-
wania obywateli kooperacją na rzecz środowiska lokalnego nie jest zazwyczaj 
zdarzeniem samoistnym. W celu wywołania zaangażowania obywateli należy 
doprowadzić do:

• identyfi kacji najbardziej istotnych problemów, z jakimi zmagają się 
mieszkańcy,

• poznania ich preferencji w kwestii sposobów rozwiązywania tych prob-
lemów i gotowości ich osobistego zaangażowania się w te działania,

• identyfi kacji liderów, którzy mogliby zachęcać do współdziałania,
• wyjaśniania mieszkańcom przyczyn, skutków i możliwych sposobów 

rozwiązywania problemów, 
• zyskania przychylności mieszkańców dla działań zmierzających do 

osiągnięcia celów uznanych za ważne,
• włączania mieszkańców w rozwiązywanie konkretnych problemów lub 

załatwianie określnych spraw85. 
Warunku sukcesu, czyli w tym przypadku zwiększenia zaangażowania oby-

wateli w proces samoorganizowania się, doszukiwać się można w wielu aspek-
tach życia społecznego. Z pewnością jednak znaczącą rolę ogrywają tu lokalni 
liderzy. Brak w społeczności lokalnej osób, których cechy czynią je wyraziciela-
mi dążeń i interesów większej zbiorowości, przyczynia się do pasywności, braku 
zaangażowania w sprawy inne niż te dotyczące własnych interesów86. Natomiast 
istnienie takich liderów pociąga za sobą wzrost zaangażowania mieszkańców, 
podobnie jak rozpoznawanie potrzeb mieszkańców i budowanie na tej podsta-
wie strategii rozwoju i programów ich realizacji. 

Z całą pewnością ważnym komponentem zasobów lokalnych, umiejscowio-
nych w relacjach międzyludzkich, są więzi społeczne oparte na zaufaniu spo-

84  R.J. Chashin i in., Building Community Capacity, New York 2001, s. 10–14, cyt. za:
B. Lewenstein, Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich wizji 
społeczności lokalnych, w: Oblicza lokalności, dz. cyt., s. 228.

85  J. Hausner, J. Górniak, S. Kołdras, S. Mazur, R. Paszkowska, Komunikacja i partycypacja 
społeczna, Kraków 1999, s. 41–42.

86  D. Kijowski, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnie-
nia ogólne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2, s. 13.
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łecznym. Jest ono niezbędne przede wszystkim dlatego, iż buduje fundamenty 
współpracy obywatelskiej; bez niego wyraźnie zmniejsza się wiara w sens dzia-
łania zespołowego, a ludzie stają się aspołeczni. „Zaufanie to oczekiwanie god-
nego postępowania innych – ludzi, instytucji, organizacji – wobec nas, liczenie 
na ich kompetencje, uczciwość, prawdomówność”87. Polacy posiadają zaufanie 
głównie do grupy własnej, predestynuje to do podejmowania w niej współpra-
cy, ale utrudnia kooperację z innymi. Dużym zagrożeniem dla zaufania jest 
natomiast cynizm, czyli „rozpowszechniona podejrzliwość, nieufność, przy-
pisywanie innym najniższych motywów, doszukiwanie się wszechobecnych 
spisków czy układów”88. To właśnie zaufanie społeczne może przyczynić się 
do rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. W celu podniesienia jego poziomu 
należy budować transparentny system prawny, zwiększać przejrzystość organi-
zacji społecznej, dbać o swojskość i bliskość otoczenia, zwłaszcza poprzez od-
powiedni sposób zachowania tych, którzy reprezentują instytucje w kontaktach 
z obywatelami89. Wydaje się, że na poziomie lokalnym założenia te są bliższe 
rzeczywistości, i dlatego łatwiej wprowadzić je w życie. Na potwierdzenie tych 
słów warto przytoczyć wyniki badań, które dowodzą, że znacznie większym 
zaufaniem niż władze centralne cieszyły się władze lokalne, którym ufała co 
druga osoba. Najbardziej włodarzom lokalnym ufali mieszkańcy wsi (ok. 59%) 
oraz małych miast (ok. 50%)90. W ten sposób wspólnota lokalna staje się re-
alnym bytem w polityce publicznej i kształtuje trwałą pozycję w zarządzaniu 
sprawami dotyczącymi bezpośrednio obywateli.

W badaniach nad wspólnotą pojawia się wiele odmiennych podejść teore-
tycznych, które koncentrują się wokół takich pojęć, jak: przestrzeń, wspólne 
powiązania (więzi) lub społeczne interakcje. W kontekście tych rozważań war-
to wspomnieć m.in. o podejściu interakcyjnym, w którym kładzie się nacisk 
na dynamikę procesu wydarzeń lokalnych, czyniąc partycypację naczelną kate-
gorią integrującą społeczność lokalną i jednocześnie tworzącą wspólnotę. Jego 
głównymi przedstawicielami byli Harold F. Kaufman i Kenneth P. Wilkinson91. 
Główną rolę w tym modelu odgrywają uczestnicy działań, grupy społeczne, 
fazy i procesy lokalnych działań. Zdaniem przedstawicieli tego nurtu, o istocie 
wspólnoty decydują zbiorowe działania realizowane w jej obrębie, które kon-
centrują się na problemach lokalnych92. W teorii tej wspólnota jest pojęciem 
węższym od lokalnego społeczeństwa. Rozumiana jest jako „siatka interper-
sonalnych powiązań formalnych i nieformalnych, których głównym zadaniem 
jest rozwiązywanie problemów społeczeństwa lokalnego, mieszkaniec zaś staje 
się jego członkiem, gdy aktywnie w nich uczestniczy, a jego pozycja defi niowa-

87  P. Sztompka, O potrzebie wspólnoty obywatelskiej, „Europa” 2006, nr 112, s. 12.
88  Tamże.
89  Tenże, Zaufanie – fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 305–306.
90  Wartości i zaufanie społeczne w Polsce 2015, Komunikat z badań CBOS 2015.
91  B. Lewenstein, Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne, Warszawa 1999, s. 16.
92  Tamże, s. 18.
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na jest przez rolę odgrywaną w przedsięwzięciach lokalnych”93. Podstawowymi 
formami zainteresowań są tutaj różne układy elementów zbiorowego uczestni-
ctwa i przywództwa w społeczności.

W nowoczesnym społeczeństwie, w którym dochodzi do rozszerzania się 
zjawiska atrofi i więzi społecznych, szczególnego znaczenia nabierają właśnie 
silne wspólnotowe działania integrujące obywateli w celu zaspokajania ich po-
trzeb. W świetle badań poczucie wspólnotowości zwiększa się u osób, które są-
dzą, że ogół obywateli zobowiązany jest do działań na rzecz innych, a znajomość 
członków władz, np. samorządu lokalnego, jest ważna94, oraz u osób, które uwa-
żają, że o więziach ze środowiskiem lokalnym decydują wartości i tradycje kul-
turowe grupy odniesienia. Nie sposób zaprzeczyć, że wspólnoty obywatelskie są 
ważnym czynnikiem budowania silnych środowisk przestrzenno-społecznych, 
a poprzez to i struktur społeczeństwa obywatelskiego. Co charakterystyczne, 
wspólnoty obywatelskie nie są powoływane odgórnie, lecz łączą ludzi, którzy 
wkładają wysiłek w realizację wspólnych celów, działając na rzecz wspólnego 
dobra, odwołujących się do istotnych społecznie wartości. Wspólnoty te uczą 
samodzielności, przejmowania inicjatywy, solidarności i kształtowania part-
nerskich relacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Ich członkowie biorą 
odpowiedzialność za podejmowane działania oraz ich konsekwencje i są zdolni 
do współpracy i rozwijania swojej obywatelskości. Motywacja przyłączenia się 
do tego rodzaju wspólnot jest znacznie głębsza niż tylko chęć poznania osób 
o pokrewnych zainteresowaniach. Podobieństwo aktywnych obywateli stano-
wi zaś podstawę współdziałania na rzecz tworzenia nowych jakości w ramach 
społeczeństwa. Działanie we wspólnocie daje także poczucie upodmiotowienia 
i wewnętrznej spójności oraz wpływa na odzyskanie poczucia kontroli nad róż-
nymi sferami życia. Obserwując rzeczywistość, zauważyć można, jak zmienia 
się obecnie znaczenie pojęcia „wspólnota”. Wyraźnie zaczyna dominować tech-
nokratyczne zarządzanie przez ekspertów posiadających fachową wiedzę nad 
wspólnym rozwiązywaniem problemów przez mieszkańców. W związku z tym 
obywatele często tracą poczucie obywatelskiej wspólnoty w wyniku braku bez-
pośrednich interakcji między sobą.

Mimo iż zasadnicze próby radzenia sobie z otaczającym światem opierają 
się na działaniach indywidualnych, to dążenie do wspólnotowości jest czymś 
pożądanym i pozostaje w osobowości jednostek, wywierając na nie trwały 
wpływ, który dostrzegalny jest w działaniach praktycznych. Można powiedzieć, 
że indywidualność, jako istota człowieka, potrzebna jest wspólnotowości, któ-
ra zyskuje dzięki niej nową jakość. Indywidualność uzależniona od intelektu 
i refl eksyjności jest dla wspólnoty szansą na jej rozwój. Istnienie lokalnych 

93  R.L. Warren, Perspectives on the American Community, Chicago 1973, s. 69, cyt. za:
B. Lewenstein, Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne, dz. cyt., s. 18.

94  J. Muszyńska, Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-
-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne, Warszawa 2014, s. 222.
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wspólnot i ich społeczne uwarunkowania uzależnione są od wielu czynników, 
takich jak kapitał i zaufanie społeczne, sieci więzi społecznych, umiejętność 
wspólnego rozwiązywania problemów czy akceptacja norm współdziałania. 
Bez względu na poziom ich rozwoju, można stwierdzić, że wizja wspólnoty na 
szczeblu lokalnym (choć nie tylko tutaj) stanowi przydatne narzędzie pozwa-
lające na mobilizację społeczną i budowanie obywatelskości. W rzeczywistości 
możliwość aktywnego uczestnictwa w działaniach daje szansę na tworzenie się 
lokalnych wspólnot obywatelskich, które stają się współuczestnikami zmian 
społecznych. Bycie w nich motywuje do działań związanych z samoorganizacją 
i samorządzeniem. Aktywne i kompleksowo przygotowane środowisko oby-
watelskie (wspólnota) jest w stanie włączyć się w proces tworzenia lokalnych 
strategii rozwojowych i uzyskiwać wpływ na sprawy istotne danej społeczno-
ści. Rola natomiast i znaczenie strategii, jako jednych z form funkcjonowania 
demokratycznego państwa, są bez wątpienia istotne z punktu widzenia prze-
mian systemowych na poziomie lokalnym. Mimo iż współczesne wspólnoty 
są zmienne, a procesy modernizacyjne prowadzą do marginalizacji znaczenia 
wspólnot jako elementu życia społecznego, wydaje się, że wspólnotowość jest 
nadal podstawową cechą świadomości współczesnego człowieka. 

Niewątpliwie gminy, jako podstawowe jednostki samorządu odpowiedzialne 
za wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, będą z czasem zyskiwać 
coraz większe znaczenie. W końcu to przecież na poziomie gminy koncentruje 
się życie lokalne, ludzie mają swoje miejsce zamieszkania i często zatrudnienia, 
tutaj też można realizować się jako członek wspólnoty samorządowej. Dlatego 
też tutaj powinny znajdować się struktury zaspokajające podstawowe potrzeby 
człowieka. Trzeba jednak stwierdzić, że nie we wszystkich gminach zaangażo-
wanie obywateli konstytuuje źródło spójności i promuje specyfi kę wspólnot.

4. Zaangażowanie obywatelskie jako wyraz
obywatelskości

Problematyka obywatelskości wiąże się ściśle z tematyką zaangażowania oby-
wateli, którą usytuować można w centrum refl eksji nad teorią i praktyką de-
mokracji. Pojawienie się i ewolucja ładu demokratycznego przyczyniły się do 
odkrycia nowych, istotnych również praktycznie znaczeń zaangażowania oby-
wateli. W Polsce po okresie intensywnego aktywizmu na przełomie lat 80. i 90. 
zaobserwować obecnie można wyraźnie niższy poziom zaangażowania obywa-
telskiego w stabilizację systemu demokratycznego. Epoka stosunkowo wysokiej 
aktywności obywatelskiej okazała się mieć relatywnie krótkotrwały charakter. 
A zmiana systemu władzy oraz wprowadzenie gospodarki rynkowej nie przy-
czyniły się samoczynnie, jak spodziewali się niektórzy, do ukształtowania się 



Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej46

nowej mentalności oraz społeczeństwa aktywnych obywateli. Na tle dojrzałych, 
mocno osadzonych zachodnich demokracji aktywność polskiego społeczeń-
stwa w procesach sprawowania władzy określić można raczej jako niską. 

Coraz częściej w kontekście opisu rodzimej demokracji w latach 90. zaczęły 
pojawiać się sformułowania mówiące o ograniczonej zdolności mobilizacyj-
nej partycypacji, czy wręcz o kryzysie partycypacji społecznej, bądź pewnym 
rodzaju defi cycie obywatelskości. Nie ulega bowiem wątpliwości, że aktywny 
udział obywateli w życiu publicznym wynikający z ich własnej inicjatywy wi-
docznie się zmniejszył. Obserwacje rzeczywistości oraz dane statystyczne „na 
temat intensywności, zaangażowania i partycypacji politycznej obywateli dają 
asumpt do twierdzeń, że proces demokratyzacji miał w Polsce głównie wymiar 
prawno-instytucjonalny”95. Rozwiązania legislacyjne i powstające instytucje 
miały przyczynić się do uspołecznienia władzy państwowej na możliwie wszyst-
kich etapach podejmowania decyzji publicznych, począwszy od planowania, 
na wdrażaniu polityk publicznych kończąc. Nie należy jednak zapominać, że 
aktywność obywatelska zaczęła przyjmować przede wszystkim charakter wer-
balny i potencjalny, a urzeczywistnia się to w stwierdzeniu o „potrzebie po-
wołania nowych instytucji reprezentujących interesy obywateli oraz gotowości 
ich wspierania i/lub aktywnego w nich uczestniczenia”96. Uczestnictwo to, tak 
wysoce aprobowane społecznie, w większości pozostaje jedynie na poziomie 
deklaracji, nie zaś żywego doświadczenia. Poszukując przyczyn takiego stanu 
rzeczy, można m.in. dojść do wniosku, iż poważną przeszkodą w rozwoju ak-
tywności obywatelskiej „jest ogólny stan świadomości społeczeństwa polskie-
go (…), jest to świadomość raczej anty- niż pro-obywatelska”97. Oznacza to, iż 
obywatele być może świadomi są swoich praw, ale już w znacznie mniejszym 
stopniu swoich obowiązków obywatelskich zapisanych w obowiązującej kon-
stytucji czy potrzeb najbliższej wspólnoty lokalnej. Umiejętność podejmowania 
decyzji stanowi znaczący czynnik w procesie budżetu obywatelskiego. Często 
zdarza się, że ludzie „nie zdają sobie sprawy, że nie tylko wolno im podejmować 
samodzielne decyzje, ale tego się wprost od nich oczekuje, że mogą decydo-
wać o własnych lokalnych sprawach, i że od nich samych zależy, jak będą one 
rozwiązywane”98. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy wiążą się także z czynnikami społeczny-
mi i kulturowymi, tj. z brakiem rozpowszechnienia potrzeb udziału w życiu 
publicznym oraz luką w wiedzy na temat możliwości udziału w decydowaniu 
o sprawach publicznych. Często wskazuje się także na bardzo niski poziom za-
ufania społecznego, duży odsetek osób deklarujących brak zaufania w stosun-

95  L. Szczegóła, Bierność obywateli, dz. cyt., s. 143.
96  P. Gliński, H. Palska, Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, w: Elementy 

nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, Warszawa 1997, s. 369.
97  P. Gliński, Trzeci sektor w Polsce: stan obecny, bariery rozwoju, w: Obywatel w lokalnej 

społeczności, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, Tychy–Opole 2004, s. 139.
98  J. Regulski, Reformowanie Państwa. Moje doświadczenia, Szczecin 2007, s. 70.
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ku do państwa oraz słabe poczucie dobra wspólnego99. Z pewnością mają one 
także związek zarówno ze współczesną, jak i dawną historią100. Przejawy małej 
aktywności obywatelskiej, czy też wręcz ułomności polskiej obywatelskości, 
rozpatruje się w szerokim dyskursie wokół spuścizny historycznej. W debacie 
tej pojawia się diagnoza właściwości funkcjonowania systemu komunistycz-
nego, który miał wpływ na „erozje” i „atrofi ę” postaw obywatelskich101. Niskie 
zaangażowanie w sprawy publiczne postrzegane jest też jako wynik powiela-
nia wyuczonych w PRL schematów, a słaba frekwencja wyborcza – jako sposób 
radzenia sobie z władzą pozbawioną legitymizacji społecznej oraz jako wyraz 
szerszego syndromu negatywnego nastawienia mieszkańców do współczesnej 
polityki. Uczestnictwo obywateli zostało wyraźnie ograniczone w wyniku rea-
lizacji polityki centralizmu, w ramach której w latach 50. dokonano likwidacji 
instytucji samorządu lokalnego. Zrealizowano to na mocy ustawy o terenowych 
organach władzy państwowej i samorządowej (Dz.U. z 1950 r., nr 14, poz. 130). 
Zgodnie z założeniami tego aktu prawnego, instytucje samorządowe stawały się 
jednocześnie organami władzy państwowej, zaprzeczając tym samym przesła-
niu idei samorządności. Centralizacja decyzji przyniosła plon w postaci rosz-
czeniowych i zobojętniałych postaw po stronie obywateli oraz powodowała to, 
że na poziomie lokalnym nie tworzyły się autentyczne społeczności oparte na 
wspólnych sprawach mieszkańców. Instytucje samorządowe nie potrafi ły reali-
zować ważnych interesów lokalnych, co z kolei nie przyczyniło się do wykształ-
cenia się w środowiskach lokalnych więzi, na podstawie których rodziłoby się 
zbiorowe działanie obywateli102. Przede wszystkim chodzi tu o więź terytorial-
ną, budowę wspólnot sąsiedzkich oraz wspólnot interesów. Godne uwagi jest 
zatem przyjrzenie się generalnemu poziomowi uczestnictwa obywateli w prze-
strzeni publicznej we współczesnej Polsce, zwłaszcza na poziomie lokalnym, 
oraz dominującym wzorom aktywności obywatelskiej. 

Podstawę istnienia społeczeństwa obywatelskiego stanowi aktywność jego 
członków na rzecz wspólnego interesu społecznego. Analizę „aktywności”, 
w której przejawia się równocześnie wyraz podmiotowości, należy rozpocząć od 
bliższego scharakteryzowania samego pojęcia. Aktywność społeczną, która jest 
zakresowo szersza od aktywności obywatelskiej, często określa się jako „czyn-
ny, świadomy udział jednostki lub grupy w życiu społeczeństwa, przeważnie 
nakierowany na realizację konkretnego celu; podejmowanie działań mających 
na celu nawiązanie kontaktów z innymi jednostkami lub grupą społeczną”103. 

99  Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada 
Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, http//www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_
raport_2011.pdf (dostęp: 12.06.15).

100  J. Herbst, Trzeci sektor na rozdrożu – kondycja polskich organizacji pozarządowych w świetle 
badań, „Trzeci Sektor” 2006, nr 8, s. 61–71.

101  L. Szczegóła, Bierność obywateli, dz. cyt., s. 179.
102  B. Lewenstein, Wspólnota społeczna…, dz. cyt., s. 55.
103  K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1997, s. 16.
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W defi nicji tej mamy do czynienia z uwzględnianiem trzech ważnych aspektów, 
pojawiają się tu: intencjonalność, celowość oraz korporacyjność aktywności 
społecznej. Aktywność człowieka w tej sytuacji jest wynikiem oddziaływania 
czynników motywacyjnych, a pobudzana jest przez istotne dla osoby warto-
ści. Tak rozumiana aktywność zawiera w sobie podmiotową moc sprawczą jed-
nostki, której zakres uzależniony jest od poczucia samego siebie. Oznacza to, 
że im wyższy jest wskaźnik wewnętrznej pewności siebie, tym bardziej ludzie 
motywowani są do wykorzystywania swojej mocy sprawczej w różnorodnych 
interakcjach oraz działaniach w ramach szerszej społeczności. W kontekście 
percepcji aktywności Piotr Gliński mówi o aktywności obywatelskiej, opisując 
ją trafnie jako: „działania o charakterze obywatelskim, odnoszące się przede 
wszystkim do sfery dobra wspólnego, spraw publicznych, łączące w sobie za-
angażowanie, niezależność, zaufanie i solidarność społeczną oraz odpowie-
dzialność za wspólnotę, w której żyjemy104”. Działalność ta może przejawiać się 
w rozmaitych ruchach i inicjatywach nieformalnych, takich jak: protesty spo-
łeczne, pomoc sąsiedzka czy praca w grupach parafi alnych. 

Lokalna aktywność obywatelska rozumiana jest też często jako działanie 
skoncentrowane na realizacji potrzeb i interesów związanych z przestrzenią lo-
kalną, w trakcie którego osoby postrzegają siebie jako członka wspólnoty innej 
niż rodzina i przyjaciele105. Aktywność tego typu wynika z posiadania przez 
obywateli określonej wizji rozwoju lokalnego. Warto podkreślić, iż aktywność 
obywatelska tworzy jeden z podstawowych czynników przemian społecznych. 
Podobnie konstatuje teoretyk polityki Giovanni Sartori, dla którego „uczestni-
ctwo właściwie i sensownie rozumiane polega na osobistym udziale, aktywnym 
i chętnym włączaniu się. Uczestnictwo nie jest więc prozaicznym byciem częś-
cią czegoś (…). Uczestnictwo to ruch samoistny, dokładne przeciwieństwo by-
cia włączonym (…), czyli przeciwieństwo zmobilizowania”106. Tak rozumiane 
uczestnictwo pozwala na samorealizację i samokształcenie. We współczesnym 
świecie każdy zyskuje możliwość prezentacji poglądu na daną kwestię i realne-
go wpływu na stan rzeczy. Należy zgodzić się z Piotrem Frączakiem, który pod-
kreśla, iż uczestnictwo obywatelskie to dodatkowo aktywność, która wpływa 
na decyzję władz lokalnych (…), a także wszelka działalność, która wkracza na 
obszar działalności władzy samorządowej 107. Jej celem może być poprawa jako-
ści życia, a także wywieranie wpływu na instytucje państwowe i samorządowe. 
Udział obywateli znacząco oddziałuje na procesy decyzyjne, co nie pozostaje 

104  P. Gliński, Obszary aktywności i apatii obywatelskiej, w: Jedna Polska? Dawne i nowe 
zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Kraków 2007, s. 269.

105  B. Lewenstein, Zasoby lokalne: zarys koncepcji, w: Samoorganizacja społeczeństwa 
polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, 
A. Siciński, Warszawa 2004, s. 289.

106  G. Sartori, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1994, s. 148.
107  P. Frączak, Rola aktywności obywatelskiej w rozwoju lokalnym, w: M. Warowicki, 

Z. Woźniak, Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, Warszawa 2000, s. 45.
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także bez wpływu na sprawność podejmowanych postanowień. Należy tu pod-
kreślić, iż dla właściwych rozstrzygnięć ogromne znaczenie mają rodzaj infor-
macji oraz posiadana wiedza, ponieważ wpływają one na racjonalność decyzji 
podejmowanych w codzienności.

Defi niując aktywność, niejednokrotnie używa się także określenia partycy-
pacja społeczna i obywatelska. Partycypacja społeczna jest działaniem zakre-
sowo szerszym, w którym osoba, ze względu na zinternalizowane wartości, 
włącza się w działania non-profi t w przestrzeni społecznej zarówno z inny-
mi, jak i dla innych, „ma poczucie sprawstwa wyrażające się w świadomości 
wpływu na otoczenie społeczne oraz doświadcza uczestnictwa, przeżywając 
współdziałanie z innymi jako aktualizację swego osobowego potencjału i speł-
nienia siebie”108. Strukturę tak rozumianej partycypacji tworzą cztery wymia-
ry: podmiotowe uzasadnienie, aksjologiczna treść, poczucie sprawstwa i do-
świadczenie uczestnictwa. W zaproponowanej defi nicji przyjęto perspektywę 
personalistyczno-społeczną, zakładając, iż podmiot autonomicznie dokonuje 
rozstrzygnięcia o podjęciu aktywności, popartego doświadczeniem i przeży-
ciem, z czego rodzi się działanie. Wyniki badań Wioletty Szymczak dowodzą, 
że doświadczenie partycypacji społecznej kształtuje postawy prospołeczne. 
Partycypacja obywatelska, która dotyczy węższego zakresu, to „działania lu-
dzi nie będących częścią formalnego układu władzy legislacyjnej ani hierarchii 
administracyjnej, pragnący mimo tego wpływać na zwiększenie efektywności 
programów i ludzi odpowiedzialnych za bezpośrednią politykę i wykonywanie 
planów”109. Partycypacja ta zobowiązuje nie tylko do samego udziału w akcie 
głosowania, lecz winna oznaczać solidne zaangażowanie w działania na rzecz 
wspólnego dobra, zmierzające w kierunku samorządzenia. Można ją też rozu-
mieć jako proces, w trakcie którego „obywatele uzyskują wpływ, a pośrednio 
i kontrolę nad decyzjami władz publicznych, gdy te decyzje mają bezpośred-
ni lub pośredni wpływ na ich własne interesy. Obywatele, uzyskując wpływ na 
kształt regulacji na wczesnym etapie jej tworzenia, z większym prawdopodo-
bieństwem zaangażują się w jej wykonanie”110. Można też, zdaniem Markusa 
Miessena, postrzegać partycypację nie jako odgórne otwarcie procesu decyzyj-
nego, lecz jako indywidualną „strategię osobistego upodmiotowienia”111. Takie 
ujęcie zgodne jest z przekonaniami autorki. 

Partycypacja obywateli spełnia istotne funkcje oraz ma możliwość „prze-
kształcania tego, co partykularne, w to, co publiczne, uzależniania we współza-
leżność, konfl iktu w kooperację, podporządkowania prawu w samostanowienie, 

108  W. Szymczak, Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje, modele, 
Lublin 2013, s. 556.

109  H.B.C. Spiegel, Citizen Participation in Federal Program: A Review, w: R.L. Warren, 
Perspective on the American Community, s. 367, cyt. za: B. Lewenstein, Wspólnota społeczna…, 
dz. cyt., s. 29.

110  D. Długosz, J. Wygnański, Obywatele współdecydują, dz. cyt., s. 22.
111  M. Miessen, Koszmar partycypacji + niezależna praktyka, Warszawa 2016, s. 11.
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zobowiązania w bezinteresowność, a zniewolenia w poczucie obywatelskości”112. 
Bycie obywatelem jest jednoznaczne z współuczestniczeniem, które zakłada za-
angażowanie w działalność z innymi i świadomość tej działalności. Partycypa-
cja realizowana w różnych zakresach uprawomocnia obywateli do aktywnego 
uczestnictwa w życiu publicznym i autentycznego zainteresowania dobrem 
wspólnym. Stanowczo podkreśla to Sherry R. Arnstein, używając na określenie 
partycypacji synonimu „władza obywatelska”. Według niej, partycypacja to „re-
dystrybucja władzy, która pozwala na włączenie ludzi obecnie wykluczonych 
z procesów politycznych i gospodarczych”113. Dzięki temu osoby wyalienowa-
ne mogą brać udział w zyskach społeczeństwa dobrobytu. Arnstein prezentuje, 
w uproszczony sposób, osiem poziomów partycypacji, które ułożone zostały 
na drabinie, na której im wyższy szczebel, tym większy wpływ obywateli na 
wynik podejmowanych działań114. Najniżej na drabinie partycypacji znajdują 
się 1. manipulacja i 2. terapia, jako szczeble zaliczone właściwie do sfery „nie-
partycypacji”, pozwalające władzy „kształcić” lub leczyć obywateli. Te poziomy 
odzwierciedlają rządy totalitarne. Szczeble 3. informowanie i 4. konsultacje to 
działania pozorne, na których można słuchać głosu władzy, ale także samemu 
zostać wysłuchanym. Szczebel 5. ugłaskanie oznacza działanie pozorne na wyż-
szym poziomie; władza dopuszcza wykluczonych, którzy przyjmują rolę do-
radców, ostateczną decyzję pozostawia jednak w rękach uprzywilejowanych. 
Jeszcze jeden szczebel 6. nazwany partnerstwem pozwala na prowadzenie nego-
cjacji z władzą, z kolei zaś dwa najwyższe szczeble drabiny partycypacyjnej to 7. 
delegowanie i 8. kontrola obywatelska; tu obywatele podejmują decyzje prawie 
lub całkowicie samodzielnie. To tu deleguje się procesy decyzyjne przez władze 
na społeczeństwo, co sprzyja uczestnictwu obywateli w sprawowaniu władzy 
i monitorowanie przez jednostki lub organizacje legalności oddolnych rozwią-
zań. Dzięki zastosowaniu wspomnianej drabiny można zaobserwować różnice 
pomiędzy obywatelami, którzy są w posiadaniu władzy, a tymi, którzy nią nie 
dysponują. Ponadto uwidaczniają się na niej poziomy, na których obywatele 
tylko pozornie mogą włączać się w działania lub też decydować o sprawach, 
które w zasadzie nie mają większego znaczenia. Podstawowym zaś poziomem 
partycypacji jest rzetelne informowanie, które pozwala na osiągnięcie wyż-
szych poziomów drabiny. Warto zaznaczyć, że zakres realizowanego w Polsce 
informowania nie jest wystarczający. Nawet obywatele, którzy zainteresowani 
są aktywną działalnością na rzecz swojego miejsca zamieszkania, często pozo-
stawieni są sami sobie w kwestiach dotarcia do potrzebnych informacji. W tym 

112  B. Barber, Silna demokracja, tłum. A. Krzynówek, w: Współczesna fi lozofi a polityki. Wybór 
tekstów źródłowych, red. D. Pietrzyk-Reeves, Kraków 2003, s. 280.

113  S.R. Arnstein, Drabina partycypacji, w: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. 
J. Erbel, P. Sadura, Warszawa 2012, s. 13.

114  Tamże, s. 15.
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miejscu zaznaczyć należy, że informowanie obywateli w ramach budżetu par-
tycypacyjnego stanowi główny wyznacznik jego właściwego funkcjonowania. 

Dysponowanie kompetencjami obywatelskimi nie gwarantuje, że osoba, 
która nimi rozporządza, staje się samoczynnie dobrym, partycypującym oby-
watelem, niemniej ich niedostatek w dużej mierze decyduje o braku zaangażo-
wania w sprawy wspólnotowe. Wyniki badań potwierdzają, że Polacy, nawet 
jeśli posiadają odpowiednie kompetencje oraz aprobują obowiązki obywatel-
skie, to i tak w małym stopniu angażują się w życie publiczne115. Bez względu 
na to konieczność posiadania i zdobywania kompetencji obywatelskich nie jest 
kwestionowana. 

Poznawanie we współczesnym świecie związane jest ze zdobywaniem i roz-
wojem licznych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w ponowoczes-
nym społeczeństwie. W zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie promuje się w państwach członkowskich rozwija-
nie oferty kompetencji kluczowych dla wszystkich w ramach krajowych strate-
gii całożyciowego uczenia się116. W unijnych wytycznych ustanowiono osiem 
kompetencji kluczowych, wśród których znalazły się także kompetencje spo-
łeczne i obywatelskie. Zostały one zdefi niowane jako kompetencje obejmujące 
pełny zakres zachowań przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązy-
wania konfl iktów. Kompetencje obywatelskie przygotować winny do pełnego 
uczestnictwa w życiu obywatelskim, na podstawie znajomości pojęć i struktur 
społeczno-politycznych oraz poczuwania się do aktywnego i demokratycznego 
uczestnictwa. Dlatego też kompetencje obywatelskie opierają się na znajomo-
ści terminów takich jak: demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo 
i związanych z nimi praw, oraz na ich stosowaniu przez różne instytucje na 
poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Istotne 
jest, aby z wiedzy deklaratywnej rozwinęła się stopniowo wiedza procedural-
na, łącząca w sposób automatyczny wiedzę już posiadaną oraz wykorzystująca 
ją w sytuacjach praktycznego działania, czyli ujawniająca się w konkretnych 
zachowaniach. Wśród umiejętności wchodzących w zakres kompetencji oby-
watelskich wymieniono m.in.: 

• zdolność do efektywnego zaangażowania wraz z innymi ludźmi w dzia-
łania publiczne,

• zdolność do solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów 
lokalnych i w ramach szerszych społeczności, 

115  A. Michalska-Żyła, Między aktywnością a biernością. Postawy obywatelskie mieszkańców 
średnich miast, w: Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy, red. W. Misztal, 
A. Kościański, G. Chimiak, Warszawa 2015, s. 197.

116  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r., http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:pl:PDF (dostęp: 13.06.15).
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• krytyczną i twórczą refl eksję, 
• konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych oraz 

procesach podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach, od lokalne-
go poprzez krajowy po europejski, szczególnie w drodze głosowania, 

• pełne poszanowanie praw człowieka, w tym równości jako podstawy de-
mokracji, 

• uznanie i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych religii i grup 
etnicznych jako fundament pozytywnej postawy,

• wykazywanie poczucia przynależności do własnego otoczenia, kraju, 
Unii Europejskiej i Europy jako całości oraz do świata, 

• gotowość do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji na wszystkich po-
ziomach,

• poczucie obowiązku, okazywanie zrozumienia i poszanowania wspól-
nych wartości, niezbędnych do zapewnienia spójności wspólnoty,

• respektowanie demokratycznych zasad,
• działalność obywatelska, 
• wspieranie różnorodności i spójności społecznej i zrównoważonego roz-

woju,
• gotowość poszanowania wartości i prywatności innych osób.
Warto zaznaczyć, iż wzmiankowana powyżej zdolność do efektywnego za-

angażowania wraz z innymi ludźmi w działania publiczne nie jest przez oby-
wateli uznawana za wyznacznik bycia „dobrym obywatelem”. Wyniki badań 
pokazują, że „zaangażowanie obywatelskie” i „udział w życiu publicznym” nie 
są w świadomości Polaków kojarzone z obywatelskością117.

Podkreślić należy, iż w obecnych czasach nabywanie kompetencji ma miej-
sce nie tylko w trakcie kształcenia formalnego, lecz w naturalnym procesie, bli-
sko związanym z powszechnością, w trakcie którego widoczne jest przejście od 
„uczenia się” do „poznawania”118. Edukacja traktowana jako proces traci w ten 
sposób jedną ze swoich najważniejszych wartości, to jest intencjonalność. Zy-
skuje za to inne istotne walory, które wpływają na jej jakość i pozwalają lepiej 
reagować na wyzwania rzeczywistego świata. Cel obywatelskiego poznawania 
określić można jako dążenie do odpowiedzialnej obywatelskości, która jest ści-
śle związana z uczestnictwem i podejmowaniem działań w życiu społecznym 
na rzecz wspólnie pojmowanego dobra.

117  Badanie przeprowadzono w ramach Europejskiego Sondażu Społecznego 2002 (European 
Social Survey ESS); A. Wyka, A. Kościański, Elementy wzoru obywatela w świecie oczekiwań 
Polaków A.D. 2002. Bariery świadomości obywatelskiej, w: Niepokoje polskie, red. H. Domański, 
A. Ostrowska, A. Rychard, Warszawa 2004.

118  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, 
Wrocław 2010, s. 74.
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Demokracja wymaga partycypacji obywateli 

Dla obywatelskości i jej rozwoju ważną rolę odgrywa zdolność uczestnictwa 
i współdecydowania mieszkańców w procesach życia publicznego na wszyst-
kich możliwych szczeblach. Niestety w życiu publicznym uczestnictwo to od-
grywa rolę marginalną. W partycypacji liczy się stopień identyfi kacji człowieka 
z wartościami odzwierciedlającymi dobro wspólne, umiejętności postrzega-
nia własnych interesów w kontekście wspólnego dobra oraz predyspozycje do 
współpracy. Partycypację w demokracji charakteryzują przesłanki dwojakiego 
rodzaju: normatywne i praktyczne. Według założeń normatywnych, demokra-
cja pozwala na realizację udziału wszystkich obywateli w sprawach dotyczących 
ogółu. Od strony pragmatycznej umożliwia oddziaływanie na władzę i kontro-
lowanie jej poczynań w trakcie wdrażania polityk publicznych. Budowanie de-
mokracji, przejawiające się w instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej ekspresji 
w obszarze życia publicznego, związane jest ściśle z zaangażowaniem obywateli. 
Polska aktywność jest specyfi czna na tle aktywności zachodniej, jej wzorce są 
odmienne i w niewielkim stopniu opierają się na sformalizowanej współpracy, 
brak jej woli i umiejętności kooperacji zorganizowanej i trwałej119. W związku 
z tym należałoby z pewnością „wypełnić treścią i działaniami infrastrukturę 
przestrzeni aktywności obywatelskiej wyznaczonej przez trzy «W»: wrażli-
wość–wyobraźnię–współuczestnictwo”120.

Zauważyć można, że obecnie ludzie często koncentrują się przede wszyst-
kim na własnych sprawach, pozostawiając kwestie publiczne poza kręgiem 
osobistych zainteresowań. W tym sensie stosunkowo często zauważalny jest 
w państwie demokratycznym defi cyt obywatelskości, który nazwać można tak-
że obywatelską apatią. Fenomen ten Zygmunt Bauman określa jako „obywatel-
ską obojętność”, która pozwala nam nie patrzeć, nie słuchać, nie interesować 
się tym, co robią inni121. Skala zjawiska nakazuje poszukiwać przyczyn takie-
go stanu rzeczy i podejmować działania naprawcze. Charakterystyczne jest to, 
że wprowadzenie po 1989 roku nowych reguł instytucjonalnych w Polsce nie 
stało się, jak wówczas zakładano, impulsem do znaczących zmian zachowań 
Polaków i nie przyczyniło się do rozwoju oddolnej działalności obywatelskiej, 
jaką znamy z zachodnich społeczeństw122. W zasadzie trudno się temu dziwić; 
tego rodzaju zmiany w zachowaniach ludzkich następują stosunkowo wolno. 
Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż w tym okresie nie wprowadzono żadnych 

119  M. Nowak, M. Nowosielski, Pytanie o społeczny bezruch, w: Czy społeczny bezruch? 
O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, red. M. Nowak, M. Nowosielski, 
Poznań 2006, s. 18.

120  Z. Woźniak, Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w: Czy społeczny bezruch?, 
dz. cyt., s. 57.

121  Z. Bauman, Socjologia, tłum. J. Łoziński, Poznań 1996, s. 73.
122  M. Marody, Społeczeństwo proobywatelskie, „Fakt Europa” 2004, nr 30, s. 10–13.
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przedsięwzięć, które miałyby na celu kształtowanie opinii publicznej, czy też 
oddziaływanie na świadomość i wiedzę społeczną. W konsekwencji można za-
uważyć postępujące rozszerzanie się obszaru anomii społecznej, która stała się 
„podglebiem populizmu i tendencji autorytarnych”123. Znieważani obywatele 
przestali interesować się rzeczywistością i wprowadzeniem w niej zmian, za-
miast tego zaczęli się wycofywać i buntować. Na uwagę zasługuje też fakt, iż 
w dziedzinie spraw publicznych obok znaczenia indywidualnych bagaży w grę 
wchodzą również potężne uwarunkowania instytucjonalno-prawne124. Trzeba 
się zgodzić, że to czyni sprawę bardziej złożoną, ponieważ obok obywateli duże 
znaczenie odgrywają aktorzy instytucjonalni, tacy jak ustawodawcy, urzędnicy, 
organizacje związków zawodowych, partie polityczne. Dlatego też za bierność 
obywateli nie są odpowiedzialne wyłącznie ich aspołeczne postawy. „Równie 
odpowiedzialne są instytucje publiczne, w tym również media oraz system 
edukacji, które nie dostarczyły ani narzędzi, ani zrozumienia, ani przestrzeni, 
w której dokonać by się mogła redefinicja «własności państwowej» na «dobro 
publiczne»”125.

Obserwując formy partycypacji społecznej, można jednak dostrzec ich nie-
kwestionowany rozwój i różnorodność w zależności od tego, czy są one sfor-
malizowane, czy nie, oraz na jaką płaszczyznę systemu społecznego są ukierun-
kowywane. Z jednej strony partycypacja stwarza bowiem szanse na aktywny 
udział w tworzeniu stabilnej sfery publicznej, wspólnotowe postrzeganie zadań, 
co z kolei ma wpływ na integrację w życiu publicznym. Z drugiej – kompeten-
cja partycypacyjna obejmuje „wymiar kognitywny i afektywno-motywacyjny, 
przy czym w aspekcie kognitywnym wymaga podstawowej wiedzy przedmio-
towej (wiedzy politycznej i prawnej)”126. Wiedza ta ma charakter kolektywny, 
co potwierdza, że jej nabywanie nie jest nigdy odosobnionym działaniem, ale 
doświadczeniem społecznym. Ponadto wiedza ta wytwarzana jest w procesach 
funkcjonowania wspólnot epistemicznych usytuowanych w ramach różnych 
praktyk społecznych. Dlatego też „proces uczenia się jest pochodną aktywnego 
uczestnictwa w światach społecznych praktyk”127. Jednakże wiedza nie stanowi 
celu samego w sobie, nie daje bowiem możliwości nabycia odpowiednich kom-
petencji w zakresie działania. Uzyskanie kompetencji partycypacyjnej zakła-
da, że wiedza przedmiotowa zdobywana przez ludzi przyczyni się do zdobycia 
wiedzy praktycznej, i dzięki temu może służyć rozjaśnianiu samowiedzy. Kom-
petencje partycypacyjne mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju dojrzałej 
demokracji. Pozwalają dostrzec i poznać przyczyny niektórych problemów 

123  B. Gąciarz, Słabości i szanse demokracji w Polsce, w: Strukturalne podstawy demokracji, red. 
A. Rychard, Warszawa 2008, s. 94.

124  A. Giza-Poleszczuk, Dobre rządzenie i debata publiczna, „Zarządzanie Publiczne” 2007, 
nr 01, s. 61–79.

125  Tamże, s. 74.
126  A. Wiktorska-Święcka, Od obywatela…, dz. cyt., s. 413.
127  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, dz. cyt., s. 177.
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nękających współczesne społeczeństwa demokratyczne oraz podjąć działania 
przeciwdziałające im. Bez obywatelskości można mówić o fasadowości demo-
kracji, a w życiu społecznym zaczynają dominować walki polityków o władzę 
i o dominację nad społeczeństwem. Demokracji nie sposób jednak nauczać 
tak, jak innych przedmiotów, jest ona raczej skutkiem osobistych doświadczeń 
i bezpośredniej praktyki życia codziennego.

W literaturze naukowej znaczenie partycypacji lokalnej pojawia się jako 
„branie udziału w zbiorowych czynach, akcjach i przedsięwzięciach wyrasta-
jących z faktu użytkowania zasobów danego terenu, zorientowanych na zaspo-
kajanie potrzeb ludzi tam mieszkających”128. Defi nicja ta, w odróżnieniu od 
powyższych, przyjmuje nieco inny zakres znaczeniowy, może ona uwzględniać 
partycypację jako organizowanie się w sytuacji zagrożenia i protestu, oraz jako 
twórcze rozwiązywanie problemów, mające na celu osiągnięcie kompromisu 
i uwzględnienie różnych wspólnych interesów społecznych. Nie odnajdujemy 
jednak bezpośrednio w jej treści aspektów aktywności jednostek związanych 
z wpływem na decyzje szczebla władz państwowych czy samorządowych. Ana-
lizując partycypację, warto także zwrócić uwagę na często niewłaściwie pro-
wadzony proces włączania obywateli. „Procesy pseudopartycypacyjne, których 
efekt stanowi zmanipulowanie obywateli lub wzbudzenie w nich nadziei i po-
zostawienie bez wsparcia i narzędzi pozwalających kontynuować dzieło (…), 
prowadzą do erozji lokalnego kapitału społecznego”129. Trzeba pamiętać, że 
w ten sposób członkowie społeczności utwierdzają się raczej w przekonaniu, 
że nie warto się angażować, i łatwo tracą, i tak niskie, zaufanie w stosunku do 
instytucji publicznych. Pisząc o partycypacji, rozważyć należy jeszcze jedną 
istotną kwestię. Czy prawo do partycypacji powinno być prawem obywateli czy 
mieszkańców?130 Przyjęcie pierwszego przekonania oznaczałoby, że w proce-
sach partycypacyjnych nie mogą brać udziału cudzoziemcy na stałe zamiesz-
kujący terytorium danego państwa. Udział imigrantów w sferze publicznej 
jest jednak istotny, gdyż stanowi istotny element procesu integracji społecznej. 
Znacznie szybciej mogą oni stać się aktywnymi obywatelami w toku nieformal-
nych kontaktów z innymi członkami społeczności lokalnej niż w trakcie nawet 
zaawansowanych procedur naturalizacyjnych. Autorka ma wrażenie, iż dlatego 
też należy wspierać i animować skuteczne angażowanie imigrantów w kształ-
towanie decyzji publicznych. Jest to ważne w ramach tworzących się obecnie 
powszechnie środowisk wielokulturowych, będących zwyczajnym elementem 
życia w przestrzeni społecznej. Ich liczba, wraz z rewolucją migracyjną, z pew-
nością nadal będzie rosła i różnicowała kulturowo społeczności lokalne. 

128  P. Starosta, Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory 
porządku makrospołecznego, Łódź 1995, s. 198.

129  P. Sadura, Za obywatelskie zaangażowanie trzeba płacić, w: Partycypacja, dz. cyt., s. 42.
130  M. Szaranowicz-Kusz, Kto ma prawo do partycypacji?, w: Partycypacja, dz. cyt., s. 57.
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Opisując i analizując w niniejszej pracy aktywność obywatelską w sferze 
publicznej, autorka używać będzie określenia lokalne zaangażowanie obywa-
telskie, przez które rozumieć będzie dobrowolną i niezarobkową aktywność na 
poziomie lokalnym przejawiającą się w działaniach obywateli na rzecz wspól-
nych interesów. Takie traktowanie zaangażowania obywatelskiego opierać 
się będzie na podejściu eklektycznym, eksponującym aspekty pragmatyczne. 
Uczestnictwo to winno przyczynić się do rozwiązania określonych problemów 
lokalnych, zaspokojenia potrzeb mieszkańców, a co za tym idzie, najogólniej 
rzecz ujmując, wpłynąć na poprawę warunków ich życia. Zaangażowanie to 
utożsamiane będzie z postawą obywateli, której ważną składową jest siła iden-
tyfi kacji ze środowiskiem lokalnym i działaniami na rzecz jego dobra. Wyrasta 
ono z interioryzacji wartości doświadczanych jako osobiście i/lub społecznie 
ważne. 

Jak trafnie zauważa Martha Nussbaum, wyróżniają i budują podstawę zaan-
gażowania obywatelskiego następujące składowe:

• krytyczny namysł nad życiem i poznawanie/doświadczanie własnego 
potencjału,

• rozumienie innych oraz ich predyspozycji, 
• zdolność stawiania się w sytuacji innych osób,
• naukowe rozumienie dziejących się spraw oraz konsekwencji jednostko-

wych i zbiorowych wyborów131.
Trzeba przyznać, że stworzony w ten sposób profi l dyspozycji wyznacza 

z jednej strony fundamenty lokalnego zaangażowania obywatelskiego, z drugiej 
zakreśla granice obywatelskości. 

Warto zaakcentować, iż zaangażowanie obywatelskie w sferze publicznej 
stanowi obecnie jeden z podstawowych czynników przemian społecznych. 
Dzieje się tak dlatego, iż demokratyzacja to właśnie „budowanie demokratycz-
nego obyczaju, polegającego na udziale obywateli w kreowaniu i kontrolowaniu 
decyzji odnoszących się do spraw publicznych, do dobra wspólnego”, a odbywa 
się to przede wszystkim za pośrednictwem tworzonych oddolnie, niezależnych 
od władzy państwowej organizacji i form działania132. Istnieje powszechna zgo-
da co do tego, że w ostatnich dekadach wzrosła rola, jaką pełni zaangażowanie 
obywatelskie. Nie powinno to dziwić, gdyż w praktyce konstytuuje ono pol-
ską rzeczywistość społeczną. Obywatele, organizując się, zmieniają otoczenie, 
współtworzą nowe więzi społeczne oraz budują kapitał społeczny i osobisty 
w postaci wzbogacania i rozwoju osobowości.

Uważne przypatrywanie się światu pozwala odnieść wrażenie, że obywatele 
starają się skuteczne odnaleźć w nowoczesnej rzeczywistości i budzić uśpioną 
obywatelskość w innych niż polityka obszarach życia społecznego. Z obserwacji 

131  M.C. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia 
ogólnego, Wrocław 2008, s. 18–19.

132  A. Miszalska, Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe, Łódź 1996, s. 15.
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wynika, iż członkowie współczesnych społeczeństw w coraz większym stop-
niu sięgają po różne formy oddziaływania w sferze publicznej, które jeszcze 
do niedawna były rzadkością. Wywieranie wpływu na kształt spraw publicz-
nych często jest realizowane w inicjatywach o niesformalizowanym charakte-
rze. Za charakterystyczne dla współczesnego świata uznać można krótkotrwałe 
formy współdziałania, które najczęściej stanowią odzew na realne zdarzenia 
postrzegane jako zagrożenie dla uznawanych wartości lub określonych intere-
sów jednostkowych i grupowych. W wielu przypadkach istnienie negatywnego 
przedmiotu odniesień staje się warunkiem koniecznym podjęcia aktywności 
w przestrzeni publicznej133. W tym ujęciu ten rodzaj aktywności przyjmuje 
jednak charakter doraźny i okazjonalny i nie przyczynia się do doświadczania 
„konsolidowania się wokół przez siebie samych stworzonych zadań” oraz prze-
kształcenia w grupę jakiegoś „afi rmatywnego działania”134.

Oddolnie pobudzane zasoby obywatelskości oraz ożywianie demokracji 
lokalnej uwidaczniają się w obywatelskich wzorcach aktywności, w których 
manifestowane jest zainteresowanie sprawami publicznymi. Obywatele coraz 
częściej nie zgadzają się z decyzjami podejmowanymi przez rządzących i starają 
się skłonić ich do inicjowania działań zgodnych z interesami różnych grup spo-
łecznych. W konsekwencji władze w wielu przypadkach dokonują modyfi kacji 
polityki i zmieniają swoje zamierzenia. Do takich form zaangażowania obywa-
telskiego w przestrzeni wspólnotowej zaliczyć można: 

• konsultacje społeczne, 
• budżet obywatelski,
• ruchy społeczne, 
• pracę wolontariacką, 
• przedsiębiorstwa społeczne, 
• lobbowanie, 
• nieposłuszeństwo obywatelskie, 
• inicjatywę obywatelską,
• rzecznictwo.
Formy te są z gruntu antypolityczne, nie oznacza to jednak, że pozbawio-

ne całkowicie elementów polityki, ich ideałem jest jednak widoczna izolacja 
od świata działalności stricte politycznej. Podstawę analizy w niniejszej pra-
cy stanowią formy indywidualnego lokalnego zaangażowania obywatelskiego, 
a bardziej szczegółowej eksploracji poddane zostaną budżety obywatelskie. Au-
torka uważa, że w lokalnym zaangażowaniu obywatelskim dostrzec można re-
medium na procesy indywidualizacji, możliwość integracji ludzi i rewitalizację 
lokalnych wspólnot. 

133  J. Kurczewska, K. Staszyńska, H. Bajor, Blokady społeczeństwa obywatelskiego: słabe 
społeczeństwo i słabe państwo, w: Społeczeństwo w transformacji, red. A. Rychard, M. Fedorowicz, 
Warszawa 1993, s. 92 i nast. 

134  Tamże, s. 93.
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Z aktywności obywatelskiej w niniejszych rozważaniach wyłączone zosta-
ną pospolite formy partycypacji politycznej, takie jak: korzystanie z aktywne-
go prawa wyborczego, przynależność do partii politycznych oraz inne rodzaje 
wspierania ugrupowań politycznych. Przyczyną takiego postępowania jest fakt, 
iż formy zachowań wyborczych od lat znajdują się w centrum zainteresowania 
licznych badaczy. Zostały one już szczegółowo opisane i posiadają w Polsce ob-
szerną literaturę135. 

Celem podjętej refl eksji nie jest także uwzględnienie aspektów związanych 
z działalnością partii politycznych, łączy się to bowiem z ładunkiem negatyw-
nych konotacji w stosunku do tych ugrupowań, które w Polsce są utożsamiane 
z reguły z walką o własne interesy polityków, a nie z dobrem społecznym ogółu. 
Taki stan rzeczy występuje w zasadniczej sprzeczności z głównym założeniem 
zaangażowania obywatelskiego. Dodatkowo warto podkreślić fakt pejoratyw-
nego pojmowania pojęcia „polityka” przez znaczną część polskiego społeczeń-
stwa136. Polityka jest często dla obywateli „synonimem zgnuśnienia, korupcji 
i dwulicowości, chciwości, egoizmu i zarozumiałości, wtrącania się we wszyst-

135  Zob. m.in.: A. Turska-Kawa, Determinanty chwiejności wyborczej, Katowice 2015; tejże, 
Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych. Studium województwa śląskiego, Toruń 
2013; M. Cześnik, Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Warszawa 
2007; K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005; 
D.  Przybysz, Dlaczego Polacy nie głosują? Analiza przyczyn bierności wyborczej, w: Niepokoje 
polskie, dz. cyt.; A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach 
europejskich, Wrocław 2004; J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie 
demokratycznym, Warszawa 2004; W. Cwalina, A. Falkowski, Sekwencyjne modele zachowań 
wyborczych, „Studia Psychologiczne” 2005, nr 3, s. 109–133; M. Marody, Orientacje ideologiczne 
Polaków, w: Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów 
europejskich, red. A. Jasińska-Kania, M. Marody, Warszawa 2002; S. Wróbel, O pojęciach 
i modelu zachowań wyborczych; w: Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, red. 
P.  Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice 2000; Populizm a demokracja, red. R. Markowski, 
Warszawa 2004; System partyjny i zachowania wyborcze: dekada polskich doświadczeń, red. 
R. Markowski, Warszawa 2002; Wybory parlamentarne 1997: system partyjny – postawy polityczne 
– zachowania wyborcze, red. R. Markowski, Warszawa 1999; J. Raciborski, Zachowania wyborcze 
Polaków 1989–2006, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku – wydanie 
nowe, red. M. Marody, Warszawa 2007; J. Raciborski, Polskie wybory. Zachowania wyborcze 
społeczeństwa polskiego, Warszawa 1997; A. Miszalska, Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe. 
Postawy, zachowania i samopoczucie Polaków w początkach lat 90., Łódź 1996; T. Żukowski, 
Polityczna mapa Polski, w: Bitwa o Belweder, red. M. Grabowska, I. Krzemiński, Kraków 1991; 
A. Florczyk, T. Żukowski, Nowa geografi a polityczna Polski; w: Wyniki badań: wyniki wyborów 
4 czerwca 1989 roku, red. L. Kolarska-Bobińska, P. Łukasiewicz, Z. Rykowski, Warszawa 1990.

136 A. Antoszewski, Postrzeganie demokracji w Polsce, w: Demokratyczna Polska 
w globalizującym się świecie, red. K. Wojtaszczyk, A. Mirska, Warszawa 2009; C. Trutkowski, 
Społeczne reprezentacje polityki, Warszawa 2000; J.J. Linz, A. Stepan, Problems of Democratic 
Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-communist Europe, 
Baltimore–London 1996; M. Marody, Polityka, w: Co nam zostało z tamtych lat… Społeczeństwo 
polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, Londyn 1991.
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ko, nieefektywności i zaciekłości”137. Termin ten i wyznaczone przez niego ramy 
polskiej rzeczywistości nacechowane są bardzo negatywnie, co w konsekwencji 
w życiu społecznym skutkuje tym, że ideałem staje się ewidentna „izolacja od 
polityki”, powszechnie występujące zniechęcenie nią, negatywne emocje wobec 
władzy oraz całkowita ucieczka od polityki w sferę prywatności. Ogólna awer-
sja do polityki i rezygnacja z niej stają się naturalnymi reakcjami na poczu-
cie dezorientacji oraz wrażenie braku wpływu na sprawy publiczne. Ponadto 
przyczynę wycofywania się do sfery prywatnej dostrzec można w konfl ikcie 
i walce o realizację partykularnych interesów, a nie realizowania dobra wspól-
nego. Jednocześnie pokazuje to, iż polityka stała się jedną z najbardziej chyba 
skompromitowanych sfer działalności, która przez coraz większą część Polaków 
postrzegana jest jako oderwana od codziennej rzeczywistości. W znacznym 
stopniu przyczyniła się do tego „antypolityczna” działalność państwa, formują-
ca strukturę społeczną w ramach realnego socjalizmu oraz modelująca posta-
wy negacji polityki i politycznego zaangażowania obywateli138. Obowiązujący 
system polityczny zakładał bowiem brak normalnych kanałów komunikacji 
społecznej, a także ustalonych form dyskursu publicznego innego niż ofi cjal-
ny139 i „koncentrował się (…) na utrzymywaniu społeczeństwa w stanie apatii 
umożliwiającej pozbawionym legitymizacji rządom sprawowanie władzy”140. 
To przyczyniło się do likwidacji polityki w jej tradycyjnym znaczeniu, przyjmu-
jącym współistnienie elementów pluralizmu, upaństwowienia sfery publicznej, 
braku możliwości formowania życia zbiorowego oraz wyeliminowania obsza-
rów autonomicznych wobec władzy. 

W diagnozach dotyczących oceny stanu społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym zaangażowania obywatelskiego, szeroko przywoływaną bazę empirycz-
ną stanowią wyniki badań surveyowych i sondaży. Aktywność obywatelska 
może być mierzona na wiele sposobów. Badania TNS OBOP Penuria społe-
czeństwa obywatelskiego, przeprowadzone w latach 2002–2007, wskazują na 
niski poziom aktywności obywatelskiej w kwestii przynależności do organi-
zacji dobrowolnych, nieufność obywateli i ogólnie niski kapitał społeczny141. 
Największą nieufnością cechują się osoby z wykształceniem podstawowym, źle 
oceniające własne warunki materialne. W zrealizowanym w 2014 roku, już po 
raz siódmy, Europejskim Sondażu Społecznym (European Social Survey ESS), 
jednym z największych europejskich przedsięwzięć badawczych, przeanalizo-
wano zmiany społeczne, postawy wobec głównych problemów, przeobrażania 

137  C. Hay, Why We Hate Politics, Cambridge 2007, s. 153, cyt. za: B. Gąciarz, J. Bartkowski, 
Samorząd a rozwój, dz. cyt., s. 80.

138  K. Skarżyńska, Sprzeciw, poparcie, czy dawanie świadectwa wartościom – co motywuje 
Polaków do aktywności politycznej, w: Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, red. 
B. Wojciszke, M. Jarymowicz, Warszawa–Łódź 1999, s. 43 i nast.

139  J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków–Warszawa 1994, s. 101.
140  Tamże, s. 89.
141  TNS OBOP, Penuria społeczeństwa obywatelskiego, styczeń 2007.
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w systemach wartości oraz zachowaniach, a także pragnienia i obawy polskiego 
społeczeństwa142. Badania te, zainicjowane w 2001 roku przez Komitet Eksper-
tów Europejskich Fundacji Nauki, wskazują również na niski poziom zaufania 
Polaków do instytucji życia publicznego/władzy i demokracji. Polska plasuje się 
na dole rankingu, wyprzedzając jedynie Bułgarię, Cypr i Słowację. Jednocześ-
nie Polacy wyrażają potrzebę częstszego rozstrzygania o sprawach publicznych 
na podstawie referendum, co niewątpliwie świadczy o chęci deklaratywnego 
współdecydowania o istotnych sprawach publicznych. 

Z kolei Diagnoza Społeczna 2015 prezentuje postawy społeczne wyrażające 
się w stosunku do dobra wspólnego i do demokracji, aktywność w ramach or-
ganizacji pozarządowych i gotowość do współpracy. Wyniki badań wskazują na 
wzrost wrażliwości na dobro wspólne, czego podstawą może być chociażby co-
raz wyższy poziom wykształcenia obywateli. W Polsce w 2015 roku członkami 
„organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków 
lub kół” było ponad 13% badanych: 10% należało tylko do jednego stowarzy-
szenia; 2% do dwóch, a 1,9% do większej liczby organizacji143. Z badań wynika, 
że osoby działające na rzecz środowiska zamieszkania i włączające się w życie 
zbiorowe niechętnie łączą się, wchodząc w formalne struktury, natomiast czynią 
to często w grupach nieformalnych. Badanie pokazuje, że nieco ponad 15% re-
spondentów angażowało się we wspólne działania na rzecz społeczności lokal-
nej (gminy, osiedla, miejscowości, w najbliższym sąsiedztwie), liczba tych osób 
jest jednak stosunkowo niska. Spostrzec można, iż zaangażowanie tego rodzaju 
jest najczęstsze wśród osób w wieku 35–64 lata i rośnie wraz z wykształceniem. 
Raport podkreśla, że Polacy mają mało doświadczeń obywatelskich, które gro-
madzone są poprzez działania w organizacjach czy zaangażowanie w inicjatywy 
społeczne. Autorzy twierdzą, że obywatele polscy nie umieją się organizować 
i skutecznie działać wspólnie, „nie umieją, bo nie działają, a nie działają, bo nie 
umieją – jest to błędne koło działań dla społeczności”144. 

W 2015 roku ukazał się także raport Instytutu Sobieskiego, polskiego think 
tanku, dotyczący aktywności obywatelskiej145. Zwraca się w nim uwagę na ba-
riery aktywności obywatelskiej oraz konkretne sposoby ich przezwyciężenia. 
W dużej mierze aktywność obywatelska wiąże się tutaj z działaniami organiza-
cji pozarządowych. Zaangażowanie w pracę społeczną w organizacjach obywa-
telskich było także przedmiotem badań CBOS w 2016 roku146. Wnioski z bada-
nia wskazują, iż zaangażowanie w pracę społeczną w ostatnich latach wzrosło, 
a wskaźnik społecznej aktywności, po załamaniu w 2007 roku, powrócił do 
trendu wzrostowego. Oznacza to, że coraz więcej Polaków wykazuje zaintere-

142  Europejski Sondaż Społeczny, Warszawa 2015.
143  Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 

2015, s. 322.
144  Tamże, s. 330.
145  P. Krygiel, Aktywność obywatelska w Polsce – co możemy zrobić?, Warszawa 2015.
146  Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, CBOS, nr 13, Warszawa, styczeń 2016.
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sowanie sprawami publicznymi i stara się wpływać na lepsze funkcjonowanie 
lokalnych społeczności. Podobne wyniki prezentują badania dotyczące dzia-
łań prospołecznych147. Wynika z nich, iż obywatele uzewnętrzniają zachowania 
charakteryzujące się solidarnością międzyludzką, ufając, że wspólne działania 
na rzecz środowiska mogą być skuteczniejsze i przynieść wymierne korzyści. 
Opinie na ten temat nie uległy zmianie, począwszy od 2014 roku. Od tego cza-
su liczba obywateli, którzy nie wierzą w skuteczność zbiorowych działań na 
rzecz swojego środowiska, z roku na rok jest coraz mniejsza. A od 2010 roku 
nieznacznie wzrasta liczba osób deklarujących bezpłatną pracę na rzecz dobra 
własnego środowiska. 

Biorąc pod uwagę chociażby wyniki przytoczonych badań empirycznych, 
zauważyć można, że debata na temat społeczeństwa obywatelskiego koncentru-
je się przede wszystkim na takich formach obywatelskości, których wyrazem 
jest np. działalność w różnego rodzaju sformalizowanych grupach, związkach, 
organizacjach pozarządowych. W konsekwencji rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego jest często mierzony poziomem ewolucji trzeciego sektora. War-
to jednak pamiętać też o innych inicjatywach, które stanowią niewystarcza-
jąco zbadany obszar o „inicjatywach nieformalnych i potężniejszych ruchach 
społecznych”148, oraz o działalności samopomocowej. Inicjatywy te charaktery-
zuje brak prawnego i formalnego utrwalenia, stanowią one jednak przejaw de-
mokracji partycypacyjnej. W dyskusji zapomina się o pewnych formach aktyw-
ności, np. oddolnych inicjatywach samoorganizacyjnych obywateli, tworzeniu 
się nieformalnych grup, które nie są zarejestrowane w dostępnych statystykach. 
Można jednak dostrzec, iż pojawia się zauważalny trend świadczący o rosnącej 
chęci współczesnych Polaków do wpływania na decyzje publiczne. W ten nurt 
wpisuje się lokalne zaangażowanie obywatelskie w budżet partycypacyjny rozu-
miany jako demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji. W ramach 
nieformalnego zaangażowania obywatele zyskują szansę na urzeczywistnienie 
wspólnych celów. Galia Chimiak twierdzi, że nawet działania „mające na celu 
zaspokojenie własnych potrzeb mogą zmienić nastawienie otoczenia do no-
wych graczy w sferze publicznej i zachęcić innych do wspólnych działań i an-
gażowania się coraz większej liczby osób w oddolną aktywność149”. Ta oddolna 
partycypacja w lokalnych działaniach, przejawiająca się poprzez podejmowanie 
decyzji publicznych, jest ważna i najczęściej powodowana chęcią współdecy-
dowania o sobie, o ramach swojego najbliższego środowiska społecznego. Au-

147  Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społecznikowską, CBOS, nr 15, luty 
2016.

148  K. Herbst, M. Żakowska, Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej. 
Rekomendacje dla polityk publicznych, Warszawa 2013.

149  G. Chimiak, Nieodkryty wymiar III sektora. Badania niezinstytucjonalizowanych przejawów 
społecznikostwa – przegląd literatury, w: Nieodkryty wymiar III sektora. Wprowadzenie do badań 
nad nowym społecznikostwem, red. S. Mocek, Warszawa 2014, s. 95.
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tonomiczne inicjatywy, uzyskując wsparcie ze strony państwa lub organizacji 
społecznych, wzmacniają aktywność obywatelską. 

5. Obywatelskość we współczesnym dyskursie

Kategoria obywatelskości jest od lat tematem wielu debat naukowych. Jej zaist-
nienie w przestrzeni lokalnej wiąże się z uzewnętrznieniem jej w zachowaniach, 
powiązaniem z pewnymi szczególnymi wartościami i rozmaitymi praktyczny-
mi działaniami. 

Obywatelskość a obywatelstwo

Należy zwrócić uwagę, iż w języku polskim pojęcia obywatelskości oraz obywa-
telstwa często traktowane są zamiennie. Można rzec, że oba te terminy wydają 
się blisko ze sobą związane i niejednokrotnie uważane są za pojęcia synoni-
miczne. Po wnikliwej analizie okazuje się jednak, że występuje pomiędzy nimi 
widoczna różnorodność semantyczna i prezentują one zupełnie odmienne sta-
nowiska. Istnieje więc teoretyczna potrzeba odróżnienia specyfi ki tych pojęć. 

Obywatelstwo najczęściej defi niowane jest jako forma przynależności do 
wspólnoty politycznej (państwowej) i określonej przestrzeni geografi cznej. Ta-
kie obywatelstwo jest postrzegane jako status prawny i osadzone w polityczno-
-ustrojowym kontekście państwa oraz związane ściśle z prawami i obowiąz-
kami, które są wspólne dla wszystkich osób posiadających to obywatelstwo. 
Z tej perspektywy obywatelstwo traktowane jest jako formalny status jednostki 
w związku politycznym, określany z zewnątrz przez państwo i łączący się z ure-
gulowanym zakresem praw i obowiązków wobec niego. Liczba tych praw wzra-
sta lub zostaje ograniczona wraz z upływem czasu, co powoduje, iż obywatel-
stwo ma charakter ewaluatywny i jest instytucją dynamiczną. Tak pojmowane, 
przyjmuje aspekt prawno-instytucjonalny. W tym przypadku warto podkreślić, 
iż pomiędzy przynależnością państwową a poczuciem identyfi kacji ze wspól-
notą nie musi istnieć żadna korelacja. Początkowo status obywatela obejmował 
swoim zasięgiem tylko wybrane grupy społeczne, podczas gdy aktualnie stał 
się przywilejem powszechnym. Termin „obywatelstwo” wiązany był, i niejed-
nokrotnie nadal jest, z koncepcją państwa narodowego, obecnie jednak organi-
zacja przestrzeni opartej na granicach narodowych nie odpowiada już współ-
czesnym warunkom społeczno-kulturowym. W związku z tym pojawia się 
nowa forma obywatelstwa, przejawiająca się na poziomie międzynarodowym 
w postnarodowych formach aktywności obywatelskiej. Przyczyn jej powstania 
doszukiwać się można w integrującej się Europie. 
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Kwestie tworzenia się europejskiego społeczeństwa i kształtowania ponad-
narodowego europejskiego obywatelstwa pojawiły się w 1992 roku u Haberma-
sa. Obywatelstwo europejskie powinno, jego zdaniem, opierać się na modelu 
konstytucyjnego patriotyzmu, który wpływa na pogłębienie zrozumienia wie-
lości i integralności współistniejących ze sobą w społeczeństwie różnych form 
życia150. W ten sposób konstytucja zastąpiła jako „fi ltr uniwersalistycznego wy-
znacznika wartości” uważaną za „konserwatywną” kategorię narodu. W miej-
sce narodu pojawiła się Europa lub nawet perspektywa uniwersalistyczna151. 

Zdaniem autorki rację ma Zbyszko Melosik, który pisze, że pojęcie obywa-
telstwa silnie wiąże się z czasem i przestrzenią, „bardzo często «aktualny sens» 
obywatelstwa kształtowany jest przez język, tradycję, wzory osobowe” związa-
ne z przeszłością152. Znaczącą rolę odgrywają tu przede wszystkim język, toż-
samość i wartości odpowiedzialne za dzielenie się wspólną kulturą, historią 
i tradycją. Istotne są tu zarówno wartości niematerialne, stanowiące pierwotny 
walor systemów kulturowych, jak i wartości materialne, uzupełniające obraz 
kultury każdej ludzkiej wspólnoty, w tym także obywatelskiej. Środowiska lo-
kalne, niejednokrotnie w postaci wspólnot, konstytuują zbiorowość wokół ob-
szaru, w którym odbywają się interakcje. A wartości określają znaczenie tych 
zbiorowości, pozwalając na wyznaczanie ich odrębności. 

Podczas gdy obywatelstwo rozumiane jest jako formalny status zgodny 
z prawem i kategoria prawna, która nie budzi wątpliwości, to problematyczny 
pozostaje wątek dotyczący istnienia fenomenu tożsamości obywatelskiej, szcze-
gólnie widoczny zwłaszcza w tradycji republikańskiej. Dopiero od niedawna 
tożsamość uznaje się za ważny wymiar zjawiska obywatelstwa, odróżniający się 
od pozostałych cech nieformalnym i subiektywnym charakterem153. We współ-
czesnym społeczeństwie trudno odnaleźć tożsamość obywatelską, w skrystali-
zowanej postaci zawierającą znaczące identyfi kacje. Tymczasem tożsamość ta 
w rzeczywistości posiada dwa wyraźnie charakteryzujące ją aspekty: osobisty 
i społeczny. Oba jawią się jako dynamiczny proces, w trakcie którego człowiek 
bezustannie określa się na nowo i przekształca swoją strukturę społeczną. Na 
szczególną uwagę zasługuje tożsamość społeczna, która w rozwiniętej formie 
„zawiera wzorce dobrego obywatelstwa oraz przekonanie o zdolności do dzia-
łania wraz z innymi obywatelami”154. Istotne przesłanie wynikające z tego faktu 
pozwala pojmować obywatelstwo jako aktywną postawę człowieka związaną ze 
zdolnością do współpracy w grupie i wywierania wpływu na orientacje innych 

150  J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa, dz. cyt., s. 17.
151  V. Kronenberg, Patriotyzm w Niemczech. O aktualności pewnej republikańskiej cnoty, 

„Biuletyn Niemiecki” 2010, nr 12, s. 3.
152  Z. Melosik, Obywatelstwo, czas (historia) i przestrzeń (geografi a), w: Wychowanie 

obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne, red. Z. Melosik, K. Przyszczypkowski, 
Toruń–Poznań 1998, s. 57.

153  J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011, s. 158.
154  Tamże, s. 174.
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członków wspólnoty. Zdaniem kanadyjskiego fi lozofa Charlesa Taylora, czyn-
niki kształtujące tożsamość ludzką znajdują się poza człowiekiem. Tożsamość 
ta konkretyzuje się w odniesieniu do znaczących innych, z którymi podej-
mowany jest nieustanny dialog w przestrzeni społecznej. Rozmowa poszerza 
horyzonty aksjologiczne oraz sposoby rozumowania i interpretacji własnych 
doświadczeń, pozwala na rozwój oraz formułowanie własnej tożsamości. Okre-
ślenie tożsamość stanowi tu synonim samowiedzy na temat personalnej hie-
rarchii wartości155 i jednocześnie jest skutkiem uzgodnienia własnych wybo-
rów ze wspólnotą, która opiera się na kolektywnie uznawanych wartościach156. 
Ch. Taylor stoi na stanowisku, iż istnieje duży udział społecznego kontekstu 
w kształtowaniu tożsamości, w konsekwencji czego następuje pełny, wielowy-
miarowy rozwój człowieka. Wskazuje on także, iż brak przestrzeni do dialogu 
kieruje rozwój jednostki w stan „kryzysu tożsamości”157, w którym nie wiemy, 
kim jesteśmy. Jest to niebezpieczne, gdyż obywatel pozbawiony dialogu staje się 
człowiekiem dyktatu, a nie dyskursu społecznego.

Nawiązanie do wspólnoty odnaleźć można także w rozważaniach Xymeny 
Bukowskiej. Jej zdaniem obywatelstwo charakteryzują trzy zasadnicze aspekty. 
Jednym z nich jest przynależność do grupy „rządzących i rządzonych”, drugim 
prawo do rządzenia i obowiązek poddania się normom i regułom ustalonym 
przez instancję władzy, ostatnim zaś – uczestnictwo i partycypacja158. Wymie-
nione cechy „przynależność, prawa i obowiązki oraz praktyczne uczestnictwo – 
stanowią trzy kluczowe wymiary pojęcia obywatelstwa” i są zarówno formalną, 
jak i strukturalną ramą defi nicyjną tej kategorii. Tak zarysowana wizja obywa-
telstwa wykracza znacznie ponad powszechne rozumienie tego terminu, nada-
jąc mu aktywny wydźwięk i formę, zwłaszcza poprzez podkreślenie istotności 
partycypacji. Trzeba tu jednak zaznaczyć, iż ten rodzaj konotacji jest bardziej 
adekwatny dla zrozumienia określenia obywatelskości, a nie tylko jurydyczne-
go wyznaczenia miejsca obywatela w relacjach z państwem, czyli obywatelstwa. 
Warto jeszcze raz podkreślić, iż mówiąc o obywatelstwie, mamy na myśli praw-
ną kategorię, natomiast obywatelskość odnosić się będzie do zachowań człowie-
ka, jego postaw i świadomości oraz aktywności w różnych sferach jego życia. 

Przyglądając się bliżej podmiotowości obywatelskiej, można stwierdzić, 
że zasadniczo kształtuje się ona w trzech podstawowych sferach: tradycyjnie 
uznawanej i szeroko rozumianej sferze społeczno-politycznej, psychiczno-in-

155 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M.  Grusz-
czyński, O. Latekiin, Warszawa 2001, s. 54.

156  Tamże, s. 72.
157  Tamże, s. 53.
158  X. Bukowska, Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania 

wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji. „Zoon Politikon” 2010, 
nr 1, s. 10.
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telektualnej oraz moralnej159. W niniejszych rozważaniach autorka przyjrzy się 
różnym aspektom charakteryzującym owe sfery, tj. funkcjonowaniu w społecz-
no-politycznym świecie życia, wykorzystywaniu własnych umiejętności w ak-
tywności w przestrzeni lokalnej oraz cnotom moralnym. Szczególną uwagę 
zwróci na partycypację w przestrzeni publicznej i zachodzące w niej zmiany. 

Obywatelskość ma swój oczywisty wymiar społeczny i jest pewną szcze-
gólną poznawczą i normatywną postawą, w której osobowość jednostki świa-
domie przyzwala na jej uczestnictwo w osobowości zbiorowej, ograniczającej 
oraz kształtującej jej decyzje oraz działania160. Prezentuje to obywatelskość jako 
właściwość zbiorowości i postawę społeczną przekładającą się na konkretne 
działania. Tak rozumiana obywatelskość uwzględnia konsekwencje działań na 
rzecz wspólnego dobra, czy też społeczeństwa pojmowanego jako całość. Mimo 
że obywatelskość jest atrybutem grupy, uzewnętrznia się w indywidualnych 
działaniach istot ludzkich161. Wiąże się to z posiadaniem pewnego rodzaju war-
tości (nazywanych też często cnotami obywatelskimi), takich jak: braterstwo, 
solidarność, akceptacja równych praw, zaufanie, respektowanie dobra wspólne-
go, współpracy, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad, podmiotowe trakto-
wanie współobywateli162. Zespół tych wartości zawiera w sobie ładunek powin-
ności określonych zachowań, nie stanowi on niezmiennej idei, co skutkuje tym, 
że autorzy zaliczają do niego rozmaite cnoty. William Galston dokonał podzia-
łu na cztery kategorie cnót obywatelskich: cnoty uniwersalne, społeczne, go-
spodarcze i polityczne163. Dbałość o te cnoty, ich pielęgnowanie oraz utrzymy-
wanie przyczyniają się do budowania wspólnoty i są warunkami koniecznymi 
do zachowania ustroju demokratycznego. Wartości te z kolei, jako materialny 
wyraz ludzkiego bycia w świecie, określają jakość obywatelskości i warunkują 
prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Warto zaznaczyć, 
iż poczucie obywatelskości legitymizuje rolę obywatelską oraz postawy i zacho-
wania, które stanowią o istocie bycia obywatelem. Świadomości obywatelskości 
zazwyczaj towarzyszy przekonanie, iż coś zależy także bezpośrednio od nas i że 
można mieć wpływ na widoczne zmiany w swoim otoczeniu. Zwróćmy uwa-
gę, iż obywatelskość jako trwała dyspozycja stanowi podstawę kształtowania 
roli obywatela i wpływa na zmianę relacji pomiędzy mieszkańcami a władzą, 
a tym samym na poprawę jakości demokracji. Z pewnością można więc ją roz-
patrywać jako kategorię dynamiczną, która określa kondycję świadomości oso-

159  K. Dziubka, Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu, w: Społeczeństwo 
obywatelskie, red. W. Bokajło, K. Dziubka, Wrocław 2001, s. 118.

160  E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, dz. cyt., s. 105.
161  J. Raciborski, O konstytuowaniu się obywatelstwa. Przyczynek do kwestii nierówności w sfe-

rze politycznej, w: Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refl eksji humani-
stycznej, red. J. Klebaniuk, Warszawa 2007, s. 501.

162  E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, dz. cyt., s. 105.
163  A. Szutta, O cnotach obywatelskich na przykładzie koncepcji instrumentalnego 

republikanizmu Williama Kymlicki, „Diametros” 2012, nr 32, s. 195.
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by uczestniczącej w konstruowaniu rzeczywistości społecznej164. W tym sen-
sie walka podmiotu o zachowanie równowagi pomiędzy tym, co jednostkowe, 
a tym, co społeczne, stanowi sens bycia dobrym obywatelem. Założenia te kon-
stytuują charakterystyczny punkt widzenia, w którym postrzega się jednostkę 
jako aktywnego, odpowiedzialnego obywatela. 

Według katolickiej nauki społecznej, różnorodne formy działania obywa-
teli są przejawem postawy służby, która zmierza do budowy społeczeństwa 
godnego człowieka165. Jest to szczególnie istotne w kontekście pogłębiającej się 
bezradności jednostek państwowych w rozwiązywaniu ważnych problemów 
społecznych. Dlatego też poszukuje się nowych instytucji, „tworząc sieci i kon-
federacje obywatelskie zdolne nie tylko przełamywać opór i monopol państwa 
w kształtowaniu ładu społecznego (moralnego, socjalnego i politycznego); 
zdolne do wywierania nacisku na państwo i inne grupy społeczne w obronie 
interesów przez nie reprezentowanych; zdolne do artykulacji potrzeb społecz-
nych; zdolne do sprawowania nadzoru nad władzą i ładem społecznym; oraz 
zdolne do reprezentacji i działania w imieniu różnych grup obywateli na forach 
ponadnarodowych”166. O tym, że są to ważne aspekty i podstawowe kanony de-
mokratycznego życia, nie trzeba nikogo przekonywać. 

Zwracając uwagę na obywatelskość w teoriach społeczno-politycznych, poj-
muje się ją często jako „pewien poziom doskonałości cech osobowościowych 
jednostki odzwierciedlających się w jej postawie moralno-politycznej (…) 
odnoszący się do porządku prawno-politycznego, w którym zamierza ona od-
grywać rolę aktywnego, odpowiedzialnego oraz w pełni kooperującego w two-
rzeniu dóbr publicznych podmiotu”167. Na aktywnego obywatela zwraca uwagę 
także Gert Biesta, postrzegający go jako dynamiczną osobę, którą cechuje za-
ufanie do siebie i która bierze odpowiedzialność za własne działania, „zamiast 
polegać na interwencjach i wsparciu rządu”. Jednostka taka ma poczucie oby-
watelskiego sprawstwa i jest dumna zarówno z kraju, jak i ze wspólnoty lokal-
nej, w której żyje168. Tego rodzaju obywatelskość jest ściśle związana ze świado-
mością moralną i kreowaniem podmiotowej roli w rzeczywistości społecznej. 
W związku z tym obywatelskość ta jest określana jako instytucja społeczna, 
sygnalizująca działania na rzecz ogółu, która odwołuje się przede wszystkim 
do poczucia tożsamości i wspólnoty wśród członków grupy. Dla wielu osób 
obywatelskość jest także wyrazem przynależności do wspólnoty solidarności, 
od której oczekuje się wsparcia i której członkom jest się chętnym do pomocy 

164  A. Jurgiel, Nauczyciel dorosłych w społeczeństwie obywatelskim, Gdańsk 2007, s. 15.
165  T. Homa, Obywatelskość. Wybrane europejskie ujęcia fi lozofi czne i kulturowe. Studium 

historyczno-hermeneutyczne, Kraków 2013, s. 125.
166  A. Kościański, Rozdroża obywatelskości a zmiany natury społeczeństwa obywatelskiego, 

„Zoon Politikon” 2010, nr 1, s. 102.
167  K. Dziubka, Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji, Wrocław 2008, s. 206.
168  G.J.J. Biesta, Learning Democracy in School and Society. Education Lifelong Learning

and the Politics of Citizenship, Rotterdam–Boston–Taipei 2011, s. 10.
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czy interwencji w nagłych wypadkach. W świetle tych stwierdzeń obywatel-
skość wyraźnie podkreśla „prawo do pełnego uczestnictwa w podejmowaniu 
decyzji o sprawach wspólnoty państwowej”169. Ten udział w życiu wspólnoty 
urzeczywistnia się w wymiarze obiektywnym w realnym wpływie na otoczenie, 
poprzez pełnienie różnych ról społecznych. 

Barbara Skarga uważa, że obywatelskość stanowi obecnie nie tylko wyraz 
podmiotowości politycznej, ale przede wszystkim ma sens moralny, ponieważ 
wyraża zgodę na pokonywanie lęków przed samotnością i publicznym zaan-
gażowaniem oraz pozwala na uczenie się bycia z innymi i bycia razem „nie 
w tłumie, który zaraz się rozejdzie, lecz w społeczności powiązanej wspólnym 
działaniem i wzajemnymi zobowiązaniami”170. W związku z tym obywatelskość 
nadaje znaczenie wspólnocie, wyzwalając z niechcianej samotności i poczu-
cia pustki. Niejednokrotnie obdarza nowym sensem, ucząc poczucia kontroli 
i wpływu społecznego, wypełniając jednocześnie często pojawiającą się współ-
czenie pustkę w życiu w tłumie. Z jednej strony obywatelskość jest zatem dzia-
łalnością grupową, która może przejawiać się w funkcjonowaniu nieformal-
nych grup i ruchów społecznych, wspólnot lokalnych i organizacji trzeciego 
sektora171. Z drugiej zaś to osobista świadomość nie tylko swoich praw, ale też 
obowiązków. Okazuje się, że niewiedza w tym zakresie jest duża, a jej przyczyn 
doszukiwać się można w braku stosownej edukacji już na etapie szkoły pod-
stawowej i szkół średnich, a później także w szkolnictwie wyższym i edukacji 
pozaformalnej. 

Pojęcie obywatelskości rozumieć można odmiennie w różnych kulturach, 
dlatego też autorka postanowiła przyjrzeć się jego pojmowaniu w kontekście 
edukacji obywatelskiej dorosłych u naszych zachodnich sąsiadów. Obywa-
telskość (Staatsbürgerschaft ) w obecnej postaci ukształtowana została w toku 
szeregu procesów strukturalnych i transformacyjnych. Trudności językowe 
z tłumaczeniem takich pojęć, jak: polites, civis, cittadino, bourgeois, citoyen, citi-
zen, burgher i Bürger wskazują nie tylko na czysto językowe osobliwości, które 
pozwalają na artykulację tylko w odniesieniu do określonego kraju, lecz odno-
szą się też do roszczeń teorii politycznych172. Niemieckie słowo bürgerlich, czy-
li obywatelski, obejmuje zarówno citoyen rewolucji francuskiej, jak i socjolo-
giczne bourgeois, i nie sposób wyizolować tej dwuznaczności. Citoyen oznacza 
obywateli, którzy aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczą w życiu wspólnoty, 
przyczyniając się do jej tworzenia. Bazują przy tym na wartościach rewolucji 
francuskiej, takich jak wolność, równość i braterstwo. Bourgeois z kolei defi -

169  P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005, s. 117.
170  B. Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007, s. 149.
171  G. Piekarski, Wolontariat jako forma edukacji do aktywności i przykład zaangażowania 

obywatelskiego, w: Edukacja obywatelska. Rekonstrukcje – krytyka – interpretacje, red. V. Kopińska, 
Włocławek 2013, s. 199.

172  R. Koselleck, Begriff sgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und 
sozialen Sprache, Frankfurt am Main 2006, s. 389.
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niuje burżuazję (mieszczaństwo), czyli szeroki krąg osób znajdujących się po-
środku hierarchii społecznej, pomiędzy arystokracją a warstwami plebejskimi, 
korzystający z wolności liberalnego państwa w celu zwiększenia swojej prywat-
nej własności. Niemiecki odpowiednik Bürgertum oznacza mieszkańców miast, 
solidnych obywateli. W społeczeństwie obywatelskim zarówno citoyen, jak i bo-
urgeois utożsamiane są z zasadą wykorzystania kapitału. 

W niemieckim dyskursie kwestie związanie ze statusem obywatelskim ogra-
niczają się w znacznym stopniu do sporów politycznych. W centrum toczących 
się dwóch debat znajduje się relacja napięcia pomiędzy teorią a praktyką. Na 
poziomie polityczno-naukowym wiele dyskutuje się o społecznym statusie oby-
watelskości i zasadności legitymizacji praw socjalnych, natomiast na poziomie 
społeczno-fi lozofi cznym – o podstawowym zrozumieniu samego pojęcia oby-
watelskości173, rozumianego jako postawa przejawiająca się w zaangażowaniu 
w sprawy publiczne. Sięgając do początków, należy przywołać nazwisko Dol-
fa Sternberga, twórcy niemieckiej politologii po II wojnie światowej. W 1967 
roku postanowił on dokonać rehabilitacji pojęcia obywatel, które w Niemczech 
znalazło się w cieniu utożsamianego z klasową strukturą obywatelstwa Karola 
Marksa i duchowo-moralnego fi listerstwa według Fryderyka Nietzschego174. 
Przyświecał mu przy tym cel nadania temu pojęciu ponownie politycznego 
znaczenia. Obywatelskość, zdaniem D. Sternbergera, oznacza udział w życiu 
publicznym, umiejętność zabierania głosu w debatach, współodpowiedzialność 
w ramach wspólnoty175. Stawia on na pierwszym planie perspektywę wspólno-
towości, w ramach społeczeństwa i w małej grupie, powiązaną ze współmyśle-
niem i współodpowiedzialnością. 

Pojęcie obywatelskości było w Niemczech, jak wyjaśnia Dieter Gosewinkel, 
do XX wieku defi niowane głównie przez prawników. Dopiero począwszy od lat 
80., „obywatelstwo” coraz częściej zaczęto pojmować w znaczeniu „statusu oby-
watela”, który mieści w sobie prawa obywatelskie i polityczne176. Obywatelskość 
rozumieć można dwojako: po pierwsze, jako prawnie zdefi niowaną formalną 
przynależność do państwa. W Niemczech ta „zewnętrzna” strona obywatelstwa 
określana jest jako przynależność państwowa177. Po drugie, obywatelskość do-
tyczy praw i obowiązków, które związane są z posiadaniem statusu obywatela, 
i te stanowią „wewnętrzną” stronę obywatelstwa. Obok tego aspektu obywa-

173  J. Mackert, H-P. Müller, Citizenship – Soziologie der Staatsbürgerschaft , Wiesbaden 2000, 
s. 19.

174  D. Sternberger, Aspekte des bürgerlichen Charakters, w: tegoż, Ich wünschte, ein Bürger zu 
sein, Frankfurt am Main 1995, s. 10.

175  Tamże, s. 26.
176  R. Argast, Staatsbürgerschaft  und Nation. Ausschließung und Integration in der Schweiz 
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telskości funkcjonuje także inny, dużo szerszy, który odnosi się do wszystkich 
członków społeczeństwa, bez względu na przynależność państwową178. Zasad-
nicze znaczenie mają w nim społecznie zaangażowane obywatelstwo (Zivilbür-
gerschaft lichkeit) oraz wspólnota wartości i odpowiedzialności179. Odnieść to 
można do obywatelskiej demokracji, która jednak jest możliwa tylko dzięki 
zaangażowanym obywatelom posiadającym odpowiednie kwalifi kacje. Ten 
sposób rozumienia obywatelskości w dyskusjach naukowych wyraźnie zyskał 
w ostatnich latach na znaczeniu. 

Obecnie w debatach niemieckich pojawia się konfrontacja dwóch paradyg-
matów, inkluzji i ekskluzji, i omówienie ich względem siebie w kontekście teorii 
systemowej Luhmanna180. Ma to swoje konsekwencje, gdyż teoria systemowa 
pojmuje obywatelskość wyłącznie jako instrument inkluzji, pozostawiając bez 
odpowiedzi problemy i zagadnienia związane z różnymi formami wyklucze-
nia. W przeciwieństwie do tego inkluzję i ekskluzję można by traktować jako 
wynik społecznej dyskusji strategicznie i zbiorowo działających aktorów, któ-
rzy walczą o partycypację181. Współczesna obywatelskość, w przeciwieństwie 
do przeszłości, stawia na integrację i stara się w zasadzie nie wykluczać żad-
nych członków społeczeństwa z posiadania statusu obywatela. Sprostanie temu 
w rzeczywistości należy do zadań szczególnie trudnych. Specyfi czna forma 
porządku społecznego, utożsamiana dotychczas z obywatelskością, wydaje się 
obecnie kruchą strukturą, której grozi postępująca destrukcja. Niewątpliwie 
problem migracji stawia wobec obywatelskości ważne pytania, a jedno z nich 
brzmi: kto może być obywatelem określonego społeczeństwa? W związku z tym 
pojawia się również zagadnienie związane z partycypacją obywateli w sferze 
publicznej nowoczesnych społeczeństw i instytucjonalnymi powiązaniami 
w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

W nowoczesnym społeczeństwie obywatelskość stała się decydującym „na-
rzędziem konstytuującym i integrującym”, reaguje na kryzysy społeczne i przy-

178  Por. H. Buchstein, Die Zumutungen der Demokratie. Von der normativen Th eorie des 
Bürgers zur institutionell vermittelten Präferenzkompetenz, w: Politische Th eorien in der Ära der 
Transformation, red. K. v. Beyme, C. Off e, Opladen 1996, s. 295–324; H. Schneider, Bürgerkultur 
und politische Bildung, „Der Bürger im Staat” 1999, nr 50 (4), s. 165–168.
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Schwalbach/Ts. 2001, s. 115.

180  J. Halfmann, M. Bommes, Staatsbürgerschaft , Inklusionsvermittlung und Migration. 
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theoretische und vergleichende Untersuchungen, red. M. Bommes, J. Halfmann, Osnabrück 
1998, Univ.-Verl. Rasch, IMIS-Schrift en 6, s. 81–97; M. Schroer, A. Nassehi, Integration durch 
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„Soziale Systeme“ 1997, nr 3, s. 123–136. 
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czynia się do instytucjonalizacji ładu społecznego182. Oznacza to, że obywatel-
stwo decyduje o tym, kto jest częścią danego społeczeństwa i kto jako obywatel 
może uczestniczyć w wyborach, brać czynny udział w procesach demokratycz-
nych, korzystać z praw socjalnych i mieć zapewnioną opiekę i ochronę państwa. 
Dlatego też pytania dotyczące warunków i możliwości integracji społecznej (in-
kluzji) znajdują się w centrum dyskusji na temat obywatelskości. Coraz częś-
ciej pojawiające się procesy imigracji w nowoczesnych społeczeństwach stają 
się sprawdzianem dla obywatelskości, gdyż prowadzą do tworzenia się hetero-
geniczności społeczeństw i stawiają w centrum uwagi kwestię radzenia sobie 
z osobami, które potrzebują zapewnienia ochrony poprzez prawa obywatelskie. 
Obywatelskość jest skutecznym instrumentem zamknięcia społecznego, który 
broni bogate kraje przed ubogimi imigrantami183. Jednocześnie obywatelskość 
jest także narzędziem wykluczania wewnątrz państw. Każdy kraj ustanawia 
ideologiczną granicę między obywatelami i cudzoziemcami, dokonuje zróżni-
cowania między obywatelami danego państwa a przebywającymi na jego ob-
szarze obcokrajowcami i w stosunku do własnych obywateli stosuje określone 
prawa i obowiązki. Obecnie licznie prowadzone są dyskusje na temat dalszego 
rozszerzania partycypacji politycznej na inne grupy społeczne, w tym również 
osoby niebędące obywatelami (cudzoziemcy, migranci, uchodźcy). 

W dyskusjach o obywatelskości rozpoznać można dwie tendencje; z jednej 
strony chodzi o uniwersalizację koncepcji, z drugiej o jej partykularyzację184. 
Uniwersalizacja występuje w różnych kontekstach, neoliberalizm opowiada się 
za tym, aby ograniczone narodowo obywatelstwo zastąpić globalnym obywa-
telstwem rynku. Dzięki temu obywatelstwo zyskuje na merytorycznym znacze-
niu i może wpływać na solidarność społeczną o charakterze transnarodowym. 
Źródłem legitymizacji praw staje się tutaj nie państwo narodowe, ale umoco-
wane na międzynarodowym poziomie prawa człowieka, które zobowiązują 
państwa narodowe do zapewnienia praw obywatelskich także zamieszkującym 
na danym terytorium nieobywatelom. W ten sposób dochodzi do rozwoju 
koncepcji globalnej obywatelskości, która rozpowszechnia wyobrażenia o tym, 
co w czasach globalizacji w odniesieniu do problemów, które nie mogą zostać 
rozwiązane samodzielnie przez państwo, zdziałać może odpowiedzialne zacho-
wanie obywateli, w sensie partycypacji w życiu społeczno-politycznym, a także 
ekologiczne działania na rzecz ochrony środowiska. Partykularyzacja z kolei 
przejawia się w realizacji dwóch strategii. Po pierwsze, pragnie zapewnić nowe 
prawa dzięki założeniom grupowym, które umożliwiałyby inkluzję grup kul-
turowych i uznanie ich specyfi cznej tożsamości. Po drugie, często pojawia się 
chęć modyfi kacji klasycznych praw obywatelskich na podstawie dochodzenia 

182  R. Grawert, Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerstatus, „Der Staat” 1984, nr 23, s. 179–204.
183  R.W. Brubaker, Staats-Bürger. Deutschland und Frankreich im historischen Vergleich, 

Hamburg 1994, s. 20.
184  J. Mackert, Staatsbürgerschaft . Eine Einführung, Wiesbaden 2006, s. 123.
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do specyfi cznej tożsamości. Wówczas „cechy askryptywne” jednostek stają się 
„dźwignią, która wyposaża grupy etniczne i kulturowe w polityczną władzę lub 
pozwala na przeforsowanie praw obywatelskich na podstawie kryteriów przy-
należności do grupy”185. 

Rozważania, zarówno te polskie, jak i niemieckie, dowodzą, iż „zawartość 
pojęcia” obywatelskości determinowana jest przez aktualną konstelację zarów-
no czynników historyczno-politycznych, jak i kulturowych, co czyni ten termin 
wieloznacznym. Precyzyjne określenie jest zatem intelektualnym wyzwaniem. 
Można powiedzieć, iż obecnie uwidacznia się nowa jakość obywatelskości, 
którą cechują: odmienna świadomość i nowy wymiar zaangażowania obywa-
telskiego, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Dlatego też w niniejszych rozważa-
niach autorka przyjrzy się obywatelskości sytuującej człowieka w sferze pub-
licznej, w praktyce życia społecznego, którą identyfi kować można ze wspólnotą 
i aktywnym uczestnictwem w niej. 

W związku z tym obywatelskość będzie tu defi niowana jako postawa cha-
rakteryzująca się zorientowaniem na działania prospołeczne, na wspólnoto-
we aspekty życia publicznego. Z punktu widzenia poznawczego utożsamić ją 
można z zainteresowaniem sprawami społecznymi, znajomością problemów 
wspólnoty lokalnej oraz wiedzą o mechanizmach i procesach życia publiczne-
go. Z punktu widzenia behawioralnego obywatelskość będzie tu rozpatrywana 
jako aktywne członkostwo i udział jednostek, jako umiejętność i gotowość do 
współdziałania i przejęcia odpowiedzialności za własny los, w wielowymiaro-
wej przestrzeni społecznej. Obywatelskość stanowi zatem postawę społeczną 
i trwałą predyspozycję uwarunkowaną posiadaniem odpowiednich kompeten-
cji pozwalających na dojrzałość obywatelską, przejawiającą się w dobrowolnym 
i świadomym współdziałaniu z innymi, w celu zaspokajania potrzeb swoich 
i zbiorowości. Defi niując obywatelskość, autorka upatrywać ją będzie w działa-
niach i aktywności jednostek. 

W odniesieniu do tych analiz należy podkreślić, iż termin obywatelskość 
uległ na przestrzeni lat wielu modyfi kacjom i przyjmował wiele różnych form. 
Trudno nie zgodzić się z tym, że obywatelstwo (prawa i obowiązki), obywa-
telskość i partycypacja to trzy kategorie, które splatają się ze sobą i przenikają 
wzajemnie na wszystkich poziomach rozważań dotyczących odpowiedzialnych 
i aktywnych obywateli w świecie demokracji. Z racji tego, iż jest on kategorią dy-
namiczną, ulegającą nieustannym przeobrażeniom, należy liczyć się z koniecz-
nością stałej jego aktualizacji, w zależności od zmieniającej się rzeczywistości. 
Podstawą jego powstania są interakcje społeczne wynikające z natury ludzkiej. 
Obywatelskość wiąże się nie tylko z formalnym statusem prawnym, lecz jest 
wielowymiarowa, w tym m.in. posiada istotny wymiar tożsamościowy oraz ten 
związany z partycypacją społeczną, wiążącą dobro jednostki z dobrem wspól-
nym. Współcześnie jesteśmy świadkami zmian w postrzeganiu roli obywatela, 

185  Tamże, s. 124.
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niektórzy zastanawiają się z pewnością, czy obywatelskość to coś, co przynale-
ży nam od święta, czy też charakteryzuje nasze powszednie życie? Nierzadko 
codzienna egzystencja ogranicza się do tego, co prywatne, do wykonywania 
obowiązków zawodowych i realizowania się w rolach społecznych w ramach 
rodziny. Wielu osobom rutyna codzienności nie pozwala na samorealizację 
i nie jest wystarczającą strategią dla budowania własnej tożsamości obywatel-
skiej. Oznacza to, że osoby takie nie poszukują bodźców, które w zasadniczy 
sposób zmienią ich sposób „stawania się”. W społeczeństwie pojawia się jednak 
także grupa ludzi, dla których uczestnictwo w działaniach wspólnoty stwarza 
takie możliwości, dając szansę na poznawanie poprzez praktykowanie. W tych 
ramach często używa się terminu obywatelskość na określenie świadomości 
społecznej lub świadomości społecznikowskiej, która jawi się jako element 
budujący społeczeństwo obywatelskie. W celu przywrócenia bezpośrednich 
relacji obywatel–państwo w ostatnim czasie zaczęto stwarzać mieszkańcom 
szansę na aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym. Trudno dziś 
rozumieć obywatelskość bez odniesienia do idei społeczeństwa obywatelskiego 
wraz z wizją aktywnych, odpowiedzialnych obywateli. Dzięki poczuciu obywa-
telskości człowiek może odnaleźć własną wspólnotę i poczuć przynależność. 
Idea powoływania do życia i trwania wspólnot przewija się w licznych dyskur-
sach, podkreślając, iż dla rozwoju i zadowolenia z życia potrzebujemy relacji 
z innymi, poczucia przynależności, działania z innymi i na rzecz innych oraz 
świadomości, że jest się częścią wspólnoty.

Przyglądając się rozumieniu obywatelskości, można zauważyć, iż jej obraz 
kształtuje się w opozycji tradycji i nowoczesności, czy wręcz ponowoczesności. 
Zasadniczą kwestią, którą dostrzec można w niemieckiej debacie, jest więk-
szy nacisk położony na włączający i wyłączający potencjał obywatelskości. 
W Niemczech, jako kraju wielokulturowym, często poruszany jest problem eks-
kluzji nieobywateli, zwłaszcza w sferze odmienności kulturowej, co w kontek-
ście zalewającej Europę falę uchodźców jest nie bez znaczenia. Obywatelskość 
nie kształtuje się bowiem jedynie w granicach określonej wspólnoty, ale także 
w opozycji do innych grup społecznych i osób, nieobywateli. Zwiększająca się 
liczba grup mniejszościowych, imigrantów zarobkowych i uchodźców powodu-
je kryzys migracyjny, który coraz bardziej uwidacznia potrzebę współdziałania 
w celu sprostania wielokulturowości. Wydaje się w tym kontekście, iż odbudo-
wa wzajemnego zaufania i solidarności jest niezbędna. W Polsce jako państwie 
homogenicznym dochodzi się do przekonania, że działania integracyjne nadal 
nie są priorytetowe. Ponadto uznaje się, że ekskluzywność obywatelskości wy-
łącza tylko z pewnych aspektów życia wspólnotowego, a poprzez nadawanie 
dodatkowych praw pewnym grupom można doprowadzić do osłabienia granic 
społecznej spójności. Pojawiają się również twierdzenia, że pełnia praw obywa-
telskich nie jest konieczna, aby stać się dobrym, aktywnym obywatelem. 
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Poszukując odpowiedzi na pytanie, jakich obywateli potrzebuje demokracja 
wspólnotowa, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że bycie aktywnym członkiem spo-
łeczności lokalnej wymaga posiadania (lub nabycia) odpowiednich kompeten-
cji. Bez względu na to, czy w Polsce, czy też w Niemczech, aktywne funkcjono-
wanie obywateli w ramach sfery publicznej wymaga dysponowania adekwatną 
wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami. Obywatelskość zawiera bowiem 
w sobie wizerunek aktywnego, realizującego się w działaniu człowieka, który 
przyczynia się do rozwoju swojej wspólnoty. Takie rozumienie pojęcia obywa-
telskości wskazuje na jego dynamiczny aspekt, czyli na uczestnictwo w zbioro-
wej świadomości. Warto zaznaczyć, że partycypacja w procesach decyzyjnych 
oraz pełne korzystanie z praw i obowiązków wynikających z bycia członkiem 
określonej społeczności nie są zjawiskami automatycznie naturalnymi. To ra-
czej wynik procesu edukacji obywatelskiej, ale także uczenia się przez aktyw-
ność, i to zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. 

Na podstawie przedstawionych rozważań dotyczących obywatelskości na-
suwa się spostrzeżenie o istotnej roli tej postawy w sferze publicznej i w urzą-
dzaniu dzisiejszego życia społecznego. Od niej zależą bowiem jakość życia pub-
licznego oraz rozwój lokalny i regionalny. Nie można zapominać, iż uczenia 
bycia obywatelem nie sposób zamknąć w intencjonalnie stworzonym i silnie 
sformalizowanym środowisku edukacyjnym. Aby stać się obywatelem, należy 
uczestniczyć w zbiorowym procesie podejmowania decyzji, wypracowywać 
konsensusy, rozwiązywać konfl ikty społeczne, samodzielnie organizować się 
w ramach struktur samorządowych, prezentować własne argumenty, wyrażać 
konstruktywną krytykę i rozważać stanowiska zajmowane przez innych. Po-
nadto należy korzystać z przysługujących praw oraz wolności i wypełniać obo-
wiązki bez naruszania praw innych osób. W niniejszych rozważaniach autor-
ka będzie odwoływać się do takiego rozumienia obywatelskości. Szczególnie 
istotne są dla niej te wymiary obywatelskości, które wiążą się bezpośrednio ze 
współzarządzaniem, wspólnotą i lokalnym zaangażowaniem obywatelskim.

Uczenie się obywatelskości 

Z pełną świadomością, że obywatelskości można się uczyć i ją budować, au-
torka w niniejszej pracy polemizuje z historią i tradycjami republikańskimi, 
przyjmując komunitariańską perspektywę postrzegania obywatelskości. Przy-
glądając się bliżej elementom defi nicyjnym pojęcia obywatelskości, warto 
zwrócić uwagę przede wszystkim na wymiar zaangażowania obywatelskiego, 
szczególnie tego na szczeblu lokalnym, co wiąże się ze wspólnotą i aktywnym 
uczestnictwem w niej. Z obydwoma tymi składnikami łączy się koncepcja lo-
kalnego współzarządzania publicznego. Choć wynikające ze statusu obywatel-
stwa prawo do udziału w życiu społeczno-politycznym realizuje się na szczeb-
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lu państwa, to istnieje też wiele niższych szczebli partycypacji obywatelskiej. 
W omawianym ujęciu autorka proponuje uznać zaangażowanie obywatelskie 
za konstytuowany wymiar defi nicyjny obywatelskości. 

Schemat 1. Zaangażowanie obywatelskie jako główny element obywatelskości

Źródło: opracowanie własne.

Zaangażowanie najłatwiej jest podzielić na dwie zasadnicze formy: zaanga-
żowanie, które ma miejsce w kontekście organizacji o uznanej formie prawnej 
(np. stowarzyszeniach, fundacjach, związkach stowarzyszeń itp.) oraz w róż-
nego rodzaju instytucjach – takie zaangażowanie uznać można za formalne. 
Drugą, odmienną formę stanowi zaangażowanie pozaorganizacyjne i pozain-
stytucjonalne, czyli zaangażowanie nieformalne. W ramach przeprowadzonych 
badań przeanalizowano bliżej problematykę nieformalnego zaangażowania 
obywatelskiego dochodzącego do głosu w kontekście realizacji lokalnych bu-
dżetów obywatelskich. W pracy bliższej analizie poddano kategorie i konteksty 
lokalnego zaangażowania obywatelskiego, doceniając dynamikę rozwoju spo-
łecznego. W świetle tych rozważań można stwierdzić, że obywatelskość poj-
mowana przez pryzmat lokalności zyskuje większą podmiotowość, sprzyja 
kształtowaniu kapitału społecznego i pozwala na lepsze zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców. Dzięki niej podnosi się poziom życia mieszkańców i następu-
je poprawa efektywności działań w różnych jego sferach. Udział w lokalnych 
działaniach świadomie buduje przynależność do grupy, poczucie wspólnoto-
wości, solidarności grupowej, tworzy więzi w ramach wspólnoty i przejawia 
się w postępowaniu na rzecz społeczności lokalnej, gdzie przy okazji realizacji 
celów życiowych obywateli powstaje dobro wspólne. We współczesnych społe-
czeństwach możliwe jest budowanie infrastruktury obywatelskiej, która kon-
centruje się wokół wspólnych zadań i interesów łączących mieszkańców. Taka 
sytuacja ma miejsce w ramach realizacji grupowych działań, w tym także prze-
prowadzania budżetów obywatelskich, których celem jest urzeczywistnianie 
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Wspólnotowość Współzarządzanie



Spór o istotę obywatelskości 75

zbiorowych interesów związanych z rozwojem społeczności lokalnej. Obecnie, 
w zetknięciu z wszechobecną indywidualizacją społeczeństwa, niebagatelną 
rolę odgrywają silne wspólnotowe działania, które stwarzają szansę integracji 
obywateli w celu zaspakajania ich lokalnych potrzeb. W ramach zaangażowania 
społecznego dochodzi do synkretycznego łączenia tendencji wspólnotowych 
z indywidualnymi. Poniższa klasyfi kacja prezentuje warunki niezbędne, które 
spełniać powinno działanie nazwane zaangażowaniem obywatelskim. 

Kryteria zaangażowania obywatelskiego: 
• aktywność dobrowolna i nieodpłatna, 
• identyfi kacja ze środowiskiem lokalnym,
• partycypacja w celu realizacji wspólnych celów,
• przejęcie odpowiedzialności za własny los,
• nakierowanie działań na dobro wspólne.

Uwzględniając dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, że uczenie się 
obywatelskości to proces rozwoju umożliwiający jednostce coraz lepsze funk-
cjonowanie w sferze publicznej, począwszy już od poziomu lokalnego, bowiem 
to oddolne inicjatywy są istotną siłą całego społeczeństwa. Zaangażowanie 
w odniesieniu do działania obywateli pojmowane jest jako kategoria stanowią-
ca odzwierciedlenie dążenia jednostki do poczucia współdziałania (współza-
rządzania) i współbycia w szerszym kontekście społecznym. Mimo iż zasadni-
cze sposoby radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością w dużej mierze opierają 
się na działaniach indywidualnych, to dążenie do wspólnotowości dostrzegalne 
jest w praktycznych zachowaniach człowieka. Poczucie i istnienie wspólnoty na 
szczeblu lokalnym stanowią przydatne instrumenty pozwalające na mobilizację 
społeczną i budowanie obywatelskości. Dzięki temu lokalne wspólnoty obywa-
telskie stają się współuczestnikami zmian społecznych, motywując do działań 
związanych z samoorganizacją i samorządzeniem. Zaangażowanie obywatel-
skie jest więc kategorią złożoną, a jego oceny dokonać można, stosując różne 
kryteria. 





Rozdział II 

Teoretyczne podstawy edukacji 
obywatelskiej

Rozdział ukazuje edukację obywatelską, akcentując jej istotę, funkcje i zasad-
ność, z uwzględnieniem paradygmatycznego przesunięcia w edukacji, które 
stało się orientacją wyznaczającą współczesne zmiany w myśleniu o uczeniu 
się. Pozwala ono obserwować uczenie się poprzez doświadczanie. Omawiając 
zagadnienia związane z edukacją, autorka przybliża teorie uczenia się, które 
łączy wspólny element. Wszystkie one traktują uczenie się jako proces, a nie 
rezultat oraz tworzą przestrzeń do uczenia się bycia aktywnym obywatelem. 

1. Istota i znaczenie edukacji obywatelskiej dorosłych

W niniejszym rozdziale autorka zwróci uwagę na rangę i potrzebę rzetelnej 
edukacji obywatelskiej, wskazując, iż stanowi ona fundament świadomych wy-
borów politycznych, aktywnego kształtowania demokracji i podnoszenia po-
ziomu własnego życia. Dlatego też wciąż trwają starania o to, aby docierała ona 
do możliwie najszerszych kręgów społeczeństwa. W niniejszym kontekście au-
torka przyjrzy się bliżej bogatym doświadczeniom realizacji edukacji obywatel-
skiej u zachodnich sąsiadów, aby uświadomić sobie jej zakres pojęciowy i nie-
które specyfi czne aspekty jej funkcjonowania w odniesieniu do szerszego tła. 

Edukacja obywatelska posiada tak długą tradycję, jak historia ludzkości, 
wszak każde społeczeństwo musiało niegdyś zbudować swój porządek po-
lityczny i przekazać zasady jego funkcjonowania pozostałym członkom swej 
społeczności. Edukacja jako główne pojęcie andragogiki stanowi specyfi cz-
ną wartość, podstawę rozwoju oraz integracji społecznej. W książce tej istota 
edukacji pojmowana będzie, za Zbigniewem Kwiecińskim, jako ogół wpływów 
sprzyjających rozwojowi i wykorzystaniu posiadanych możliwości w celu sta-
nia się świadomym członkiem wspólnoty, zdolnym do aktywnej samorealizacji 
własnej tożsamości i własnego JA, a także jako aktywność własna jednostek 
w osiąganiu swoistych możliwości. Jest to zatem ogół czynności i procesów 
sprzyjających rozwojowi oraz stan ich efektów, czyli osiągnięty poziom kompe-



Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej78

tencji, tożsamości i podmiotowości1. W defi nicji tej podkreślić należy szczegól-
ną rolę podmiotu w procesie kształcenia i uczenia się, co jest charakterystyczne 
dla edukacji dorosłych. W obliczu rozlicznych wyzwań jest pewne, że edukacja 
obywatelska winna wspierać człowieka jako samodzielny podmiot refl eksji nad 
sobą i światem, który potrafi  współpracować z innymi i współdziałać dla dobra 
wspólnego, rozwiązywać dylematy moralne własne i problemy społeczności, 
w których żyje, być aktywnym uczestnikiem życia społecznego, potrafi ącym 
nieustannie pracować nad swoim rozwojem i uczyć się2. 

W ciągu ostatniej dekady wiele dyskutuje się o edukacji obywatelskiej w Pol-
sce, najczęściej jednak odnosi się ją do obszaru oddziaływań dotyczących dzieci 
i młodzieży, znacznie rzadziej wspomina się o niej w kontekście osób doro-
słych. Można ją rozumieć wielorako, często jako czynności i procesy wycho-
wawcze oraz kształcące „o charakterze polityczno-ideologicznym prowadzące 
do świadomego włączania się jednostek w życie społeczne jako pełnego i ak-
tywnego uczestnictwa w różnorodnych jego przejawach, oraz pełnienia przez 
nie ról obywatelskich, w tym zwłaszcza w obszarze obrony praw i przestrze-
gania obowiązków członka demokratycznego społeczeństwa”3. Każdy kraj po-
trzebuje zaangażowanych obywateli nie tylko do przygotowywania gruntu dla 
rozwoju podstawowych wartości demokratycznych, ale też dla zwiększenia in-
tegracji społecznej w kontekście coraz większej różnorodności kulturowej na 
świecie. Edukacja obywatelska pojmowana jest jako działanie, którego celem 
powinno być wyposażenie obywateli w „świadomość i umiejętność uruchamia-
nia ich woli politycznej oraz poczucia odpowiedzialności wynikającej z tego sa-
morządnego działania”, postuluje Bronisław Gołębowski4. Edukacja ta powinna 
pobudzać do większego zaangażowania w pracę w organizacjach społecznych, 
oraz w ramach nieformalnych inicjatyw obywatelskich, wcielających w życie in-
teresy społeczności. Oznacza to, iż osoby winny być przygotowane do realizacji 
działań w różnych warunkach społeczno-gospodarczych, celem kształtowania 
przyszłości mocnych demokratycznych społeczeństw. Już stosunkowo dawno 
uznano, iż polski system formalnej edukacji obywatelskiej jest niewydolny, 
a poprawy sytuacji poszukiwano w ramach edukacji nieformalnej5, czyli w pro-
cesie, który nie musi być intencjonalny. Pozwala on na zdobywanie wiedzy 
„przy okazji” wszelkich ludzkich aktywności. Grzegorz Markowski nieformalną 
edukację obywatelską defi niuje jako niezaplanowany i niezorganizowany „pro-
ces przebiegający poza ofi cjalnym systemem kształcenia, w którym jednostka 

1  Z. Kwieciński, Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu 
szkoły), „Edukacja” 1991, nr 1, s. 89.

2  Por. tenże, Edukacja wobec opóźnienia kulturowego, „Nauka” 2013, nr 1, s. 22.
3  Edukacja pedagogiczna XXI wieku, t. 8, Suplement A–Ż, red. T. Pilch, Warszawa 2010, s. 110.
4  B. Gołębiowski, Edukacja obywatelska: teoria i praktyka, w: Młodzież a zmiany polityczne 

we współczesnym świecie, Studia Politologiczne, t. 3, red. J. Garlicki, Warszawa 1998, s. 170.
5  Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach 

publicznych i nie tylko…, red. G. Markowski, F. Pazderski, Warszawa 2011, s. 25.
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zdobywa wiedzę i kompetencje pozwalające jej na utrzymanie i wzmacnianie 
więzi z państwem i innymi członkami społeczeństwa”6. Naturalne miejsce ma 
ona w sferze działalności organizacji pozarządowych, instytucji publicznych. 

W przeciwieństwie do Polski, na terenie Niemiec edukacja obywatelska jest 
dobrze zorganizowana zarówno na poziomie formalnym, jak i pozaformalnym. 
Edukacja obywatelska w Niemczech, określana jako politische Bildung, ma swo-
je korzenie w pedagogice, naukach politycznych oraz historycznych, korzysta 
też z bogatych doświadczeń nauk społecznych, przede wszystkim socjologii, ale 
także analiz z zakresu polityki i ekonomii. Zawiera więc w sobie jednocześnie 
elementy kształcenia historycznego, ekonomicznego i społeczno-politycznego. 
Podstaw teoretycznych edukacji obywatelskiej doszukiwać się już można w pra-
cy Georga Kerschensteinera7. Warto podkreślić, iż niemieckiego określenia Bil-
dung nie należy identyfi kować jedynie z edukacją szkolną; można je rozumieć 
jako kształtowanie człowieka przez całe życie. Bildung zawiera bowiem aspekty 
znaczeniowe twórczego tworzenia, wychowania, edukacji i kształcenia8. Ozna-
cza więc zarówno edukację formalną, jak i nieformalną, systematyczną i doraź-
ną, okazjonalną i permanentną. Niemieckie politische Bildung w niniejszej pra-
cy utożsamiane będzie z pojęciem edukacja obywatelska. Wydaje się to zasadne, 
gdyż proces edukacji uwzględnia zarówno nauczanie, jak i uczenie się. 

Przy próbie zdefi niowania edukacji obywatelskiej napotykać można róż-
norodność stanowisk, co powoduje, że wśród obszernej niemieckiej literatury 
przedmiotu trudno znaleźć jednoznaczną ogólną defi nicję edukacji obywa-
telskiej. Należy tu dodać, że szczególnie ze względu na istnienie różnych nur-
tów rozważań naukowo-teoretycznych i rozumienia demokracji pojawiają się 
rozmaite koncepcje edukacji obywatelskiej, które ze sobą konkurują9. Mimo 
trudności, jakie niesie za sobą brak precyzyjnych określeń, autorka postara się 
przedstawić kilka eksplikacji, które odnoszą się do rozważań defi nicyjnych. Na 
początku refl eksji chciałaby przedstawić szeroki sposób rozumienia tego ter-
minu sformułowany przez Wolfganga Mickela. Jego zdaniem edukacja obywa-
telska jest „pojęciem zbiorczym szkolnego i pozaszkolnego, zinstytucjonalizo-
wanego i niezinstytucjonalizowanego, intencjonalnego i nieintencjonalnego, 
aktywnego i pasywnego, werbalnego i niewerbalnego oddziaływania na ludzi, 
mającym na celu umożliwienie poznania demokratycznych zasad działania, 
podstawowych wartości, politycznych zachowań, zdobycie kompetencji i go-
towości działania, świadomości problemów i umiejętności wyrażania sądów”10. 

6  G. Markowski, Nieformalna edukacja obywatelska – czyli nowa-stara rola biblioteki 
publicznej, w: Inspirator obywatelski, dz. cyt., s. 26.

7  G. Kerschensteiner, Staatsbürgerliche Erziehung der deutschen Jugend, Erfurt 1901.
8  M. Winkler, Nauka o wychowaniu w Niemczech – esej krytyczny, „Nauki o wychowaniu. 

Studia interdyscyplinarne” 2015, nr 1, s. 44.
9  K. Tielking, Darstellung von Konzepten der politischen Bildung und deren kritisch-historische 

Würdigung, Oldenburg 1998, s. 21.
10  D. Nohlen, Wörterbuch Stadt und Politik, München 1991, s. 507.
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Tak rozległe rozumienie pojęcia oraz wysoki stopień jego ogólności powodują, 
że trudno stwierdzić, co właściwie nie jest istotą tej edukacji. Zasadniczo eduka-
cja obywatelska może być rozumiana jako część ogólnej socjalizacji społecznej/
politycznej kształtującej wszystkie świadome i nieświadome procesy uczenia 
się, które formują istotne cechy osobowości, wiedzy, postaw i zachowań11. Po-
dobnie defi niuje to pojęcie Wolfgang Sander, określając mianem edukacji oby-
watelskiej wszystkie formy celowego pedagogicznego oddziaływania na proce-
sy politycznej socjalizacji12. Autor zwraca uwagę przede wszystkim na sposób 
działania, czyli zorientowany na cel i realizowany w sposób bardzo świadomy. 
W defi nicji nie wyjaśnia jednak bliżej, na czym miałaby polegać polityczna 
(obywatelska) socjalizacja. Uzasadnienie to odnaleźć można jednak w licznych 
pracach autora, które prezentują proces wchodzenia członków społeczeństwa 
w kulturę polityczną, przekazującą wartości, normy i wzory kulturowe. 

Z kolei dla Güntera Bahrensa edukacja obywatelska jest pojęciem ogólnym, 
odnoszącym się również do świadomie zorganizowanych inicjatyw w dziedzi-
nie edukacji pozaszkolnej w celu racjonalnego obrachunku z polityczną rzeczy-
wistością oraz wykreowania kompetencji, które pozwolą człowiekowi na lepszą 
orientację w obszarze polityki (pod pojęciem polityka rozumiane są też sprawy 
publiczne)13. Tutaj, podobnie jak u Sandera, podkreślona została celowość re-
alizowanych działań. Dostrzegamy również, iż podstawowy akcent pada prze-
de wszystkim na obszar czynności politycznych, co w pewien sposób zawęża 
i spłyca pole działalności edukacji obywatelskiej.

Na poziomie formalnym można rozróżnić wąsko i szeroko rozumiane po-
jęcie edukacji obywatelskiej. Przyjmując szersze znaczenie terminu, należało-
by postrzegać edukację jako działania równoważne z socjalizacją obywatelską, 
co stawia pod znakiem zapytania sens takiej defi nicji. Natomiast w węższym 
znaczeniu edukacja to świadomie zaplanowane, zorganizowane i zorientowa-
ne na cel działania instytucji edukacyjnych, dążące do wyposażenia młodzie-
ży i dorosłych w niezbędne podstawy pozwalające na aktywny udział w życiu 
społeczno-politycznym14. Peter Massing zwraca uwagę na konieczność uznania 
pewnego stopnia instytucjonalizacji zabiegów edukacyjnych. Zdaniem autorki, 
rozpoczęta w formie instytucjonalnej edukacja winna być kontynuowana także 
jako nieformalna, co jest istotne zwłaszcza w przypadku osób dorosłych. Ko-
niecznością stało się uczenie się przez całe życie. A edukacja ta powinna przyjąć 
jak najbardziej pluralistyczny charakter. 

11  P. Ackermann, Politische Bildung, w: Lexikon der politischen Bildung, red. D. Richter, 
G. Weißeno, Schwalbach/Ts 1999, s. 185.

12  Handbuch politische Bildung, red. W. Sander, Schwalbach/Ts 2005.
13  G. Bahrens, Weiterbildung und Politik, w: Handbuch Erwachsenbildung/Weiterbildung, red. 

R. Tippelt, Opladen 1994, s. 208.
14  P. Massing, Politische Bildung, w: Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik 

Deutschland, red. U. Andersen, W. Woyke, Bonn 2000.
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Wśród wielu ujęć edukacji obywatelskiej trudno znaleźć defi nicję jedno-
znacznie wyznaczającą jej zakres. Warto przywołać tu jeszcze jedną perspek-
tywę, która wydaje się stosunkowo niewyszukana, a mianowicie rozumienie 
edukacji obywatelskiej jako wszelkich procesów kształtujących osobowość 
człowieka, warunkujących jego życie we wspólnocie15. Jest to określenie sze-
rokie zakresowo, zawierające w sobie różnorodne aspekty życia, które deter-
minują poczucie bycia we wspólnocie. Jednocześnie termin ten odzwierciedla 
relacyjny model społeczności rozumianych jako wspólnoty.

W kontekście tych rozważań defi nicyjnych autorka chciałaby przedstawić 
własny sposób interpretowania tego terminu. W niniejszej pracy używać będzie 
terminu edukacja obywatelska dorosłych rozumianego jako nauczanie i ucze-
nie się. Przyjmuje, że edukacja to ogół czynności i procesów nauczania i uczenia 
się, które umożliwiają poznanie życia społecznego i sprawne w nim funkcjo-
nowanie. Celem tej edukacji jest zrozumienie zasad funkcjonowania demo-
kratycznego państwa, kształtowanie postaw i umiejętności, w wyniku których 
możliwe staje się zaangażowanie obywatelskie. Ponadto dzięki tej edukacji oby-
watele zdobywają umiejętność artykułowania własnych i grupowych interesów, 
krytycznego myślenia, wspierają tolerancję i ochronę praw człowieka. Nabyta 
w trakcie edukacji obywatelskiej wiedza w zakresie życia politycznego pozwa-
la na zrozumienie sceny politycznej, analizę wydarzeń społeczno-politycznych 
i zasad funkcjonujących w demokratycznym państwie, a ukształtowane nawyki 
wdrażają do obywatelskiej partycypacji. Edukacja ta łączyć powinna przekazy-
wanie wiedzy i działania praktyczne, które kreować będą aktywnego obywatela. 

Mając do czynienia z edukacją obywatelską w znaczeniu coraz lepszego ro-
zumienia świata przez działanie, zauważamy niekończący się proces kreacyjny; 
podobnie jest w przypadku demokracji, która także jest niedokończona16. Po-
trzeba tego rodzaju edukacji w społeczeństwie jest bezsporna. Coraz częściej 
jest ona rozumiana nie jako etap w życiu, ale długotrwały, niekończący się pro-
ces odbywający się wszędzie i zawsze – taka sytuacja ma miejsce także w kon-
tekście edukacji obywatelskiej dorosłych. Kształtowanie postaw i umiejętności, 
kreowanie samodzielnego myślenia i krytycznej oceny rzeczywistości, ochrona 
wartości demokratycznych, czyli elementy stanowiące treści edukacji obywa-
telskiej, mają zasadnicze znaczenie i doniosły wpływ na podnoszenie poziomu 
życia przeciętnego obywatela. Rzeczywista wiedza stanowi zaś fundament świa-
domych wyborów politycznych, aktywnego kreowania własnego życia i demo-
kracji w kraju. Obecnie jest oczywiste, że edukacja obywatelska jest niezbęd-
nym komponentem procesu całożyciowego uczenia się dorosłych.

15  F. Reheis, Politische Bildung. Eine kritische Einführung, Wiesbaden 2016, s. 13.
16  P. Massing, Th eoretische und normative Grundlagen politischer Bildung, w: G. Breit, 

P. Massing, Politische Erwachsenenbildung, Bonn 1999, s. 29.
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Treści, cele, funkcje społeczne edukacji obywatelskiej dorosłych

Istnieją niezliczone teksty dotyczące treści edukacji obywatelskiej dorosłych. 
Różnorodność potrzeb skutkuje rozmaitością celów i zadań tej edukacji. Tre-
ści edukacyjne są heterogeniczne i ujmować je można wielopłaszczyznowo; po 
części związane są one z funkcjonalnym wymiarem edukacji. Myliłby się jednak 
ten, kto sądziłby, że edukacja ta ogranicza się jedynie do obszaru polityki – wła-
dzy i dominacji. Aby bliżej scharakteryzować to pojęcie, należy zwrócić uwagę 
na leżące u jego podstaw przesłanki oraz przyjrzeć się istniejącym korelacjom. 
Można przyjąć, że polityką jest wszystko, co odnosi się do wspólnoty ludzkiej17. 
Wówczas dosyć wyraźnie zarysowuje się związek między edukacją obywatel-
ską a rozwojem społecznym. Wszelkie przeobrażenia w sferze publicznej mają 
ważne konsekwencje dla procesu zmian zachodzących w edukacji obywatel-
skiej. Sfera ta rozumiana jest jak u Habermasa, jako przestrzeń zapośredni-
czenia świata życia obywateli, rozpościerająca się bez ścisłych granic między 
państwem a społeczeństwem. Kolejne aktualne treści edukacji obywatelskiej to:

• problemy ekologiczne i zagadnienia związane z zachowaniem pokoju 
na świecie, 

• działania na rzecz współdecydowania, 
• zwiększenie wpływu na środki masowego przekazu, dążenie do zwięk-

szenia kompetencji w dziedzinie mediów,
• lektura codziennej prasy z uwzględnieniem części „gospodarka” oraz 

komentarz bieżących wiadomości medialnych,
• niwelowanie obcości kulturowej, refl eksja nt. wrogości wobec obcokra-

jowców, kształcenie międzykulturowe,
• zmniejszenie ilości przekazywanej teorii na rzecz większego „realizmu”,
• troska o umiejętność prowadzenia dyskusji,
• identyfi kacja z wartościami konstytucyjnymi18.
Te elementy stanowią dopełnienie treści edukacji obywatelskiej, nie two-

rzą one sztywnych form dla obszarów, które powinny zostać poddane głębszej 
analizie w ramach edukacji, lecz wskazują raczej na różnorodność jej warstwy 
treściowej. Edukacja obywatelska dorosłych winna ogólnie, poprzez swoje tre-
ści i metodykę, motywować i uprawniać do wzmożonej partycypacji w sferze 
publicznej. Poprzez podnoszenie kwalifi kacji obywateli edukacja ta przyczynia 
się do realizacji centralnej funkcji, czyli wzmacniania wspólnoty „dla jednostki, 
społeczeństwa i politycznego systemu”19. Należy jednak uważać i z jednej stro-

17  F. Reheis, Politische Bildung, dz. cyt., s. 13.
18  H.H. Hartwich, Deutsche Vereinigung für Politische Bildung E.V., „Politik unterrichten” 

1990, nr 2, s. 14.
19  F. Scheidig, Standpunkt: Vom Bedeutungsverlust zur Bedeutungslosigkeit? Neun Th esen zur 

Situation politischer Erwachsenenbildung, „Forumerwachsenenbildung. Profi liert- kompetent- 
evangelisch” 2014, t. 47, nr 2, s. 36.
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ny nie przeceniać roli tej edukacji, z drugiej nie szukać jej jako złotego środka 
dopiero w sytuacjach, które prezentują się nam jako problemowe. Edukacja 
obywatelska to nie tylko wiedza polityczna. Wiedza ta jest ściśle zintegrowana 
z innymi treściami przedmiotowymi, tworząc tym samym pewien rodzaj edu-
kacji kompleksowej. Zauważyć można, że jedynym i głównym celem edukacji 
obywatelskiej nie jest przekazywanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania 
w demokratycznym państwie, ale kształtowanie nawyków działania, a poprzez 
to rozwijanie aktywności obywatelskiej oraz propagowanie i wspieranie tole-
rancji i krytycznego nastawienia. Oczywiście edukacja ta ma za zadanie prze-
kazywać też wiedzę nt. historii, instytucji i struktur społeczeństwa, w którym 
żyjemy, coraz częściej przenika ono bowiem do różnych dziedzin aktywności 
ludzkiej, nie jest to jednak cel nadrzędny. 

Treści edukacji obywatelskiej mogą również zgodnie z ich funkcją pośred-
niczenia w zdobywaniu kompetencji kluczowych zostać podzielone na cztery 
obszary20: 

• wiedza, 
• wartości, postawy i opinie,
• zdolności intelektualne i kompetencje społeczne, 
• umiejętność i nawyki partycypacji. 
Edukacja obywatelska jest wyraźnie zorientowana na wzmacnianie i rozwój 

demokracji, co stanowi jej cel ideologiczny. Niemniej w sprawie pojmowania 
demokracji, a w związku z tym i rozumienia celów edukacji obywatelskiej w sy-
stemie rządów demokratycznych, istnieje wiele kontrowersji. Równocześnie 
pojawiają się też liczne braki defi nicyjne, pewien konsensus odnaleźć można 
jednak w koncepcji mówiącej, iż edukacja obywatelska musi promować z jednej 
strony zdolność do samodzielnego i uzasadnionego orzekania sądów o poli-
tycznym stanie rzeczy, z drugiej zaś stwarzać warunki i budzić gotowość do 
uczestnictwa w sferze życia społeczno-politycznego21. Ten stan gotowości prze-
jawiać się może w różnych formach lokalnego zaangażowania obywatelskiego. 
W edukacji obywatelskiej istotne jest zatem tworzenie struktur świadomości 
politycznej, co przejawia się we wzroście zdolności samodzielnego myślenia 
oraz uczeniu się krytycznych przemyśleń wobec zastanej rzeczywistości. Świa-
domość jest tu ważną funkcją czynności człowieka. A sfera polityczna stanowi 
obszar, który zazwyczaj pojawia się czytelnie w refl eksjach związanych z edu-
kacją obywatelską. 

Wspomniana świadomość polityczna obywateli opiera się na Mündigkeit. 
To określenie jest bardzo złożone, można opisać je jako zdolność do samosta-
nowienia, stan niezależności i poczucia odpowiedzialności. Generalnie pojęcie 

20  P. Filzmaier, Länderbericht: Politische Bildung in Österreich, „Onlinejournal für 
Sozialwissenschaft en und ihre Didaktik“ 2002, nr 1.

21  Sozialkunde. Fachdidaktisches Studium in der Lehrerbildung, red. A. Ammon, F. Roth, 
München 1981, s. 98.
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Mündigkeit rozumiane jest jako umiejętność samodzielnego funkcjonowania, 
która zawiera w sobie odpowiedzialne działanie i sprawność podejmowania 
niezależnych sądów oraz decyzji22. Dlatego też można by je nazwać obywatel-
ską dojrzałością. A edukacja obywatelska dorosłych ma przyczynić się do roz-
woju wśród obywateli tej dojrzałości, rozumianej jako zdolność do wyrażania 
własnych opinii w kontekście polityki oraz wzmocnienia umiejętności obywa-
telskich działań, eksponując w procesie kształtowanie postaw politycznych23. 
Skutkami miały być: skuteczna i konstytuowana współpraca na rzecz najbliż-
szej przestrzeni lokalnej, zwiększona motywacja i wiara we własne siły. Dlatego 
też edukacja obywatelska rozumiana jest jako „przeciwieństwo agitacji, indok-
trynacji i manipulacji”, gdzie samookreślenie się stanowi jej niezbędną zasa-
dę24. Staje się więc ona miejscem przekazywania i zdobywania obywatelskich 
kompetencji. Mündigkeit pozwala ludziom na wytyczenie celów, prowokujące 
do myślenia przyglądanie się nowym sytuacjom, rozwój postaw refl eksyjnych 
w stosunku do wyłaniających się problemów, dokonywanie obiektywnej oceny 
własnych działań. Refl eksja jest w tym sensie konfrontacją mających miejsce 
zdarzeń z oczekiwaniami społecznymi. 

Najbardziej znane wyjaśnienie omawianego pojęcia pochodzi od Immanu-
ela Kanta, który dostrzega w popieraniu Mündigkeit realizację celu oświecenia 
i identyfi kuje je z samodzielnym myśleniem25. Według niego, oświeceniem na-
zywamy „wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. 
Niedojrzałość to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym ro-
zumem, bez obcego kierownictwa”26. Ogólnie mówiąc, niepełnoletność pojmo-
wać tu można jako niedojrzałość obywatelską (Unmündigkeit), zdaniem Kanta 
jest ona zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym. Lenistwo i tchórzostwo to 
przyczyny, dla których tak wielka grupa osób, mimo wyzwolenia ich przez na-
turę z obcego kierownictwa, pozostaje chętnie niepełnoletnimi przez całe swoje 
życie. Przyglądając się jeszcze innym autorom, dostrzec można, że Oskar Negt 
określa Mündigkeit jako wykazywanie się politycznym rozsądkiem oraz posia-
danie kompetencji interpretacyjnych27. W związku z tym jest to umiejętność 
wydania osądu i oceny politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturalnych 
procesów. Można powiedzieć, że edukacja obywatelska dorosłych winna przy-
czyniać się do kształtowania osób, które doskonalą zdolności moralnej samo-

22  J. Detjen, Politische Bildung, Oldenburg 2007, s. 211.
23  H. Bremer, J. Gerdes, Politische Bildung, w: Handbuch Bildungs-und Erziehungssoziologie, 

red. U. Bauer, U. Bittlingmayer, A. Scherr, Wiesbaden 2012, s. 683.
24  K.-P. Hufer, Politische Bildung in der Erwachsenenbildung, w: Handbuch. Politische Bildung, 

red. W. Sander, wyd. 4, Schwalbach/Ts 2014, s. 234.
25  J. Detjen, Politische Bildung, dz. cyt., s. 211.
26  I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufk lärung?, „Berlinische Monatsschrift ” 1784, 

z. 12, s. 481.
27  O. Negt, Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform, Göttingen 2010, s. 189.
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oceny i biorą aktywny udział w sferze życia publicznego28. W znacznie szerszym 
sensie Mündigkeit jest ważnym warunkiem urzeczywistniania się człowieka, 
zgodnie z jego naturalnymi skłonnościami prowadzącymi do jego wewnętrz-
nego rozwoju. Dzięki temu mamy dojrzałych życiowo obywateli, którzy po-
trafi ą myśleć, rozumować i czuć, mając na względzie nie tylko indywidualne 
dobro, ale także dobro wspólne. Dojrzałość ta wiąże się z odpowiedzialnością 
za swoje postępowanie oraz przewidywaniem jego skutków dla siebie i najbliż-
szego otoczenia. Mündigkeit reprezentowana jest także w ideach Teodora Ad-
orno; jako zwolennik ustroju demokratycznego twierdził on, że demokracja, 
która nie tylko funkcjonuje, ale także działa, wymaga dojrzałych obywateli29. Ta 
dojrzałość, jego zdaniem, jest dynamiczną kategorią, czymś, co się staje, a nie 
czymś, co jest30. Wskazuje to na związek demokracji i wychowania i pokazuje, 
że Mündigkeit wymaga określonego rodzaju wychowania, które jest warunkiem 
koniecznym do życia w demokratycznym państwie.

W kwestii treści edukacji obywatelskiej Wolfgang Mickel uważa, że treści 
zależne są od wybranych metateoretycznych założeń, mogą to być stanowiska 
normatywno-ontologiczne, empiryczno-analityczne lub dialektyczno-kry-
tyczne31. 

W edukacji obywatelskiej istnieje tradycja opisywania celów w aspekcie 
krytyczno-społecznym w formie kompetencji kluczowych32. Zespół kompeten-
cji rozumianych jako cel edukacji obywatelskiej jest rozległy. Uczenie demo-
kracji powinno zatem pozwolić na zdobycie umiejętności, które są niezbędne 
z punktu widzenia obywatela i pozwalają mu na właściwe pełnienie tej roli. Cel 
perspektywiczny edukacji obywatelskiej można zatem określić jako rozwój po-
litycznej samodzielności (autonomii, niezależności). Ta samodzielność opisu-
je ideał osobowości w demokratycznym społeczeństwie. Osoba, którą cechuje 
taka samodzielność, nadaje aktywny kształt swojemu życiu oraz najbliższemu 
środowisku. Stara się brać udział zarówno w życiu politycznym, kulturalnym, 
jak i społecznym, zna swoje obowiązki, prawa i jest w stanie dostrzegać je w co-
dziennej rzeczywistości. Zasadniczą kompetencję stanowi polityczna autono-
mia, która leży u podstaw wszystkich innych dyspozycji. Jej rozwój dotyczy 
trzech centralnych, wzajemnie uwarunkowanych obszarów. Równie ważny jest 
rozwój kompetencji w dziedzinie biegłości wyrażania sądów. Trzy wymienione 
tu obszary nie występują w całkowitej izolacji, powinny raczej być postrzegane 

28  D. Benner, Edukacja jako kształcenie i kształtowanie. Moralność – kultura – demokracja – 
religia, Warszawa 2008, s. 64.

29  T. Adorno, Erziehung wozu?, w: tegoż, Erziehung zur Mündigkeit, Baden-Baden 1971, s. 107.
30  Tamże, s. 144.
31  W. Mickel, Politische Bildung, w: Lexikon der Politik, red J. Kriz, D. Nohlen, R.-O. Schultze, 

t. 2: Politikwissenschaft liche Methoden, Berlin 2003, s. 343.
32  P. Henkenborg, Zur Philosophie des Politikunterrichts: Zum Kern politischer Bildung in der 

Schule, http://sowi-onlinejournal.de /2001-1/ (dostęp: 11.05.2016).
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jako od siebie wzajemnie zależne i uzupełniające się. Kompetencje, o których tu 
mowa, można podzielić na trzy zasadnicze grupy: 

1. kompetencje poznawcze,
2. kompetencje proceduralne, 
3. kompetencje wynikające z nawyków33.
Pierwsza grupa, czyli kompetencje poznawcze, wskazuje na posiadanie 

przez obywateli wiedzy społeczno-politycznej. Chodzi tu zarówno o znajomość 
politycznych systemów, partycypacji obywatelskiej, aktualnych problemów 
społeczeństwa, zagadnień związanych z polityką międzynarodową, jak i ogól-
nie wiedzy społeczno-gospodarczej. Najważniejszy jest jednak zasób wiadomo-
ści o własnym systemie politycznym, o koncepcjach demokracji oraz zasadach 
utożsamianych z jej funkcjonowaniem. Druga grupa, kompetencje procedural-
ne, składa się z dwóch komponentów, a mianowicie z umiejętności i z biegłości. 
Punktem odniesienia tych dyspozycji jest proces polityczny i szansa oddzia-
ływania na niego, a więc partycypacja społeczna34. Liczą się tutaj m.in. zainte-
resowanie sprawami społeczno-politycznymi, zaufanie do polityki, wpływ na 
decyzje społeczno-polityczne, samodyscyplina, traktowanie innych z respek-
tem, lojalność i przywiązanie do europejskich wartości (m.in. sprawiedliwo-
ści społecznej, praw człowieka). Natomiast ostatnia grupa, czyli kompetencje 
wynikające z nawyków, to pozytywne ustosunkowanie się obywateli do swojej 
wspólnoty. Można by wręcz nazwać je zaletami, które regulują postępowanie 
obywateli w taki sposób, aby demokratyczna społeczność pozostawała jak naj-
bardziej stabilna. Do najważniejszych zalet zaliczyć tu można: umiejętność ko-
munikacji, rozwiazywanie konfl iktów bez przemocy, budowanie koalicji z wła-
dzą oraz organizacjami społecznymi, posłuszeństwo wobec prawa, tolerancję, 
praworządność, solidarność i gotowość do partycypacji. 

Pożądanym następstwem posiadania kompetencji obywatelskich jest podję-
cie aktywnych działań w przestrzeni lokalnej. Edukacja obywatelska dorosłych 
winna stymulować i wspierać „działania polityczne”, gdyż tylko w ten sposób 
można przyczynić się do wyuczenia koniecznych dla partycypacji umiejętno-
ści35. Ponadto uczący się zyskują tym samym doświadczenia na temat własnej 
skuteczności, uczą się, iż dzięki działaniu mogą bezpośrednio wpływać na poli-
tykę, a takie doświadczenia stają się siłą napędową dla dalszych samodzielnych 
działań polityczno-społecznych. Warto w tym miejscu podkreślić, że w Niem-
czech pojawiają się również przeciwnicy takiego postrzegania rzeczywistości 

33  H. Buchstein, Die Zumutungen der Demokratie. Von der normativen Th eorie des Bürgers 
zur institutionell vermittelten Präferenzkompetenz, „PVS“ 1995, wyd. specjalne nr 26: Politische 
Th eorien in der Ära der Transformation, s. 302.

34  Proces polityczny jest rozciągniętą w czasie sekwencją zachowań i zdarzeń, które powodują 
zmianę zakłócającą lub przywracającą równowagę systemu politycznego.

35  B. Widmaier, Das ganze Erfolgspaket auf seine Bedeutung hin befragen! Der Beutelsbacher 
Konsens und die aktionsorientierte Bildung, „Außerschulische Bildung” 2011, nr 2, s. 145.



Teoretyczne podstawy edukacji obywatelskiej 87

edukacyjnej, którzy domagają się oddzielenia uczenia się od działania36. W du-
żej mierze wiąże się to jednak z edukacją formalną młodzieży. Uważa się, iż 
zachowania polityczne powinno się pozostawić partiom, zrzeszeniom oraz 
inicjatywom obywatelskim, czyli realnemu życiu politycznemu. W edukacji 
nieformalnej działania polityczne odgrywają znacznie ważniejszą rolę, nie ma 
tu niebezpieczeństwa indoktrynacji lub jest ono znacznie mniejsze, biorąc pod 
uwagę, że odbiorcami są dobrowolnie uczestniczące osoby dorosłe. Dlatego 
też nieformalna edukacja obywatelska dorosłych może korzystać z możliwości 
kształtowania i pośredniczenia kultury politycznej, która obecnie naznaczona 
jest poprzez pluralizację i różnorodność37. Nieformalna edukacja ma szansę 
stworzyć część skutecznej demokratycznej opinii publicznej, ponieważ orga-
nizuje przestrzeń, w której mogą zostać wyartykułowane i uzasadnione nowe 
polityczne problemy i żądania38.

Edukacja, jak każde działanie społeczne, spełniać powinna określone funk-
cje. Przyglądając się bliżej edukacji obywatelskiej, warto spojrzeć na cztery ob-
szary, w których edukacja ta, zdaniem Helmuta Heida, pełni ważne funkcje. Są 
to:

1. Rozwój kompetencji politycznego działania.
Oznacza to, że edukacja obywatelska powinna pomagać w kształtowaniu 

opinii i inspirowaniu do aktywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w ramach 
praktycznych działań w przestrzeni lokalnej. 

2. Funkcja „straży pożarnej”.
Jest obszarem udzielania fachowej interwencji w dyskusjach w sferze pub-

licznej i sporach społecznych. Duże znaczenie ma tutaj przede wszystkim stwo-
rzenie forum do dialogu i wymiany argumentów w rzeczowej atmosferze.

3. Wprowadzenie w nowe obszary polityczne.
Edukacja obywatelska winna też podejmować nowe tematy zwłaszcza 

w tych dziedzinach, w których dotychczas nieznane są rozwiązania, dotyczy to 
zwłaszcza spraw z zakresu ekologii lub biotechnologii.

4. Edukacja obywatelska jako wsparcie zaangażowania społecznego.

36  K.-P. Hufer, Refl ektion oder Aktion. Die Diskussion in der politischen Erwachsenenbildung, 
w: G. Weißeno, H. Buchstein, Politisch Handeln: Modelle, Möglichkeiten, Kompetenzen, Opladen 
2012, s. 324 i nast.; M. Oberle, Der Beutelsbacher Konsens – Richtschnur oder Hemmschuh politi-
scher Bildung?, „Politische Bildung” 2013, nr 1, s. 156–161; J. Detjen, Das Handeln in der politikdi-
daktischen Th eoriebildung, w: G. Weißeno, H. Buchstein, Politisch Handeln, dz.cyt., s. 235.

37  W. Beer, Eine thematisch begründete Erweiterung der politischen Bildung ist die systemati-
sche Ausweitung der Interdisziplinarität um den Bereich der Naturwissenschaft en und der Technolo-
gieentwicklung, w: Positionen der politischen Bildung 2. Ein Interviewbuch zur außerschulischen Ju-
gend- und Erwachsenenbildung, red. K.-P. Hufer, K. Pohl, I. Scheurich, Schwalbach/Ts 2004, s. 43.

38  P. Massing, Politikdidaktik als Wissenschaft . Ausgewählte Aufsätze. Studienbuch, Schwal-
bach/Ts 2011, s. 161.
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Ta funkcja rozumiana jest jako rozwój kompetencji obywatelskiego działa-
nia tych grup społecznych, które z różnych przyczyn potrzebują pomocy, np. 
przesiedleńcy, migranci, młodzież z rodzin dysfunkcjonalnych39.

Reasumując, można stwierdzić, iż edukacja obywatelska umożliwia zdobycie 
szeregu niezbędnych kompetencji odnoszących się do różnych obszarów życia 
codziennego. Niepodważalne jest również, iż nadrzędnym celem tego rodza-
ju edukacji jest pomoc w kształtowaniu dojrzałego obywatela. Cechą wspólną 
wszystkich kompetencji obywatelskich jest to, iż opierają się one na znajomości 
takich pojęć, jak: demokracja, obywatelstwo i prawa obywatelskie. Pozwalają 
one na ukształtowanie obywatelskości i ułatwiają codzienność w otoczeniu de-
mokratycznej kultury oraz sprawne funkcjonowanie w sferze publicznej. Jest 
to szczególnie ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż ta demokratyczna 
kultura nie jest trwałym wytworem i w czasach społecznych przemian nara-
żona jest na liczne modyfi kacje. Radzenie sobie z tymi zmianami, konfl iktami 
społecznymi oraz reagowanie na transformacje należy do zadań współczesnej 
edukacji obywatelskiej dorosłych.

Edukacja obywatelska rozgrywa się w różnych przestrzeniach i miejscach. 
Yi-Fu Tuan, prekursor geografi i humanistycznej, twierdzi, że „Przestrzeń jest 
w zachodnim świecie powszechnie przyjętym symbolem wolności. Przestrzeń 
stoi otworem (…) i zachęca do działania (…). Zamknięta i uczłowieczona prze-
strzeń staje się miejscem. W porównaniu z przestrzenią miejsce jest spokojnym 
centrum ustalonych wartości. Istotom ludzkim potrzebne jest zarówno miejsce, 
jak i przestrzeń (…). Miejsce to bezpieczeństwo, przestrzeń to wolność”40. Każ-
de społeczeństwo wytwarza swoją własną przestrzeń, w której podejmowane 
są aktywne działania. Proces ten opiera się na transformacji świata fi zycznego 
w społeczny41 i podlega licznym uwarunkowaniom. Dzięki temu przestrzeni 
przypisać można określone wartości i nadać konkretne kształty. W dalszych 
rozważaniach autorka będzie używać pojęcia przestrzeń, mając na myśli obszar 
zmienianego i przekształcanego przez ludzi terytorium, które służy zaspoka-
janiu ich potrzeb, poprawie jakości ich życia oraz sprzyja nawiązywaniu kon-
taktów społecznych. Miejsce z kolei jest kategorią podrzędną w stosunku do 
przestrzeni, a ważną w niej rolę odgrywa człowiek. Przyglądając się przestrzeni 
współczesnej edukacji obywatelskiej, można zauważyć, że może ona sprzyjać 
temu, by znaleźć w niej swoje miejsca korzystne dla rozwoju osobowości. Duże 
znaczenie odgrywa tu przestrzeń nieformalnej edukacji, która staje się miej-
scem autentycznych spotkań. 

39  E. Przybylska, System edukacji dorosłych w RFN, Radom 1999, s. 296.
40  Y. Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Warszawa 1987, s. 75.
41  A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010, s. 68.
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2. O paradygmatycznej zmianie w edukacji

Edukacja w trakcie rozwoju ulega licznym przeobrażeniom. Jednymi z nich są 
zmiany paradygmatyczne, które równocześnie są konsekwencją przystosowania 
się do przekształceń związanych z ponowoczesnością. W rozważaniach autorka 
zwraca szczególną uwagę na przejście od nauczania do uczenia się, przygląda-
jąc się bliżej idei całożyciowego uczenia się i wybranym teoriom uczenia się.

Zjawiska współczesnych czasów szansą uczenia się i rozwoju

Punktem wyjścia niniejszych rozważań są zmiany, które można dostrzec w sfe-
rze społecznej z perspektywy czasu i w powiązaniu z edukacją. Każdorazowa 
zmiana kreuje nowe formy funkcjonowania ludzi w codziennym życiu, doma-
gając się przystosowania jednostek do nowych warunków. Zauważyć można, iż 
charakterystycznymi zjawiskami czasów współczesnych są transformacje i sy-
tuacje kryzysowe, które w znacznym stopniu zmieniają przestrzeń publiczną 
i kreują nowe wizje społecznego porządku. Dynamizm współczesnego świata 
powoduje, iż wiele zmian odbywa się bez naszej wiedzy i zgody oraz bez moż-
liwości poddania ich jakiejkolwiek kontroli. W następstwie tego podstawową 
cechą nowoczesności jest zdolność do zwrotnego modernizowania i przekształ-
cania samej siebie, „polegająca na świadomym, opartym na racjonalnych prze-
myśleniach wprowadzeniu takich rozwiązań, które mają usuwać niepożądane 
następstwa rozwiązań wcześniejszych, a które nie tylko zmieniają te wcześniej-
sze rozwiązania, lecz jednocześnie wytwarzają inne niepożądane następstwa, 
które w kolejnym ruchu wymagają nowych rozwiązań”42. Modernizacja wiąże 
się z szeroko pojętą zmianą zarówno na poziomie istniejącej wiedzy, jak i przy-
zwyczajeń oraz wzorów zachowań. 

Próbę teoretycznego uporządkowania przebiegu zmian społecznych stano-
wi koncepcja modernizacji refl eksyjnej Ulricha Becka. Według niego, nowo-
czesne społeczeństwo znalazło się w punkcie, w którym winno skonfrontować 
się z zainicjowanymi i wprowadzonymi w życie zjawiskami. Teoria ta eksponuje 
rolę aktywności człowieka i przeniesienia centralnych punktów kształtowania 
polityk w inne, dotąd nieznane, obszary. Beck wskazuje, iż tworzenie nowych 
miejsc aktywności wywiera wpływ na proces zmian społecznych. Równocześ-
nie warto podkreślić, że nie umniejsza to roli rządów, lecz akcentuje ich gwał-
townie zmieniające się oddziaływanie. Badacz zwraca uwagę, że „modernizacja 
oznaczająca technologiczny postęp racjonalizacji i zmian w pracy i organiza-
cji, obejmuje ponadto zmianę charakterów społecznych i znormalizowanych 

42  M. Marody, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa 2014, s. 77.
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biografi i”43. Oznacza to, że procesy społecznej modernizacji wywierają wpływ 
na jednostki, prowadząc do zmian w ich życiorysach. Dlatego też koniecznością 
wydaje się dziś forma „pracy biografi cznej”, za pomocą której wszystkie elemen-
tarne decyzje życiowe zostają refl eksyjnie powiązane z biografi ą. W ten sposób 
biografi czność i refl eksyjność stają się podstawą współczesnego kształcenia44. 
Peter Alheit posuwa się jeszcze dalej, twierdząc, że biografi a jest w europejskiej 
nowoczesności bardzo specyfi cznym procesem uczenia się45. Autor posługuje 
się pojęciem biografi czności (Biografi zität), opisując ukryty w nowoczesności 
potencjał uczenia się. Biografi czność jest dla niego równocześnie przymusem 
i szansą na tworzenie własnego życia. 

Wyzwolona i uzależniona od osobistych decyzji biografi a człowieka zostaje 
przekazana osobom jako zadanie do realizacji w trakcie codziennie podejmo-
wanych działań. Staje się biografi ą samorefl eksyjną i przekształca się z biogra-
fi i determinowanych przez społeczeństwo w biografi e tworzone przez samego 
człowieka. Wymaga to od osób żyjących w zindywidualizowanym społeczeń-
stwie nauczenia się, „pod groźbą kary permanentnego upośledzenia, pojmować 
samą siebie jako ośrodek działania, jako biuro planistyczne własnej biografi i, 
własnych umiejętności, orientacji, kontaktów partnerskich itd.”46. U podstaw 
takiego rozumowania leży wizerunek człowieka stale konfrontowanego z ros-
nącymi wymaganiami w stosunku do swojego sposobu myślenia i działania. 
Pojawia się konieczność ciągłego podejmowania decyzji w sprawie dalszego 
kształcenia, posiadania własnych opinii, umiejętności planowania i dzięki temu 
tworzenia indywidualnej biografi i. Do tego konieczna jest samorefl eksja, stwa-
rza ona bowiem szansę na monitorowanie własnego działania i dopasowanie 
swojej biografi i do wymagań narzucanych przez struktury społeczne. 

Warto podkreślić, iż indywidualne biografi e są z jednej strony powiąza-
ne z samokształtowaniem, z drugiej zaś – otwarte na wszelkie oddziaływania 
zewnętrzne, nawet te globalne. „Życie oznacza w tych warunkach biogra-
fi czne rozwiązywanie sprzeczności systemu (np. pomiędzy wykształceniem 
a zatrudnieniem)”47. Dzięki pracy biografi cznej z udziałem refl eksji człowiek 
otrzymuje szansę eksplorowania własnych wzorów postępowania, uporania 
się z przeżyciami, samodzielnego odkrywania zasobów. Dzięki temu następuje 
rozwój jego własnej tożsamości, co z kolei otwiera nowe perspektywy życiowe. 
Działania te inicjują proces edukacji. Towarzyszy im też utrwalanie przeko-
nania o potrzebie całożyciowego uczenia się, wzywającej do aktywności, cią-

43  U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa 2002, 
s. 27.

44  Biographische Arbeit. Perspektiven erziehungswissenschaft licher Biographieforschung, red. 
M. Kraul, W. Marotzki, Leverkusen 2002, s. 8.

45  P. Alheit, Biografi zität als Schlüsselkompetenz in der Moderne, http://www.abl-uni-goettin-
gen.de/aktuell/Alheit_Biographizitaet_Schluessel_Flensburg-2006.pdf (dostęp: 05.06.2015).

46  U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, dz. cyt., s. 203.
47  Tamże, s. 204.
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głej gotowości do zmian, otwartości oraz elastyczności. Oznacza to, iż każdy 
człowiek powinien radzić sobie z pojawiającą się niepewnością, być przygo-
towanym nawet na nieprzewidywalne wydarzenia i nowe niespodziewane za-
grożenia. Ponadto winien podejmować decyzje, brać za nie odpowiedzialność, 
budować nowe relacje oparte na zaufaniu, współpracy i umiejętnym komuni-
kowaniu się. Pojawia się wątpliwość, czy nie stawia się poprzez to człowiekowi 
nadmiernych wymagań? Chciałoby się odpowiedzieć, że nie, jednak obserwo-
wany wizerunek rzeczywistości raczej na to nie pozwala. Pytanie to rodzi na-
tomiast kolejne: w jaki sposób edukacja mogłaby przyczynić się do poradzenia 
sobie z tymi wyzwaniami społecznymi? Wydaje się to możliwe, wymaga jednak 
permanentnego uczestniczenia w edukacji oraz wiąże się z koniecznością przy-
jęcia aktywnego, edukacyjnego stylu życia. 

Żyjąc w świecie dokonujących się zmian, niezależnie od wybranego stylu 
życia, trudno określić przyszłe działania. Społeczne i gospodarcze procesy mo-
dernizacyjne wiążą się z niepewnością i tymczasowością. Wzrost gospodarczy, 
w którym upatrywano rozwiązania wielu problemów społecznych, nie spełnił 
pokładanych w nim nadziei. Natomiast, co można z łatwością zauważyć, trans-
formacje współczesnego świata „wymuszają prospektywność jako niezbędny 
wymiar myślenia i decydowania” człowieka, będącym warunkiem racjonalno-
ści związanym z przyszłymi konsekwencjami dzisiejszych decyzji48. Przyszłość 
jawi się zatem jako wypadkowa różnorakich sytuacji, podejmowanych działań 
i realizowanych polityk. Jednocześnie wśród społeczeństw dostrzec można 
poczucie braku stabilności, niepewności o jutro, wyraziste kontrasty między 
ludźmi, migracje, konfl ikty międzykulturowe. Pojawiają się liczne dylematy, 
z którymi należy sobie poradzić, aby zapobiec procesom wzrastającej dezorien-
tacji. Postępujące przeobrażenia stwarzają wrażenie „płynności” życia społecz-
nego, która związana jest nie tylko z przyśpieszonymi zmianami podstawo-
wych struktur społecznych, ale wynika także „z doświadczanej synchronicznie 
zmienności reguł i zasad koordynujących ludzkie zachowania” w ramach róż-
nych instytucji, a niejednokrotnie również w obrębie poszczególnych obszarów 
działania49. Oznacza to, iż przechodząc z jednej przestrzeni działań do innej, 
człowiek nieustannie zobowiązany jest dostosowywać się do wytycznych, które 
niewiele mają ze sobą wspólnego, ponadto oczekuje się od niego uruchamiania 
w sobie wzajemnie sprzecznych cech i odwoływania się do wykluczających się 
uzasadnień. Wszystko to wpływa na fakt, iż w doświadczanej przez nas pono-
woczesnej rzeczywistości działania jednostki nie zależą jedynie od jej własnych 
wyborów. Taki wynik wyznacza konsekwencje dla edukacji, która winna kształ-
tować umiejętność mierzenia się ze zmianą nie tylko w dorosłości, lecz także 

48  L.W. Zacher, Transformacje świata i ludzi (Próba rozpoznania i interpretacji), „Transforma-
cje” 2013, nr 1–2 (76–77), s. 5.

49  M. Marody, Jednostka po nowoczesności, dz. cyt., s. 163.
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na przestrzeni całego życia50. Umiejętność ta wyraża się w rozumieniu zmiany, 
przewidywaniu kierunku jej ewoluowania oraz twórczej postawie wobec niej. 

W tych warunkach dokonała się zmiana paradygmatu i pojawiły się nowe 
formy edukacji. Współczesne trendy społeczne, pojawiające się w ostatnim 
dziesięcioleciu, miały wpływ na zróżnicowanie organizacyjne w ramach edu-
kacji osób dorosłych. Nowy typ wyzwań stojących przed społeczeństwem przy-
czynił się do tego, iż u schyłku XX wieku rozumienie edukacji dorosłych jako 
„nauczanie” zastąpione zostało po części „uczeniem się”. W krajach angloję-
zycznych potrzebę odejścia od nauczania na rzecz uczenia się podjęli w swoich 
rozważaniach Robert B. Barr i John Tagg, którzy zaczęli posługiwać się zwrotem 
the shift  from teaching to learning na oznaczenie paradygmatycznego przesunię-
cia51. Autorzy zaproponowali syntetyczne ujęcie proponowanej transformacji, 
postulując zmianę kierowanego nauczania paradygmatem skoncentrowanym 
na uczeniu się. U podstaw nowego paradygmatu leży przesłanka wskazująca 
na wiedzę jako na konstrukt funkcjonujący w umyśle człowieka, ukształtowany 
w wyniku indywidualnych doświadczeń. W związku z tym zaczęto odchodzić 
od behawiorystycznych koncepcji uczenia się, w których uczenie defi niowa-
ne było przede wszystkim jako zależne od zewnętrznych bodźców i sytuacji. 
W ujęciu kognitywno-konstruktywistycznym stwierdzono, że osoby uczące się 
przetwarzają informacje nie tylko pasywnie i w ramach biernego sterowania 
z zewnątrz, lecz uczenie się jest procesem sterowanym od wewnątrz, aktyw-
nym, konstruktywnym i zorientowanym na cel52. Uczenie traktowane jako 
aktywno-konstruktywny proces oznacza, że nabywanie wiedzy i umiejętności 
odbywa się przy współudziale samokontroli, a bez niej jest prawie niemożli-
we. Dodatkowa zmiana polega na tym, iż współcześnie w centrum uwagi nie 
stoi już nauczyciel mediator, lecz podmiot uczenia się, który w ramach podjętej 
przez siebie indywidualnej strategii uczenia się i w świetle własnych interesów 
i możliwości przyswaja sobie kompetencje, wiedzę i postawy53. Paradygmatycz-
na zmiana formułuje całkowicie nową rolę nauczyciela osób dorosłych, który 
winien konstruować środowisko edukacyjne, a w nim sytuacje inicjujące ucze-
nie się, stymulować do podejmowania aktywnego wysiłku odkrywania i kon-
struowania wiedzy oraz zachęcać do samodzielnego podejmowania aktywności 
uczenia się. Zmiana paradygmatyczna wyraża się tu w redefi niowaniu pojęcia 
„edukacji dorosłych”. Grafi cznie ilustruje to Tabela 1.

50  A. Frąckowiak, Zmiana jako kategoria edukacji dorosłych, „Rocznik Andragogiczny” 2012, 
s. 150.

51  R.B. Barr, J. Tagg, From teaching to learning – a new paradigm for undergraduate education, 
„Change” 1995, t. 27, nr 6, s. 13–26.

52  T.J. Shuell, Th e role of student in learning from instruction, „Contemporary Educational 
Psychology” 1988, nr 13, s. 276–295.

53  N. Hoff mann, E. Nuissl, Ermöglichungsdidaktik in der Weiterbildung aus der Perspektive 
zukünft iger Anforderungen an die Lehrenden, w: Ermöglichungsdidaktik. Erwachsenenpädagogische 
Grundlagen und Erfahrungen, red. R. Arnold, I. Schüßler, Baltmannsweiler 2003, s. 100–107.
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Tabela 1. Zmienność znaczenia terminu „edukacja” w odniesieniu do osób dorosłych

Treść terminu „edukacja” Naczelna idea edukacyjna
1. Nauczanie Uczenie się Edukacja dorosłych
2. Nauczanie Uczenie się Kształcenie ustawiczne, Edukacja permanentna
3. Nauczanie  Uczenie się Całożyciowe uczenie się

Źródło: M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, Wrocław 2010, s. 45.

Obecnie dyskusja nad paradygmatyczną zmianą dotyczy nie tylko obszarów 
związanych z instytucjonalnie organizowanym procesem uczenia się, lecz wią-
że się z uczeniem się przez całe życie, przenosząc punkt ciężkości na uczących 
się dorosłych i społeczności lokalne. W rzeczywistości edukacyjnej pojawiają 
się wyraźnie dwa przesunięcia paradygmatyczne, które stają się przedmiotem 
działań edukacyjnych. Przy czym rozumienie paradygmatu autorka przejmuje 
za Kwiecińskim, jako „zbiór ogólnych i ostatecznych przesłanek w wyjaśnianiu 
jakiegoś obszaru rzeczywistości, przyjętych w społeczności uczonych – przed-
stawicieli danej dyscypliny naukowej, a następnie upowszechniony jako wzór 
myślenia w normalnych zbiorowościach użytkowników nauki”54. Zdaniem ba-
dacza, kategoria paradygmatu w pedagogice najczęściej stosowana jest w trzech 
wymiarach: jako główne nurty myśli pedagogicznej, jako ideologie edukacyjne 
oraz jako modele, wzory praktyki edukacyjnej55. Kategoria paradygmatu we-
szła już na stałe do refl eksji pedagogicznej przy zastrzeżeniu, iż pedagogika 
nie jest nauką paradygmatyczną w klasycznym rozumieniu zaproponowanym 
przez Th omasa S. Kuhna, lecz wieloparadygmatyczną56. W naukach humani-
stycznych, których nadrzędnymi celami są: próba rekonstrukcji i interpretacja 
rzeczywistości, możliwe jest, zdaniem Joanny Rutkowiak, jednoczesne wystę-
powanie wielu paradygmatów o równoprawnym statusie57. 

Pierwsze przesunięcie paradygmatyczne związane jest z postrzeganiem 
nowoczesnego świata i koniecznością odmiennej edukacji, która odpowiada-
łaby indywidualnym potrzebom ludzkim, była treściowo elastyczna i osadzo-
na w życiowych sytuacjach58. Wiąże się to z przeniesieniem akcentu z edukacji 
formalnej, w której kryterium charakteru wiedzy jest obiektywne, a cel związa-
ny z wyposażeniem poszczególnych członków społeczeństwa w kompetencje 
„twarde”, na rzecz edukacji pozaformalnej, w której wiedza jest intersubiektyw-

54  Z. Kwieciński, Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego, 
w: Spory o edukację, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa–Toruń 1993, s. 18.

55  Z. Kwieciński, Cztery i pół. Preliminaria – liminaria – varia, Wrocław 2011, s. 370–375.
56 A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. 

Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków 2013, s. 33.
57  J. Rutkowiak, Wielość paradygmatów a wspólny mianownik realności życia. Ku pytaniom 

o przekłady międzyparadygmatyczne, w: Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurło, 
D. Klus-Stańska, M. Łojko, Kraków 2009, s. 30.

58  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, dz. cyt., s. 68.
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na i proponuje kompetencje „miękkie” (w znaczeniu umiejętności interperso-
nalno-organizacyjnych)59. Edukacja ta przestaje mieć formę instytucjonalną, 
transmitującą instrumentalno-techniczną wiedzę, a zaczyna być realizowana 
przez instytucje społeczne, co w konsekwencji prowadzi do gruntownej zmiany 
charakteru edukacji dorosłych60. Rozproszenie praktyk edukacyjnych w społe-
czeństwie sprzyja skutecznemu uczeniu się, opartemu na wiedzy samodzielnie 
wytworzonej przez uczących się i przetestowanej w różnego rodzaju działaniach 
zbiorowych. To przesunięcie paradygmatyczne prowadzi do całożyciowego 
uczenia się, opartego na teoriach kapitału społecznego i uczącej się organizacji, 
wiąże się z emancypacyjną funkcją edukacji, w której zdecydowanie dominuje 
ukierunkowanie na subiektywność i tożsamość w postaci „ja podmiotowego”, 
a edukacja dorosłych jest autonomiczna61. W ten sposób w edukacji dorosłych 
ugruntowuje się model całożyciowego uczenia się szerokiej populacji, który 
często realizowany jest w ramach zespołowego uczenia się. 

Drugie przesunięcie paradygmatyczne spowodowane zostało przeobraże-
niami społeczeństwa nowoczesnego na ponowoczesne. Nie sposób nie zauwa-
żyć gwałtownych przemian we wszystkich niemal dziedzinach codziennego 
życia człowieka. Zmianie ulegają także dotychczas pełnione role społeczne, co 
pozwala na wszechstronny rozwój człowieka i wpływa na jego zdolność kiero-
wania i formowania nowych zachowań. Zaistniałe we współczesnym świecie 
transformacje łączą się z wdrażaniem nowoczesnych narzędzi, jakimi są media 
audiowizualne. Co ważne, zajmują one istotne miejsce w edukacji i w proce-
sie uczenia się nowoczesnego człowieka, usprawniają bowiem proces komuni-
kowania się, zdalną współpracę, rozpowszechnianie opinii oraz ich ocenianie 
i wyjaśnianie. Krajobraz współczesnych mediów audiowizualnych charaktery-
zuje wysoka dostępność, która stwarza możliwość decydowania o tym, gdzie 
i kiedy z nich korzystamy. Dopuszcza także udział nowych operatorów uczest-
niczących w rozpowszechnianiu zawartości audiowizualnej. Ewolucja i zasto-
sowanie technologii informatycznych w różnych obszarach ludzkiej aktyw-
ności powodują, iż stają się one odpowiedzialne za przemiany na wszystkich 
szczeblach życia społecznego. Intensywny rozwój nowych technologii informa-
tycznych w ostatnich latach przeobraża otaczający nas świat w zbiór potencjal-
nych informacji do przetworzenia. Powoduje to przeświadczenie, że im więcej 
informacji przekształcimy, tym lepiej i skuteczniej będziemy w stanie odpowie-
dzieć na pytanie, czym jest otaczający nas świat62. Charakterystyczne dla nowo-
czesności jest promowanie przekazywania szybkich i krótkich informacji, bez 
zostawiania miejsca na głębsze zastanowienie i refl eksję. Natomiast doświad-

59  Por. tamże, s. 66.
60  Tamże.
61  M. Malewski, Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej 

się racjonalności andragogiki, w: Edukacja dorosłych w erze globalizmu, red. E.A. Wesołowska, 
Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 25, Płock 2002, s. 208–209.

62  M. Marody, Jednostka po nowoczesności, dz. cyt., s. 108.
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czanie współczesności i życie w masie informacji wiążą się w widoczny sposób 
z rozpadem „takich oczywistościwych wyobrażeń o świecie, które nadają sens 
i znaczenie naszym dążeniom, a w konsekwencji naszemu życiu”63. W następnej 
kolejności rozpad ten wymusza na indywiduum wzmożony poziom głębszych 
przemyśleń. Jeśli przyjmiemy, że refl eksyjność to „zdolność do analizowania 
uzyskanych doświadczeń oraz włączania nowych danych, informacji, wiedzy 
do posiadanych struktur poznawczych i tworzenia nowych powiązań wiedzy 
z działaniami”64, to uznać należy, że proces ten ma znaczny wpływ na decyzje 
i efektywność działania człowieka.

Zdaniem Mieczysława Malewskiego, życie w ponowoczesnym świecie wy-
maga posiadania specyfi cznych kompetencji, określanych właśnie zbiorczym 
terminem „refl eksyjności”65. Składają się na nie umiejętności dwojakiego ro-
dzaju. Po pierwsze, są to „zdolności krytycznego ujmowania zdarzeń konstytu-
ujących świat życia”, po drugie, umiejętność wyboru „spośród elementów skła-
dających się na symboliczne uniwersum świata życia tych, które samodzielnie 
zintegrowane, staną się aksjologiczno-estetycznym układem odniesienia dla 
indywidualnego istnienia”66. Pozwala to na stwierdzenie, iż rozwój człowieka 
opiera się w dużej mierze na fundamentach refl eksyjności. W tym kontekście 
pojawia się świadomość praktyczna, a więc świadomość zachodzących prze-
obrażeń i umiejętność dostosowania do nich własnego działania, to z kolei wią-
że się z racjonalizacją własnych działań. 

Autorzy nurtu refl eksyjności charakteryzują dwa jej wymiary – moment 
samoodniesienia oraz moment zapośredniczenia – twierdząc, iż refl eksyjność 
stanowi podstawę aktualnego rozwoju społeczeństwa67. Pierwszy z nich polega 
na aktywnym i refl eksyjnym odniesieniu się jednostki do niej samej, czyli do 
własnych kompetencji i zamiarów. W tym przypadku jest to zwrot ku własne-
mu „ja”, nazwać można to autorefl eksyjnością. Wpisuje się ona w obszar inter-
pretacji własnej misji w procesie uczenia się, rozumienia siebie w roli uczącego 
się, formułowania oczekiwań i powinności, podejmowania decyzji oraz przewi-
dywania ich konsekwencji. Drugi wymiar zakłada, iż samorozumienie jedno-
stek nie opiera się na doświadczeniu indywidualnym, lecz jest uzależnione od 
zewnętrznych zasobów wiedzy. Czy refl eksyjność znamionuje zatem człowieka 
o nowoczesnej osobowości? Jak zauważa Scott Lash, obserwując społeczeństwo, 
można dostrzec, że istnieją obszary, w których refl eksyjność w ogóle się nie 
pojawia. Oznacza to, iż jest ona nierówno rozłożona w świecie i obok wygra-
nych występują także „zastępy przegranych refl eksyjności”68. Przegrani to oso-
by, które są powszechnie uznawane za wykluczone społecznie, borykające się 

63  Tamże, s. 112.
64  T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa 2008, s. 502.
65  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, dz. cyt., s. 71.
66  Tamże.
67  U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refl eksyjna, Warszawa 2009, s. 153.
68  Tamże, s. 158.
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z problemem ubóstwa, dyskryminacji, niepewności, gettyzacji, demoralizacji, 
upośledzenia społecznego. Czy możliwe jest, aby poprzez działania edukacyjne 
wykształcić, bądź też rozwijać w jednostkach, refl eksyjny stosunek do zasta-
nego świata? Przyjmując, że refl eksyjność opiera się na globalnych i lokalnych 
sieciach struktur informacyjnych i komunikacyjnych, należy uznać, że lepsze 
szanse życiowe i tym samym możliwość awansu zyskują ci, którzy mają dostęp 
do tych właśnie struktur69. Związane z tym jest także zwolnienie obywateli z po-
winności w stosunku do państwa; podczas gdy dawniej obowiązki w stosunku 
do państwa narodowego były normą, to obecnie obywatele mają je wobec sie-
bie, będąc zobowiązanymi do odpowiedzialnej samokontroli. W konsekwencji 
prawa obywatelskie zostały przekształcone w prawa dostępu do struktur infor-
macyjnych i komunikacyjnych70. Skutkuje to pozbawieniem niektórych grup 
społecznych obowiązków i praw do obywatelstwa, które zaczynają przyjmować 
bardziej wymiar kulturowy niż społeczny. 

Z całą pewnością pojęcie refl eksyjności jest anamienne i stało się wszech-
obecne w licznych dyskursach nauk społecznych dotyczących ponowoczesno-
ści. Wyłania się z nich nowe spojrzenie na refl eksyjność jako warunek sprawnego 
uczenia się przez całe życie. Warto przywołać tu chociażby Anthony’ego Gid-
densa, dla którego refl eksyjność jest warunkiem doświadczenia własnej pod-
miotowości. Pojmuje on ją nie tylko jako samowiedzę, ale również jako środek 
kontroli nieprzerwanego strumienia życia społecznego71. Uważa, że może ona 
rozwijać się w praktyce poprzez przyjęty i realizowany styl życia, który rozumia-
ny jest jako relatywnie zintegrowany zestaw praktyk, podejmowanych, ponie-
waż „nadają materialny kształt poszczególnym narracjom tożsamościowym”72 
i zapewniają „ontologiczne bezpieczeństwo”73. Można zatem powiedzieć, że po-
przez obrany styl życia człowiek zdobywa poczucie oczywistości oraz bardziej 
przyjaznej i przewidywalnej przyszłości. Z racji tego refl eksyjność jest zatem 
podporządkowana procesowi konstruowania własnej tożsamości i obejmuje 
nie tylko planowanie i rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości, lecz także ciągłą 
reinterpretację danej nam rzeczywistości74. W świetle takiego rozumienia czło-
wiek odkrywa świat, dostrzega świadomość zachodzących zdarzeń, rozwija się 
i podtrzymuje zaangażowanie w działania w przestrzeni lokalnej. 

Jedną z cech ponowoczesnego świata jest założenie, że uwarunkowania 
strukturalne podlegają mediacji poprzez ludzką refl eksyjność75. Ludzie refl ek-

69  Tamże, s. 159.
70  Tamże, s. 175.
71  A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, w: Współczesne teorie socjologiczne, red. 

E. Staśkiewicz, B. Baran, M. Michalska, E. Otto, t. 2, Warszawa 2006, s. 664.
72  Tenże, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. 

A. Szulżycka, Warszawa 2001, s. 113.
73  Tamże, s. 114.
74  M. Marody, Jednostka po nowoczesności, dz. cyt., s. 221.
75  M. Archer, Making our Way through the World, Cambridge 2007, s. 10, cyt. za: A. Krasowska, 

Socjologiczne konstruowanie kategorii podmiotowości, „Forum Socjologiczne” 2012, nr 3, s. 51.
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syjni mogą dokonywać wyborów pomiędzy dostępnymi rolami społecznymi 
i uosabiać te role w oryginalny dla siebie sposób, tworząc dzięki temu swoją 
tożsamość osobistą i społeczną. Refl eksyjny namysł nad kontekstem struktural-
no-kulturowym określa, „co zrobimy z ograniczeniami i możliwościami, z któ-
rymi się stykamy, jakie koszty możliwości gotowi jesteśmy zapłacić, i czy uzna-
my za warte zachodu dołączyć do innych w zorganizowanych staraniach na 
rzecz zmiany lub zbiorowej obrony status quo”76. Człowiek jest swego rodzaju 
pośrednikiem pomiędzy obiektywnie uwarunkowaną rzeczywistością a subiek-
tywnie defi niowanymi działaniami. Oznacza to, iż refl eksyjność pośredniczy 
w oddziaływaniu form społecznych, ale też warunkuje nasze odpowiedzi na te 
formy. Założenie o pośrednictwie refl eksyjności opiera się na tym, jak działamy. 
W związku z tym refl eksyjność interweniuje w aktywizowaniu sił, nie pozwala 
jednak na przewidzenie ich rezultatów, gdyż te uwarunkowane są podmiotowo. 
Wyznacza to tok rozumowania, który pokazuje, że podmiotowość określa po-
dejście do refl eksyjności. Jeśli u osób pojawia się autonomiczna refl eksyjność, 
wiąże się to z dążeniami do samorealizacji, poszukiwaniem nowych możliwości 
i pokonywaniem przeciwności życiowych. W konsekwencji osoba taka skutecz-
nie działa w społeczeństwie i realizuje się w trakcie uczenia się w życiu codzien-
nym. Warto zaznaczyć, że zakorzeniona w stanowisku reprezentowanym przez 
Margaret Archer refl eksyjność jest uniwersalnym warunkiem życia społeczne-
go nie tylko w nowoczesnych społeczeństwach, lecz również w tradycyjnych, 
podczas gdy w rozważaniach A. Giddensa tyczy się to społeczeństw w późnej 
fazie nowoczesności.

Wzrost aktywnej roli uczącego się 

Paradygmatyczna zmiana w edukacji zaakcentowała znaczenie i wartość sa-
modzielnej pracy osób dorosłych. Od momentu rozpoczęcia debaty na temat 
refl eksyjności można mówić o kulturowej zmianie rangi uczenia się we współ-
czesnym świecie. Coraz bardziej zyskuje na ważności uczenie się dorosłych 
poza instytucjami edukacyjnymi, podobnie jak przenoszenie odpowiedzialno-
ści za proces uczenia się na same osoby dojrzałe. Dzięki temu uczenie staje się 
bardziej indywidualne i podmiotowe oraz zakorzenione w codziennym kontek-
ście życia społecznego. Tym samym tradycyjnie rozumiana oświata dorosłych 
przestaje odpowiadać nowoczesnym wymaganiom „płynnej” rzeczywistości 
i gubi potencjał zmian wpisanych w potencjał jednostek. 

Na przestrzeni ostatnich lat w rzeczywistości edukacyjnej można zaobser-
wować także inne dynamiczne zmiany, które odzwierciedlają zmienność za-

76  M. Archer, Structure, Agency and the World. Human Refl exivity and Social Mobility, 
Cambridge 2003, s. 52, cyt. za: M. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, tłum. A. Dziuban, 
Kraków 2013, s. 25.
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równo życia społecznego, jak i funkcjonowania w wymiarze jednostkowym. Na 
tle zmian paradygmatów uczenia się dorosłych widać nowe praktyki społecz-
ne. W procesach uczenia się wyraźnie akcentuje się aktywną rolę uczącego się, 
zależną od jego własnych potrzeb i zainteresowań. A uzyskana w ten sposób 
wiedza zostaje przetworzona i będzie wykorzystywana w nowych kontekstach 
i sytuacjach. Na podstawie tego można wnioskować, że postępujące zmiany 
służą poszerzeniu granic poznawczej wolności i umacnianiu podmiotowości 
dorosłych. Argumentacja ta „ma mocne ugruntowanie w politycznym projek-
cie, który zakłada dalszą demokratyzację współczesnych społeczeństw”77. Pro-
ces ten doprowadził do przekształceń edukacji i jej upowszechnienia, równo-
cześnie wysuwając na plan pierwszy nowy wymiar aktywności edukacyjnych 
w kontekście jednostkowym. Przyjmując fi lozofi czną perspektywę traktowania 
świata oraz wiedzy o nim jako fenomenu obiektywnego lub subiektywnego, 
warto nawiązać do prac Rolfa Dubsa78. Autorka zwróci tu uwagę jedynie na zo-
rientowany subiektywistycznie paradygmat uczenia się, w którym stanowi ono 
proces konstruowania wiedzy i własnego rozumienia rzeczywistości. Wiedza 
ta powstaje na skutek integracji nowych informacji z posiadaną już strukturą 
poznawczą i każdy człowiek przyswaja ją na podstawie dysponowania doświad-
czeniami, przypisując jej określone znaczenie. Znaczący jest tu samodzielnie 
kierowany proces uczenia się, zapewnienie wolności oraz kooperatywne ucze-
nie się. 

Godne uwagi wyniki w tym zakresie prezentują badania Pawła Rudnickie-
go, dla którego edukacja ma miejsce poza formalnym systemem, a uczenie się 
umiejscowione jest w rzeczywistych zmieniających się sytuacjach działania 
obywateli. Edukacja nie jest tu nakazem czy też obowiązkiem, lecz „działaniem 
dobrowolnym, w którym bez trudu odnaleźć można przejawy: obywatelskości 
(bowiem uczą się, by być świadomymi obywatelami); odpowiedzialności (to 
edukacja pozwoli im decydować o sobie bardziej niż dotąd); i nieposłuszeń-
stwa (bo nie mają ochoty uczyć się tego, czego nakazuje władza, by ich sobie 
podporządkować)”79. Kształtuje ona zdolność do refl eksyjnego i krytycznego 
myślenia, które umożliwia weryfi kowanie rzeczywistości poprzez rozumienie 
świata i rozpoznawanie swojej w nim roli oraz możliwości społecznego dzia-
łania. Taki sposób uczenia się trudno oddzielić od innych aktywności, stano-
wi ono bowiem coś naturalnego, stając się trwałym elementem codziennego 
życia. Zdobywanie wiarygodnych informacji o rzeczywistości i umiejętności 
odbywa się w trakcie całożyciowego uczenia się, co uprawnia do niekończą-
cego się zdobywania wiedzy w każdej możliwej przestrzeni funkcjonowania. 
Daje to sposobność poprawy jakości życia i powoduje, że uczący się zdobywają 

77  M. Malewski, O „polityczności” andragogiki, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 1, s. 18.
78  R. Dubs, Lernverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im 

Unterricht, Zürich 1995, s. 23.
79  P. Rudnicki, Oblicza buntu w biografi ach kontestatorów, Wrocław 2009, s. 257.
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przeświadczenie, iż wiedza pozwala na tworzenie siebie, czyli na bycie sobą, na 
wychodzenie poza przyjęte przez innych ograniczenia, oraz poczucie wpływu 
na proces tworzenia własnego otoczenia. Rudnicki wskazuje, że edukacja bazu-
jąca na doświadczeniach osobistych i obserwacji rzeczywistości daje możliwość 
zdobywania wiedzy w sposób użyteczny i naturalny oraz wyposaża w kom-
petencje, które pozwalają na „demaskowanie ograniczonych wymiarów spo-
łecznego i indywidualnego funkcjonowania”80. Korzyści wynikające z takiego 
uczenia się są nie do przecenienia, warto podkreślić chociażby, iż aktywna rola 
uczącego wyzwala świadome przejmowanie kontroli nad rzeczywistością, które 
przekłada się na wyłonienie się odpowiedzialnych obywateli, którzy chcą mieć 
wpływ na środowisko. Sprzyja to budowaniu odpowiedzialności za zmianę rze-
czywistości, która w polskich warunkach stanowi raczej ewenement. Ponadto 
zaangażowanie obywatelskie, jako rezultat działań w sferze edukacji nieformal-
nej, zmienia postrzeganie świata i przyczynia się do podniesienia jakości życia 
zarówno jednostek, jak i całych społeczności. 

Uczenie się poza instytucjami edukacyjnymi

Uwidoczniona zmiana w kierunku „od nauczania do uczenia” znajduje swo-
je odzwierciedlenie także w przesunięciu akcentu z instytucjonalnych form 
kształcenia na uczenie się poza placówkami edukacyjnymi. Instytucje te prze-
stały odgrywać znaczącą rolę w przekształcaniu życia społeczno-kulturalnego 
i ekonomicznego kraju. Należy tu jednak zaznaczyć, że to nie deprecjonuje 
znaczenia kształcenia instytucjonalnego na rzecz nieformalnych procesów 
uczenia się. Postuluje raczej, aby traktować je komplementarnie, uznając, że 
instytucjonalna edukacja dorosłych przyczynia się do kształtowania kompe-
tencji poznawczych, pozwalających uczestniczyć w uczeniu się w codziennym 
życiu. Specyfi ka uczenia się poza edukacją formalną i światem instytucji jest 
złożona i zależy od wielu czynników, m.in. od: wyższego poziomu wiedzy spo-
łeczeństw, warunków ekonomicznych, czasu trwania edukacji oraz jej jakości. 
Uczenie odbywa się tutaj na zasadzie działań nieformalnych i incydentalnych. 
Można znaleźć i takich, którzy używają na określenie „uczenia incydentalnego” 
takich pojęć, jak: uczenie niezorganizowane, uczenie samosterowne, naturalne 
uczenie się oraz samodzielne uczenie się, wykorzystując często te pojęcia jako 
synonimy81. Istotne jest w nim efektywne wspieranie ścieżek rozwoju jednostki. 

Wielość i zróżnicowanie defi nicji nieformalnego uczenia się prezentuje zło-
żoność tego zjawiska i nie prowadzi do jednoznacznych rozstrzygnięć, czym to 
uczenie się jest. Wśród nich uwagę autorki zwróciła defi nicja Joachima Knol-
la, który uważa, że nieformalne uczenie się jest procesem zmiany postrzeganej 

80  Tamże, s. 268.
81  S. Wurm, Informelles lernen: Ein Überblick, Hamburg 2007, s. 16.
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przez jednostki jako osobiste uczenie się, mające miejsce w codziennej sytuacji 
życiowej i od początku do końca rozumiane jako działanie niezaplanowane82. 
Znaczy to, że punktami odniesienia egzemplifi kacji terminu nie są już regula-
cje, programy i instytucje, lecz stają się nimi wielowymiarowe zdarzenia i pla-
nowanie w sferze pozaedukacyjnej. W aktualnych pracach dotyczących tej te-
matyki zwraca się uwagę przede wszystkim nie na tworzenie nowych granic 
defi nicyjnych, ale raczej na dążenie do otwierania nowych społecznych, peda-
gogicznych i polityczno-oświatowych dróg dostępu i możliwości działania83. 
Współczesne podejścia mają poszerzać wiedzę, udoskonalać zakres umiejęt-
ności i wspierać kwalifi kacje społeczne i zawodowe. Stwarzają także możliwość 
elastycznego podejścia do kontekstów uczenia się, wspierania mobilności oraz 
procesów ustawicznego kształcenia się. 

Koncepcja nieformalnego uczenia się nie opisuje nowych form uczenia się, 
lecz zwraca uwagę na ciągłe znaczenie procesu zdobywania wiedzy, biorąc pod 
uwagę nieformalne uwarunkowania. Uczenie to, mimo że jest na ogół mimo-
wolne, przypadkowe, ograniczone do rozwiązywania bieżących problemów, 
powierzchownie utylitarne, niekrytyczne i nierefl eksyjne, przynosi sukcesy 
w codziennym życiu oraz pozwala na znacznie lepsze funkcjonowanie. Wyni-
ki badań wskazują, że w ramach nieformalnego i samodzielnego uczenia się 
zdobywa się od 70 do 90% istotnych zawodowo kompetencji84. Można więc 
zauważyć, że nieformalne uczenie się odgrywa ważną rolę w profesjonalizacji 
i rozwoju specjalistycznych umiejętności, te jednak nie są dostatecznie uzna-
wane i często pozostają niezauważone. Dotyczy to nie tylko kompetencji zdo-
bywanych w biegu życia zawodowego, lecz także tych uzyskanych w ramach 
wolontariatu, zaangażowania obywatelskiego, wykonywania prywatnych zadań 
w czasie wolnym lub w inny sposób. Zapoczątkowana w latach 90. intensyw-
na dyskusja nad koniecznością uznawania kompetencji nabytych poza for-
malnym systemem edukacji przyczyniała się do realizacji badań w tym zakre-
sie85. Aprobowanie efektów uczenia w postaci wiedzy i umiejętności pojawiało 

82  J. Knoll, Erneut dräut Lämpels Zeigefi nger. Zur Rettung des informellen und des Alltagslernen 
von manchen ihrer Verfechter, „Quem-Bulletin” 2002, nr 2, s. 12.

83  K. Schleicher, Lernen im Leben und für das Leben. Informelles Lernen als Zukunft saufgabe, 
Hamburg 2009, s. 41.

84  U. Laur-Ernst, Analyse, Nutzen und Anerkennung informellen Lernens und berufl icher 
Erfahrung – wo liegen die Probleme?, w: Arbeits- und erfahrungsorientierte Lernkonzepte, red. 
P. Dehnbostel, H. Novak, Bielefeld 2000, s. 161.

85  U. Laur-Ernst, Informelles lernen – die individuelle Alternative berufl icher 
Kompetenzenentwicklung?, w: Erfahrungslernen in der berufl ichen Bildung, red. P. Dehnbostel, 
W. Market, H. Novak, Neusäß 1999; B. Overwien, Informelles Lernen: Eine Herausforderung an 
die internationale Bildungsforschung, w: Erfahrungslernen in der berufl ichen Bildung – Beiträge zu 
einem kontroversen Konzept, red. P. Dehnbostel, W. Markert, H. Novak, Neusäß 1999; W. Knöchel, 
Informelles Lernen zur selbstständigen Gestaltung eigener Lernarrangements, w: QUEM-
-Materialien 38. Tätigkeitgebundenes Lernen in der Erwerbsarbeit und im sozialen Umfeld, Berlin 
2000; D. Kirchhöfer, Informelles Lernen in der alltäglichen Lebensführung: Chancen für berufl iche 
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się jako zalecenie w opublikowanej w 1995 roku Europejskiej Białej Księdze 
Kształcenia i Doskonalenia zatytułowanej: Nauczanie i uczenie się. Na drodze 
do uczącego się społeczeństwa86. W późniejszych latach ukazywały się kolejne 
dyrektywy w tym zakresie87. Dyspozycje takie odnaleźć można także w do-
kumentach opracowanych przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (CEDEFOP), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) oraz Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury (UNESCO). Także w Polsce podjęto działania na rzecz wypracowania 
rozwiązań dotyczących uznawania efektów uczenia się nabytych poza edukacją 
formalną, które opublikowane zostały w publikacji Walidacja kompetencji nie-
formalnych88 oraz w pracy pod redakcją m.in. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek89. 
Wymusza to zmianę podejścia do uczenia się, ponieważ zrównuje wartość wie-
dzy i innych efektów uczenia się zdobytych w różnych okolicznościach i wyma-
ga przemyślanych działań. 

Walidacja umiejętności zdobytych drogą nieformalną i pozaformalną, jak 
twierdzi Ewa Solaczyk-Ambrozik, jest obecnie cechą całożyciowego uczenia 
się, i wiąże się z przejmowaniem większej odpowiedzialności przez jednostkę 
za przebieg swojej edukacji90. Przyszłość pokaże, jaką rolę odgrywać będzie 
nieformalne uczenie się, aby sprostać wymaganiom kwalifi kacyjnym kadr XXI 
wieku. 

Konkludując, wspieranie rozwoju osób dorosłych w ramach paradygma-
tu, jaki pojawił się w życiu społecznym w ostatnim czasie, charakteryzować 
się powinno przede wszystkim wzrostem samoświadomości roli osoby uczą-

Kompetenzentwicklung, QUEM-report 66, Berlin 2000; J. Bjørnavold, Making learning visible: 
Identifi cation, assessment and recognition of non-formal learning in Europe, Luxemburg 2000; 
G. Straka, Lernen unter informellen Bedingungen. Begriff sbestimmung, Diskussion in Deutschland, 
Evaluation der Desiderate, w: Kompetenzentwicklung, Arbeitsgemeinschaft  Qualifi kations-
-Entwicklungs-Management, Münster 2000; Zertifi zierung non-formell und informell erworbener 
berufl icher Kompetenzen, red. G. Straka, Münster 2003; G. Dohmen, Das informelle Lernen. Die 
internationale Erschließung einer bisher vernachlässigten Grundform menschlichen Lernens für das 
lebenslange Lernen aller, Bonn 2001; P. Dehnbostel, Informelles Lernen. Aktualität und begriffl  ich-
inhaltliche Einordnung, w: Informelles Lernen. Eine Herausforderung für die betriebliche Aus-
und Weiterbildung, red. P. Dehnbostel, P. Gonon, Bielefeld 2002; Informell erworbene Kompetenzen 
in der Arbeit: Grundlegungen und Forschungsansätze, red. P. Dehnbostel, P. Gonon, Bielefeld 2004.

86  Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się 
społeczeństwa, Komisja Europejska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997.

87  Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, 
Luksemburg 2009; Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 гoku w sprawie walidacji uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego (2012/C 398/01).

88  H. Narwojsz, C. Krawczyński, K. Symela, K. Zwiefk a, Walidacja kompetencji nieformalnych, 
Olsztyn 2008.

89  Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) w szkolnictwie 
wyższym – wyzwania projektowania systemu, red. G. Prawelska-Skrzypek i inni, Zagrzeb 2013.

90  E. Solarczyk-Ambrozik, Od uspołeczniania „mas” do upodmiotawiania jednostek – od 
oświaty dorosłych do ucznia się przez całe życie, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 1, s. 42.
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cej się w kierunku zdobywania coraz większej autonomii. Zasadne badawczo 
jest także wzbudzanie ciekawości otaczającym światem, a zwłaszcza środowi-
skiem lokalnym, co w przyszłości przełożyć się może na chęć podejmowania 
decyzji i wpływania na to, co się dzieje wokół, czyli obywatelskie zaangażo-
wanie lokalne. Człowiek, wchodząc w różne role społeczne i zaspakajając roz-
bieżne oczekiwania, zdobywa nowe doświadczenia i jednocześnie krytycznie 
się sobie przygląda. Wiele sytuacji postrzega jako nowe i niejednoznaczne, to 
z kolei przyczynia się do pojawienia się różnorodnych podejść do zagadnienia. 
W działaniach tych szczególnie istotną rolę odgrywają refl eksja, obserwacja, 
doświadczenie, rozmowy z innymi i krytyczna analiza, która stwarza szansę na 
osobisty rozwój. Nieformalne uczenie dorosłych, które znajduje się w centrum 
zainteresowania autorki, należy rozumieć jako proces i aktywność odbywającą 
się pozainstytucjonalnie i przyczyniającą się do konstruowania zasobów wie-
dzy, umiejętności i rozwoju osobowości, które retrospektywnie postrzegane są 
jako efekty uczenia się. 

W tym kontekście ponowoczesną edukację dorosłych spostrzegać można 
„jako proces naturalny, związany z powszedniością, przypisany kondycji czło-
wieka we właściwym mu świecie życia”91. W edukacji tej widoczne jest przej-
ście od „nauczania” poprzez „uczenie się” do „poznawania”. Oznacza to, że 
w ponowoczesności edukacja dorosłych wtapia się w procesy życia i pracy – jak 
mówi jeden z jej teoretyków, „roztapia się w codzienności i powszednieje”92, 
wiedza jest subiektywna, biografi a staje się fragmentaryczna, natomiast tożsa-
mość zmienna, dodatkowo pojawia się zdecydowanie dominacja orientacji na 
wolność93. Paradygmatyczne przesunięcie, które nastąpiło w edukacji i zauwa-
żalne jest w andragogice, nie jest tylko orientacją wyznaczającą współczesne 
zmiany w myśleniu o edukacji, lecz prawdopodobnie kształtować będzie także 
edukację w przyszłości. 

Pojawia się pytanie, czy istnieje szansa, że transformacje przyczynią się do 
mentalnego zwrotu w myśleniu oraz działaniu i wytworzenia nowych prze-
strzeni społecznych? Z pewnością wymaga to zredefi niowania wielu używa-
nych obecnie pojęć i dopasowania zmian do nowych kontekstów. Działania 
w społeczeństwie powinny być zatem nakierowane na przyszłość, a nie, jak ma 
to miejsce obecnie, ograniczać się tylko do teraźniejszości. Myślenie w katego-
riach dotyczących przyszłości zmusza człowieka do uwolnienia się lub przesu-
nięcia na drugi plan dotychczasowych doświadczeń i otwarcia na alternatywne 
rozwiązania. Interesujące z tej perspektywy jest pytanie o to, „czy społeczeń-
stwa przyszłości (niedalekiej najlepiej) będą społeczeństwami nie tylko info 

91  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, dz. cyt., s. 73.
92  Tamże, s. 74.
93  Tenże, Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się 

racjonalności andragogiki, w: Edukacja dorosłych w erze globalizmu, red. E.A. Wesołowska, 
Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 25, Płock 2002, s. 208–209.
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i bio, ale i sustainable (czyli trwałego rozwoju – własnego i środowiska)?”94. 
Pytanie zasadne, jeśli wziąć pod uwagę, iż podwaliny społeczeństwa przyszłości 
budowane są obecnie i opierają się na ewolucji w kierunku demokracji, współ-
istnienia na zasadach wolności i solidarności społecznej. 

3. Idea całożyciowego uczenia się i inne teorie
uczenia się w ujęciu paradygmatycznym

Proces uczenia towarzyszy nam w codziennym życiu w ramach różnorodnych 
interakcji z otoczeniem, często przebiega on przypadkowo i nie jest postrze-
gany jako uczenie się, lecz jako zdobywanie nowych doświadczeń życiowych, 
kreowanie tożsamości lub przekształcanie i wprowadzenie zmian w zachowa-
niach. Traktując edukację w życiu dorosłych jako działanie, którego celem ma 
być zestaw wiedzy i umiejętności, jakie dorosły musi posiąść, należy brać pod 
uwagę zarówno procesy edukacji instytucjonalnej, jak i tej związanej z uczest-
nictwem w szeroko pojmowanym świecie. Aktywna obecność w różnych prak-
tykach społecznych uzależniona jest w dużej mierze od tego, czy środowisko 
społeczno-kulturowe stwarza jednostkom szanse do bycia uczącymi się pod-
miotami zgodnie z własną osobowością, doświadczeniem i zdolnościami. 

We wcześniejszych rozważaniach przeanalizowano paradygmat konstruk-
tywistyczny związany z przejściem od nauczania do uczenia się. Obok niego 
w andragogice występują także inne paradygmaty, które mają swoje odzwier-
ciedlenie w przyjmowanych przez jednostki odmiennych strategiach uczenia 
się. Pojawia się tu dwuparadygmatyczność widoczna w identyfi kowaniu za-
łożeń teoretycznych oraz w aplikacjach praktycznych. Paradygmat traktowa-
ny będzie tutaj jako konstrukcja teoretyczna, której źródeł poszukiwać moż-
na w podstawach antropologicznych, ontologicznych i epistemologicznych. 
Dwuparadygmatyczność wydaje się jednak zbyt wąska. Anna Sajdak w ramach 
dydaktyki akademickiej wskazuje na cztery różniące się od siebie sposoby wi-
dzenia człowieka, które stoją u podstaw różnych paradygmatów95. W świetle tej 
perspektywy są to: 

• paradygmat behawiorystyczny, nazywany także pozytywistycznym lub 
instrumentalno-technologicznym, w którym człowiek traktowany jest 
jako zewnątrzsterowna maszyna, której zachowania można dostosować 
do oczekiwań społecznych i wzorców przyjętych przez innych,

94  L.W. Zacher, Transformacje…, dz. cyt., s. 34.
95  A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademi-

ckich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków 2013, s. 301. Autorka korzysta z pa-
radygmatów w propozycji D. Klus-Stańskiej.
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• paradygmat humanistyczny; stoi w opozycji do behawiorystycznego, 
pojmuje ludzi jako jednostki wolne, dążące do samorealizacji, wewnątrz-
sterowne, rozwijające się zgodnie z naturalnym potencjałem,

• paradygmat konstruktywistyczny; opiera się na myśleniu o człowieku 
jako „konstruktorze świata i siebie samego”, który jako aktywny podmiot 
uczy się we współpracy, korzysta z konstruktywizmu oraz wzorów ucze-
nia się procesualno-społecznych,

• paradygmat krytyczno-emancypacyjny; pobudza do krytycznej refl eksji, 
stawiania krytycznych pytań dotyczących rzeczywistości, człowiek jest 
tu dekonstruktorem rzeczywistości.

Badaczka eksponuje wyraźnie wieloparadygmatyczność jako siłę, która 
pozwala na konstruowanie indywidualnych rozwiązań realizowanych w od-
miennych obszarach kształcenia oraz budowanie różnych podejść ze względu 
na specyfi kę i rodzaj przyjętych celów kształcenia. Natomiast Teresa Bauman 
wskazuje na dwa nurty myślenia w kształceniu o szkolnictwie wyższym96. 
W pierwszej perspektywie dostrzec można założenia behawiorystyczno-tech-
nologiczne, w których przedstawiciele placówek edukacyjnych sprawują wła-
dzę nad procesem kształcenia. Dysponują oni gotową wiedzą i kontrolują jej 
przyswajanie przez uczących się. Uczenie polega tu na odbieraniu i przyswa-
janiu podanych przez nauczyciela treści. Drugi sposób myślenia, który winien 
być znacznie bardziej rozpowszechniony, zgodny jest z tradycją idei uniwersy-
tetu Wilhelma von Humboldta. Szkoły wyższe winny stwarzać przestrzeń do 
samodzielnego zdobywania wiedzy, a znaczącą rolę winna przejmować w nich 
podmiotowość i autonomia uczących się, którzy samodzielnie dokonują wybo-
rów, ponosząc za nie odpowiedzialność. Nauczyciele zaś pełnią rolę osób ani-
mujących do krytycznego i refl eksyjnego myślenia. 

Analizując kwestie paradygmatów we współczesnej pedagogice, Krzysztof 
Rubacha zwraca uwagę, że „coraz trudniej jest charakteryzować dany paradyg-
mat w kategoriach jego stałych wyznaczników. Można raczej mówić o wielo-
postaciowości danego paradygmatu, głównie w zakresie problemów bardziej 
szczegółowych. Z jednej strony zatem ogólne twierdzenia paradygmatów po-
rządkują mapę teorii pedagogicznych. Z drugiej natomiast rosnące zróżnico-
wanie, jakie zaznacza się w obrębie poszczególnych paradygmatów, umożliwia 
świeże spojrzenie na praktykę edukacyjną”97. Dorota Klus-Stańska, zastanawia-
jąc się nad paradygmatami, dochodzi do przekonania, że mają one charakter 
„pozbawiony struktury i wyrazistości, a różnice pomiędzy nimi są rozmyte 
i zafałszowane”98. Trudno się z tym nie zgodzić, ale mimo wszystko w ramach 

96  T. Bauman, Dydaktyka szkoły wyższej, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. 
T. Pilch, Warszawa 2003, s. 808 i nast.

97  K. Rubacha, Budowanie teorii pedagogicznych, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. 
Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1, Warszawa 2003, s. 67.

98  D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy o szkole, Olsztyn 2002, s. 72.
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andragogiki zaobserwować można wielopostaciowość paradygmatów i ich 
współwystępowanie. Próby stosowania w andragogice idei jednego paradyg-
matu przestały odpowiadać współczesnemu życiu. Obecnie trzeba mówić o wy-
kształceniu się szeregu paradygmatów, które odmiennie ujmują fundamentalne 
kwestie edukacji dorosłych. W niniejszych rozważaniach autorka odwoła się do 
treści następujących paradygmatów: humanistycznego, konstruktywistycznego 
i krytyczno-emancypacyjnego. 

Idea całożyciowego uczenia się

W uczeniu się osób dorosłych pod koniec lat 80., w miejsce dotychczas obowią-
zującej koncepcji kształcenia ustawicznego, pojawiała się nowa idea całożycio-
wego uczenia się (lifelong learning). Życie, według niej, zaczęło oznaczać uczenie 
się, nieustanne dopasowywanie się do zmiennych warunków, a w jego centrum 
znalazł się człowiek i jego chęć stworzenia lepszego jakościowo społeczeństwa. 
W uczeniu tym środowisko zapewnić winno odpowiednie wsparcie edukacyj-
ne, pozwalając na walidację kompetencji uzyskanych w ramach nieformalnego 
uczenia się poprzez instytucje edukacyjne. Całożyciowe uczenie się stało się cen-
tralnym punktem systemów edukacyjnych Unii Europejskiej, przenosząc punkt 
ciężkości z pracy wykonywanej przez instytucje edukacyjne na samodzielność 
działań uczącego się, podejmowanych indywidualnie w ramach nieformalnego 
uczenia się. Edukacyjna polityka unijna kładzie nacisk na uświadomienie ko-
nieczności ustawicznego podnoszenia kwalifi kacji. Jak stwierdził Peter Jarvis 
w 1990 roku, pojęcie „kształcenie” wyraźnie zniknęło z pierwszego planu i zo-
stało zastąpione terminem uczenie się. „Mamy dziś zatem uczące się społeczeń-
stwo, uczące się społeczności, uczące się organizacje oraz, oczywiście uczenie się 
przez całe życie”99. W związku z tym całożyciowe uczenie się jest koniecznością, 
a właściwie oczywistością. Odsłoniło ono szeroką pozaformalną i nieformalną 
przestrzeń uczenia się. Przyjęcie tej idei spotkało się z zainteresowaniem andra-
gogów, w niektórych przypadkach nawet z przychylną akceptacją, ale nie oby-
ło się także bez słów krytyki pod jej adresem. John Field zauważył, że nazwa 
koncepcji wyznacza raczej luźne, bardzo obszerne pojęcie, mające zakres na tyle 
szeroki, że traci możliwość uchwycenia rzeczywistości100. W wielu przypadkach 
pedagogiczna idea całożyciowego uczenia się jest krytykowana, gdyż okazuje się 
pustą obietnicą, niezapewniającą lepszej przyszłości101. Ponadto została podda-

99  P. Jarvis, Globalizacja, wiedza i uczenie się przez całe życie, „Teraźniejszość – Człowiek – 
Edukacja” 2012, nr 2 (58), s. 19.

100  J. Field, Badania nad całożyciowym uczeniem się dorosłych; tendencje i perspektywy 
w świecie anglojęzycznym, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, nr 1 (21), s. 63–80.

101  J. Knoll, Lebenslangen Lernen und internationale Bildungspolitik: Zur Genese eines Begriff es 
und dessen nationalen Operationalisierungen, w: Lebenslangen Lernen – lebensbegleitende Bildung, 
red. R. Brödel, Neuwind 1998; A. Fischer, T. Vogel, Nachhaltigkeit, Wissensgesellschaft  und 
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na krytyce z powodu przerzucania zbyt dużej odpowiedzialności na dorosłe 
osoby uczące się102. Wątpliwe i problematyczne wydaje się także to, czy uczący 
się są w ogóle w stanie autonomicznie pokonywać rosnące nowe wymagania 
związane z samodzielnym uczeniem się, skoro instytucje edukacyjne nie dają 
rady temu podołać103. Wydaje się, że mimo iż jednostki teoretycznie szybciej 
i bardziej elastyczne reagują na zmiany, to złożoność i tempo tych przeobrażeń 
może powodować wyraźne przeciążenie dla uczących się. 

Na przekór temu w zaawansowanej nowoczesności można spotkać po-
stulaty, by „edukację (…) zastąpić uczeniem się i opatrzyć warunkiem 
całożyciowości”104. Dzięki temu całożyciowe uczenie się jest procesem, którego 
nie sposób uniknąć we współczesnym świecie. Nie ma powodu sądzić, że sytu-
acja ta ulegnie zmianie. Uczenie staje się „chęcią i koniecznością w życiu doro-
słego” oraz aktywnością wpisaną w potrzeby osoby dorosłej105. W centrum uza-
sadnienia znaczenia całożyciowego uczenia się znajdują się kompetencje, jako 
narzędzie funkcjonowania człowieka w świecie106. Kompetencje te opisywane 
są, w dyskursie andragogicznym, zazwyczaj językiem, który pozwala usytuo-
wać je w perspektywie zarządzania wiedzą i umiejętnościami w odniesieniu do 
rynku pracy. Zauważyć tutaj można przekonanie o kształtowaniu edukacji pod 
dyktando rynku zatrudnienia, bez uwzględniania jego niestałości. Celem ucze-
nia się miałoby być zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. 
Istnieje jednak także inny sposób postrzegania kompetencji; „jest nim badanie 
rzeczywistych mechanizmów wytwarzania doświadczeń edukacyjnych, które 
mają sens i znaczenie dla podmiotów edukacji”107. To czyni dyskurs o całoży-
ciowym uczeniu się bardziej humanistycznym, wskazując na kompetencje jako 
dyspozycje do uczenia się. Prowadzi to m.in. do wzrostu znaczenia pozafor-

lebenslanges Lernen, Bielefeld 2000; Ch. Gerlach, Lebenslanges Lernen. Konzepte und Entwicklungen 
1972 bis 1997, Köln 2000; K. Kraus, Lebenslanges Lernen – Karriere einer Leitidee, Bielefeld 2001; 
H. Solaczyk-Szwec, Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym, Toruń 
2001; P. Faulstich, Weiterbildung und Arbeitszeit- Begründungen alternativer Zeitstrukturen für 
Lernchancen, w: Integration von Arbeit und Lernen. Erfahrungen aus Praxis lebenslangen Lernen, 
red. R. Dobischat, Berlin 2003. 

102  R. Arnold, Vom autodidactic zum facilitative turn – Weiterbildung auf dem Weg ins 21. 
Jahrhundert, w: Die Weiterbildungsgesellschaft , red. R. Arnold, W. Gieseke, t. 1, Neuwied 1999; 
E. Nuissl, Lebenslanges Lernen als lohnende Investition begreifen, Interview, „DIE“ 2000, t. I; 
H. Tietgens, Lernen in der Diskrepanz von Forschung und Praxis, w: Ansichten zur Lerngesellschaft . 
Festschrift  für Josef Olbrich, red. R. Brödel, H. Siebert, Hohengehren 2003.

103  S. Kraft , Selbsgesteuertes Lernen. Problembereiche in Th eorie und Praxis, „Zeitschrift  für 
Pädagogik” 1999, z. 6, s. 839.

104  M. Malewski, O „polityczności” andragogiki, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 1, s. 18.
105  A. Jurgiel-Aleksander, Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej, dz. cyt., 

s. 17.
106  A. Jurgiel-Aleksander, A. Jagiełło-Rusiłowski, Dyskurs uczenia się przez całe życie: 

administrowanie kompetencjami czy pytanie o ich sens i znaczenie?, „Rocznik Andragogiczny” 
2013, s. 66.

107  Tamże. 
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malnego uczenia się i powrotu do pytań o sens samej edukacji. W tym kon-
tekście należy mieć na uwadze fakt, iż dyskursu całożyciowego uczenia się nie 
sposób sprowadzić do prostej idei. Tego nastawienia do uczenia się nie można 
zredukować do nabywania nowej wiedzy i umiejętności, wymaga ono bowiem 
„świadomości uczenia się i poznawczej tożsamości”108. 

Zdaniem Malewskiego, analiza dokumentów instytucji Unii Europejskiej 
wskazuje, że koncepcja całożyciowego uczenia się stanowi obecnie jeden z naj-
ważniejszych projektów politycznych, który został przeznaczony „dla eduka-
cji”, nie jest zaś ściśle ideą oświatową109. W dyskursach na temat całożyciowego 
uczenia się próbuje się nadać uczeniu znaczenie, które zabezpieczałoby interesy 
osób związanych z edukacją. W strategii całożyciowego uczenia się można za-
uważyć trend związany z integracją z elementami polityki w odniesieniu do 
zapewniania koniunktury gospodarczej, zwiększenia szans na zatrudnienie. 
Podobnie uważa Peter Alheit; jego zdaniem ponad 50% wypowiedzi, dokumen-
tów i komentarzy nie posiada żadnych kryteriów naukowych, lecz usytuować 
je można w tzw. szarej strefi e, między nauką, praktyką i polityką110. Tak poj-
mowane uczenie się jest okazją do osiągania celów instrumentalnych, które są 
następstwem życia politycznego i gospodarczego. 

Polska, wychodząc naprzeciw potrzebie wykreowania idei całożyciowego 
uczenia się i nadania jej odpowiedniej rangi, przygotowała Strategię rozwoju 
kształcenia ustawicznego do roku 2010, która miała warunkować rozwój spo-
łeczno-gospodarczy oraz przyczynić się do budowy społeczeństwa opartego na 
wiedzy111. Została ona przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 roku. Wśród 
pierwszoplanowych przedsięwzięć w dokumencie zalecono m.in.: zwiększenie 
dostępności i podniesienie jakości edukacji całożyciowej, zintensyfi kowanie in-
westycji w kapitał ludzki, rozwój usług doradczych oraz wyeksponowanie roli 
i znaczenia uczenia się przez całe życie. Strategia zawiera jednak wiele nega-
tywnych przesłanek, jak chociażby fakt utożsamiania jej z doskonaleniem za-
wodowym i edukacją dorosłych, na co zwraca uwagę m.in. Józef Półturzycki112. 
Należy jednak pamiętać, że całożyciowe uczenie się pełni funkcje aktywizujące 
(także w innych strefach niż praca zawodowa) oraz związane z tym funkcje 
integracyjne względem poszczególnych jednostek. 

W międzyczasie pojawiły się nowe dokumenty strategiczne określające cele 
i priorytety w obszarze całożyciowego uczenia się oraz warunki, które powin-
ny ten rozwój zapewnić. Są to m.in. Perspektywa uczenia się przez całe życie 
przyjęta przez rząd 10 września 2013 roku, która zorientowana jest na efekty 
uczenia się, podporządkowanie działań interesowi osób uczących się w róż-

108  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, dz. cyt., s. 206.
109  Tenże, O „polityczności” andragogiki, dz. cyt., s. 14, 15.
110  Lebenslanges Lernen und erziehungswissenschaft liche Biografi eforschung, red. P. Alheit, 

H. von Felden, Wiesbaden 2009, s. 72.
111  Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, MENiS, Warszawa 2004.
112  J. Półturzycki, Aktualność problemów edukacji ustawicznej, „E-mentor” 2006, nr 1 (13).
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nych sytuacjach (także w życiu codziennym), równe traktowanie i promowanie 
uczenia się na różnych etapach życia (a zwłaszcza edukacji praktycznej powią-
zanej z potrzebami gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji 
dorosłych, łącznie z edukacją seniorów)113. W dokumencie przenosi się punkt 
ciężkości na dostosowanie systemu edukacji dorosłych do wymogów rynku 
pracy oraz potrzeb swobodnego przepływu osób między sektorami gospodarki 
i państwami Unii Europejskiej. 

W 2004 roku także u naszych zachodnich sąsiadów podjęto decyzję o przy-
śpieszeniu realizacji koncepcji całożyciowego uczenia się w obszarze edukacji. 
Komisja ds. planowania kształcenia i fi nansowania badań (BLK)114 przyjęła 
wówczas Strategię całożyciowego uczenia się dla Republiki Federalnej Niemiec115. 
Dzięki niej uczenie to otrzymało jako pojęcie wymiar polityczno-oświatowy. 
Zdefi niowane w dokumencie całożyciowe uczenie się obejmuje całą gamę dzia-
łań polegających na uczeniu formalnym, nieformalnym oraz pozaformalnym, 
a termin uczenie się należy rozumieć jako konstruktywny proces przetwarzania 
informacji oraz doświadczeń w wiadomości i kompetencje. Przygotowana stra-
tegia zalecała koncentrację głównie na następujących wytycznych: coraz więk-
szym uwzględnieniu edukacji nieformalnej, samosterowności, rozwoju kompe-
tencji, sieciowości, modularyzacji, nowych kulturach uczenia się/popularyzacji 
uczenia się, równym dostępie do edukacji oraz podkreślała, iż w okresie doro-
słości uczenie instytucjonalne przestaje odgrywać doniosłą rolę i w znacznym 
stopniu musi być organizowane przez samych uczących się. Dokument po-
twierdza wymownie zmianę politycznej perspektywy, w której edukacja doro-
słych pojawia się jako równoprawna część składowa i istotny element koncepcji 
dotyczącej kontinuum uczenia się przez całe życie. Przyjęta Strategia wychodzi 
naprzeciw koncepcjom i propozycjom wdrażania całożyciowego uczenia się 
i nakreśla pięć odmiennych faz życia, zakładając dla nich nie tylko konieczność 
uczenia się, lecz opisując także istotę rozwoju uczenia się, którego sygnałem 
stopnia realizacji jest urzeczywistnienie uczenia się w poszczególnych fazach 
i obszarach życia. Adresatami Strategii stały się z jednej strony kraje związkowe, 
które mogły rozpocząć konkretne działania w zakresie urzeczywistniania idei 
całożyciowego uczenia się, z drugiej – Komisja Europejska, która zwróciła się 
do poszczególnych krajów z prośbą o przygotowanie strategii narodowych.

W Niemczech, w ramach dyskursu na temat całożyciowego uczenia się, po-
jawia się wiele wątków, wśród nich warto zwrócić uwagę na kwestie polityczno-

113  Perspektywa uczenia się przez całe życie, załącznik do Uchwały nr 160/2013 Rady Ministrów 
z 10 września 2013 roku.

114  Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) – od 
2008 roku BLK zastąpiona została przez Gemeinsame Wissenschaft skonferenz (GWK) z siedzibą 
w Bonn. 

115  Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, Strategie 
für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland, Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK), z. 115, Bonn 2004.
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-oświatowe oraz pedagogiczne116. Podczas gdy koncepcje polityczno-oświatowe 
całożyciowego uczenia się opowiadają się za reorganizacją oświaty, to peda-
gogiczne skupiają się na nieformalnym i pozaformalnym uczeniu się oraz sa-
mokształceniu. W dyskursie na temat kompetencji dostrzec można zasadniczo 
dwa nurty: 

1. nurt strukturalno-normatywny, który koncentruje się na potrzebach in-
stytucji, a kompetencje ujmowane są w nim jako silnik napędowy dla 
innowacji, co z kolei interpretowane jest jako konieczny warunek kon-
kurencyjności gospodarczej, oraz 

2. nurt osobowo-dyspozycyjny, skupiający się na stosunkach każdego czło-
wieka w odniesieniu do procesów przemian społeczno-gospodarczych 
i uwzględniający rosnące znaczenie zdolności samoregulacji. 

Mimo wielu różnic, pomiędzy oboma nurtami da się zauważyć pewne 
podobieństwa wynikające z tych samych wyzwań społecznych, a mianowicie 
szybkiej dewaluacji wiedzy oraz postępujących dynamicznie przemian na ryn-
ku pracy. W debatach tych nieformalnemu uczeniu się (określanemu często 
jako uczenie poprzez doświadczenie) przypisywano coraz większe znaczenie.

Porównując polskie i niemieckie dokumenty strategiczne, można zauważyć, 
że zarówno popierają, jak i upowszechniają koncepcję całożyciowego uczenia 
się. Przy wnikliwej ich analizie dostrzegamy, iż starają się one dostosować ucze-
nie się do potrzeb gospodarki i zbudować przejrzysty system kwalifi kacji. Nie 
posiadają one jednak kryteriów naukowych, a stają się jednocześnie orędowni-
kami polityki, o czym autorka wspominała wcześniej. Rzeczywistość, w której 
rozwija się koncepcja uczenia się przez całe życie, to perspektywa następująca 
„w kierunku inteligentnego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy”. Następ-
stwem tego są implikacje dla praktyki edukacyjnej, w której widać nacisk na 
„aktywne obywatelstwo, społeczną inkluzję czy jednostkową samorealizację, co 
odzwierciedla sposób »społecznego życia« określonej idei edukacyjnej”117. Ca-
łożyciowe uczenie się realizowane w trakcie edukacji formalnej, pozaformalnej 
lub nieformalnej stanowi mechanizm adaptacji człowieka do nowych wyzwań 
i sytuacji. Trzeba się zgodzić z Ewą Solarczyk-Ambrozik, iż samo zjawisko ca-
łożyciowego uczenia się nie poddaje się łatwo jednoznacznej ocenie. Może być 
ono rozumiane „jako cel edukacji, proces, produkt edukacji, moralny obowią-
zek, obszar rzeczywistości społeczno-kulturowej”118. Współcześnie uczenie to 
staje się nie tylko zwykłym procesem zdobywania wiedzy i umiejętności, ale 

116  H. Herzberg, I. Truschkat, Lebenslanges Lernen und Kompetenz, Chancen und Risiken 
der Verknüpfung zweier Diskursstränge, w: Lebenslanges Lernen und erziehungswissenschaft liche 
Biografi eforschung, dz. cyt., s. 112.

117  E. Solarczyk-Ambrozik, Od uspołeczniania „mas” do upodmiotawiania jednostek – od 
oświaty dorosłych do ucznia się przez całe życie, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 1, s. 42.

118  Taż, Uczenie się przez całe życie jako rzeczywistość edukacyjna. Dyskurs całożyciowego 
uczenia się w tle zmian społeczno-ekonomicznych, w: Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla 
teorii i praktyki edukacyjnej, red. E. Solarczyk-Ambrozik, Poznań 2013, s. 33.



Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej110

stałym procesem adaptacji do zmian technologicznych, gospodarczych i spo-
łeczno-kulturowych, zapewniającym lepsze szanse w przyszłości. Szczególne 
znaczenie można przypisać nieformalnemu uczeniu się dorosłych, następują-
cemu w naturalnych warunkach codziennej aktywności jednostek. To niefor-
malne uczenie się przybiera wielorakie formy nabywania wiedzy i umiejętności 
i jest realizowane w różnych miejscach i przestrzeniach. Celem bliższego przyj-
rzenia się procesom tego uczenia się autorka zdecydowała się wybrać cztery 
z nich, poddając je szczegółowej analizie. Będą to: a) uczenie przez doświadcze-
nie, b) sytuacyjne uczenie się, c) samokierowane uczenie się i d) podmiotowe 
uczenie się. 

Wykorzystywane w tej pracy nieformalne praktyki edukacji dorosłych au-
torka rozpocznie od humanistycznej teorii refl eksyjnego uczenia się przez do-
świadczenie, którego twórcą jest David A. Kolb119. Uczenie to odnosi się przede 
wszystkim do rozwoju ludzkiej osobowości, autonomii i samorealizacji. Ludzie, 
uczestnicząc w sytuacjach uczenia się, mają mniej lub bardziej świadome wy-
obrażenia w odniesieniu do przedmiotu edukowania się. Taki sposób uczenia 
przez doświadczenie zdecydowanie przeważa w edukacji osób dorosłych, i naj-
częściej jest ono rozumiane jako proces gromadzenia konkretnych doświad-
czeń, które tworzą bazę dla obserwacji i refl eksji oraz prowadzą do korzystnych 
zmian w zachowaniu. 

Proces uczenia się Kolb postrzega jako czterostopniowy powtarzający się 
cykl, w którym główną funkcję pełni doświadczenie jednostki i jego dogłęb-
na analiza. W każdej z faz cyklu istotne jest posiadanie odpowiednich kompe-
tencji. Na okresowy charakter działań składają się: konkretne doświadczenie, 
obserwacja i refl eksja, formułowanie koncepcji abstrakcyjnej testowanej w no-
wych sytuacjach. Uczenie to odbywa się w interakcji ze środowiskiem, w któ-
rym wiedza zdobywana i tworzona jest poprzez transformację doświadczenia. 
W pierwszej linii uczenie to skierowane jest na rozwój osobowości, kształcenie 
autonomiczności oraz samorealizację. Najefektywniej zatem można uczyć się 
dzięki możliwości przeżywania różnych sytuacji tzw. aktywnego eksperymen-
towania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Stawiając w centrum 
uwagi indywidualne doświadczenie, Kolb uważa uczenie za całościowy proces, 
obejmujący doświadczenia, myślenie i zachowania. W konsekwencji postuluje 
on swoją teorię nie jako alternatywę pomiędzy behawioryzmem a kognitywi-
zmem, lecz jako nową możliwość i jednoczącą perspektywę pojmowania ucze-
nia się. Taki sposób uczenia się przyczynia się do budowania wiedzy osobistej, 
silnie powiązanej z przeżyciami emocjonalnymi i refl eksją, która towarzyszy 
procesom poznawczym. Tak pojmowane uczenie się sytuuje się, w przeciwień-
stwie do teorii społecznego uczenia się Alberta Bandury, rzadziej w ramach 
relacji jednostki z otoczeniem, wyraźniej zaś w indywidualnych potrzebach, 

119  D. Kolb, Experiential Learning: experience as the source of learning and development, 
Prentice Hall, New Jersey 1984.
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łącząc oddziaływania całego organizmu związane z myśleniem, uczuciami, 
percepcją i zachowaniami. Uczenie się u Kolba jest całożyciowym procesem 
rozwoju indywidualnego mającego związek z edukacją, pracą i rozwojem oso-
bistym. Jest ono istotne we wszystkich sytuacjach i na różnych etapach życia, 
stając się tym samym procesem wszechobecnym. Cykle są stale powtarzane 
i mogą rozpocząć się w dowolnym momencie, choć na ogół punktem wyjścia 
winno być nowe doświadczenie i towarzysząca mu indywidualna refl eksja.

Wśród wspominanych paradygmatów decydujący wpływ na teoretyczną 
i aplikacyjną przestrzeń edukacji całożyciowej wywarły paradygmaty huma-
nistyczny i konstruktywistyczny, zwłaszcza ten związany z ujęciem społecz-
nym, uzasadniający indywidualne znaczenie życia społecznego i możliwości 
realnego wpływu na ten świat. Ponadto należy wspomnieć tu paradygmat 
konstruktywistyczny, który generalnie „w starciu postrzegania rzeczywistości 
i wiedzy jako fenomenu obiektywnego lub też subiektywnego opowiada się za 
światem budowanym, postrzeganym i rozumianym przez człowieka w sposób 
subiektywny”120. Doświadczanie rzeczywistości społecznej w tym ujęciu ozna-
cza odczytywanie jej znaczenia i dokonywanie reinterpretacji, co wiąże pod-
miot poznający i świat, w którym jest on usytuowany. Jednocześnie podmiot 
staje się tym, który nadaje sens własnym działaniom. W związku z tym uczenie 
się przebiega tu w indywidualnym tempie i czasie. W całożyciowym uczeniu 
się można też zauważyć założenia i wskazania paradygmatu konstruktywizmu 
krytycznego. Uczenie się przez uczestnictwo w zmianie społecznej poszerza 
bowiem autonomię uczących się dorosłych w kierunku osiągnięcia emancy-
pacji. Oznacza to, że uczestnicy całożyciowego uczenia się zyskują możliwość 
umacniania swojego potencjału alternatywności i budowania autonomiczno-
ści poprzez kwestionowanie oczywistości, podawanie w wątpliwość elementów 
uznanych powszechnie za naturalne, dekonstrukcję rzeczywistości oraz wypra-
cowanie perspektyw tworzących nowe relacje. 

4. Sytuacyjne uczenie się i Service Learning (uczenie 
przez zaangażowanie)

Sytuacyjne uczenie się zaczęło rozwijać się jako tendencja alternatywna wobec 
kognitywizmu. Podczas gdy teorie poznawcze traktowały wiedzę jako abstrak-
cyjną strukturę, która została usytuowana w umysłach osób, to teoria sytuacyj-
na podkreślała sytuację i kontekst, w jakim realizowane jest uczenie się. Teoria 
sytuacyjnego uczenia się i Service Learning odnoszą się do strategii opartych na 

120  A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademic-
kich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków 2013, s. 390.
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wzorach uczenia się społecznego121 i odgrywają ważną rolę w kontekście prak-
tycznego zdobywania i gromadzenia doświadczeń. Łączą one społeczne i po-
znawcze cele edukacyjne i dzięki temu sprzyjają kształtowaniu umiejętności 
pozwalających na zaangażowanie w procesy demokratyczne. Koncepcja sytu-
acyjnego uczenia się uznaje, iż proces ten zlokalizowany jest pomiędzy ludźmi 
a doświadczaniem przez nich obiektywnych systemów. Miejscem znaczącym 
jest tutaj środowisko (otoczenie), w którym poprzez działanie dochodzi do in-
terakcji jednostki z rzeczywistością i innymi ludźmi w niej. Każdy rodzaj ucze-
nia się zajmuje bowiem pewne miejsce w przestrzeni, oznacza to, że sytuacja 
uczenia się nie tylko warunkuje przebieg samego procesu uczenia się, ale jest 
równocześnie jego częścią. Sytuacyjne uczenie się jest zatem uczeniem opartym 
na praktycznym działaniu. Podstawowe założenia tego uczenia się to: relacyj-
ny charakter wiedzy i uczenia się, negocjacyjny charakter znaczeń, krytyczna 
natura aktywności edukacyjnej osób uczących się122. Oznacza to, iż skutecz-
ne uczenie zachodzi wtedy, gdy jest usytuowane w obrębie jakiejś autentycznej 
czynności stanowiącej część zwyczajnej praktyki w grupie, w której osoby an-
gażują się podczas normalnych interakcji. 

W centrum teorii sytuacyjnego uczenia się amerykańskich naukowców 
Etienne Wengera oraz Jean Lave, którzy w 1991 roku spopularyzowali termin 
„sytuacyjne uczenie się” (situated learning)123, uczenie brane jest pod uwagę 
nie jako indywidualny, psychologiczny, ale jako społeczny i kolektywny feno-
men124. Pojmowane jest ono nie tylko jako zmiana indywidualnych procesów 
poznawczych, lecz również jako changing participation in changing practices125. 
Teoria ta powstała w wyniku krytyki mało praktycznego szkolnego uczenia się, 
oderwanego od kontekstu i przyjmującego niejednokrotnie abstrakcyjne formy. 

W literaturze naukowej na początku lat 90. XX wieku pojawiło się poję-
cie wspólnot praktyki/wiedzy (communities of practice)126. Stanowią one jedno 
z ważniejszych źródeł kapitału społecznego, a współdziałanie w nich jest niero-
zerwalnie związane z praktyką społeczną. Współdziałanie oznacza odkrywanie 
i konstruowanie przez ludzi wspólnej rzeczywistości i doświadczenia. Proces 
ten Wenger określa jako reifi kację, w wyniku której wspólnota wytwarza takie 
artefakty, jak wspólne narzędzia, procedury czy język, które z kolei urzeczy-

121  B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, tłum. 
K. Kruszewski, Warszawa 1999.

122  E. Kurantowicz, O społecznym uczeniu się we współczesnym dyskursie andragogicznym. 
Wątpliwości zebrane, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2012, s. 15. 

123  J. Lave, E. Wenger, Situated learning: legitimate peripheral participation, Cambridge 1991.
124  J. Lave, Teaching, as Learning, in Practice 1996, „Mind, Culture and Activity” 1996, t. 3, 

nr 3, s. 149.
125  Tamże, s. 150.
126  Szczegółowy opis teoretycznych i empirycznych prac dotyczących tego zagadnienia 

znaleźć można w: A. Czauderna, Lernen als soziale Praxis im Internet, Wiesbaden 2014, s. 39.
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wistniają określone aspekty ich działania i sprzyjają tworzeniu się wiedzy127. 
Obok procesu reifi kacji Wenger zidentyfi kował także dynamiczną partycypa-
cję, dzięki której można stać się aktywnym uczestnikiem w praktyce wspólno-
ty i zyskać okazję do wzajemnego oddziaływania na siebie. Ten rodzaj współ-
uczestniczenia bliski jest lokalnemu zaangażowaniu obywatelskiemu, o czym 
pisano w poprzednim rozdziale. Wspólnoty praktyki można zdefi niować jako 
grupy ludzi powiązanych ze sobą nieformalnie wspólnymi umiejętnościami 
oraz zainteresowaniami w realizacji kolektywnych przedsięwzięć. Zdaniem au-
tora wspólnoty praktyków są niejako nieustrukturyzowanymi grupami ludzi, 
których łączą nieformalne więzi, wynikające z podzielanych idei sposobów po-
strzegania świata, a także pasji dla wspólnych działań oraz dążenia do poszerza-
nia posiadanej przez siebie wiedzy w oparciu o dialog z osobami reprezentują-
cymi podobne poglądy i zainteresowania lub wykonującymi podobną pracę128. 
Pojawiająca się tu kolektywna energia członków wspólnot ułatwia proces ucze-
nia się, a wiedza poprzez usytuowanie w przestrzeni zyskuje na znaczeniu. Roz-
ważania podobnej treści można odnaleźć także w teorii społecznego uczenia 
Alberta Badury, który pokazuje, iż ludzie uczą się społecznie poprzez bodźce 
i wzmocnienia oraz przez naśladowanie i obserwację innych129. 

W kontekście sytuacyjnego uczenia się warto odwołać się także do kla-
sycznej koncepcji sił ludzkich Heleny Radlińskiej. Pojęcie sił związane było 
z wychowaniem, które winno służyć przygotowaniu obywateli do udziału we 
wspólnym działaniu130. Uaktywnienie owych sił miało, zdaniem badaczki, two-
rzyć i umacniać twórcze poczynienia często w obrębie najbliższego środowiska, 
w celu integracji społeczności i poprawy jakości życia. W procesie tym istotne 
było łączenie celów indywidualnych z narodowymi. Współcześnie pojęcie „sił 
ludzkich” zastąpione zostało terminem „zasoby ludzkie”. Niezmienne pozostają 
jednak czynniki, które są niezbędne do aktywizowania sił ludzkich, a miano-
wicie wychowywanie poprzez działania w środowisku. Wymaga to zarówno 
wsparcia instytucjonalnego, jak i obecności liderów w środowisku lokalnym. 

Podobne założenia do tych w uczeniu sytuacyjnym ma Service Learning 
(SL) (uczenie przez zaangażowanie, niem. Lernen durch Engagement, LdE) sta-
nowiące kompleksowy fenomen, który zakłada, iż zaangażowanie jest kluczem 
skutecznego uczenia się, a uczyć można się w środowisku społecznym poprzez 
identyfi kację problemów i realizację konkretnych projektów. W celu zakreśle-
nia granic między Service Learning a innymi formami aktywności w stosun-
ku do rzeczywistości, w szczególności w obszarze działań nienastawionych na 

127  E. Wenger, Communities of practice. Learning, meaning and identity, Cambridge 1998, 
s. 58.

128  Zob. J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi 
konkurencyjnej fi rmy, Warszawa 2005, s. 3.

129  A. Badura, Teoria społecznego uczenia się, Warszawa 2007.
130  H. Radlińska, Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki 

społecznej, Warszawa 1935.
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osiągnięcie zysków, można dokonać podziału, który został zaprezentowany na 
Schemacie 2.

Schemat 2. Granice Service Learning i innych form aktywności

Źródło: N.R. Santili, M.C. Falbo, Bringing adolescents into the classroom by sending your students out: Using 
Service Learning in adolescent development courses, Newsletter for Research on Adolescence 2001, s. 4–6; 
cyt. za: H. Reinders, Service Learning – theoretische Überlegungen und empirische Studien zu Lernen durch 
Engagement, Weinheim und Basel 2016, s. 28.

Service Learning jest rodzajem uczenia się przez doświadczenie, które po-
maga uczącym się stać się zaangażowanymi członkami społeczeństwa. Praktyka 
łączy ze sobą uczących się i dziedzinę działań, a usługi użyteczności publicznej 
uczących się pozostają w związku ze wspólnotą. W ramach Service Learning 
treści przedmiotowe, aktywność uczących się i wspólnota lokalna przenikają 
się wzajemnie. Zasadnicznym elementem tego rodzaju aktywności jest łącze-
nie nauki ze społecznymi projektami w środowisku lokalnym. Service Learning 
różni się od praktyki lub wolontariatu ścisłą integracją z nauczaniem akade-
mickim. Biorąc zaś pod uwagę motywacje uczestników, znaczący jest tu prze-
de wszystkim etyczno-obywatelski rozwój podmiotu131. Uczenie to przyczynia 

131  H. Reinders, Service Learning – Th eoretische Überlegungen und empirische Studien zu 
Lernen durch Engagement, Weinheim und Basel 2016, s. 47.
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się do budowania demokracji jako formy organizacji życia oraz uczy aktywnie 
funkcjonować na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz brać odpowiedzialność 
za swoje działanie. Idea Service Learning pojawiała się początkowo w amery-
kańskiej tradycji uczenia się przez doświadczanie (experiential learning). Eks-
perymentalne uczenie się zwiększa doświadczenia edukacyjne uczących się 
poprzez zapewnienie im możliwości wykraczania poza podręczniki i obszar 
szkoły i pozwala na rozwiązywanie rzeczywistych problemów i pokonywanie 
aktualnych  wyzwań132. Konstytutywny zamysł, który przyświecał idei uczenia 
się przez doświadczenie, związany był z dostrzeżeniem rozdźwięku pomiędzy 
wiedzą akademicką a przeżywaną praktyką jako przyczyną braku procesów re-
fl eksji u osób uczących się. 

Od połowy lat 80. koncepcja ta szybko rozprzestrzeniła się w Ameryce Pół-
nocnej, a w latach 90. w amerykańskich placówkach edukacyjnych powstały 
programy, w ramach których uczący się przyjmowali rolę wolontariuszy w swo-
ich środowiskach lokalnych133. Pojawienie się na początku lat 90. w Stanach 
Zjednoczonych licznych ustaw miało wpływ na rozwój infrastruktury Servi-
ce Learning. Po raz pierwszy terminu Service Learning użyli w swojej pracy 
w 1967 roku Robert Sigmon i William Ramsey134. Idea ta zyskała popularność, 
w dużej mierze dzięki realnym korzyściom płynącym z projektów dla środo-
wiska lokalnego, stając się częścią civic education i wychowania na rzecz de-
mokracji oraz obywatelskiego zaangażowania. Teoretyczne podstawy tej teorii 
związane były z normatywną koncepcją „silnej demokracji”, w której jej jakość 
zależy od formatu życia społecznego, w tym w szczególności od dobrych sto-
sunków społecznych. W świecie anglosaskim Service Learning jest stosunkowo 
kompleksowo rozpowszechnionym sposobem uczenia się – zdobywanie spe-
cjalistycznej wiedzy (learning) związane jest tu z przejęciem odpowiedzialności 
w społeczeństwie poprzez praktyczne działania (service). Dla niemieckiego krę-
gu kulturowego Anne Seifert, Sandra Zentner i Franziska Nagy sformułowały 
sześć standardów, które z czasem uznane zostały za normę krajową dotyczącą 
dobrych praktyk Service Learning135:

• Zaangażowanie uczących się jest związane z realnymi potrzebami i/lub 
problemami społeczności lokalnej. 

• Uczenie przez zaangażowanie jest powiązane z treściami nauczania 
szkolnego/akademickiego, świadomie się z nimi łączy, umożliwiając 
zastosowanie wiedzy akademickiej w praktyce oraz wykorzystanie do-

132  S.W. Lester i in., Does Service Learning add value? Examining the perspectives of multiple 
stakeholders, „Academy of Management Learning & Education” 2005, nr 4 (3), s. 278.

133  A. Sliwka, S.I. Reinmuth, Service Learning an Grundschulen. Verantwortung lernen in 
Schule und Gemeinde, Göttingen 2005, s. 11.

134  T. Stanton, D. Giles, N. Cruz, Service-Learning: A Movement’s Pioneers Refl ect on its 
Origins, Practice and Future, San Francisco 1999.

135  A. Seifert, S. Zentner, F. Nagy, Praxisbuch Service-Learning. »Lernen durch Engagement« 
an Schulen, Weinheim 2012.
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świadczeń uzyskanych poprzez zaangażowanie podczas zajęć w ramach 
edukacji formalnej. 

• Odbywa się regularna i świadomie zaplanowana refl eksja nad doświad-
czeniami.

• Partycypacja uczących się w procesie konceptualizacji i wdrożenia pro-
jektów w życie. 

• Miejscem uczenia się staje się obszar edukacji nieformalnej, znaczące 
jest otwarcie instytucji oświatowych na współpracę ze środowiskiem. 

• Uczący się otrzymują w trakcie i po zakończeniu projektu konstruktyw-
ną informację zwrotną oraz uznanie.

Cechy te, zdaniem autorek, uznać można za istotne w zapewnieniu jakości 
Service Learning, w związku z tym każdy projekt powinien je w miarę możli-
wości uwzględniać. Im więcej z tych standardów zostanie zrealizowanych, tym 
większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w procesie uczenia się. 

Za podstawowe dydaktyczne zasady obowiązujące w Service Learning uznać 
można: ustosunkowanie się do rzeczywistości, wyróżnienie refl eksji i wzajem-
ności136:

• odniesienie do rzeczywistości społecznej ma związek z realizacją projek-
tów w realnym świecie życia, ponadto projekty te winny stanowić wspar-
cie potrzeb określonej społeczności, 

• refl eksja oznacza, że uczący się mają wystarczającą ilość czasu i wska-
zówek dydaktycznych pozwalających na rozważania o stosunku teorii 
akademickiej i rzeczywistej praktyki życia,

• wzajemność skupia się na tym, aby osoby uczestniczące w procesie ucze-
nia się (w tym także partnerzy i organizacje społeczne) uczyły się nawza-
jem i reagowały na potrzeby drugiej strony. 

Początki dyskusji i praktycznego zastosowania „uczenia przez zaangażowa-
nie” w Niemczech miały miejsce w 2001 roku, kiedy to przeprowadzano ba-
dania PISA. Słabe wyniki badań stały się przyczynkiem do bardziej wnikliwej 
analizy systemu edukacji. Uznano, że programy nauczania powinny, oprócz 
przekazywania fachowej wiedzy, opierać się także na zdobywaniu praktycznych 
umiejętności. Kolejne wyniki badań PISA z 2014 roku pokazały, że wiedza fa-
chowa nie skutkuje u młodych ludzi lepszym jej zastosowaniem i pracą na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych. Dlatego też zwracano uwagę na prze-
niesienie akcentu z przekazywania wiedzy na rozwijanie uniwersalnych kom-
petencji przygotowujących do dorosłego życia. Tym samym społeczne uczenie 
uznano za możliwe narzędzie lepszej edukacji, a organizacje pozarządowe uzy-
skały szeroki dostęp do różnych typów szkół. Wprowadzenie SL do niemieckich 

136  P.C. Godfrey, L.M. Illes, G.R. Berry, Creating breadth in business education through service-
-learning, „Academy of Management Learning and Education” 2005, t. 4, nr 3, s. 309–323.
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szkół było zasługą Fundacji Freudenberg i Mercator137. W 2001 roku zainicjo-
wały one projekt pilotażowy, który pozwolił na wypróbowanie i ewaluację SL 
w dziesięciu szkołach przez okres ośmiu miesięcy. Po zakończeniu projektu 
wszystkie szkoły postanowiły kontynuować rozpoczęty proces i założyły „Sieć 
Service Learning/uczyć się odpowiedzialności”.

Obecnie uczenie przez zaangażowanie z powodzeniem stosuje się w szkol-
nictwie wyższym, łącząc treści naukowe ze społecznym zaangażowaniem uczą-
cych się. Niemieckie szkoły wyższe, które zdecydowały się wprowadzić tę for-
mę uczenia się, założyły w 2009 roku Sieć kształcenie przez odpowiedzialność 
(Netzwerk Bildung durch Verantwortung)138. Jest to stowarzyszenie szkół wyż-
szych, które kształtuje demokrację i wspiera odpowiedzialność za społeczeń-
stwo, umożliwia wyjście poza fachowe uczenie się i podjęcie społecznie odpo-
wiedzialnych działań, a przy tym intensywnie wspiera dalszy rozwój. Celem tej 
sieci jest też rozpowszechnienie Service Learning w całym kraju na poziomie 
szkół wyższych. U podstaw uczenia przez zaangażowanie leży przekonanie, że 
społeczeństwo obywatelskie potrzebuje obywateli, którzy są gotowi i zdolni 
dobrowolnie przejmować odpowiedzialność za sprawy społeczne. Uczenie to 
jest więc istotnym elementem wspierającym i promującym edukację na rzecz 
demokracji. Dzięki zaangażowaniu obywatelskiemu tworzy się przeświadcze-
nie o wpływie na sprawy lokalne i na życie publiczne. W konsekwencji Service 
Learning może pomóc odwrócić tendencję do zniechęcenia polityką i wesprzeć 
wychowywanie aktywnych obywateli. 

Społeczne uczenie się realizowane w formie grupowej integracji we wspól-
nocie może przybierać dwa zasadnicze rodzaje. 

Tabela 2. Podział społeczności wspólnoty a rodzaj uczenia się 

Społeczność wspólnoty
Uczenie się adaptacyjne 
(transmisyjno-kwalifi kacyjne) Społeczności uczące się

Uczenie się emancypacyjne 
(biografi czno-kontekstowe) Społeczności praktyki

Źródło: E. Kurantowicz, O społecznym uczeniu się we współczesnym dyskursie andragogicznym. Wątpliwo-
ści zebrane 2012, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2012, s. 18.

137  A. Sliwka, Service Learning: Verantwortung lernen in Schule und Gemeinde, w: Beiträge 
zur Demokratiepädagogik Eine Schrift enreihe des BLK-Programms „Demokratie lernen & leben”, 
http://www.servicelearning.de/fi leadmin/user_upload/dokumente/Sliwka_Service_Learning_
Beitraege_zur_Demokratiepaedagogik.pdf (dostęp: 12.05.16).

138  http://www.bildung-durch-verantwortung.de/ (dostęp: 12.06.2016).
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Mówienie o społecznym wymiarze uczenia się, mimo że dość oczywiste139, 
wydaje się zagadnieniem nie do końca przedyskutowanym i nadal aktualnym. 
Współcześnie społeczne uczenie się przestaje koncentrować się wyłącznie na 
naśladowaniu i obserwacji, często tworzone jest poprzez partycypację osób 
w różnych formach społecznej integracji. Koncepcje te nawiązują do trady-
cyjnego pragmatyzmu i odwołują się do teorii uczenia przez działanie i do-
świadczenie. Wspieranie gotowości do społecznego zaangażowania jest jednym 
z ważniejszych zadań społecznych, branie odpowiedzialności za dobro wspólne 
stanowi zaś podstawę spójności współczesnych społeczeństw. Przestrzeń lokal-
na tworzy doskonałe miejsce uczenia się; tam takie doświadczenia mają duże 
szanse realizacji. 

Podobnie jak przy całożyciowym uczeniu się, również tutaj można dostrzec 
prymat podejścia konstruktywistycznego. Poznawanie, a więc zdobywanie 
wiedzy zależne jest od dotychczasowych doświadczeń, otwartości osób do-
rosłych oraz kontekstu społeczno-kulturowego. Wiedza przyjmuje strukturę 
dynamiczną i jest zarówno konstruowana przez uczących się, jak i tworzona 
społecznie. Uczenie się więc to proces społeczny realizujący się poprzez nego-
cjowanie znaczeń i zawsze ma miejsce w jakimś kontekście. Uczący się potrafi ą 
sprawczo działać w środowisku, przetwarzając informacje i tworząc struktury 
poznawcze, które z kolei są źródłem informacji o sobie i otoczeniu. Ponadto 
w sytuacyjnym uczeniu się i uczeniu przez zaangażowanie można też dostrzec 
założenia paradygmatu krytyczno-emancypacyjnego. Często niezgoda na świat 
zastany zachęca osoby do zaangażowania się w proces sytuacyjnego uczenia, 
wspiera myślenie krytyczne i poszerza ich autonomię w kierunku osiągnięcia 
emancypacji. Uczenie z kolei uwrażliwia na zrozumienie własnej sytuacji w zło-
żonym świecie i zachęca do większej uważności na to, co się dzieje w otaczającej 
rzeczywistości, a zwłaszcza na mechanizmy zniewolenia i ograniczenia autono-
mii człowieka. 

5. Samokierowane uczenie się (SGL) 

W dyskursach na temat całożyciowej edukacji wielokrotnie pojawia się tematy-
ka samodzielnego uczenia się; takie uczenie się może funkcjonować na różnych 
poziomach i z dala od zorganizowanej przestrzeni edukacyjnej. W literaturze 
polskiej i anglojęzycznej istnieje szereg określeń dotyczących tej formy uczenia 
się, takich jak: autoedukacja, samoedukacja, samokształcenie, samonauczanie, 
samokierowane kształcenie, autonomiczne uczenie się, autodydaktyka, projek-

139  E. Kurantowicz, O społecznym uczeniu się…, dz. cyt., s. 13.
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towanie uczenia się, studia niezależne, uczenie się otwarte140. W niemieckim 
obszarze językowym najczęściej używa się takich określeń, jak: selbstorganisier-
tes, selbstbestimmtes, autodidaktisches, informelles, selbstgeregeltes, autonomes, 
off enes, selbständiges, eigenständiges, selbstreguliertes Lernen, Selbststudium.

Problematyka ta należy do aktualnych i sugeruje niebagatelne znaczenie dla 
społeczeństwa i jego rozwoju, w dużej mierze ze względu na dynamicznie po-
stępujące zmiany społeczne i techniczne w ponowoczesnym świecie. Termin 
samokierowane uczenie się (selbstgesteuertes Lernen) przejęto w Niemczech 
w latach 70. z języka angielskiego, określanego tam jako self directed learning, 
a skrótowo określane jest w Niemczech jako SGL. Począwszy od połowy lat 
90., można zauważyć szybki wzrost popularności pojęcia i liczby pozycji książ-
kowych poświęconych tej tematyce. W wielu przypadkach zagadnienie to jest 
omawiane w ramach praktyk pedagogicznych w kontekście funkcjonowania 
szkół wyższych, dalszego kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowe-
go, a także problematyki czasu wolnego. SGL zaczęło rozwijać się na skutek 
wyłonienia się dominacji konstruktywizmu w teorii andragogicznej i traktowa-
nia edukacji jako formy kultury codziennego życia, opartej na doświadczeniu, 
cechującej się swoistą refl eksyjnością141. Warto też zaznaczyć, że z kolei postęp 
cywilizacyjny i rozwój nowych technologii umożliwiły nieograniczony dostęp 
do informacji, wiedzy i zdynamizowały dyskusję na temat samokierowanego 
uczenia się. W rezultacie uczący się muszą poradzić sobie z systemem w celu 
poszukiwania istotnych wiadomości, dokonania krytycznej oceny własnej wie-
dzy oraz określenia możliwości wykorzystywania jej w codziennych działa-
niach. Ponadto samokierowane uczenie się to, zdaniem Franza Emanuela Wei-
nerta, kompleksowa aktywność, w której podmiot uczący się sam podejmuje 
decyzje: czy?, co?, jak? kiedy? i w jakim celu? będzie się uczył142. Autor opiera 
się na założeniu, że uczący ma istotny wpływ na kształt otoczenia edukacyjnego 
i może w związku z tym podejmować decyzje, które w środowisku i strukturach 
edukacji formalnej angażują wyłącznie nauczyciela. Uczący może samodzielnie 
rozstrzygać, czy chce się uczyć, oraz wyznaczyć sobie cele uczenia, decydując 
o zasobach i strategiach uczenia się. 

W sensie antropologicznym osoba ucząca się jest tą, która samodzielne ini-
cjuje, kształtuje i kontroluje procesy uczenia, w wyniku podjętej decyzji, po-
siadanej wiedzy, samorefl eksji oraz doświadczenia, w związku z tym uczący się 
przejmuje także całkowitą odpowiedzialność za swój sposób edukowania się143. 

140  A. Frąckowiak, Ustawiczne samokształcenie, „E-mentor” 2005, nr 5 (12), s. 65–67,
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/225 (dostęp: 30.06.2016).

141  H. Solarczyk-Szewc, Tendencje, kierunki i paradygmaty w niemieckich badaniach 
i koncepcjach uczenia się dorosłych, „Studia Edukacyjne” 2014, nr 30, s. 165.

142  F.E. Weinert, Selbstgesteuertes Lernen als Voraussetzung, Methode und Ziel des Unterrichts, 
„Unterrichtswissenschaft ” 1982, nr 10 (2), s. 99–110.

143  E. Nuissl, Selbsgesteuertes Lernen- seine Voraussetzungen und Grenzen, w: BMBF, 
Selbsgesteuertes Lernen. Dokumentaion zum KAW-Kongress vom 4–6.11.1998 in Königswinter, 
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Zasadniczym aspektem SGL jest konstruktywistyczny sposób postrzegania 
uczenia się: „uczący się nie tylko przyswaja sobie kwalifi kacje, lecz w proce-
sie uczenia się konstruuje wiedzę i wprowadza ją do swoich dotychczasowych 
zasobów”144. W takim przypadku dochodzi nie tylko do transmisji danych do 
mózgu i przetworzenia ich, lecz następuje interpretacja treści zdobytych w trak-
cie uczenia się. Osoby uczące się budują więc swoją mądrość na fundamencie 
wiedzy wcześniej przyswojonej. Często wskazuje się, iż samokierowanego ucze-
nia się trzeba się dopiero nauczyć, i dlatego wymagane są tu pewne zewnętrzne 
wskazówki. Günther Dohmen uważa, że samokierowane uczenie się jest roz-
wiązaniem pośrednim między całkowicie autonomicznym uczeniem się a ści-
słym wpasowaniem się w daną przestrzeń uczenia145. Ponadto wskazuje on, że 
SGL idzie w parze ze zorganizowanym wsparciem procesu uczenia się. Oznacza 
to, że samodzielne uczenie się i formy zorganizowanego uczenia nie wyklucza-
ją się, lecz mogą się wzajemnie uzupełniać, optymalizując proces uczenia się. 
Świadczy to o tym, iż zależność od nauczyciela nie musi mieć negatywnego 
znaczenia, o ile ułatwia osiągnięcie efektów i pozwala na progres. Akcentuje to 
także w swoich pracach Horst Siebert, wskazując, iż doradztwo instytucjonalne, 
coaching oraz wszelkie tego typu formy mogą wspierać jednostkę i jej możliwo-
ści samokształceniowe146. 

Widzenie dorosłego jako samodzielne uczącego się wiąże się z wieloma ce-
lami i wartościami, wśród których wymienić należy m.in.: rozwój dojrzałości, 
samoodpowiedzialność za proces uczenia się, niezależność myślenia i działa-
nia, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, kom-
petencje społeczne, pewność siebie, umiejętność rozwiazywania problemów147. 
Oznacza to, że proces ten pociąga za sobą nie tylko socjalizację norm i warto-
ści, lecz również rozszerzanie kompetencji działania uczących się. Rezultatem 
samodzielnego uczenia ma być bowiem nie abstrakcyjna wiedza, lecz kompe-
tencje, które uzewnętrzniałyby się w rzeczywistych działaniach w przestrzeni 
lokalnej. Zasadnicze znaczenie mają tu kompetencje148:

• zawodowe (posiadanie wiedzy zawodowej i jej wykorzystanie w niepew-
nych i skomplikowanych sytuacjach życia zawodowego),

• metodyczne (umiejętność pozyskiwania informacji, planowania, anali-
tycznego, logicznego, elastycznego myślenia, zapamiętywania), 

Bonn 1999, s. 33.
144  S. Kraft , Selbsgesteuertes Lernen, dz. cyt., s. 837.
145  G. Dohmen, Selbsgesteuertes Lernen als Ansatzpunkt für einen notwendigen neuen Aufb ruch 

in der Weiterbildung, w: Selbstgesteuertes Lernen, dz. cyt., s. 30.
146  H. Siebert, Selbstgesteuertes Lernen und Lernberatung. Neue Lernkulturen in Zeiten der 

Postmoderne, Neuwied 2001, s. 35.
147  Tamże, s. 93.
148  M. Herold, B. Landherr, SOL. Selbstorganisiertes Lernen. Ein systemischer Ansatz für 

Unterricht, Hohengehren 2003, s. 20.
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• społeczne (komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfl iktów, 
pracy w zespole, współpracy, rozwoju osobistego, zdolność do empatii 
i refl eksji),

• osobiste (podejmowanie inicjatyw i decyzji, pewność siebie, przejmowa-
nie odpowiedzialności społecznej). 

Wszystkie one są ważne w ramach podejmowanych przez człowieka aktyw-
ności, a ich poziom wpływa na zadowolenie, stopień zaangażowania w różnych 
obszarach oraz na postrzeganie siebie i relacji ze środowiskiem społecznym. 
Aby jednak zainicjować proces samodzielnego uczenia, i jednocześnie uczest-
niczyć w procesie całożyciowej edukacji, konieczne jest posiadanie kompeten-
cji do samouczenia się, którą autorka nazywać tu będzie kompetencją autoe-
dukacji (Selbstlernkompetenz). Wbrew pozorom wyjaśnienie tego pojęcia jest 
przedsięwzięciem skomplikowanym. Nie bez znaczenia jest, iż osoby, które 
kompetencją tą nie dysponują, muszą się jej nauczyć; w tym celu instytucje 
edukacyjne powinny tworzyć przestrzeń i pośredniczyć w jej zdobywaniu. We 
współczesnej rzeczywistości zdolność autoedukacji stanowi bowiem kompe-
tencję kluczową, określając „gotowość, umiejętność i zdolność do kształtowa-
nia własnych procesów uczenia się”149. Współcześnie na podstawie odmiennych 
teoretycznych podstaw rozwinęły się dwa istotne wizerunki kompetencji autoe-
dukacji. Arnim Kaiser w swoim teoretycznym podejściu nawiązuje do psycho-
logii poznawczej, wskazując na znaczenie procesów rozpoznania kompetencji 
autoedukacji i uświadamiania jej sobie. Koncentruje się on przede wszystkim 
na wykorzystaniu płaszczyzny metapoznawczej, a metakognicja oznacza tu ro-
zumowanie o procesach myślenia oraz myślenie o myśleniu. Metakognicyjne 
wysiłki nie są, jego zdaniem, skierowane bezpośrednio na rozwiązanie wyzna-
czonego problemu lub zadania, lecz na stworzenie strategii, które w tym celu 
zostaną uruchomione”150. W związku z tym metakognicja modeluje klucz, któ-
ry umożliwia znalezienie dostępu do tych kompetencji, które są konstruktywne 
dla zdolności uaktywniających samodzielne uczenie się151. Dzięki temu uczący 
mają szansę świadomie doświadczyć zachowań związanych z uczeniem, odkryć 
strategie uczenia się oraz rozwijać je dalej w miarę własnych potrzeb. Znacze-
nie metapoznania pojawia się w analizach Rolfa Arnolda i Hansa-Joachima 
Müllera. Dostrzegają oni w metakognicji zdolność, która umożliwia skuteczne 
procesy uczenia i stwierdzają, że uczący, którzy umieją odpowiednio kierować 
procesami poznawczymi, odnoszą większe korzyści niż ci, którzy tego nie po-

149  S. Kraft , Selbstgesteuertes Lernen in der Weiterbildung, Hohengehren 2002, s. 78.
150  A. Kaiser, Selbstlernkompetenz, Metakognition und Weiterbildung, w: Selbstlernkompetenz. 

Metakognitive Grundlagen selbstregulierten Lernens und ihre praktische Umsetzung, red. A. Kaiser, 
München, Unterschleißheim 2003, s. 18.

151  Tenże, Selbstlernkompetenz, Metakognition und Weiterbildung, w: tegoż, Selbstlernkompe-
tenz, dz. cyt., s. 17.
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trafi ą152. Uwagi te wskazują na znaczenie metapoznawczych zdolności w celu 
optymalizacji procesów uczenia się dorosłych.

Drugie podejście prezentuje zespół R. Arnolda, sytuując kompetencje auto-
edukacji w ramach konstruktywizmu153. Trzy rodzaje kompetencji, zawodowe, 
społeczne i osobiste, oraz te wywodzące się z nich, czyli właśnie kompetencje 
autoedukacji (metodyczne, komunikacyjne, emocjonalne), dają łącznie model 
kompetencji autoedukacji. 

Zdolność do samodzielnego sterowania uczeniem i orientacji na cel ma 
duże znaczenie i zaliczana jest do kryteriów istotnych dla wszystkich grup spo-
łecznych, co charakterystyczne jest dla społeczeństwa wiedzy154. Mówi się o niej 
także jako o zadaniu pedagogicznym fachowców w przyszłości155. Aby przyj-
rzeć się bliżej pojęciu, autorka odwoła się do modelu kompetencji autoedukacji 
opracowanego przez Markusa Stöckla i Geralda A. Straka, opartego na zasadni-
czym wyodrębnieniu dwóch komponentów – behawioralnego i wolicjonalne-
go, jako części kompetencji samouczenia się156. 

Schemat 3. Kompetencja samouczenia się

Źródło: wg Selbstgesteuertes Lernen und individuelles Wissensmanagement, red. G.A. Straka, M. Stöckl, 
Bremen 2001.

152  Kompetenzentwicklung durch Schlüsselqualifi zierung, red. R. Arnold, H.-J. Müller, 
Hohengehren 2002, s. 56.

153  R. Arnold, C. Gomez Tutor, J. Kammerer, Die Entwicklung von Selbstlernkompetenz als 
didaktische Herausforderung, w: Selbstgesteuertes Lernen. Th eoretische und praktische Zugänge, 
red. U. Witthaus, W. Wittwer, C. Espe, Bielefeld 2003.

154  S. Dietrich, Selbstgesteuertes Lernen – eine neue Lernkultur für die institutionelle 
Erwachsenenbildung?, w: Selbstgesteuertes Lernen – auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur, red. 
S. Dietrich, E. Fuchs-Brüninghoff , „DIE Materialien für Erwachsenenbildung”, z. 18, Frankfurt 
am Main 1999, s. 17.

155  R. Arnold, C. Gomez Tutor, J. Kammerer, Die Entwicklung von Selbstlernkompetenz als 
didaktische Herausforderung, w: Selbstgesteuertes Lernen, dz. cyt., s. 141.

156  M. Stöckl, G.A. Straka, Lernen im Unternehmen, w: Selbstgesteuertes Lernen und 
individuelles Wissensmanagement, red. G.A. Straka, M. Stöckl, Bremen 2001, s. 20–34.
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W modelu tym rozróżnić można dwa podstawowe elementy: gotowość 
(Selbstlernbereitschaft ) i zdolność do samodzielnego uczenia się (Selbstlern-
-fähigkeit). Ochotę/gotowość do samodzielnego uczenia się (komponent wo-
licjonalny) opisać można jako kombinację osobistego uznania samodzielnego 
uczenia i indywidualnych oczekiwań, które mogą zostać zrealizowane. Cha-
rakterystyczna jest tutaj chęć uczenia się i równocześnie posiadane możliwo-
ści w tym zakresie. W związku z tym gotowość do samodzielnego uczenia jest 
warunkiem wstępnym skuteczności zdolności do samodzielnego uczenia się. 
Zdolność ta (komponent behawioralny) określa umiejętności planowania, or-
ganizowania, realizacji i kontroli uczenia się. 

Rozważając kwestie samodzielnie inicjowanego procesu uczenia się, a więc 
problem, dlaczego w ogóle dochodzi do uczenia się, dostrzegamy, że dyskurs 
na temat samokierowanego uczenia się wielokrotnie odwołuje się do psycho-
logicznych prac Edwarda Deci i Richarda Ryana157. Postrzegają oni działania 
jako autonomiczne, jeśli doświadczane są jako wybrane na drodze wolności. 
Przyczyną zainicjowania działań jest doznawanie pochodzącej zarówno z ze-
wnątrz, jak i wewnętrznej motywacji. Ta druga jest źródłem dążenia ludzi do 
określonych celów, zaspokojenia potrzeb związanych z osiągnięciem kompe-
tencji, autonomii i więzi społecznych, a więc przyczynkiem do samokierowa-
nego uczenia się. Takie postrzeganie uczenia się, w przeciwieństwie do teorii 
behawiorystycznych, kładzie nacisk na aktywność uczących się i podkreśla ich 
wewnętrzne procesy przygotowania do podjęcia aktywności. Analizując pro-
ces samodzielnego uczenia się, można wyróżnić trzy zasadnicze determinanty 
przyczyniające się do powodzenia tego procesu poznawczego. Są to:

• warunki otoczenia, które wpływają na uczenie się,
• samodzielny proces uczenia się, który przechodzi przez trzy zasadnicze 

fazy: stwierdzenia zapotrzebowania, właściwego procesu uczenia się 
i ewaluacji,

• posiadany zakres struktury wiedzy i umiejętności osób uczących się158. 
Koncepcja samokierowanego uczenia się podkreśla aktywną i konstruktyw-

ną rolę jednostki w tym procesie. Wskazuje na samorealizację i samostano-
wienie jako istotne cechy praktyki życia społecznego. Autonomiczna jednostka 
samodzielnie podejmująca decyzje dotyczące uczenia się na podstawie włas-
nych przekonań i potrzeb stanowi ideał edukacyjny. Jak zauważa Zbigniew 
Kwieciński, z demokratycznego punktu widzenia rozwój osobistej autonomii 
jest najważniejszym celem wychowania, ale struktura i program szkoły utrud-
niają i negują możliwość realizacji tego celu159. Obserwacja środowisk lokal-

157  E.L. Deci, R. Ryan, Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die 
Pädagogik, „Zeitschrift  für Pädagogik” 1993, z. 2, t. 39, s. 223–238.

158  M. Wosnitza, Motiviertes selbstgesteuertes Lernen im Studium. Th eoretischer Rahmen, 
diagnostisches Instrumentarium und Bedingungsanalyse, Landau 2000, s. 32.

159  Z. Kwieciński, Cztery i pół, dz. cyt., s. 222.
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nych w ponowoczesnym społeczeństwie pozwala dostrzec próby poszukiwa-
nia przestrzeni do rozwoju swojej autonomii poza strukturami edukacyjnymi 
w obszarze edukacji nieformalnej i incydentalnej. 

Niektórzy upatrują w samokierowanym uczeniu się ważnego czynnika re-
dukcji kosztów związanych z edukacją160. Aktywność edukacji instytucjonal-
nej nie jest bowiem w stanie sprostać wymaganiom społecznym związanym ze 
wzrastającym zapotrzebowaniem na edukację dorosłych na różnych etapach 
życia. Dlatego też samokierowane uczenie się jest dobrym rozwiązaniem i na-
dzieją na obniżenie stałych kosztów edukacji. 

Wolfgang Wittwer twierdzi, że samodzielne uczenie się stanowi ważną 
i przydatną formę uczenia się, która z punktu widzenia antropologii, teorii 
uczenia się oraz pracy organizacyjnej musi stać się ideą przewodnią edukacji 
nastawionej na przyszłość161. Niezastąpioność samodzielnie kierowanego ucze-
nia się polega na tym, iż jako proces wysoce zindywidualizowany stwarza moż-
liwość optymalnego dostosowania zakresu i tempa jego realizacji do możliwo-
ści uczącego się. 

W tej teorii samokierowanego uczenia się szukać można urzeczywistnienia 
paradygmatu humanistycznego, wyrażającego się w samorealizacji jednostek, 
niedopuszczaniu do kształtowania osobowości człowieka według wzorca na-
rzuconego z góry. Sukces tego paradygmatu opiera się na skupieniu się na po-
dejściu skoncentrowanym na osobie, w którym interes indywidualny zdecydo-
wanie dominuje nad interesem społecznym. Oprócz tego dodać należy, iż teoria 
samokierowanego uczenia się rządzona jest przez paradygmat konstruktywi-
styczny. Wiedza jest tu aktywnie i samodzielnie konstruowana przez uczących 
się. Istotą tej wiedzy jest znaczenie nadawane przez uczących się dorosłych, 
a jej cechami są interpretacyjność i różnorodność (re)konstrukcji. Uczenie się 
przyjmuje więc formę „mediowania znaczeń”, a w konsekwencji przyjęcia spe-
cyfi cznej strategii uczenia się162.

6. Podmiotowe uczenie się

Przyglądając się na przestrzeni lat przemianom procesu uczenia się, można 
zauważyć przypisywanie uczącym się większego znaczenia pod względem ich 

160  Zob. S. Kraft , Selbstgesteuertes Lernen, dz. cyt., s. 833–845; Multimediale Lernumgebung in 
der betrieblichen Weiterbildung, red. H.F. Friedrich, Neuwied 1997; R. von Bardeleben, U. Beicht, 
K. Feher, Betriebliche Kosten und Nutzen der Ausbildung, Bielefeld 1995.

161  W. Wittwer, Selbstgesteuertes Lernen – Leitidee künft iger Bildungsarbeit, w: Open Space. 
Eine Methode zur Selbststeuerung von Lernprozessen in Großgruppen, red. U. Witthaus, W. Wittwer, 
Bielefeld 2000, s. 21–26.

162  E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Sopot 2012, s. 23.
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orientacji podmiotowej. Zdecydowanie więcej uwagi zwraca się na samookre-
ślenie się w sensie stawania się podmiotem; jest to szczególnie widoczne w te-
orii uczenia się Klausa Holzkampa. Niemiecki twórca psychologii krytycznej 
stworzył teorię, która jest konkurencyjna dla konstruktywistycznej teorii ucze-
nia się163. Defi niuje on w niej podmiot jako „centrum intencjonalności”, które 
stanowczo kieruje działaniem zgodnie z przyjętymi przez siebie podstawami164. 

Uczenie odnosi się, w jego ujęciu, do doświadczenia świata poprzez bycie 
i działanie w nim, które zmienia człowieka, nakłaniając go do przekroczenia 
i przemieszczania granic i poszerzania horyzontów. Uczenie jest więc formą 
społecznego działania, a dokładniej intencjonalnym procesem działania. Holz-
kamp opisuje uczenie jako „określoną postawę”165 podmiotu skierowaną na sy-
tuację problemową traktowaną jako przesłanka poprawy własnych umiejętności 
działania. Proces uczenia się nie jest tutaj zwykłym kognitywnym aktem, lecz 
aktywnym procesem działania podmiotu realizującego cel, którym jest zmia-
na warunków swojego życia. Jest to proces dynamiczny, w którym podmiot, 
realizując swoje najważniejsze potrzeby, samodzielnie kształtuje siebie i swo-
je środowisko życiowe. W teorii tej partycypacja w życiu społecznym oznacza 
nie tyle normę wyznaczającą udział możliwie szerokich kręgów społecznych 
w różnych aktywnościach społecznych, ile realną przestrzeń, w której można 
„dać wyraz swojemu społecznemu zakotwiczeniu”166. Szansa na zainicjowanie 
procesu uczenia została usytuowana w społecznym charakterze współzależno-
ści człowieka i świata zewnętrznego. U źródeł tego uczenia leżą ograniczenia, 
które animują jednostkę do działania, celem ich przezwyciężenia. Początkiem 
procesu uczenia się staje się zatem sytuacja pojmowana jako problematyczna, 
z którą uporanie się stwarza nowe wyzwanie. Termin „doświadczenie roz-
dźwięku/niezgodności” jest dla teorii Holzkampa najważniejszy i pojawiać się 
może w różnych sytuacjach. W związku z tym uczenie się staje się wszechobec-
ną możliwością w toku codziennego życia. W centrum procesu uczenia się sy-
tuuje się zaś osobista relacja człowieka ze światem i dzięki temu uczenie, jako 
forma subiektywnego działania, jest realizacją znaczeń, nawiązującą poprzez 
koncepcję subiektywnych stopni wolności do humanistyczno-oświeceniowej 
tradycji167. Uczenie zatem pojmowane jest jako świadomy proces, powiązany 
ściśle z intencją, zorientowany na subiektywne postrzeganie potrzeby. 

163  H. Solarczyk, Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej, 
Toruń 2008, s. 311.

164  K. Holzkamp, Lernen. Eine subjektwissenschaft liche Grundlegung, Frankfurt–New York 
1995, s. 25.

165  Tamże, s. 184.
166  E. Przybylska, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny 

i pedagogiczny, Toruń 2014, s. 317.
167  U. Heuer, Lernforschung und Lernen in der Erwachsenenbildung, w: Weiterbildung am 

Beginn des 21. Jahrhunderts, red. U. Heuer, R. Siebert, Münster–New York–München–Berlin 
2007, s. 40.
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W swojej koncepcji Holzkamp zajmuje się nie tylko indywidualnymi pro-
cesami uczenia się, lecz odnosi się też do kooperacyjnego uczenia się, które 
rozumie jako postępowanie zmierzające do przezwyciężenia hierarchii pomię-
dzy nauczającymi a uczącymi się. W ramach kooperacyjnego uczenia się zna-
czącej roli nie pełni bowiem osoba pośrednicząca w przekazywaniu wiedzy lub 
interpretująca ją, lecz podmioty uczenia, które postrzegają szeroką przestrzeń 
możliwości działania i uczenia się jako służącą ich rozwojowi. Punktem wyjścia 
dla tej formy uczenia się jest problematyka działania podmiotu i rozwijający się 
w związku z tym przedmiot uczenia się. W kooperacyjnym uczeniu się praktyki 
uczenia się nie dokonują się w wyniku samodzielnych działań podmiotu, lecz 
w trakcie wymiany między uczącymi się168. W tym sensie w uczeniu tym chodzi 
o wspólne uzgadnianie przedmiotu uczenia się. 

W ramach zamierzonego uczenia się można wyróżnić dwa jego rodzaje: 
ekspansywne i defensywne, które uwarunkowane są indywidualnymi okolicz-
nościami. Ekspansywne uczenie się (expansive Lernen) wiąże się z podnosze-
niem jakości życia poprzez lepsze rozumienie życia społecznego i możliwość 
wywierania na niego wpływu169. Uczący się przyswajają treści, dzięki którym 
mogą kontynuować swoją aktywność oraz poszerzać możliwości działania 
i poprawiać jakość swojego życia. Natomiast defensywne pojmuje uczenie jako 
obronę przed zbliżającym się zagrożeniem i służyć ma rozwiązaniu problemu 
(defensive Lernen). Nie jest ono zorientowane przyszłościowo oraz nie zakłada 
zainteresowania podmiotu, jest raczej reakcją na zewnętrzne uwarunkowania 
i służyć ma zażegnaniu trudności. Podmiot w tej sytuacji uczy się przy możliwie 
najmniejszym wysiłku unikania sankcji i niwelowania szkody, z jego perspekty-
wy uczenie się jest mało opłacalne170. 

W prezentowanej teorii uczenia się Holzkamp uznaje za istotne jakościo-
we postępy uczenia się (qualitative Lernsprünge)171. Są one dla niego wyrazem 
rosnącego zróżnicowania działań podejmowanych przez uczących się. Warto 
zaznaczyć, że nie każda sytuacja uczenia się zakłada jakościowe postępy, może 
bowiem w trakcie uczenia się pojawić się sytuacja, w której dotychczasowe za-
sady uczenia się zostaną podważone. Wówczas to pojawia się refl eksja, która 
prowadzić winna do stworzenia nowych dróg dalszego uczenia się. Badacz 
wyraźnie rozgranicza pojęcie jakościowych postępów uczenia się od stadiów 
rozwojowych (jak np. u Piageta). Jego zdaniem nie można postępów wpisać 
w żaden schemat i myśleć o nich niezależnie od samych procesów uczenia się, 
postępy te stają się widoczne w wyniku załamania dotychczasowych obowią-

168  K. Holzkamp, Lernen, dz. cyt., s. 509.
169  Tamże, s. 190 i nast.
170  K. Holzkamp, Wider den Lehr-Lern-Kurzschluss. Interview zum Th ema „Lernen”,

w: Expansives Lernen, red. P. Faulstich, J. Ludwig, Baltmannsweiler 2004, s. 30.
171  Tenże, Lernen, dz. cyt., s. 227.
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zujących zasad uczenia się podmiotu i nie sposób ulokować ich w ogólnych 
modelach stadialnych. 

W teorii Holzkampa w centrum uwagi umieszczono wymogi uczenia się 
z perspektywy osób uczących się, co w ramach andragogiki wywołało liczne 
debaty172. Podmiotowa teoria uczenia się przypisywała uczącemu się więcej 
autonomii i indywidualności, a także czyniła go bardziej odpowiedzialnym za 
efekty procesu uczenia się. W podmiotowej teorii uczenia się dostrzec moż-
na paradygmat konstruktywistyczny, wspierający jednostkę w jej swobodnym 
rozwoju, koncentrujący się na człowieku jako istocie społecznej. Dzięki niemu 
fakty w życiu otrzymują indywidualistyczne i subiektywne znaczenie, a pod-
miot ma prawo wpływu na nie. Dodatkowo odnaleźć można tu paradygmat 
konstruktywistyczny prezentujący wiedzę jako strukturę rozwojową znajdującą 
się w trakcie ciągłych przeobrażeń. Zdobywanie wiedzy jest aktywną zmianą we 
wzorach myślenia, wywołaną przez rozwiązywanie problemów. Udane uczenie 
się jest tutaj rozumiane jako rozszerzenie własnej umiejętności takiego działa-
nia, które w przyszłości zagwarantuje lepszą jakość funkcjonowania w społe-
czeństwie. 

Z podmiotową teorią wiąże się idea całożyciowego uczenia się, która od lat 
znajduje się w kręgu dyskusji na temat edukacji dorosłych, a którą w ostatnim 
czasie charakteryzują nowe tendencje. Wśród nich na uwagę zasługuje prze-
sunięcie nacisku na samorealizację osób uczących się, które to osoby czyni się 
odpowiedzialnymi za przebieg działań w zakresie edukacji. Wybrane teorie 
uczenia się podkreślają znaczenie indywidualizacji, co stanowi ważny wymiar 
ponowoczesnego życia i daje jednostkową wolność w trakcie zdobywania no-
wej wiedzy i umiejętności. Co istotne, wiąże się to ze zmianą paradygmatyczną 
i przesunięciem akcentu na uczenie się poza instytucjami edukacyjnymi. 

Wszystkie wybrane tu teorie uczenia się osób dorosłych zostały osadzone 
w paradygmacie konstruktywistycznym i przejawiają się w różnych jego uję-
ciach, główną jego oś stanowi zaś wytwarzanie wiedzy, co powoduje, że do-
rośli stają się architektami rzeczywistości, w której na co dzień funkcjonują. 
Uczenie się przebiega tu w indywidualnym tempie i czasie oraz zależne jest 
od dotychczasowych doświadczeń, otwartości osób dorosłych oraz kontekstu 
społeczno-kulturowego. Zdobywana wiedza przyjmuje strukturę dynamiczną 
i konstruowaną, tworzona jest zarówno przez uczących się, jak i społecznie. 
W konsekwencji znajduje się ona w trakcie ciągłych przeobrażeń. Uczenie sta-
je się procesem społecznym realizującym się poprzez negocjowanie znaczeń 
i zawsze występuje w określonym kontekście. Uczący się dorośli potrafi ą zaś 
sprawczo działać w środowisku, przetwarzając informacje i tworząc struktu-

172  D.M. Meister, A.-M. Kamin, Von E-Learning zu Lernräumen im Web 2.0, 2008. Digitale 
Lernwelten in der Erwachsenen-und Weiterbildung, w: Digitale Lernwelten, red. K.U. Hugger, 
M. Walber, Wiesbaden 2010; K.P. Treumann, S. Ganguin, M. Arens, E-Learning in der berufl ichen 
Bildung. Qualitätskriterien aus der Perspektive lernender Subjekte, Wiesbaden 2012.
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ry poznawcze, które z kolei są źródłem informacji o sobie i otoczeniu. Istotą 
pozyskiwanej wiedzy jest znaczenie nadawane przez uczących się dorosłych, 
a jej nadrzędnymi cechami – interpretacyjność i różnorodność (re)konstrukcji. 
Ponadto w niektórych prezentowanych teoriach uczenie się jest konstruowa-
ne przez paradygmat krytyczno-emancypacyjny. Ma to miejsce w przypadku 
sytuacyjnego uczenia się i uczenia przez zaangażowanie. Uczenie się poprzez 
uczestnictwo w zmianie społecznej poszerza autonomię uczących się dorosłych 
w kierunku osiągnięcia emancypacji w wieloaspektowej rzeczywistości społecz-
nej. Oznacza to, że zyskują oni możliwość umacniania swojego potencjału al-
ternatywności poprzez kwestionowanie oczywistości, podawanie w wątpliwość 
elementów uznanych powszechnie za naturalne, dekonstrukcję rzeczywistości 
oraz wypracowanie perspektyw tworzących nowe relacje. Uczenie wspiera też 
myślenie krytyczne i poszerza autonomię w kierunku osiągnięcia emancypa-
cji. Uwrażliwia także na zrozumienie własnej sytuacji w złożonym świecie i za-
chęca do większej uważności na to, co się dzieje w otaczającej rzeczywistości, 
a zwłaszcza na mechanizmy zniewolenia i ograniczenia autonomii człowieka. 
Ta krótka deskrypcja pozwala zauważyć, że w praktyce kształcenia nie istnie-
je jeden dominujący paradygmat, lecz rozwinęły się liczne paradygmaty, które 
uzupełniają się w celu wyjaśnienia skomplikowanej natury uczenia się. Fakt ten 
zdecydowanie świadczy o wieloparadygmatyczności tej nauki. 

Opisane tu pokrótce teorie traktują uczenie się jako proces, a nie jako re-
zultat, jako aktywne zachowanie, w którym pozostaje miejsce na tworzenie 
się znaczeń w celu lepszego rozumienia rzeczywistości173. Sytuują one oświatę 
dorosłych w obszarze poza tradycyjnymi instytucjami edukacyjnymi, co jest 
następstwem humanistycznego nurtu w andragogice. W takim ujęciu środo-
wisko lokalne i wspólnota stają się jedną z przestrzeni konstruktywnego ucze-
nia się, które oparte jest na doświadczeniach uczących się. Uczenia, które jest 
postrzegane jako proces budowania własnej wiedzy i sprawności w relacji do 
otoczenia. Obywatele, uczestnicząc w różnych praktykach społecznych, w spo-
sób naturalny wdrażają się w demokratyczne działania i angażują obywatelsko. 
Szeroko rozumiane działanie staje się tutaj podstawowym instrumentem po-
znania, pozwalającym na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Jest to o tyle istot-
ne, iż w edukacji obywatelskiej dorosłych chodzi nie tylko o przekazywanie 
informacji o ideach i regułach funkcjonowania demokracji i absorbowanie jej; 
pojawiają się tutaj także dodatkowo istotne elementy. Przyjmują one trzy zasad-
nicze wymiary:

1. wymiar praktyczny: jak obywatel może partycypować, bezpośrednio 
uczestnicząc w życiu społeczno-politycznym?, 

2. wymiar psychologiczny: przekonanie, że jako obywatel można mieć 
wpływ na to, co dzieje się w życiu publicznym w kraju, 

173  A. Bron, Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – 
Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej” 2006, nr 4, s. 9.
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3. wymiar eksperymentalny: możliwość doświadczeń praktycznych w par-
tycypacji i wyciąganie z nich wniosków na przyszłość174. 

Helga Batt uważa, że „doświadczenie i działanie są nauczycielami demokra-
tycznego obywatela”175. Ważne są: poszukiwanie sposobów optymalnego wy-
korzystania posiadanych sprawności oraz refl eksja nad przyjętym podejściem, 
bądź też potrzebami. Nie od dziś też wiadomo, że bezpośredni udział obywateli 
w decyzjach dotyczących sfery życia publicznego umożliwia uzyskanie lepszych 
rezultatów nauczania. Efektami uczenia się w prezentowanych podejściach te-
oretycznych są nie tylko zrozumienie treści życia politycznego i umiejętność 
zastosowania ich w życiu, lecz także zdolność do budowania kompetencji spo-
łecznych i kształtowania zaangażowania obywatelskiego. 

Z punktu widzenia analizowanych teorii istotne wydaje się organizowanie 
przestrzeni do uczenia się bycia aktywnym obywatelem w życiu społeczno-
-gospodarczym. Chodzi tu o sytuacje, które pozwolą na zbieranie doświadczeń 
i przejmowanie odpowiedzialności za indywidualne demokratyczne działania. 
W dużej mierze pozwala to dorosłym na włączanie się w budowę własnej teraź-
niejszości i przyszłości oraz kreowanie tożsamości, zwłaszcza jeśli wpisuje się 
to w kondycję podmiotu. 

174  Por. H. Batt, Der partizipative Staatsbürger. Über den Zusammenhang zwischen partizipa-
torischer Demokratie, Demokratiebewusstsein und politischer Bildung, w: Demokratiebewusstsein: 
Interdisziplinäre Annäherungen an ein zentrales Th ema der Politischen Bildung, red. D. Lange, 
G. Himmelman, Wiesbaden 2007, s. 126.

175  Tenże, Der partizipative Staatsbürger. Über den Zusammenhang zwischen partizipatorischer 
Demokratie, Demokratiebewusstsein und politischer Bildung, w: Demokratiebewusstsein, dz. cyt., 
s. 126.





Rozdział III

Tradycje i współczesność edukacji 
obywatelskiej 

Edukacja obywatelska jest ważnym czynnikiem, który ma wpływ na rozwój 
obywatelskości, dlatego też, zdaniem autorki, dla zrozumienia szerszego kon-
tekstu, w jakim kształtują się postawy obywatelskie, konieczne jest przyjrzenie 
się procesowi rozwoju edukacji obywatelskiej dorosłych. W pracy przeanali-
zowane zostaną zmiany w edukacji, które nastąpiły w Polsce od 1989 roku aż 
po czasy współczesne. Autorka przyjmuje datę przełomu ustrojowego jako po-
czątek kształtowania się nowej jakości edukacji obywatelskiej dorosłych. Opi-
sana w niniejszym rozdziale ewolucja edukacji obywatelskiej z jednej strony 
dotyczyć będzie Polski jako kraju o „demokracji naśladowczej”1, importującej 
rozwiązania z krajów rozwiniętych i próbującej usytuować je na odmiennym 
gruncie, a z drugiej strony – państwa o zakorzenionej w społeczeństwie demo-
kracji, jakim są Niemcy. Porównanie to stwarza możliwość przyjrzenia się pro-
cesowi dostosowywania się do reguł panujących w demokratycznym świecie. 

1. Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku

Edukacja pozostaje jednym z głównych przedmiotów zainteresowania rządów, 
które dostrzegają w niej najlepszą inwestycję w przyszłość i dobrobyt społe-
czeństw. Okres transformacji ustrojowej i powołanie pierwszego demokratycz-
nego rządu przyniosły ze sobą wiele zmian, zarówno w życiu całego społeczeń-
stwa polskiego, zbiorowości lokalnych, jak i poszczególnych grup społecznych, 
oddziałując bezwzględnie na warunki ich rozwoju. Pod wpływem przemian 
społeczno-politycznych demokracja stała się istotnym wyzwaniem dla edukacji 
obywatelskiej. Każda zmiana społeczna, a transformacja systemowa zwłaszcza, 
wywołuje pewne wyobrażenia na temat własnej przyszłości. Sytuacja, jaka poja-
wiła się w Polsce po 1989 roku, czyli w okresie pluralizmu politycznego, dopro-
wadziła do dyskusji badaczy i praktyków na temat przyszłych losów edukacji 

1  A. Kohli, Źródła konfl iktów społecznych i politycznych w demokracjach naśladowczych,
w: Przyszłość demokracji: wybór tekstów, wybrał i wstępem opatrzył P. Śpiewak, Warszawa 2005.
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obywatelskiej, która do tego czasu właściwie nie była dostrzegana w edukacji 
dorosłych, lecz w głównej mierze realizowana była w instytucjach szkolnych 
w ramach przedmiotu nauczania o nazwie „wiedza o społeczeństwie” (WOS). 
Wszystkie liczące się wówczas ugrupowania polityczne zabierały głos na temat 
oświaty, poszukując nowych wizji państwa oraz nowoczesnego społeczeństwa 
i uczestniczących w nich zwykłych obywateli. 

W trakcie polityczno-oświatowych dyskursów w pierwszych latach po trans-
formacji ustrojowej 1989 roku za podstawowe zadanie edukacji przyjęto rozwój 
człowieka jako osoby i obywatela oraz budowanie społeczeństwa obywatelskie-
go, charakteryzującego się odpowiedzialnością i aktywnością jego członków 
w sferze publicznej. W dziedzinie koncepcji postulowano zmianę obywatelstwa 
narodowego na rzecz obywatelstwa demokratycznego2. Miała ona pozwolić na 
spokojne i bezpieczne życie w ramach państwa demokratycznego, w którym 
panuje solidarność między obywatelami i każdy ma wpływ na decyzje podej-
mowane przez państwo. Warto wspomnieć, że po 1989 roku w programie WOS 
przygotowanym i przeznaczonym dla szkół średnich po raz pierwszy nie narzu-
cono, jak czyniono to dotychczas, jednego wzorcowego modelu rzeczywistości, 
który pozwalałby na podejmowanie słusznych decyzji na temat angażowania 
się w życie społeczne3. Zdając sobie sprawę z ważności działań edukacji obywa-
telskiej w tym okresie, autorka z premedytacją nawiązuje do edukacji szkolnej 
na poziomie średnim, z zamierzeniem wskazania wstępnych działań instytu-
cjonalnej edukacji obywatelskiej. W sporządzonym programie starano się usu-
nąć „elementy indoktrynacji politycznej”, zdając sobie jednocześnie sprawę, iż 
jest to zadanie bardzo trudne, jako że wieloaspektowe4. Zamiast indoktrynacji, 
program stawiał na koncentrację uwagi, na wzbogacanie sfery intelektualnej 
uczących się, poprzez dostarczenie wiedzy o faktach oraz podnoszenie kultury 
myślenia, dyskutowania i krytycyzmu. Model ten w widoczny sposób nawiązy-
wał do amerykańskiej tradycji koncepcji civic education, która z jednej strony 
podkreślała znaczenie wiedzy, z drugiej zaś kształtowania postaw i systemów 
wartości, które stanowią swoisty „trening w dziedzinie umiejętności związa-
nych z funkcjonowaniem jednostek w społeczeństwie i ludzkich zespołach”5. 
Niemniej w polskich realiach zasadniczy akcent położony został nie na trening 
zachowań i związany z nim system kształtowania postaw, lecz na dostarczenie 
uczniom określonej wiedzy o wydarzeniach społeczno-politycznych. Przeka-
zanie uczniom rzetelnej podstawowej wiedzy przedmiotowej miało umożliwić 
ukształtowanie wyobrażeń o współczesnym życiu społecznym, zrozumienie 

2  E. Kurantowicz, Doświadczanie obywatelstwa, w: Edukacja pozaszkolna a integracja 
europejska, red. Z. Wołk, Zielona Góra 1999, s. 35.

3  Program liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego. Wiedza 
o społeczeństwie, nr DKO2-4015-21/90, Warszawa 1990, s. 3.

4  K. Kiciński, Edukacja obywatelska – problemy i dylematy, „Społeczeństwo Otwarte” 1991, 
nr 3, s. 39.

5  Tamże.
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natury i motywów ludzkiego postepowania, rozwinąć poczucie przynależności 
do rodziny i społeczności lokalnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, iż 
w społeczeństwie uwydatniał się brak doświadczeń pozwalających na angażo-
wanie się w życie kraju, czy też najbliższego środowiska zamieszkania, a oddzia-
ływanie na postawy mogłoby wskazywać na korelację z indoktrynacją, którego 
to skojarzenia starano się pilnie unikać. Wiele świadczy o tym, że w okresie 
tym edukacja obywatelska nie była traktowana priorytetowo, a także nie do-
ceniano roli, jaką mogłaby odegrać na terenie kraju w okresie transformacji 
ustrojowej. Założenia, jakie przyświecały realizowanym wówczas programom, 
niejednokrotnie były ze sobą sprzeczne i uniemożliwiały kształtowanie względ-
nie trwałych postaw prospołecznych. Ponadto w umysłach i działaniach wielu 
Polaków zakodowany był jeszcze „stary porządek”, który należało dopiero zbu-
rzyć. Porządek ten nie pozwalał na wyzbycie się stereotypów i kształtowanie 
nowej wiedzy „praktyczno-moralnej”6. Nie sprzyjał on także tworzeniu demo-
kratycznej kultury i nowego typu człowieka i jednocześnie nie przyczyniał się 
do budowania struktur społeczeństwa obywatelskiego. 

Od 1992 roku w szkołach średnich zaczęły obowiązywać tzw. minima pro-
gramowe, zawierające cele nauczania, treści i umiejętności, których nie moż-
na pominąć przy realizacji programu edukacji obywatelskiej7. Wydawało się 
to niezbędne i wiązało się z potrzebą umożliwienia nauczycielom tworzenia 
własnych autorskich programów nauczania i wcielania w życie szkoły innowa-
cji. Wprowadzenie minimum miało także znaczenie dla uczących, którzy zy-
skali możliwość zredukowania w procesie nauczania treści nieuwzględnionych 
w minimum programowym. Treści, które zostały zawarte w ministerialnym 
minimum, miały na celu przekazanie uczącym się usystematyzowanej i upo-
rządkowanej wiedzy dotyczącej społeczeństwa, rozwijanie zainteresowań poru-
szanymi na lekcjach tematami oraz kształtowanie postaw obywatelskich8. 

Z punktu widzenia edukacji obywatelskiej prowadzonej w polskich szko-
łach na szczególną uwagę zasługują dwa akty prawne: Ustawa z 7 września 1991 
roku o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej w poszczegól-
nych typach szkół, stanowiące podłoże do stworzenia Podstawy Programowej 
Kształcenia Ogólnego dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, których 
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzami-
nu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zwana dalej Podstawą 

6  R. Kwaśnica, Ukryte założenia trzech krytyk. Przyczynek do samowiedzy pedagogii przejścia 
i pogranicza, w: Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Toruń 1990, s. 145.

7  Minimum programowe przedmiotów ogólnokształcących w szkołach podstawowych 
i średnich obowiązujące od 1.09.1992, Warszawa 1992, s. 9.

8  Zarządzenie nr 23 MEN z dnia 18.08.1992 r., w sprawie minimum programowego 
obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, Dz.U. Ministerstwa Edukacji Narodowej 1992, 
nr 5, poz. 25, s. 66–116.
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Programową)9. Zgodnie z ustawą z września 1991 roku o systemie oświaty do 
zadań szkoły należy m.in. wykształcenie w uczniach podstawowych kompe-
tencji obywatelskich, kształtowanie aktywności społecznej oraz troska o ich 
postawę moralną i obywatelską. Ustawa daje też podstawy do funkcjonowania 
trzech społecznych organów: rady szkoły, rady rodziców oraz samorządu ucz-
niowskiego. Głównym ich celem jest stworzenie możliwości zarówno uczniom, 
jak i rodzicom do zaangażowania się w życie szkoły i wyzwolenie poczucia 
sprawstwa. Zatem wspieranie inicjatyw uczniowskich wpisujących się w samo-
rządność klasy, szkoły i środowiska lokalnego stanowi jedno z głównych zadań 
nauczyciela. Ponadto na terenie szkoły mogą też funkcjonować stowarzyszenia, 
które dają uczniom możliwość aktywnego działania nie tylko na rzecz organi-
zacji, ale także szkoły i środowiska lokalnego10. Zgodnie zaś z Podstawą Pro-
gramową nauczyciele powinni wspierać przygotowywanie uczniów do aktyw-
nego życia w najbliższej społeczności lokalnej i w ramach państwa. Podstawa 
zakłada, że przedmiot wiedza o społeczeństwie, nauczany na poziomie szkoły 
średniej, ma wyposażyć uczniów nie tylko w wiedzę, lecz również w umiejętno-
ści i postawy obywatelskie (tj. zaangażowanie w działania na rzecz wspólnoty, 
wrażliwość społeczną, odpowiedzialność, poczucie więzi, tolerancję).

Istnieją podstawy, by stwierdzić, że od 1990 roku nastąpiła zmiana w pro-
gramach nauczania na wszystkich poziomach dotycząca formułowania celów 
kształcenia i wychowania obywatelskiego na podstawie nowego zestawu wiedzy 
o społeczeństwie. Pod jej wpływem od końca lat 90. nie koncentrowano się już 
w szkolnictwie na przekazywaniu wiedzy uczącym się, ale środek ciężkości pro-
cesu wychowawczego przekierowano na kształtowanie umiejętności koniecz-
nych do sprawnego funkcjonowania w sferze publicznej. Socjolog Bronisław 
Gołębiowski zwraca uwagę na socjalizację obywatelską, której rdzeniem jest 
osiągnięcie „odpowiedniego poziomu kompetencji prawno-politycznych sto-
sunków własnych z państwem, którego jest się obywatelem”11. Mówiąc o eduka-
cji obywatelskiej, twierdzi on, że winna ona wyposażyć w świadomość i poczu-
cie odpowiedzialności wynikające z samorządnego działania oraz umiejętności 
uruchamiania woli politycznej obywateli. W ten sposób ujawnia się prawda, iż 
jej zakres dotyczy głównie sfery politycznej. Sygnalizuje to, że w latach 90. edu-
kacja obywatelska rozumiana była często jako edukacja polityczna. W głównej 
mierze chodziło w niej o kształtowanie poinformowanego, odpowiedzialnego 
obywatela, ale zasadniczo ograniczało się to do niewielkiego zakresu aktywno-
ści związanej z obserwacją działań parlamentu, rządu i partii politycznych12. 

9  Por. D. Gierszewski, B. Nosek, Wzmacnianie aktywności społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez animację społeczno-kulturową, w: Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, 
red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Lublin 2013, s. 165.

10  Ustawa z dn. 7.09.1991 o systemie oświaty, Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425.
11  B. Gołębiowski, Edukacja obywatelska: teoria i praktyka, dz. cyt., s. 169.
12  O. Napiontek, Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa, w: Edukacja obywatelska 

w działaniu, red. A. Kordasiewicz, P. Sadura, Warszawa 2013, s. 105.
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Obiecujące podejście w praktyce jest jednak nadal zaburzone, proporcje mię-
dzy przekazem wiedzy i kształtowaniem umiejętności a pożądanymi zmianami 
w jednostkach i społeczeństwie są trudno dostrzegalne. Dominujące znaczenie 
odgrywa nadal orientacja poznawcza związana z eksploracją wiedzy o ideach 
politycznych i rozpoznanie zagadnień kultury politycznej, w aspekcie znajomo-
ści wartości, norm, zasad, praw rządzących rozwojem społecznym i polityką 
państwa.

Z racji tego, iż polska oświata nie nadążała za szybkimi zmianami spo-
łeczno-politycznymi, podjęto próbę dalszego jej udoskonalenia i rozpoczęto 
w 1999 roku gruntowną, radykalną reformę strukturalną i programową szkol-
nego systemu oświaty. Istotną jej cechą była kompleksowość pozwalająca na 
równoczesne wprowadzenie zmian ustroju szkolnego, przepisów dotyczących 
zarządzania instytucjami edukacyjnymi, reformy programów, zmiany w statu-
sie nauczycieli. Miała ona bardzo ambitne cele co do treści, m.in. podniesienie 
jakości kształcenia dzięki zmianom w programach nauczania, upowszechnie-
nie wykształcenia na poziomie średnim i wyższym, wyrównywanie szans edu-
kacyjnych osób ze środowisk o niskim kapitale kulturowym oraz upodobnie-
nie polskiego systemu edukacji do struktur w krajach Unii Europejskiej. Wraz 
z wdrożeniem reformy szkolnictwa samorządy terytorialne przejęły zadania 
i odpowiedzialność za edukację, stając się organami prowadzącymi szkół i pla-
cówek oświatowych. W konsekwencji jednostki samorządu terytorialnego stały 
się odpowiedzialne nie tylko za utrzymanie szkół, ale też za politykę kadrową, 
a także kształtowanie sieci szkolnej. Niemniej samorząd odpowiada za prowa-
dzenie szkół, zaś władza centralna za ogólne efekty kształcenia. Wśród wielu 
reformatorskich działań poczyniono zmiany związane z ponownym umiejsco-
wieniem nadmiernie sformalizowanej szkoły w ramach struktur lokalnych, od 
których placówka do tej pory skutecznie się izolowała. Zreformowane szkoły 
stanęły od tej pory przed nowymi obowiązkami. Oczekiwano, że staną się in-
strumentem niezastąpionym w rozwoju osobowym i w integracji społecznej 
uczących się. Twórcy reformy zakładali, że zmianie muszą ulec relacje nauczy-
cieli z uczniami, postulowali odejście od tradycyjnego modelu nauczania nasta-
wionego na przekaz uporządkowanej wiedzy w systemie klasowo-lekcyjnym, 
przypisując im organicznie swobody i działania osób uczących się13. Po raz ko-
lejny zwrócono uwagę na konieczność odejścia od układu klasowo-lekcyjnego 
i przyjęcia innego systemu nauczania. Bezwzględna dominacja nauczyciela 
w procesie kształcenia i czynienie z uczniów statycznych przedmiotów przyj-
mujących informację miały zostać zdecydowanie przełamane. 

W 2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej, wprowadzając w życie 
nową podstawę programową nauczania, podjęło kolejną próbę reformy szkol-

13  B.D. Gołębniak, Szkoła wspomagająca rozwój, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, 
dz. cyt., t. 2, Warszawa 2004.
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nictwa14. Jej założenia pokrywały się z zaleceniami Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej z kwietnia 2008 roku na temat edukacji. W ramach 
niniejszych rozważań autorka skupi uwagę na IV etapie edukacyjnym realizo-
wanym w szkole ponadgimnazjalnej15. Według tych zaleceń instytucja ta po-
winna zapewnić takie warunki, aby osoby uczące się miały dostęp do możliwie 
wielu źródeł informacji, mogły wykorzystywać swoją wiedzę m.in. w życiu co-
dziennym oraz w dyskusjach odbywających się na terenie szkoły oraz by mogły 
realizować projekty edukacyjne, miały wpływ na życie szkoły i uczestniczyły 
w życiu społeczności lokalnej. Nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie 
w liceum odbywało się na dwóch poziomach: podstawowym, trwającym jeden 
rok, oraz rozszerzonym, zakończonym egzaminem maturalnym. Twórcy edu-
kacji obywatelskiej na poziomie podstawowym jej treścią uczynili zagadnienia 
związane z prawem (również w zakresie praw człowieka) i umiejętnością jego 
stosowania w życiu codziennym. WOS na poziomie rozszerzonym obligował 
uczących się do uczestnictwa w metodzie projektów, w której ważna jest rea-
lizacja indywidualnych zadań. Taka forma uczenia się sprzyja aktywizowaniu 
uczniów, dalszemu ich rozwojowi oraz daje dużą swobodę w wyborze sposo-
bu działań, zarówno samym uczniom, jak i uczącym ich pedagogom. Określo-
ne w podstawie programowej działania kształtują kompetencje obywatelskie, 
sprzyjają zaangażowaniu się w życie najbliższej społeczności lokalnej, samo-
pomocy, uczą poczucia związku ze wspólnotą, wrażliwości na łamanie praw 
człowieka, krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, poruszania się w obszarze 
obowiązującego prawa oraz udziału w publicznych wydarzeniach i szanowania 
odmiennych poglądów. 

Podstawa programowa stanowi dla nauczycieli wyzwanie, sytuując ich w no-
wej roli w procesie nauczania; w jej myśl winni oni stać się bardziej przewodni-
kami i organizatorami procesu nauczania niż tylko osobami odpowiedzialnymi 
za wyniki kształcenia. Pożądane jest, aby kształtowali poczucie odpowiedzial-
ności uczących się za własną naukę. Nauczyciele stanowić powinni ważne ogni-
wo w procesie przekształcania oświaty, a bez ich odpowiedniego zaangażowa-
nia wszelkie reformy systemu edukacji mogą ponieść porażkę. Można śmiało 
zauważyć, że przypisuje się im ważną rolę w kształtowaniu strategii edukacji 
obywatelskiej. Winni oni przygotować uczniów do właściwego pełnienia roli 
obywateli Unii Europejskiej, poprawiać jakość i wyniki kształcenia oraz zachę-
cać uczących się do samokształcenia w ramach edukacji całożyciowej16. 

14  Rozporządzenie MEN z 23.12.2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z dn. 15.01.2009 r., 
nr 4, poz. 17.

15  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 
Zał. nr 4. 

16  Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Komitetu 
Regionów. Aktualizacja strategicznych ram współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia 
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Za pośrednictwem nauczycieli uczniowie mogą uczyć się efektywnie pra-
cować ze społecznością lokalną, wykorzystując w tym celu różnych partnerów, 
i dzięki temu budując lokalne wspólnoty stanowiące fundament społeczeństwa 
obywatelskiego. W tych działaniach istotne jest kształtowanie poczucia tożsa-
mości, przynależności i działań na rzecz małej ojczyzny, gdyż to stanowi pod-
stawę świadomości obywatelskiej. Warto podkreślić, że nauczyciel może od-
nieść wrażenie, iż są to nadmierne wymagania, zdecydowanie przekraczające 
jego możliwości, a niejednokrotnie także posiadane kompetencje zawodowe. 
W wielu przypadkach praca współczesnego nauczyciela koncentruje się przede 
wszystkim wokół konieczności wcielenia w życie przeładowanego programu 
nauczania oraz dobrego przygotowania uczących się do egzaminu maturalne-
go. W konsekwencji lekcje realizowane są przy wykorzystaniu metody podają-
cej, a to nie pozwala na likwidację encyklopedyzmu w procesie nauczania. Do 
najważniejszych zmian, jakie dokonały się w ostatnim czasie w ramach eduka-
cji obywatelskiej, można zaliczyć podniesienie rangi wiedzy o społeczeństwie 
w szkołach średnich, co stało się możliwe dzięki wprowadzeniu WOS-u do listy 
przedmiotów, które można zdawać na maturze, uzyskując tym samym punkty 
potrzebne do ubiegania się na niektóre kierunki studiów17. Program nauczania 
edukacji obywatelskiej zyskał też nowe podręczniki, które zawierają materiały 
dydaktyczne zarówno dla uczących się, jak i dla nauczycieli, przekładając często 
treści abstrakcyjne na zadania i dylematy związane ze zjawiskami najbliższej 
przestrzeni lokalnej.

Biorąc pod uwagę tempo przemian społecznych, politycznych, gospodar-
czych na świecie oraz w kraju, oczywiste jest, że przekształcenie polskich realiów 
staje się pilną potrzebą, która odzwierciedla się w konieczności poszukiwania 
wciąż nowych rozwiązań na miarę czasów. Zmiany w ramach edukacji szkolnej 
należy postrzegać jako proces ciągły, silnie powiązany z postępem cywilizacji, 
nauki i kultury, oraz wykorzystujący znaczące doświadczenia z przeszłości. 
Przyglądając się na tym tle realizacji edukacji obywatelskiej w szkołach, można 
stwierdzić, iż instytucje te, ucząc demokracji, skupiają zbyt dużą uwagę na treś-
ciach teoretycznych, nie wychowują jednakże do uczestnictwa w niej. „Szkoła 
nie uczy obywatelskości, rodzina tym bardziej. Rośnie zatem pokolenie mło-
dych ludzi apolitycznych, aspołecznych, niezaangażowanych w sprawy publicz-
ne i nakierowanych na pomnażanie dóbr osobistych, rozwój karier i szczęśliwą 
rodzinę. Tylko to za mało w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej, gdzie 
zmiany ekonomiczne są tak samo ważne jak zmiany społeczne”18. Niski poziom 
umiejętności uczących się można wiązać z brakiem kompetencji obywatelskich 

o szkolenia. Bruksela 16.12.2008, KOM (2008) 865 wersja ostateczna. 
17  H. Solarczyk-Szwec, Edukacja obywatelska młodzieży i dorosłych wobec przemocy 

politycznej – działania na pograniczu aktywności społecznej, oświatowej i kulturalnej, „Rocznik 
Andragogiczny” 2007, s. 180.

18  P. Śpiewak, Obietnice demokracji, Warszawa 2004, s. 45.
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nauczycieli bądź nikłą wiedzą metodyczną dotyczącą tego, jak prowadzić właś-
ciwie edukację obywatelską na terenie instytucji szkolnej. Oczywiście sytuacja 
ta dotyczy również władz szkoły, które decydują o podejmowaniu współpracy 
z instytucjami zewnętrznymi czy też delegują nauczycieli na zajęcia doskona-
lące umiejętności nauczycielskie. W rzeczywistości kompetencje współczes-
nego dyrektora szkoły nie są dobrze wykorzystywane na rzecz kształcenia 
obywatelskiego19. Ponadto ogromna rzesza nauczycieli stanowi środowisko, 
które mentalnie nie jest zdolne do twórczego podjęcia wyzwań intelektualnych 
stawianych edukacji. A w gronie tym tkwią, mimo iż jednocześnie pragnęliby 
stamtąd uciec, uczą, sami niewiele wiedząc. „Istnieją w jej obrębie kręgi osób 
żywotnie zainteresowanych własnym rozwojem profesjonalnym. I tuż obok 
nich funkcjonują osoby wypalone zawodowo, niekiedy już od chwili podjęcia 
studiów o charakterze pedagogicznym”20. Trzeba przyznać, że taka charaktery-
styka nauczycieli jest z pewnością krytyczna. Wskazuje ona jednak na koniecz-
ność dokonywania zmian w systemie kształcenia przyszłych nauczycieli, w tym 
personelu zarządzającego szkołą. W wielu przypadkach okazuje się, że stopień 
awansu zawodowego nie przekłada się na faktyczne umiejętności w tym zakre-
sie. Do tej pory nie przeprowadzono jeszcze reformy kształcenia nauczycieli 
w dziedzinie realizacji wychowania obywatelskiego.

Pozaformalna edukacja dorosłych

Z dotychczasowych rozważań wynika, że formalna edukacja obywatelska sku-
pia się szczególnie na młodzieży oraz dotyczy grupy osób ściśle związanych ze 
szkołą, a mianowicie nauczycieli. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, iż edu-
kacji szkolnej nieustannie towarzyszy kontekst nieformalnych sytuacji ucze-
nia się, których źródło tworzy społeczno-kulturowe otoczenie szkoły. Są nim 
instytucje oświaty pozaformalnej. Zajmują się one również, a niekiedy może 
i wyłącznie, edukacją obywatelską dorosłych. W Polsce nie są one tak rozpo-
wszechnione jak system edukacji szkolnej, niemniej odgrywają ważną rolę 
w uczeniu się osób dorosłych. Uczenie to odnosi się do doświadczenia, które 
zmienia człowieka, nakłaniając go do przekraczania granic i poszerzania hory-
zontów. Należy tu z całą pewnością podkreślić znaczenie istotnych podmiotów 
budujących demokrację, takich jak: stowarzyszenia społeczne, stowarzyszenia 
oświatowe, inne organizacje pozarządowe oraz rolę mediów masowych. Orga-
nizacje trzeciego sektora w ramach profesjonalizacji swoich usług organizują 
prawdopodobnie najszersze działania na rzecz rozwoju edukacji obywatelskiej 

19  Edukacja obywatelska w Niemczech i w Polsce, red. K. Siellawa-Kolbowska, A. Łada, 
J. Ćwiek-Karpowicz, Warszawa 2008, s. 66.

20  A. Nalaskowski, Edukacja, która nie chce przeminąć, Kraków 1999, s. 24.
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w Polsce. Pierwsze dwa podmioty zostaną szczegółowo opisane w kolejnym 
rozdziale, mass mediom chciałaby autorka poświęcić tutaj nieco więcej uwagi. 

Z upływem czasu mass media bardzo głęboko przeniknęły do życia społecz-
no-politycznego, wywierając na nie wciąż postępujący wpływ, i trudno wyobra-
zić sobie współczesność bez nich. Ryszard Kapuściński zauważa, że przetrwanie 
dziś bez mediów jest wręcz niemożliwe. „Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że 
media, które stały się potęgą, przestały się zajmować wyłącznie informacją. Wy-
sunęły sobie ambitniejszy cel: zaczynają kształtować rzeczywistość”21. Posiadają 
one dużą zdolność docierania z przekazem do szerokiego grona odbiorców oraz 
koncentrowania uwagi opinii publicznej na wybranych tematach czy kwestiach. 
A internetowi udało się zniwelować jedną z głównych wad mediów tradycyj-
nych, czyli jednokierunkowy przekaz, na rzecz wielokierunkowych interakcji, 
z których za najcenniejsze należy uznać te między władzą a obywatelami. Żyjąc 
w nowej erze mediów cyfrowych i informacji przekazywanej elektronicznie, 
należy brać pod uwagę ich ogromny wpływ na modelowanie procesu edukacji 
obywatelskiej. Media komunikacji społecznej w wyniku postępu cywilizacyj-
nego uległy znacznym udoskonaleniom i odpowiadają na społeczną potrzebę 
przekazywania stale powiększających się zasobów informacji22. Wyraźnej zmia-
nie uległa hierarchia typowa dla mediów opartych na jednostronnej komuni-
kacji (telewizja, radio, czasopisma), polegająca na układzie wertykalnym i wy-
chodząca z założenia jednoznacznego, pasywnego odbioru. Obecnie mamy do 
czynienia z demokratyczną interaktywnością, która odrzuca jednokierunkową 
transmisję znaczeń i stwarza możliwość ich negocjowania. Powiązanie polityki 
oraz mediów ma niewątpliwie zasadnicze znaczenie dla procesów funkcjono-
wania demokracji. Ta transformacja stwarza w ramach edukacji obywatelskiej 
nowe możliwości, które jednak w zbyt nikłym stopniu są przez nią wykorzy-
stywane. Media w znacznie większej mierze powinny być przestrzenią dialogu 
obywatelskiego z udziałem ruchów nieformalnych, organizacji pozarządowych 
i instytucji obywatelskich. Należy podkreślić, że innowacje cyfrowe są postrze-
gane jako „skok naprzód”, aczkolwiek jednocześnie śladami ich rozwoju „podą-
ża też cyfrowa nierówność”23. 

Potencjał nowych mediów został potwierdzony na przełomie pierwszej 
i drugiej dekady XXI wieku. Na rolę mediów jako istotnego składnika współ-
czesnych społeczeństw wskazał Niklas Luhmann, pisząc, iż „wszystko, co wie-
my o naszym społeczeństwie, czy w ogóle o świecie, w którym żyjemy, wiemy 
z mass mediów”24. To zdanie jest bardzo aktualne w ostatnim czasie, w którym 
różnorodność mediów znacząco wzrasta; zwiększa się także szybkość przeka-

21  R. Kapuściński, Autoportret reportera, Kraków 2008, s. 107.
22  T. Aleksander, Andragogika, Radom–Kraków 2009, s. 218.
23  B. Barber, Edukacja obywatelska w świecie radykalnej nierówności, technologii cyfrowych 

i globalnej współzależności, w: Edukacja obywatelska w działaniu, dz. cyt., s. 179.
24  N. Luhmann, Realität der Massenmedien, Wiesbaden 1995, s. 1.
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zywanych wiadomości. Nie jest już dziś problemem dostęp do informacji, lecz 
raczej poradzenie siebie z ciągłym, gwałtownym ich napływem, sprawdzeniem 
ich wiarygodności, dokładności i określeniem ich znaczenia. Niełatwo odna-
leźć się w gąszczu tych informacji, a ludzie są jednak zmuszeni w nim normal-
nie funkcjonować. Media masowe pełnią w demokracji zasadniczą rolę; można 
powiedzieć, że to na nich opiera się demokracja, dlatego też winny one unikać 
w rozpowszechnianiu informacji wszelkich wpływów zewnętrznych. Gazety 
i czasopisma w dużo większym zakresie niż pozostałe media zajmują się opisy-
waniem wydarzeń i wyjaśnianiem procesów zachodzących w społeczeństwie, 
będąc niejako strażnikami demokracji. Tracą one jednak swoje dominujące 
znaczenie i od dawna już nie stanowią bezkonkurencyjnego źródła informa-
cji. Przyczyną spadku czytelnictwa z pewnością jest powszechnie dostępny in-
ternet, który jako sieć umożliwia bezpłatny wgląd do informacji. Co ciekawe, 
w internecie wokół zjawisk oraz istotnych problemów powstają nowe wspólno-
ty. Oznacza to, że światy cyfrowy i analogowy współistnieją ze sobą, przenikają 
się, a czasem pełnią też te same funkcje25. W obu tych światach robimy podobne 
rzeczy, ale sposób, w jaki to czynimy, oraz rodzaje relacji, które się w nich rodzą, 
są zdecydowanie odmienne. Zastanawiając się nad przyszłością gazet, Robert 
Picard zwraca uwagę, że leży ona nie w relacjonowaniu, lecz w organizowaniu 
informacji i przeprowadzaniu czytelnika przez „dżunglę informacyjną”.

Istnieje ścisły związek pomiędzy edukacją obywatelską a sferą mediów. Edu-
kacja ta przyczynia się do ukształtowania kompetencji medialnych, co wiąże 
się z wiedzą na temat instytucji odnoszących się do mass mediów oraz mecha-
nizmów ich działania. Pozwala to na rezygnację z biernego recypowania in-
formacji na rzecz świadomego, umiejętnego radzenia sobie z olbrzymią ilością 
informacji, z jaką przychodzi się człowiekowi obecnie zmierzyć. Od współczes-
nych odbiorców oczekuje się „intelektualnej suwerenności”, która pozwalałaby 
na dokonywanie selekcji26. Trzeba jednak zaznaczyć, że edukacja obywatelska 
w Polsce nie kładzie dostatecznego nacisku na uczenie kompetencji medialnych 
dorosłych odbiorców. Oznacza to, że jeśli jednostka w procesie edukacji szkol-
nej nie opanuje tych umiejętności, trudno będzie jej aktywnie uczestniczyć 
w krytycznej analizie komunikatów nadawanych przez różne media, a także 
prezentować swoje poglądy. Niełatwe będzie dla niej także wykorzystywanie 
mediów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym do bycia ak-
tywnym, zaangażowanym obywatelem oraz krytyczne analizowanie otaczającej 
rzeczywistości. Ponadto osoby bez kompetencji medialnych poddane są bar-
dziej manipulacji, którą wykorzystuje świat masowej informacji. Łatwiej prze-
kazać im nieprawdziwe informacje, posługiwać się emocjami, narzucić ocenę, 
podsunąć fałszywe wzorce postępowania, budując to wszystko na świadomo-

25  Rozmowa z prof. Robertem C. Picardem, Kto odzieli ziarno od plew, „Gazeta Wyborcza” 
4.10.2013.

26  T. Aleksander, Andragogika, dz. cyt., s. 237.
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ści ich niewiedzy. Wszelkiego rodzaju półprawdy tworzą u jednostek niepełny 
obraz rzeczywistości i kształtują nieautentyczny wizerunek świata. 

Śledząc przemiany społeczne dokonujące się w minionych dekadach, ła-
two spostrzec ewolucję pojęć, które charakteryzują demokrację. Wśród tych 
pojęć pojawia się coraz częściej termin demokracja elektroniczna, w skrócie 
e-demokracja. Jest ona pojęciem pojemnym, ma bowiem być przyczynkiem do 
usprawnienia rządów demokratycznych, poprzez zwiększenie zaangażowania 
obywateli przy zastosowaniu komputerowych technik komunikacji. W zakresie 
komunikacji media umożliwiają zmniejszenie dystansu pomiędzy osobami ze 
świata polityki a obywatelami, a więc tym samym zwiększenie przejrzystości 
władzy, a w przypadku głosowania, ułatwiają uczestnictwo obywateli w pro-
cesie decyzyjnym. Postulaty upowszechniania edukacji obywatelskiej za po-
średnictwem mediów są uzasadnione, i zdaniem Krzysztofa Wereszczyńskiego, 
wymagają szybkiej realizacji oraz państwowego wsparcia27. Wydaje się jednak, 
że władza publiczna nieczęsto staje się prekursorem takich działań, często na-
tomiast podejmują się ich odrębne od państwa, posiadające osobowość prawną 
wspólnoty. Przykładem takich przedsięwzięć są portale samorządowe, które in-
formują o planowanych kierunkach działalności lokalnej, zapraszają do konsul-
tacji i tworzenia wspólnych zespołów doradczych. Ich obecność w sieci pozwa-
la wielu gminom zaistnieć w świadomości społecznej obywateli, poddać różne 
kwestie pod dyskusję lub zwrócić uwagę na określone problemy, poszerzając 
jednocześnie sposobność obywateli do partycypacji w sferze publicznej. 

Wykorzystanie nowych mediów jako narzędzi partycypacji odbywa się 
w różnej skali i na różnych szczeblach. W niniejszej pracy szczególna uwaga 
poświęcona zostanie zaangażowaniu obywatelskiemu na poziomie lokalnym. 
Z pojęciem e-demokracji wiąże się także określenie „sieciobywateli” (netizen) 
wprowadzone przez Michalea Haubena w 1992 roku28. Jego zdaniem „sieci-oby-
watel” to użytkownik sieci, który odczuwając odpowiedzialność za wspólnotę, 
w której żyje, podejmuje aktywność o charakterze politycznym jednocześnie 
w internecie i w świecie realnym. Obywatele tacy angażują się aktywnie w nie-
formalne grupy sieciowe, wykorzystują internet jako narzędzie zmiany społecz-
nej oraz wyrażania sprzeciwu na podstawie wartości demokratycznych. W tym 
kontekście warto podkreślić, iż dzięki działaniom w sieci dorośli mogą uczyć się 
obywatelskości, przejmując odpowiedzialność za problemy swojej społeczności, 
podejmując działania zorientowane na realizację doraźnego celu, organizując 
grupy poparcia dla określonych spraw lub krytyki danej kwestii. Można stwier-
dzić, że sieć stanowi obszar formowania się nowych ruchów społecznych. Media 

27  K. Wereszczyński, Demokracja elektroniczna jako obszar powszechnej edukacji obywatelskiej, 
w: E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2008, s. 40.

28  M. Hauben, R. Hauben, Netizens: on the history and impact of Usenet and the Internet, 
Washington 1977; tegoż, What is a Netizen?, http://www.co-lumbia.edu/-rh120/ch106.xpr> 
(dostęp: 9.01.2012), cyt. za: M. Lakomy, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, 
Kraków 2013, s. 352.
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prezentują wyjątkowe środowisko tworzenia się tego typu samoorganizujących 
się ruchów. Powstają one w wyniku „poczucia relatywnej deprywacji, która sta-
je się pierwszym bodźcem reakcji ze strony społeczeństwa”29. Ruchy te działają 
na zasadzie współpracy „sieciobywateli” rozgrywającej się głównie w ramach 
nowych mediów, a cechuje je nieformalność, tymczasowość i emergencja (znaj-
dują się one stale w stadium kształtowania się). 

Mimo iż dynamiczna ewolucja internetu od końca XX wieku stworzyła 
nowe możliwości dla rozwoju współczesnej demokracji przedstawicielskiej, 
trzeba przyznać, że mass media stanowią wyłącznie wzmocnienie i uzupełnie-
nie dotychczas realizowanej edukacji obywatelskiej i nie mogą jej zastąpić. Nie 
sposób bowiem nieustannie funkcjonować obywatelsko jedynie w wirtualnej 
rzeczywistości. Problematyka mediów jest jednak istotna, stanowią one dobro 
wspólne fi nansowane przez członków społeczeństwa, dlatego też koncentru-
ją na sobie uwagę aktywnych obywateli. Przygotowali oni Obywatelski pakt na 
rzecz mediów publicznych30. W maju 2016 roku z inicjatywy Obywateli Kultury 
(dobrowolny ruch obywatelski), Obywateli Nauki (ruch społeczny w środowi-
sku pracowników naukowych) i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Poza-
rządowych (jedyne w Polsce ponadbranżowe zrzeszenie organizacji pozarzą-
dowych) odbyło się publiczne ogłoszenie tego dokumentu. Obywatelski pakt 
podpisany został przez 75 organizacji, ruchów i stowarzyszeń obywatelskich, 
kulturalnych i społecznych (stan na sierpień 2016). Sygnatariusze Paktu uzna-
li, że media publiczne wymagają reformy i uspołecznienia, a zasady te należy 
wypracować w publicznej debacie i procesie konsultacji społecznych. Twierdzą 
oni, że bez aktywnej współpracy środowisk obywatelskich, edukacyjnych, na-
uki i kultury nie uda się stworzyć nowej konstytucji wiarygodnych i niezależ-
nych mediów publicznych. Inicjatorzy Paktu rozumieją politykę jako działania 
na rzecz dobra wspólnego i w takim duchu, ich zdaniem, winna odbyć się de-
bata na temat mediów publicznych. W Pakcie zaznaczają, że media publiczne, 
wypełniając swoje powinności, powinny przede wszystkim mieć na względzie 
interes społeczny. 

Na początku lat 90. pojawiały się w polskim dyskursie głosy uznające edu-
kację obywatelską za narzędzie oddziałujące na świadomość społeczną w celu 
modyfi kacji i zmiany postaw politycznych zgodnie z interesami podmiotów 
władzy politycznej31. Uznano więc, iż edukacja obywatelska jest wykorzysty-
wana jako narzędzie manipulacji i ideologicznej indoktrynacji. Nie postrze-
gano jej jako działania kształtującego kompetencje obywatelskie, lecz jedynie 
jako narzędzie przekazywania wiedzy. W miarę upływu lat, reformując oświa-
tę, starano się położyć większy nacisk na kształtowanie umiejętności i postaw 
pozwalających na zwiększone zaangażowanie w życie obywatelskie w sferze 

29  M. Lakomy, Demokracja 2.0, dz. cyt., s. 170.
30  http://www.mediapubliczne.org.pl/ (dostęp: 3.07.2016).
31  Por. Edukacja obywatelska w Polsce i w Niemczech, dz. cyt., s. 58.
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społeczno-politycznej. Dotyczy to dostarczania świadomej możliwości uczest-
niczenia w życiu publicznym w myśl założeń Parlamentu Europejskiego32. To 
cel trudny do osiągnięcia, mogący wywoływać zniechęcenie, niemniej zasad-
niczy dla rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W związku 
z nim wszelkie oddziaływania dydaktyczne miały przyczyniać się do tworzenia 
pożądanego wizerunku obywatela – człowieka wewnątrzsterownego, dążące-
go do samorealizacji. Wymaga to oczywiście nowego kontekstu edukacyjnego, 
w którym zachodzi proces uczenia się. A wspieranie uczących się i zapewnienie 
im jak najlepszych warunków w procesie realizacji własnego potencjału staje 
się wyzwaniem dla andragogów. 

Współczesne media w edukacji obywatelskiej dorosłych mogą być w pew-
nym stopniu odpowiedzią na kryzys obywatelskości, który wyraża się niskim 
poziomem demokracji przedstawicielskiej. Nowe media mogą bowiem wywie-
rać wpływ na poprawę jakości sfery publicznej. Zgodnie z teorią demokracji 
deliberatywnej Habermasa dyskurs prowadzi do polepszenia kompetencji or-
ganów władzy oraz zwykłych obywateli. Dzięki temu poprawia się jakość decy-
zji politycznych, równocześnie zaś następuje zwiększenie poziomu akceptacji 
działań władz pośród obywateli. W wielu przypadkach prowadzi to do roz-
łożenia odpowiedzialności za decyzje na różne partycypujące grupy społecz-
ne. Zwiększająca się rola nowych mediów jest więc dziś faktem społecznym, 
stwarzającym możliwość przeciwdziałania negatywnej tendencji przejawiającej 
się w malejącym zainteresowaniu sferą publiczną i partycypacją w niej. Dzięki 
mediom dorośli mają szanse kształtowania swej obywatelskości i wywierania 
wpływu na decyzje podejmowane przez władze na różnym szczeblu.

Warto jednak zaznaczyć, że w edukacji obywatelskiej dorosłych w Polsce 
brakuje warunków prawnych do uczenia obywatelskości, nie gwarantuje się jej 
fi nansowania ze środków publicznych, nie określa standardów w jej prowadze-
niu, nieczęsto także edukacja obywatelska dorosłych staje się tematem debat 
publicznych33. To wszystko nie sprzyja podniesieniu i tak niskiej jej rangi oraz 
sprawia, że niewiele osób i organizacji pozarządowych interesuje się tą tematy-
ką w dłuższej perspektywie czasowej. Refl eksja nad edukacją obywatelską doro-
słych pozwala zauważyć, że edukacja ta nie może stanowić instrumentu zapew-
niania władzy czy preferowania określonej polityki partyjnej, lecz winna być 
kompleksowym zadaniem umacniającym podstawy demokratycznego porząd-
ku i wzmacniającym zdobywanie uprawnień do udziału w życiu publicznym. 
Współcześnie demokracja coraz mniej obchodzi obywateli; aby to zmienić, wy-
magana jest dobra edukacja obywatelska dorosłych, która mogłaby zintegrować 

32  Parlament Europejski: Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of 
the Council of 18 Dec. 2006 on key competences for lifelong learning, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:32006H0962&from=EN (dostęp: 30.10.2015).

33  Por. D. Gierszewski, B. Nosek, Wzmacnianie aktywności społeczeństwa obywatelskiego, 
dz. cyt., s. 167.
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ludzi do życia w demokracji obywatelskiej. Edukacja ta winna uzmysławiać, że 
demokracja pluralistyczna jest jedynym porządkiem, w ramach którego możli-
we są szerokie, samodzielne działania, oraz że demokracja stwarza największe 
szanse optymalnego rozwoju jednostek. Edukacja obywatelska dorosłych win-
na umożliwiać rozpoznawanie szans społecznego wpływu i wykorzystywanie 
ich w codziennym funkcjonowaniu. 

2. Edukacja obywatelska w Niemczech po 1945 roku

Edukacja obywatelska dorosłych na terenie Niemiec ma długie tradycje. Są one 
silnie powiązane z historią oświaty dorosłych w ogóle, gdyż to już u schyłku 
XVIII wieku pełniła ona ważną funkcję polityczną w instytucjach kształcących 
obywateli, a jeszcze wyraźniej – w połączeniu z ruchami robotniczymi34. Pracy 
oświatowej przyświecała wówczas idea przewodnia „wiedza to władza”, a jej roz-
wój sięga XIX wieku i rozwijających się ruchów robotniczych, które przybrały 
charakter polityczny35. Historia edukacji obywatelskiej dorosłych w Niemczech 
jest obszerna, a jej system rozbudowany. W niniejszym opracowaniu autorka 
pragnie skoncentrować się na czasach współczesnych i skupić na okresie, któ-
ry rozpoczyna się z chwilą podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji wojsk 
Wehrmachtu 8 maja 1945 roku, kiedy to Trzecia Rzesza przestała istnieć jako 
samodzielne państwo.

Lata powojenne 1945–1949

Po zakończeniu II wojny i ustaleniach układu poczdamskiego z 2 sierpnia 1945 
roku dokonano podziału Niemiec na cztery strefy okupacyjne (istniały one od 
1945 do 1949 roku). Na pierwszy plan powojennej polityki okupacyjnej wszyst-
kich aliantów wysuwały się trzy dominujące cele pozwalające na zbudowanie 
nowej i lepszej przyszłości: 

1. całkowita demilitaryzacja Niemiec, 
2. denazyfi kacja związana z eliminacją wszelkich przejawów nazizmu, ści-

ganiem i postawieniem przed sądem zbrodniarzy wojennych oraz 
3. demokratyzacja życia politycznego w duchu wychowania dla tolerancji. 

34  E. Nuissl, Politische Erwachsenenbildung in ihre Kreisen, „Report Zeitschrift  für 
Weiterbildungsforschung” 2007, nr 2 (30), s. 63.

35  H. Siebert, Veränderungen der Politik, der politischen Interessen und der politischen 
Didaktik, w: Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung”, red. H. Siebert, J. Weinberg, z. 20, 
Munster 1987, s. 5.
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Alianci nie przyjęli spójnego planu działań na rzecz demokratyzacji, lecz 
starali się w swoich przedsięwzięciach rzetelnie realizować powyższe zasady, 
niszcząc niemiecką ideologię narodowego socjalizmu. Zarządzanie krajem 
w większości przejęli dowódcy wojskowi. 

Proces odbudowy i reorientacji następował przy jednoczesnym braku zro-
zumienia przez dużą część społeczeństwa zaistniałej w Trzeciej Rzeszy sytuacji. 
Rozpoczęto publiczną dyskusję na temat przyszłościowej polityki edukacyjnej 
w myśl założeń nowego demokratycznego porządku politycznego. W tym też 
okresie ludność Niemiec, mimo że nie była pozytywnie nastawiona do demo-
kracji, uświadamiała sobie konieczność reorientacji. Rozpoczęto kampanię 
wzywającą Niemców, aby sami tworzyli warunki służące duchowemu odrodze-
niu. Demokracja nie miała zostać tylko zewnętrznie zaszczepiona, lecz osadzo-
na na nowo od wewnątrz i przepojona czynnym zaangażowaniem36. Tymcza-
sem edukacja obywatelska miała przyczynić się do stworzenia demokratycznej 
kultury na terytorium całych Niemiec. Zwycięskie mocarstwa alianckie poro-
zumiały się w kwestii, która znalazła swój oddźwięk w Podstawowych wytycz-
nych dotyczących demokratyzacji systemu oświaty w Niemczech37. Zgodnie z tym 
dokumentem, jednym z najpilniejszych zadań stał się obowiązek zapewnienia 
wszystkim takich samych możliwości edukacyjnych, a duży nacisk położony 
został na wychowanie do obywatelskiej odpowiedzialności, które zapewnia 
przypisanie do demokratycznego społeczeństwa. Osiągnąć można było to 
dzięki stworzeniu odpowiedniego programu nauczania, zapewnieniu niezbęd-
nych materiałów oraz przez należytą organizację struktur szkolnych. Wytyczne 
wskazywały, iż we wspólne dzieło odbudowy i zarządzania systemem oświaty 
należy włączyć jak najszersze grupy ludności cywilnej. 

W sektorze kontrolowanym przez Amerykanów wprowadzono tzw. (politi-
cal) re-education, czyli politykę reedukacyjną. To określenie przed wojną było 
używane przede wszystkim w amerykańskiej psychologii, ps ychiatrii oraz 
w ograniczonym stopniu także w pedagogice specjalnej na określenie postępu 
w leczeniu chorej psychiki. W kontekście tego potraktowano niemiecki naród 
nie jako oprawcę, ale jako pacjenta, którego należało poddać niezwłocznie spe-
cjalistycznej kuracji. Odpowiadało to diagnozie, zgodnie z którą w miejsce po-
lityki denazyfi kacyjnej pojawiło się reedukowanie na rzecz demokracji38. Tym 
samym nazizm, bez cienia wątpliwości, uznany został za zjawisko patologicz-
ne. A reedukacja narodu niemieckiego okazała się pilnym wymogiem, biorąc 

36  K.H. Jarausch, Po Hitlerze. Powrót Niemców do cywilizowanego świata 1945–1995, Poznań 
2013, s. 233.

37  Grundlegende Richtlinie für die Demokratisierung des Bildungswesens in Deutschland 
(Direktive Nr. 54 des Alliierten Kontrollrats vom 25. Juni 1947), w: Texte zur Th eorie der Schule. 
Historische und aktuelle Ansätze zur Planung und Gestaltung von Schule, red. H.U. Grunder, 
F. Schweitzer, Weinheim–München 1999, s. 167. 

38  W. Gagel, Der lange Weg zur demokratischen Schulkultur Politische Bildung in der 50 und 60 
Jahren, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2002, B45, s. 6.
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pod uwagę brutalność, okrucieństwo i zbrodnie popełnione podczas trwania 
II wojny światowej. Przed Niemcami stanęło istotne zadanie: mieli oni nauczyć 
się odczuwać wstyd za popełnione czyny oraz zrozumieć, iż godność ludzka 
jest nienaruszalna, winni też przyjąć, że na ich obecną sytuację sami zasłuży-
li39. Ta koncepcja politycznej reedukacji opierała się na wglądzie w zbiorową 
niemiecką odpowiedzialność za wojnę i nauczeniu Niemców nowej, całkowicie 
odmiennej moralności. 

W centrum uwagi Amerykanów znalazł się problem reform systemu kształ-
cenia i obszerny proces demokratyzacji. W jego ramach wyróżnić można dwa 
odmienne wymiary: po pierwsze, stworzenie warunków instytucjonalnych, 
po drugie, duchowy proces demokratyzacji40. Chodziło więc o edukację oraz 
wspomaganie i wspieranie samorządów terytorialnych i ich jednostek, tworze-
nie demokratycznych partii, przeprowadzanie wyborów oraz wprowadzanie 
demokratycznej konstytucji. Demokratyzacja w sensie duchowym miała nato-
miast na celu realizację polityki reedukacyjnej, za którą kryły się wyraziste mo-
tywy, m.in. ochrona świata przez ponowną agresją niemiecką oraz wprowadze-
nie demokracji jako najlepszego ustroju państwowego, w którym źródło władzy 
stanowi wola większości obywateli. W swoich działaniach alianci kierowali się 
misjonarskim przekonaniem, że demokracja stanowi najlepszą formę rządów. 
Próbowali oni wprowadzić szkolnictwo na wzór amerykański, tzn. wychowy-
wać do samodzielności w myśleniu i działaniu oraz przekazywać podstawowe 
wartości demokratyczne. Przewodnia była tutaj idea demokracji jako formy 
życia w myśl założeń fi lozofa i pedagoga Johna Deweya, który w swojej pracy 
Demokracja i wychowanie z 1916 roku napisał: „demokracja jest czymś więcej 
niż tylko formą rządów, w pierwszym rzędzie jest formą wspólnego życia”41. 
W związku z tym merytoryczne pomysły związane z „reedukacją” opracowano 
na przełomie maja i czerwca 1945 roku na posiedzeniu Komisji Doradczej De-
partamentu Stanu, składającej się z nauczycieli akademickich, a wprowadzono 
je w życie stosunkowo szybko, gdyż już w połowie 1946 roku42. Stały się one 
istotną częścią planowania amerykańskiej polityki edukacyjnej, której myśl 
przewodnia w widoczny sposób nawiązywała do pięciu zasad:

1. Ludzie i narody winni traktować się z szacunkiem, który nie jest wyzna-
czany przez rasę, narodowość i w związku z tym nie powinien ograni-
czać się do pewnych grup.

39  G. Hentges, Staat und politische Bildung. Von der „Zentrale für Heimatdienst” zur 
„Bundeszentrale für politische Bildung”, Wiesbaden 2013, s. 37.

40  K.-E. Bungenstab, Umerziehung zur Demokratie? Re-education-Politik im Bildungswesen 
der US-Zone 1945–1949, Düsseldorf 1970, s. 18.

41  J. Dewey, Demokratie und Erziehung. Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik, 
Braunschweig 1964 (wznowienie Weinheim 1993), s. 121 (tłum. aut.).

42  J. Detjen, Politische Bildung, dz. cyt., s. 102.
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2. Społeczeństwo winno akceptować oraz respektować godność i nienaru-
szalność jednostek. Indywiduum nie jest bowiem, jak uważano w naro-
dowym socjalizmie, tylko narzędziem w rękach państwa. 

3. Obywatele ponoszą część odpowiedzialności za sprawy publiczne i dla-
tego posiadają prawo i obowiązek do brania aktywnego udziału w zarzą-
dzaniu państwem.

4. Wymogiem zachowania sprawiedliwości jest dążenie bez przeszkód do 
prawdy. A koniecznym warunkiem międzynarodowego porozumienia 
jest wolna komunikacja pomiędzy różnymi grupami i narodami. 

5. Tolerancja między odmiennymi kulturami i rasami stanowi podstawę 
narodowego i międzynarodowego pokoju. Natomiast wymuszona jed-
ność kulturowa, jak miało to miejsce w ramach narodowego socjalizmu, 
jest źródłem tyrani i anarchii43.

Istotnym punktem w realizowanej przez Amerykanów polityce edukacyjnej 
był raport tzw. Komisji Zook z września 1946 roku44. Komisja ta (nazywana ofi -
cjalnie: United States Education Mission of Germany), pod przewodnictwem 
prezesa American Council on Education Georga Fredericka Zooka, miała do-
konać oceny dotychczasowej polityki i stworzyć rekomendacje na przyszłość. 
Dzięki przedstawionemu raportowi zatytułowanemu Stan obecny wychowania 
w Niemczech, w którym jeden rozdział poświęcony został edukacji dorosłych, 
po raz pierwszy do szerokiej opinii publicznej dotarła informacja o standar-
dach polityki reedukacyjnej aliantów. Według autorów raportu demokratyza-
cja winna objąć wszystkie obszary egzystencji, gdyż nie stanowi jedynie for-
my rządów, lecz jest przede wszystkim formą życia. W związku z tym Komisja 
przeanalizowała szczegółowo zagadnienia związane z typem szkół, znaczenie 
życia szkolnego, a także treści i metody nauczania. W rezultacie autorzy raportu 
opowiedzieli się za zmianą tradycyjnej trójczłonowej struktury niemieckiego 
systemu szkolnictwa na rzecz szkoły ogólnej dostępnej dla wszystkich (Gesam-
tschule); uważano, iż jest to wymóg wynikający z demokratycznej zasady rów-
ności. Ich zdaniem niemiecki system oświaty podkreślał zbyt wyraźnie różnice 
klasowe poprzez samą już organizację szkoły. Dostrzec można, iż Amerykanie 
bardziej skoncentrowani byli na reformie strukturalnej szkoły, a nie na jej re-
formie wewnętrznej, w niej bowiem dostrzegali źródło szybszego sukcesu. Ko-
misja Zook zwróciła uwagę, iż dzieci pochodzące z różnych środowisk społecz-
nych w Gesamtschule zyskałyby możliwość lepszego poznania i zrozumienia45. 
Ponadto uczęszczanie do Gesamtschule umożliwiłoby uczącym się stopniowe 
odchodzenie od autorytarnego paternalizmu niemieckiej rodziny. Dodatkowo 
sama rodzina mogłaby zostać poddana wpływom demokratyzacji. Sądzono, że 
Gesamtschule stwarza też nowe możliwości rozwóju nieodkrytych dotąd pokła-

43  K.-E. Bungenstab, Umerziehung zur Demokratie?, dz. cyt., s. 40.
44  B. Braun, Umerziehung in der amerikanischen Besatzungszone, Münster 2004, s. 31.
45  K.-E. Bungenstab, Umerziehung zur Demokratie?, dz. cyt., s. 88.
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dów rezerw i umiejętności. W raporcie podkreślono, iż życie szkolne powinno 
funkcjonować jako wsparcie demokratycznych form, takich jak: wspólne pro-
jekty, grupy dyskusyjne, rady uczniów, kluby uczniowskie, projekty na rzecz 
wspólnoty46. 

Komisja Zook, w celu umożliwienia realizacji swoich propozycji, wysłała do 
Niemiec amerykańskich ekspertów z obszaru nauk społecznych. W kwietniu 
1947 roku przedłożyli oni sprawozdanie, w którym zaproponowali wprowa-
dzenie do szkół nowego przedmiotu „kształcenie obywatelskie“ (podobnego do 
Social Studies w USA)47. Główne zadanie kształcenia obywatelskiego określono 
jako wychowanie do bycia obywatelem, w tym rozwój demokratycznego poczu-
cia obywatelstwa48. Obywatelstwo to winno być dostrzegane w społecznej od-
powiedzialności wyrażającej się w kompetencji gotowości do działania na rzecz 
dobra wspólnego, a nie egoistycznych interesów. Moralne podstawy społecznej 
odpowiedzialności zaobserwować można w wyrazach sympatii, przyzwoito-
ści, gotowości do pomocy, zrozumienia społecznego i przejawach tolerancji. 
Social Studies w Niemczech winno przewijać się w ramach wszystkich przed-
miotów szkolnych jako podstawowa zasada nauczania. Szczególne znaczenie 
przypadało w tej kwestii kształceniu w takich przedmiotach jak: krajoznawstwo 
(Heimatkunde), historia, geografi a i język niemiecki. Poza tym akcentowano, 
iż inaczej należy określić wzajemne oddziaływanie nauczyciela i uczniów. Pe-
dagog nie powinien być postrzegany jako wyniosły, nieprzystępny autorytet, 
lecz jako osoba tworząca atmosferę zbliżoną do rodzinnej. Dodatkowo poprzez 
różnorodność życia szkolnego ma się obowiązek wspierać pożądaną obywa-
telskość poprzez organizowanie na terenie szkół stowarzyszeń i samorządów 
uczniowskich, gazetek szkolnych oraz wymiany uczniowskiej. 

W 1947 roku ukazały się jeszcze dwie dyrektywy dotyczące znaczenia de-
mokratyzacji systemu szkolnego i prezentujące stanowczą wolę amerykańskie-
go rządu w realizacji wytycznych49. Jedna z nich zatytułowana Basic Principles 
for Democratization of Education in Germany regulowała kwestie, które winny 
zostać niezwłocznie zrealizowane, a wśród nich: równość szans dla wszystkich 
uczących się, przyznanie stypendiów szkolnych, ustalenie obowiązku szkolne-
go od 6. do 15. roku życia, brak podziału na kształcenie podstawowe i średnie, 
nauczanie cnót obywatelskich, wspieranie gotowości uczniów na rzecz porozu-
mienia między narodami, przyuczanie zawodowe uczniów, opieka medyczna 
w szkołach, kształcenie akademickie i dokształcanie nauczycieli, zachęcanie 
społeczeństwa do udziału w reformach, organizacja i zarządzanie systemem 

46  J.-B. Lange-Quassowski, Neuordnung oder Restauration? Das Demokratiekonzept 
der amerikanischen Besatzungsmacht und die politische Sozialisation der Westdeutschen: 
Wirtschaft sordnung-Schulstruktur-Politische Bildung, Opladen 1979, s. 216.

47  Z pojęciem tym w USA związane są wszystkie obszary tematyczne obejmujące 
problematykę stosunków międzyludzkich oraz problemy wzajemnego współżycia. 

48  J.-B. Lange-Quassowski, Neuordnung oder Restauration?, dz. cyt., s. 217 i nast.
49  B. Braun, Umerziehung zur Demokratie?, dz. cyt, s. 38.
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edukacji. Druga dyrektywa (Joint Chiefs of Staff  – JCS 1779) przyjęta została 
w lipcu 1947 roku, znosząc dotychczas stosowaną50. Podkreślała ona znaczenie 
reedukacji jako integralnej części składowej zarówno politycznej, jak i gospo-
darczej odbudowy państwa niemieckiego, oraz wkład własnej inicjatywy Niem-
ców i ich udział w odbudowie kultury. 

Amerykańską reedukację wraz z upływem czasu można ocenić pozytyw-
nie, chociaż w tamtym okresie ze względu na swoją intensywność nie była ona 
popularna wśród Niemców. Określenie re-education generalnie budziło w spo-
łeczeństwie niemieckim wyraźną niechęć i było kojarzone z uczuciem poni-
żenia i wstydu51. Nie bez znaczenia jest jednak, iż re-edukacja przyczyniła się 
do wzmocnienia procesu demokratyzacji systemu kształcenia i doprowadziła 
do odnowy polityczno-kulturowej. Jej istotnym sukcesem było też z pewnoś-
cią wprowadzenie niezależnego przedmiotu nauczania pod nazwą „kształcenie 
obywatelskie”. W środowisku polityków i ofi cerów amerykańskich teza o ko-
nieczności i możliwości politycznej reedukacji spotkała się bardzo szybko z po-
zytywnym rezonansem i uznana została za warunek wstępny demokratyzacji52. 
Wątpliwości w debatach wzbudzały jedynie kwestie związane ze sposobami 
i środkami, jakie należałoby zastosować w procesie realizacji tej polityki. 

Na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej zachowywano się znacznie ostroż-
niej niż w amerykańskiej, nie używano tutaj terminu re-education, a skoncentro-
wano się głównie raczej na reorientation (reorientacja)53. Brytyjczycy postępo-
wali w myśl zasady niemieszania się w pośrednie kierowanie i stosowali ukryty 
porządek sterowania przeobrażeniami w systemie oświatowym. Interweniowali 
wyłącznie w kwestiach, które wprost zagrażały przestrzeganiu zasad i rozwojo-
wi demokratycznych struktur. Zrezygnowali oni z wprowadzenia odgórnych 
reform i oczekiwali, iż Niemcy samodzielnie zainicjują system wprowadzania 
koniecznych zmian54. Odbudowa organizacyjna szkolnictwa pozostawała więc 
bezpośrednio w rękach narodu niemieckiego. Rządy poszczególnych landów 
znajdujących się pod panowaniem okupacyjnej strefy brytyjskiej mogły we 
własnym zakresie zadecydować, czy zamierzają wprowadzić do szkół przed-
miot związany z edukacją obywatelską, czyż też nie. Brytyjczycy w swoich kon-
cepcjach reorientacji wyznaczyli sobie trzy nadrzędne cele:

1. Informowanie i pośredniczenie w upowszechnianiu wartości kulturo-
wych i norm zachowań demokratycznych.

2. Zwrot w kierunku demokratycznych doświadczeń weimarskiego ruchu 
uniwersytetów ludowych (Heimvolkshochschule).

50  Tamże, s. 39.
51  J. Detjen, Politische Bildung, dz. cyt., s. 108.
52  K.-E. Bungenstab, Umerziehung zur Demokratie?, dz. cyt., s. 28.
53  W. Gagel, Der lange Weg zur..., dz. cyt., s. 7.
54  G. Pakschies, Re-education und die Vorbereitung der britischen Bildungspolitik in Deutschland 

während des Zweiten Weltkrieges, w: Umerziehung und Wiederaufb au. Die Bildungspolitik der 
Besatzungsmachte in Deutschland und Österreich, red. M. Heinemann, Stuttgart 1981, s. 110.
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3. Wymianę w ramach podróży studyjnych oraz kontaktów z ekspertami 
w celu transferu wiedzy i wymiany doświadczeń brytyjskich i między-
kulturowych na rzecz nowo kształtującej się niemieckiej oświaty, w tym 
także edukacji dorosłych55.

Jedną z często stosowanych metod bezpośredniego wsparcia świadomości 
obywatelskiej było organizowanie nieformalnych kontaktów, kręgów dyskusyj-
nych (forów)56 i podróży studyjnych do Wielkiej Brytanii i USA dla nauczycieli 
i wykładowców akademickich w celu zapoznania się z żywym zachodnim de-
mokratycznym porządkiem politycznym57. W ramach tej współpracy istotne 
było przede wszystkim przekazywanie wartości kulturowych i norm demokra-
tycznego postępowania, a nie teoretyzowanie na temat demokracji. Ponadto 
brytyjska reorientacja polegała na tym, że w początkowym okresie niejedno-
krotnie zabraniano nawet nauczania historii lub ograniczano ją jedynie do 
okresu przed rokiem 1933. Sukcesem polityki reedukacji i reorientacji było 
wprowadzenie w kilku landach, już w 1946 roku, nowego przedmiotu pod na-
zwą „edukacja polityczna” bądź też „nauka o społeczeństwie” jako uzupełnienie 
lekcji historii. Początkowo działania takie zainicjowano w Berlinie, Hesji, Szlez-
wiku-Holsztynie, a później także w innych krajach związkowych. Angielska po-
lityka reorientacji oparta była w dużej mierze na equal partnership z Niemcami. 
Brytyjczykom nie zależało na wprowadzeniu nowych ideologii, form lub in-
stytucji obcych dla społeczeństwa niemieckiego, lecz chodziło o „wewnętrzną 
odnowę”58. Pragnęli oni, polegając na demokratycznej procedurze, dokonać 
zmian w wewnętrznej strukturze niemieckiej społeczności, tworząc mocne 
struktury wspólnotowe. 

W listopadzie 1945 roku, na spotkaniu dotyczącym przyszłości systemu 
oświatowego, rozważano kwestię odbudowy edukacji dorosłych. Na posiedze-
niu tym Heiner Lotze (1900–1958) wygłosił referat o ważnym znaczeniu dla 
oświaty dorosłych59. Zwrócił w nim uwagę na konieczność nawiązywania do 
cennych doświadczeń republiki weimarskiej oraz wskazał, iż edukacja doro-
słych winna ułatwiać podejmowanie dobrych decyzji, przyczyniać się do two-
rzenia realistycznego światopoglądu oraz służyć czynnej przebudowie zastanej 
rzeczywistości. Według niego edukacja dorosłych powinna być „wolna”, popula-
ryzowana i realizowana także przez różnego rodzaju stowarzyszenia w ramach 

55  M. Friedenthal-Hasse, Britische Re-education. Struktur und Aktualität eines Beispiels 
interkultureller Erwachsenenbildung, „Neue Sammlung” 1998, nr 28, s. 226.

56  Forum stanowiło formę spotkań, w którym uczestniczyły osoby posiadające różne 
kompetencje społeczne i odmienne nastawienie polityczne, spotkanie pozwalało na współpracę 
na poziomie lokalnym w celu przygotowania ważnych decyzji na najniższym szczeblu 
samorządowym. 

57  J. Detjen, Politische Bildung, dz. cyt., s. 106.
58  J. Olbrich, Geschichte der Erwachsenenbildung in Deutschland, Bonn 2001, s. 318.
59  A. Hasenpusch, Der Aufb au des Volkshochschulwesens 1945–1947 im niedersächsischen 

Raum, Hannover 1977, s. 107.
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społeczności lokalnych. Państwo zaś powinno pomagać jedynie w sytuacjach, 
gdy oddolne inicjatywy nie są w stanie samodzielnie się rozwijać i potrzebują 
wsparcia fi nansowego. 

Podobne akcenty usłyszeć można było w 1947 roku w wystąpieniu Ro-
berta Birleya, doradcy ds. edukacji rządu Wielkiej Brytanii, podczas otwarcia 
krajowego związku Uniwersytetów Powszechnych (VHS) w Celle (w Dolnej 
Saksonii)60. Zwrócił on m.in. uwagę na konieczność całościowej przebudowy 
systemu oświaty (w tym także edukacji dorosłych), poprzez wprowadzenie de-
mokratycznych metod nauczania, ukierunkowanie na kategorie niezależności, 
odpowiedzialności i tolerancji. Za najważniejsze zaś zadanie uznał wspieranie 
niemieckich organizatorów edukacji, a nie tylko publikowanie przepisów, wy-
dawanie poleceń czy też wprowadzenie obcych kulturowo instytucji oświato-
wych. Poglądy Birleya łączą ideę demokracji z metodyczno-dydaktycznymi 
koncepcjami, o których wspomniano wcześniej i które nietrudno dostrzec 
można było w brytyjskiej praktyce edukacyjnej61. 

Do grona osób, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do koncepcyj-
nego rozwoju obywatelskiej edukacji dorosłych po II wojnie światowej, zaliczyć 
można Adolfa Grimmego (1889–1963)62. Jako minister kultury Dolnej Saksonii 
(1946–1948) i dyrektor generalny północno-niemieckiego radia (1948–1956) 
przyczynił się on do upowszechnienia idei kształcenia osób dorosłych w sze-
rokich kręgach społecznych. W swoich przemówieniach wskazał dalszy kieru-
nek rozwoju oświaty dorosłych, podkreślając, iż edukacja ta winna kształtować 
człowieka, którego intencją jest wprowadzenie społecznego i demokratycznego 
państwa prawa i zintegrowanie tego państwa w społeczność miłującą pokój. 
Kształcenie zaś winno kreować miejsca pozwalające na refl eksję i skupienie 
oraz stwarzać szansę na pokonanie istotnych problemów społecznych. Mocno 
zaznacza się u niego nowa humanistyczna tradycja silnego rozwoju osobowo-
ści. W strefi e brytyjskiej dużą rolę w odbudowie edukacji obywatelskiej doro-
słych odegrał także Fritz Borinski (1903–1988). Jako długoletni dyrektor placó-
wek oświatowych (Heimvolkshochschule i VHS) Borinski kształtował oświatę 
dorosłych w północnej części Niemiec63. 

Daje się zauważyć, że brytyjska polityka reedukacyjna okazała się niezwykle 
skuteczna. W strefi e tej zarówno pod względem różnorodności, jak i zagwa-
rantowania instytucjonalnego nie zabrakło inicjatorów i organizatorów oświaty 
dorosłych. Udało się nie tylko zwiększyć dostęp do edukacji dla tych, którzy do 
tej pory w niej nie uczestniczyli, zwłaszcza dzięki szeroko rozbudowanej sie-

60  R. Birley, Alle Gelehrsamkeit ist noch kein Urteil, w: Bausteine der Volkshochschule, red. 
H. Lotze, Braunschweig–Berlin–Hamburg 1948, s. 50–55.

61  J. Olbrich, Geschichte…, dz. cyt., s. 318.
62  H. Glaser, Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1989, s. 67.
63  J. Olbrich, Geschichte…, dz. cyt., s. 329.
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ci uniwersytetów powszechnych, lecz także uzupełnić braki w kompetencjach 
osób dorosłych.

Odmiennie kształtowała się sytuacja we francuskiej strefi e okupacyjnej. Do-
skonałym wzorcem dla nowo powstających niemieckich instytucji edukacyj-
nych miał się stać francuski laicki system szkolny. Niemniej takie rozwiązania 
nie przyjęły się i napotkały nasilony opór niemieckiego Kościoła w zdomino-
wanej przez katolicyzm francuskiej strefi e okupacyjnej. Dążenie do sekulary-
zacji szkół spotkało się przede wszystkim z protestem biskupa diecezjalnego 
Moguncji Alberta Stohra (1935–1961)64. Francuzi, podobnie jak Amerykanie, 
faworyzowali typ szkoły otwartej dla wszystkich i proponowali, aby czas spę-
dzony w szkole podstawowej wydłużyć do ośmiu, a później do przynajmniej 
sześciu lat65. Szczególnie krytycznej ocenie poddano funkcjonowanie gimna-
zjów, które uważano za instytucje krzewiące ideały narodowego socjalizmu. 
Dodatkowo gimnazja i selekcja do nich postrzegane były jako zdecydowane 
akty antydemokracji. W 1946 roku podjęto decyzję o kształceniu nauczycieli 
według francuskiego wzoru66. Na początku byli oni zobligowani do ukończenia 
czteroletniej szkoły, a następnie dwuletniej akademii pedagogicznej. Dostęp 
do akademii dla osób, które posiadały egzamin maturalny, był możliwy tylko 
w wyjątkowych sytuacjach. Miało to dopomóc przede wszystkim dzieciom 
z rodzin robotniczych i rolniczych, Francuzi upatrywali w nich bowiem grupę 
społeczną, która przyczyni się do wspierania procesów demokratyzacji szkół. 
Po 1949 roku Ministerstwo Kultury wprowadziło zmianę, która pozwalała rów-
nież osobom z wykształceniem maturalnym na kształcenie się na nauczycieli, 
z pominięciem dwuletniej szkoły i rozpoczęciem studiów bezpośrednio w aka-
demiach pedagogicznych. 

Pozaszkolna edukacja realizowana była za pośrednictwem licznych stowa-
rzyszeń i grup młodzieżowych, które miały wypełnić lukę powstałą w wyniku 
zakazu działania Hitlerjugend. W pierwszej kolejności ustawa wyrażała zgo-
dę na wszelkiego rodzaju grupy wyznaniowe, choć francuskie wpływy na te 
ugrupowania od samego początku były bardzo ograniczone, a w 1949 roku, 
wraz z wprowadzeniem nowej ustawy, całkowicie ustały. Edukacja na pozio-
mie wyższym stała się możliwa dzięki ponownemu otwarciu w 1946 roku uni-
wersytetu w Moguncji. Ponad 1500 studentów i 500 studentek zapisało się na 
zajęcia w uniwersytecie w pierwszym semestrze jego funkcjonowania, w ko-
lejnym roku było już ich ponad 600067. Uczelnia pomyślana była jako ośrodek 
reedukacji, dlatego też dla istniejących już w strefi e starszych uniwersytetów 

64  W. Benz, Von der Besatzungsherrschaft  zur Bundesrepublik. Situation einer Staatsgründung 
1946–1949, Frankfurt am Main 1991, s. 192.

65  W. Gagel, Geschichte der politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland 1945–1989, 
Opladen 1994, s. 38

66  E. Wagner, Packt an! Habt Zuversicht! Über die Entstehung des Landes Rheinland-Pfalz und 
seinen Beitrag zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland, Mainz 2007, s. 245.

67  Tamże, s. 253.
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we Fryburgu i Tybindze miała stanowić uniwersytet reformatorski. Tutaj miały 
kształcić się demokratyczne elity, które w niedalekiej przyszłości poprowadzą 
kraj i ich obywateli znowu w kierunku prawdziwej demokracji. Zakładanie na 
uniwersytetach stowarzyszeń studenckich zostało ofi cjalnie zakazane, ponie-
waż uznane zostały za reakcyjną formę niemieckiej kultury uniwersyteckiej, 
którą w ten sposób należało pokonać. 

W obszarze edukacji dorosłych alianci koncentrowali się także na kształce-
niu kulturalnym w obozach jenieckich, pragnąc zrealizować dwa cele: 1. wy-
kształcenie pracowników technicznych, którzy mieli praktycznie wspierać 
rząd wojskowy, 2. organizację kursów obywatelskości dla jeńców obozowych68. 
W celu realizacji tych zamierzeń otwierano uniwersytety powszechne (VSH), 
przede wszystkim w miastach. Przyjęte we francuskiej strefi e okupacyjnej roz-
wiązania nie miały znaczącego wpływu na późniejszy kształt ram instytucjo-
nalnych szkolnictwa na terenie Niemiec.

Odmiennie prezentowała się edukacja obywatelska w radzieckiej strefi e 
okupacyjnej. Tutaj system edukacji został wyraźnie zdominowany przez ideo-
logię komunistyczną. W listopadzie 1945 roku na manifestacji Komunistycz-
nej Partii Niemiec (KPD) i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) pod 
hasłem Demokratyczna reforma szkoły przedstawiciel KPD Anton Ackermann 
wygłosił główny referat, w trakcie którego zaprezentował ogólny zarys przy-
szłego systemu oświatowego69. Założenia te zbliżone były do koncepcji reformy 
oświatowej w Republice Weimarskiej. Pojawiły się tu m.in. postulaty: demokra-
tyzacji szkolnictwa, równych szans edukacyjnych dla wszystkich, wyraźnego 
oddzielenia instytucji Kościoła od szkoły, dlatego też przyjęto je ze zdecydowa-
ną aprobatą. Pod koniec 1945 roku wprowadzono do szkół przedmiot o społe-
czeństwie i polityce pod nazwą „wiedza o współczesności” (Gegenwartskunde), 
któremu początkowo nie przyświecały jasno określone treści, a także brakowa-
ło dokładnie opisanego przedmiotu badań70. Wiedza o współczesności miała 
być realizowana w ramach różnych przedmiotów nauczania, a nie w postaci 
odrębnych zajęć. W gestii nauczycieli znalazły się decyzje dotyczące tego, ja-
kie zagadnienia omawiane będą w ramach określonych zajęć. W rzeczywistości 
„wiedza o współczesności” realizowana była w zakresie przedmiotu „historia”, 
którego realizacja została na pewien czas zawieszona. Warto podkreślić, iż 
„wiedza o współczesności” nie miała prowadzić do z góry zdefi niowanej „jako 
właściwa” wiedzy politycznej, lecz raczej stwarzać szansę do refl eksji. Istotą re-

68  A dénazifi cation par les vainqueurs. La politique culturelle des occupants en Allemagne 1945–
1949, red. J. Vaillant, Lille 1981, s. 205, niem. tłum., Französische Kulturpolitik in Deutschland 
1945–1949. Berichte und Dokumente, Konstanz 1984.

69  L. Froese, Motivation und Genese der Bildungsreformpolitik in Deutschland seit 1945, 
w: Bildungspolitik und Bildungsreform. Amtliche Texte und Dokumente zur Bildung im Deutschland 
der Besatzungszonen, der BRD und der DDR, red. P.L. Froese, Mönchen 1969, s. 43 i nast.

70  J. Detjen, Politische Bildung. Geschichte und Gegenwart in Deutschland, München 2007, 
s. 199.
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formy szkolnej stała się zaś Ustawa o demokratyzacji szkoły niemieckiej przyję-
ta w czerwcu 1946 roku. W działaniach podejmowanych w strefi e radzieckiej 
ustawicznie podkreślano znaczenie radzieckiej pedagogiki oraz kultury naro-
dów radzieckich.

Warto zauważyć, iż w ramach instytucjonalnego kształcenia dorosłych 
wraz z rokiem 1945 we wszystkich strefach okupacyjnych otwarto ponownie 
uniwersytety powszechne (Volkshochschule, VHS). Ich plany nauczania były 
kontrolowane i zatwierdzane przez rządy wojskowe poszczególnych stref. W sa-
mej radzieckiej strefi e okupacyjnej już w 1946 roku działały 53 tego typu pla-
cówki, realizujące ideę holistycznego kształcenia, w których zarejestrowanych 
było 54 tys. uczestników71. Edukacja obywatelska dorosłych stała się misją pra-
cy uniwersytetów ludowych, które były postrzegane jako miejsca stwarzające 
możliwość reedukacji społeczeństwa. Jesienią 1947 roku w czterech strefach 
okupacyjnych było łącznie 372 uniwersytetów powszechnych VHS, 80 z nich 
funkcjonowało w strefi e amerykańskiej, aż 205 w brytyjskiej, 7 we francuskiej 
i 80 w radzieckiej72. Instytucje te przyjmowały różne nazwy; spotkać można tu 
było nie tylko VHS, ale także Volksbildungverein, Volksbildungswerk. Nato-
miast zadaniami, które im przypisano, były: upowszechnianie wśród dorosłych 
i młodzieży wiedzy zarówno ogólnej, naukowej, jak i politycznej w celu podnie-
sienia kultury i poziomu wykształcenia niemieckiego społeczeństwa oraz wy-
chowywanie obywateli w duchu demokracji, antyfaszyzmu i antymilitaryzmu73. 
Swoistym novum było otwieranie uniwersytetów powszechnych VHS bezpo-
średnio przy zakładach pracy, a także fakt, iż w regulaminie VHS w radzieckiej 
strefi e okupacyjnej ustalono jednolity plan nauczania oraz konieczność fi nan-
sowego wsparcia tej instytucji przez gminy74. Dodatkowo w statucie uregulo-
wane zostały kwestie związane z kierownictwem VHS oraz organizacją zajęć 
dydaktycznych75. Dzięki temu udało się w radzieckiej strefi e stworzyć status 
prawny dla funkcjonowania uniwersytetów, oparty w głównej mierze na cen-
tralizacji i upaństwowieniu tych placówek edukacyjnych. Wraz z wprowadze-
niem świadectw i certyfi katów VHS została przemianowana na szkołę o cha-
rakterze państwowym, w której autonomia związana z tworzeniem planów 
nauczania została w znacznym stopniu ograniczona, a w wielu przypadkach 
wręcz zniesiona. W ten sposób uniwersytety powszechne zostały zintegrowane 
z państwowym systemem kształcenia. Miały one przyczynić się do przyśpie-
szenia procesu socjalistycznej reedukacji, oferując drugą ścieżkę kształcenia 
dla młodych pracowników i rolników, oraz organizować placówki kształcenia 

71  E. Emmerling, 50 Jahre Volkshochschule in Deutschland, Berlin 1958, s. 80.
72  G. Wolgast, Zeittafel zur Geschichte der Erwachsenenbildung, Neuwied 1996, s. 213.
73  A. Knierim, J. Schneider, Anfänge und Entwicklungstendenzen des Volkshochschulwesen 

nach dem 2. Weltkrieg (1945–1951), Stuttgart 1978, s. 42.
74  Tamże, s. 43.
75  Statut der Volkshochschulen in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, „Volkshoch-

schule” 1947, t. I, s. 3–4.
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zawodowego możliwie blisko miejsca pracy76. Wskazuje to na wyraźny rozłam 
pomiędzy zachodnimi i wschodnimi niemieckimi uniwersytetami powszech-
nymi, który istniał już przed powołaniem do życia RFN i NRD. 

Oprócz powszechnych otwierano także uniwersytety ludowe (Heimvolks-
hochschule). Powstawały one przede wszystkim w strefi e brytyjskiej i stanowi-
ły w dużym stopniu odpowiednik duńskiego modelu uniwersytetu ludowego 
i angielskiego Residential Colleges, organizując w większości długoterminowe 
kursy internatowe dla pracowników oraz społeczności wiejskiej77. Ponadto pod 
koniec 1948 roku powstał Sojusz Związków Zawodowych i Uniwersytetów Po-
wszechnych pod nazwą „Praca i życie” (Arbeit und Leben)78. Ta forma instytu-
cjonalnej współpracy przyczyniła się do powstania wspólnej grupy roboczej, 
dzięki której na poziomie lokalnym i regionalnym koordynowano kooperację 
między uniwersytetami powszechnymi i związkami zawodowymi w celu upo-
wszechniania m.in. edukacji obywatelskiej wśród dorosłych. Nadrzędnym ce-
lem grupy roboczej i wspólnych działań partnerów było wspieranie poprzez 
edukację i partycypację obywatelskiego rozwoju, społecznej sprawiedliwości, 
równości szans oraz solidarności zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu. 
Grupa dążyła do pogłębiania świadomości obywatelskiej i aktywnego uczestni-
ctwa w procesach społecznych. W późniejszym okresie zakładano takie grupy 
robocze we wszystkich zachodnich landach Niemiec. W pierwszym roku swo-
jej działalności „Praca i życie” rozwinęła szeroką paletę form pracy; znalazły się 
wśród nich seminaria, koła studyjne, kursy podstawowe i doskonalące, semina-
ria dla nauczycieli, konferencje dla liderów związkowych i późniejszych kierow-
ników przedsiębiorstw, seminaria poświęcone współdecydowaniu i retoryce79. 
W 1950 roku pojawiała się też idea organizacji szkoły letniej, która miała służyć 
szkoleniu nauczycieli, ale przede wszystkim przyczynić się do zrozumienia idei 
kształcenia robotników. Podczas szkół letnich została zaprezentowana kon-
cepcja pracy oświatowej, którą przedstawili m.in. Paul Steinmetz (1904–1992), 
Heiner Lotze oraz Hans Alfk en (1899–1994), mówiąc o „człowieku pracującym 
w systemie demokratycznym”, „istocie i zadaniach kształcenia robotników”, czy 
też „VHS jako miejscu kształcenia robotników”80. Podkreślenia wymaga to, iż 

76  H. Siebert, Erwachsenenbildung in der Bundesrepublik Deutschland – alte Bundesländer 
und neue Bundesländer, w: Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung, red. R. Tippelt, 
Opladen 1999, s. 57.

77  J. Dikau, Die Erwachsenenbildung und ihre Th eorie im Zusammenhang der deutschen 
Nachkriegsentwicklung, w: Zukunft saufgabe Weiterbildung, red. L. Beinke, L. Arabin, J. Weinberg, 
t. 169 Der Schrift enreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1980, s. 33.

78  K.-P. Hufer, Historische Entwicklungslinien: Politische Erwachsenenbildung in Deutschland 
von 1945 bis zum Ende der 90er Jahre, w: Politische Erwachsenenbildung, Bundeszentrale für 
politische, Bonn 1999, s. 89.

79  W.B. Gierke, U. Loeber-Pautsch, Die pluralen Strukturen der Erwachsenenbildung, 
Oldenburg 2000, s. 261.

80  Tamże, s. 269.
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Ministerstwo Edukacji przez cały okres wspierało autonomię „Pracy i życia”, 
udzielając mu fi nansowego i osobistego wsparcia. 

Warto zaznaczyć, że w instytucjach kształcących osoby dorosłe tematyka 
związana z „walką o demokrację ekonomiczną” nie budziła zainteresowania, 
a wręcz można by powiedzieć, że spotykała się z powszechnym niezrozumie-
niem i odrzuceniem81. Nowa sytuacja życiowa wymagała odpowiedniego do-
pasowanego do rzeczywistości procesu uczenia. W przeciwieństwie do tema-
tów politycznych dużą uwagę przyciągały przedmioty zawodowe, zwłaszcza 
dla tych osób dorosłych, które nie mogły wcześniej uzyskać wykształcenia 
z powodu działań wojennych. Niemniej edukacja obywatelska dorosłych peł-
niła w tym okresie ważną rolę, przygotowując wzmocnioną ofertę programową 
(dla VHS i Heimvolkshochschule) w stosunku do osób, które zostały poddane 
narodowosocjalistycznemu kształceniu elit w organizacjach narodowosocjali-
stycznych, takich jak Hitterjugend, czy wyselekcjonowanych szkołach „Napola” 
pojmowanych jako narodowo-polityczne placówki edukacyjne (National-poli-
tische Lehranstalt) i „Adolf-Hitler Schule” (AHS), a także dla byłych żołnierzy 
zawodowych i urzędników zajmujących wyższe stanowiska rządowe w okresie 
trwania reżimu nazistowskiego. U osób, które wykształcone zostały na „do-
brych nazistów”, mających stanowić przyszłą podstawę Trzeciej Rzeszy, ideały 
narodowego socjalizmu miały zostać zastąpione demokratycznymi zasadami 
państwa prawa, w celu odnalezienia się w demokratycznym społeczeństwie 
i w życiu zawodowym. 

Generalnie, mimo wielu defi cytów, które ograniczały sukcesy, rezultaty 
polityki reedukacyjnej dały się łatwo zauważyć. Długofalowym następstwem 
reedukacji był „zwrot ku pacyfi zmowi, postnacjonalizmowi i konkurencji go-
spodarczej”, który pozwolił na przeobrażanie się Republiki Federalnej w pań-
stwo obywatelskie82. Zezwolenie na funkcjonowanie samorządu na szczeblu 
lokalnym umożliwiło niemieckiemu społeczeństwu udział w rozwiązywaniu 
znaczących problemów. Jednakże dostrzec można było także instrumentalne 
nastawienie realizowanych oddziaływań. Dodatkowo zbyt naiwnie sądzono, 
że istnieje możliwość reedukacji ogółu społeczeństwa oraz zakładano, że ideo-
logia narodowego socjalizmu jest podstawowym problemem wychowawczym 
występującym w społeczeństwie. Zbyt szybko założono także możliwość trans-
feru demokratycznej kultury politycznej, która nie cieszyła się popularnością 
wśród niemieckich obywateli. Przyjęcie demokratycznego porządku miało 
początkowo jedynie charakter formalny; o aktywnym poparciu nowego ładu 
nie było mowy. Manifestowało się to powszechnym brakiem zainteresowania 
politycznego panującym w pierwszych powojennych latach w większości za-
chodnioeuropejskich społeczeństw, które ucierpiały w trakcie II wojny świa-
towej i w jej konsekwencji. „Trzeba jasno powiedzieć, że wszelkim staraniom 

81  J. Olbrich, Geschichte…, dz. cyt., s. 310.
82  K.H. Jarausch, Po Hitlerze, dz. cyt., s. 477.
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o prawdziwie żywotną demokrację wciąż brakowało szerszego oddźwięku, któ-
ry był konieczny”83. 

Warto dodać, iż w okresie tym edukacja dorosłych musiała uporać się 
z poważnymi brakami kadrowymi, wielu byłych nauczycieli zwolniono z pracy 
w ramach denazyfi kacji, a szybkie zastąpienie ich nowymi nie było możliwe. 
Reasumując, w działaniach aliantów dostrzec można korzystne konsekwencje 
we wszystkich strefach okupacyjnych, m.in. udało się zrealizować podstawowy 
cel pozwalający na stopniowe budowanie demokratycznego państwa, uporano 
się z realnymi warunkami okresu powojennego w odniesieniu do oświaty doro-
słych, co z kolei przyczyniło się do jej zinstytucjonalizowania. Czynnik integra-
cyjny jednoczący grupy, warstwy i klasy społeczne wyznaczał zadania edukacji 
obywatelskiej. Trzeba też przyznać, że mimo iż edukacja obywatelska miała 
w tym okresie charakter informacyjny, udało się pokonać obciążania wynika-
jące z następstw II wojny światowej i te związane z dziedzictwem narodowego 
socjalizmu, co miało ostatecznie wpływ na pozbycie się ideologii nazistowskiej. 

Lata 50. i 60.

W 1949 roku na terenie połączonych stref okupacyjnych amerykańskiej, fran-
cuskiej i angielskiej powstała Republika Federalna Niemiec, a wkrótce potem 
w sowieckiej strefi e okupacyjnej Niemiecka Republika Demokratyczna. RFN 
przyjęła zachodni model ustrojowy i stała się państwem o ustroju demokra-
tyczno-parlamentarnym. Jak dowodzą jednak badania Niemieckiej Komisji ds. 
Oświaty i Wychowania (1955) na temat kształcenia i wychowania obywatelskie-
go, duża część ludności wykazywała brak poczucia identyfi kacji oraz dystans 
wobec polityki i zaangażowania w życie polityczne. Odmienny rozwój społecz-
ny i system zarządzania w poszczególnych strefach przyczynił się do wyraźnego 
podziału Niemiec. Podczas gdy w Republice Federalnej w życiu politycznym, 
ekonomicznym i społeczno-kulturowym zauważyć można orientację na Stany 
Zjednoczone, to w Republice Demokratycznej dominowało zainteresowanie 
Związkiem Radzieckim, w myśl zasady „uczyć się od Związku Radzieckiego, 
znaczy uczyć się wygrywać”84. Wówczas też toczyły się dyskusje, czy edukacja 
obywatelska powinna być odrębnym przedmiotem, czy też może lepiej byłoby 
wprowadzić jej elementy do wszystkich przedmiotów nauczania85. Ostatecznie 
edukacja obywatelska stała się myślą przewodnią całego procesu kształcenia, co 
szczególnie mocno zauważyć można było w Zachodnich Niemczech. Na terenie 

83  Die deutsche Demokratie zwischen innerer Lähmung und äußeren Hemmung, 
Informationsdienst Presse und Rundfunk, Bonn, 1950, za: K.H. Jarausch, Po Hitlerze, dz. cyt., s. 247.

84  H. Siebert, Erwachsenenbildung…, dz. cyt., s. 57.
85  Politische Bildung in Deutschland. Entwicklung – Stand – Perspektiven, red. H.-W. Kuhn, 

P. Massing, Opladen 1990, s. 151.
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Niemiec Wschodnich nastąpiło nowe uprawomocnienie wiedzy o teraźniejszo-
ści oraz wyznaczenie jej treści. Z czasem jej przedmiotem stała się ideologia 
Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED). W 1957 roku w NRD zrezygno-
wano z „wiedzy o teraźniejszości” i zastąpiono ją nowym przedmiotem, „wiedzą 
obywatelską” (Staatsbürgerkunde), która miała propagować idee marksistow-
sko-leninowskie86. Nazwa zajęć odwoływała się do określenia edukacji obywa-
telskiej w okresie Republiki Weimarskiej. W działaniach edukacyjnych dostrzec 
można ustawiczne podkreślanie znaczenia radzieckiej pedagogiki i odwoływa-
nie się do niej jako do wzoru. W wielu szkołach wyższych powstały wydziały 
wiedzy obywatelskiej i katedry metodyki wiedzy obywatelskiej87. 

W latach 1950–1959 w edukacji obywatelskiej dorosłych wyróżnić można 
dwie fazy rozwojowe. Pierwsza z nich, związana z autorytarno-konserwatyw-
nym rozumieniem polityki i cywilizacyjno-krytycznym światopoglądem, zo-
stała połączona z elitarnymi intencjami w kształceniu, w drugiej pojawiła się 
zasada „współobywatelskości” (Mitbürgerlichkeit)88. 

Warto poświęcić uwagę temu drugiemu zagadnieniu. W Zachodnich Niem-
czech zasadę kształtowania współobywatelskości rozwinął Fritz Borinski w pra-
cy Der Weg zum Mitbürger 1954 (Droga do bycia współobywatelem), która 
miała ogromy wpływ na toczącą się wówczas teoretyczną debatę o roli edukacji 
dorosłych. Autor opowiadał się w niej za edukacją obywatelską uwzględniają-
cą całokształt jednostki i skoncentrowaną na całym jej życiu. Jego rozważania 
o kształceniu obywateli stały się w latach 50. ideą przewodnią edukacji oby-
watelskiej dorosłych. Wyznaczając jej podstawy, uznał, że rozpoczyna się ona 
w domu rodzinnym, dokonuje się w trakcie zwyczajnej egzystencji, w zakładzie 
pracy, życiu stowarzyszeniowym, środowisku lokalnym, czyli w codziennym 
współistnieniu, odbywa się też poza instytucjami edukacyjnymi i jest formą 
doskonalenia charakteru89. Borinski, twierdząc, iż kształcenie współobywatel-
skości realizuje się w codziennym życiu, kładzie nacisk na kształtowanie po-
zytywnych postaw międzyludzkich, prezentowanie zachowań współobywatel-
skich jako takich, które nie dotyczą jedynie wyższych sfer politycznych i nie 
ograniczają się wyłącznie do udziału w wyborach i referendach, lecz powinny 
być realizowane każdego dnia90. Demokracja rozpoczyna się bowiem w życiu 
codziennym, we własnym domu. Ponadto uważał, że współobywatelskość po-
winna stać się ogólnie przyjętą zasadą i metodą w edukacji dorosłych. Wątek 
ten przewija się także w późniejszych jego działaniach, gdzie zwraca uwagę, iż 

86  J. Detjen, Politische Bildung. Geschichte und Gegenwart in Deutschland, dz. cyt., s. 201.
87  K. Schmitt, Politische Erziehung in der DDR. Ziele, Methoden und Ergebnisse des politischen 

Unterrichts an den allgemeinbildenden Schulen der DDR, Paderborn 1980, s. 24 i nast.
88  K.-P. Hufer, Historische Entwicklungslinien, dz. cyt., s. 92.
89  F. Borinski, Der Weg zum Mitbürger. Die politische Aufgabe der freien Erwachsenenbildung 

in Deutschland, Düsseldorf–Köln 1954, s. 64.
90  Tenże, Das mitbürgerlich-politische Ziel der deutschen Volkshochschule, „Hessische Blätter 

für Volksbildung” 1976, z. 4, s. 324–327.
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demokratyczna edukacja dorosłych ma na celu nie tylko adaptację, lecz winna 
opierać się na zrozumieniu rzeczywistości i uważnej krytyce. Po mianowaniu 
go w 1956 roku profesorem Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Borinski zaczął 
wyznaczać kierunek rozwoju edukacji dorosłych jako dyscypliny naukowej.

W celu „umocnienia i upowszechniania myśli demokratycznej i europej-
skiej w narodzie niemieckim” w listopadzie 1952 roku powołano do życia 
państwowy urząd edukacyjny (podległy Federalnemu Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych): Federalną Centralę Służby dla Ojczyzny91. W nawiązaniu do 
utworzonej po I wojnie światowej Państwowej Centrali (Reichszentrale) Służby 
dla Ojczyzny Centrala Federalna i odpowiadające jej agendy w krajach związ-
kowych miały przybliżać demokratyczne reguły i funkcjonowanie nowych pla-
cówek państwowych. Instytucje te podlegały bezpośrednio kancelariom rządu 
bądź kancelariom senatu. Teoretyczną i praktyczną pracę Centrali Federalnej 
i krajowych Central Edukacji Politycznej wspomagała Rada Naukowa. Nad po-
lityczną równowagą sprawowało natomiast kontrolę Kuratorium Parlamentar-
ne, w skład którego wchodzili członkowie partii reprezentowanych w Bundes-
tagu lub parlamentach krajowych.

W latach 50. nastąpił dalszy rozwój edukacji obywatelskiej w Niemczech 
Zachodnich, a mianowicie coraz intensywniej kształtowało się radykalno-
-demokratyczne i emancypacyjne rozumienie pracy uniwersytetów powszech-
nych92. Uznano, iż uniwersytety te winny znacznie intensywniej angażować się 
w utożsamianie się z prawdziwie reprezentatywną demokracją, a obywatelska 
partycypacja powinna stać się dydaktycznym wyzwaniem wprowadzanym 
w życie. Strukturalna odbudowa placówek, prawdopodobnie z racji posiada-
nia demokratycznych tradycji, spotkała się ze wsparciem niemieckich organów 
władzy. Na terenie Niemiec w 1953 roku istniało ponad 1000 uniwersytetów 
powszechnych (VHS)93. Rok ten zakończył procesy instytucjonalizacji oświaty 
dorosłych i pozwolił na powołanie do życia w Berlinie Niemieckiego Związku 
Uniwersytetów Powszechnych (DDV, Deutschen Volkshochschuleverband). 
Jego nadrzędnymi zadaniami były m.in.: przedstawicielstwo VHS w świecie 
polityki, gospodarki i kultury, budowa kontaktów zagranicznych, wypraco-
wanie materiałów teoretycznych i dydaktycznych wpierających praktyczną 
edukację oraz przygotowanie koncepcji dokształcania pracowników uniwer-
syteckich. W tym samym czasie uniwersytety powszechne działające w NRD 
podlegały swoistej ideologicznej orientacji, Socjalistyczna Partia Jedności Nie-
miec (SED) wymagała od władz tych placówek nie tylko uwzględnienia ideolo-
gicznego akcentu w ramach wszystkich przedmiotów oraz bieżących wydarzeń 

91  A. Ehrmann, H.-F. Rathenow, Narodowy socjalizm i Holocaust w edukacji historyczno-
-politycznej, s. 12, http://www.zydziwpolsce.edu.pl/biblioteka/czytelnia/pr_juin001.pdf (dostęp: 
5.06.15).

92  K.-P. Hufer, Historische Entwicklungslinien, dz. cyt., s. 93.
93  Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung, dz. cyt., s. 476.
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politycznych w ramach treści kursów, lecz także aktywnego zaangażowania 
w działalność organizacji politycznych i społecznych. Dzięki temu uniwersy-
tety powszechne mogły pełnić rolę mediatorów pomiędzy przywództwem SED 
i społeczeństwem94. W 1956 roku uniwersytety powszechne przemianowane 
zostały w „ogólnokształcącą szkołę dla dorosłych”.

Rok 1953 przynosi kolejne ważne wydarzenie w historii oświaty dorosłych; 
w tym roku na terenie Niemiec Zachodnich, w Nadrenii Północnej-Westfalii, 
uchwalono pierwszą ustawę ds. edukacji dorosłych, Ustawę o przyznaniu do-
tacji uniwersytetom powszechnym i odpowiadającym im placówkom oświa-
towym95. Zapewniało to również innym jednostkom zajmującym się edukacją 
wsparcie fi nansowe od państwa, ponadto wiązało się z autonomią i wolnością 
w ustalaniu treści planów nauczania. Miało to ogromny wpływ na rozbudowę 
uniwersytetów ludowych, a tym samym na rozwój całej edukacji dorosłych. 

Wśród wielu instytucji oświatowych w tym okresie powstały m.in. miejsca 
pamięci, które w edukacji obywatelskiej dorosłych odgrywają znaczącą rolę. 
Miejsca pamięci poświęcone ofi arom nazistowskiego reżimu ukonstytuowa-
ły się na przełomie lat 50. i 60. W Berlinie w 1952 roku w budynku byłego 
więzienia Plötzensee powstało pierwsze „Miejsce pamięci poświęcone ofi arom 
dyktatury hitlerowskiej”, a w 1955 roku „Miejsce pamięci niemieckiego ruchu 
oporu”96. W 1958 roku zostały otwarte kolejne miejsca pamięci narodowej 
w NRD, m.in. w Buchenwaldzie, Ravensbrücku i Sachsenhausen, powołane 
do życia z inicjatywy byłych więźniów. Pod koniec lat 60. zaczęły powstawać 
miejsca pamięci także w RFN, na terenach byłych obozów koncentracyjnych 
w Hamburgu-Neuengamme, Dachau i Bergen-Belsen. Na początku lat 80. 
z inicjatywy obywatelskiej na terenie całych Niemiec stworzono liczne miejsca 
pamięci, których naczelnym celem było wykreowanie niezależnych instytucji 
edukacyjnych oraz objęcie zwiedzających opieką pedagogiczną. 

Biorąc pod uwagę podstawowe obszary kształcenia obywatelskiego w de-
kadzie lat 50., można zauważyć, że zajmowano się głównie: okolicznościami 
upadku republiki weimarskiej, „przejęciem władzy” przez Adolfa Hitlera oraz 
kwestiami winy zbiorowej i odpowiedzialności wobec „totalitaryzmu”. Dopiero 
po fali licznych zajść antysemickich w latach 1959–1960 oraz wzroście popar-
cia dla partii skrajnie prawicowych, m.in. NPD (Narodowo-Demokratycznej 
Partii Niemiec), system oświatowy na początku lat 60. zareagował wdrożeniem 
całego ciągu zabiegów reformatorskich, np. poprzez wprowadzenie obowiąz-
kowego tematu „narodowy socjalizm” do programów edukacji obywatelskiej. 
W tym okresie istniała też już ścisła kooperacja między edukacją obywatelską 

94  H. Siebert, Erwachsenenbildung in der Erziehungsgesellschaft  der DDR, Düsseldorf 1970, 
s. 48.

95  Ustawa z 10.03.1953 (GV NW, s. 219), w: A. Köttgen, H. Dolff , W. Küchenhoff , Die 
Volkshochschule in Recht und Verwaltung, Stuttgart 1962, s. 88 i nast.

96  Erinnern und Lernen. Texte zur Menschenrechtspädagogik, t. 2, red. W. Schwendemann, 
S. Marks, Berlin 2006, s. 8.
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realizowaną w praktyce a uniwersyteckimi katedrami polityki, które nie tylko 
sugerowały najbardziej adekwatne metody, ale także wychodziły z propozy-
cjami nowych treści programowych. Nauki polityczne tego okresu starały się 
wprowadzić Niemcy na powrót w krąg zachodniej demokracji97. Różnorodność 
treści i tematów, które pojawiły się w tym czasie, przyczyniły się do prób ich 
usystematyzowania, i tak w 1965 roku powstała pierwsza „Dydaktyka kształce-
nia obywatelskiego”98. 

W latach 50. edukacja dorosłych nie nawiązywała już do idei propagowa-
nych w okresie nazizmu, lecz podjęła temat internacjonalizmu, który miał bu-
dować i wzmacniać poczucie przyjaźni i tolerancji pomiędzy narodami oraz 
skierować myślenie na przyszłość jednoczącej się Europy. Inspiracją dla tych 
rozważań była pierwsza po II wojnie ogólna koncepcja edukacji obywatelskiej 
Friedricha Oetingera, który zaprezentował teoretycznie ugruntowaną teorię na 
podstawie zasady partnerstwa (Partnerschaft ), rozumianego jako zdolność do 
międzyludzkiej kooperacji99. Podjął on próbę wprowadzania przełomu w wy-
chowaniu obywatelskim, starał się bowiem oddzielić od niemieckiej trady-
cji wychowania obywatelskiego i pojmował demokrację nie tylko jako ustrój 
polityczny państwa, lecz w pierwszej kolejności jako formę życia. Koncepcja 
Oetingera, rozpowszechniona przede wszystkim na Zachodzie, nawiązywała 
do amerykańskiego pragmatyzmu i kładła nacisk na budowanie postawy ot-
wartości wobec innych i podejmowania kooperacji; celem miało być budo-
wanie poczucia wspólnoty. Wśród ważnych reguł podkreślał on dążenie do 
kompromisu, tolerancję oraz uznanie zasady większości. Odrzucał natomiast 
niemiecką metafi zykę państwową wespół z kulturowymi wymogami poświę-
cenia i służby w ogóle100. Jego koncepcja spotkała się w Niemczech z wyraźną 
aprobatą, wskazała bowiem na konieczność poszukiwania nowych idei wycho-
wania i kształcenia, przyczyniła się do zakorzenienia pragmatyzmu w myśleniu 
o edukacji obywatelskiej. Spostrzec można, że począwszy od lat 50., oświata 
dorosłych uwalniała się od weimarskich tradycyjnych założeń obowiązujących 
w edukacji dorosłych i próbowała opracowywać nowe koncepcje adekwatne 
do społecznych i politycznych realiów rzeczywistości. Lata 50. to okres powo-
jennej odbudowy kraju, dlatego też kwestie związane z edukacją pozostawały 
na marginesie publicznej dyskusji. Ujawnił się natomiast wyraźny brak kryty-
cyzmu oraz idealistyczne nastawienie do rzeczywistości. Za osiągnięcie uznać 
można pojawienie się refl eksji metateoretycznej w obrębie andragogiki w RFN, 
która zajęła się problematyką jej dyscyplinarnego umiejscawiania101. 

97  W. Gagel, Der lange Weg zur..., dz. cyt., s. 13.
98  H. Giesecke, Didaktik der politischen Bildung, München 1965.
99  F. Oetinger, Wendepunkt der politischen Erziehung, Stuttgart 1951.
100  Tenże, Partnerschaft  – Die Aufgabe der politischen Erziehung, Stuttgart 1956.
101  H. Solarczyk-Szwec, Strategie uprawiania refl eksji andragogicznej w Niemczech, „Edukacja 

Dorosłych” 2007, nr 1–4, s. 18.
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Należy podkreślić, że w tym okresie sytuacja we wschodnich i zachodnich 
Niemczech znacznie się różniła, m.in. ze względu na dominujący nurt partyjny 
w obu państwach niemieckich. Komuniści, a później przywódcy NRD dosyć 
wcześnie dostrzegli, że zarówno wydajność ekonomiczna i społeczna, jak i po-
stawy ideologiczne obywateli w znacznym stopniu uzależnione są od formy 
i efektywności systemu oświaty102. Dlatego też starali się zbudować taki system, 
który spełniałby ich wymagania. Takie podejście powodowało, że cele i treści 
edukacji pozostawały w ścisłym związku z istniejącym porządkiem społecznym 
i były od niego zależne. Na zachodzie kraju edukacja obywatelska miała znacz-
nie korzystniejsze warunki dla rozwoju struktur niż w Niemczech Wschodnich. 

Z początkiem lat 60. wyłonił się w Niemczech nowy dyskurs wokół demo-
kracji. Habermas w swojej wnikliwej analizie transformacji sfery publicznej 
wypowiedział się na temat społecznego dialogu, nie tylko w kwestiach polityki, 
ale też kultury. Stwierdził, iż dialog w sferze publicznej daje wszystkim równe 
prawo zabrania głosu, eliminując manipulację i indoktrynację. W przekona-
niu niemieckiego teoretyka nauki, nie można określać demokracji jako ciągu 
politycznych reguł gry. Zaprezentował on samorządność jako proces społecz-
ny prowadzący do wspólnego zrozumienia poprzez debatę w sferze obywa-
telskiej103. Co znamienne, demokracja zaczęła wyrażać potrzebę uczestnictwa 
w życiu publicznym oraz formułowania opinii na jego temat. Ważna w związku 
z tym stała się komunikacja publiczna na temat problemów praktycznych, opie-
rająca się na swobodnej i nieograniczonej wymianie argumentów. Ta komuni-
kacja możliwa jest przy zachowaniu wolności słowa oraz równości stron, co 
nawiązuje do założeń wychowania do pokoju, i prowadzić winna do osiągania 
porozumienia.

Ważną datą w edukacji dorosłych jest rok 1960, wówczas to została zapre-
zentowana ekspertyza komisji ds. wychowania i kształcenia, łącząca humani-
styczną tradycję niemieckiej oświaty dorosłych z wymaganiami nowoczesne-
go świata pracy104. Zwrócono w niej uwagę na sytuację społeczną i możliwość 
wyboru sposobu życia, bądź to w ramach demokracji, bądź w strukturach 
totalitarnego państwa. Ekspertyza stanowiła swoisty przełom w ramach no-
wocześnie rozumianej edukacji dorosłych, która z dotychczas incydentalnej 
zmieniona została w planowaną. Przyczyniło się to, w dużej mierze, do dalszej 
instytucjonalizacji i profesjonalizacji oświaty dorosłych, zwłaszcza w obszarze 
uniwersytetów powszechnych. Przygotowana ekspertyza w widoczny sposób 
uwzględniała znaczenie edukacji obywatelskiej dorosłych. Jej celem uczynio-

102  O. Anweiler, Bildungspolitik der 80 Jahre in der Polen und der Sowjetunion, Tendenzen 
und Probleme in vergleichender Sicht, w: Wissenschaft liches Interesse und politische Verantwortung: 
Dimensionen vergleichender Bildungsforschung; ausgewählte Schrift en; 1967–1989, red. J. Henze 
i in., Opladen 1990, s. 93–130.

103  J. Habermas, Strukturwandel der Öff entlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft , Neuwied–Berlin 1962.

104  H. Siebert, Erwachsenenbildung…, dz. cyt., s. 60.
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no pośredniczenie w przekazywaniu „elementarnej wiedzy o świecie, historii, 
państwie i gospodarce”105 oraz wspieranie „krytycznej trzeźwości myślenia”106. 
Edukacyjne instytucje kształcące osoby dorosłe zostały uznane za niezbędne 
podmioty w nowocześnie funkcjonującym świecie, w którym ludzie wymagają 
ciągłych wskazówek, celem zaadaptowania się i poradzenia sobie z różnorodny-
mi problemami dnia codziennego. Stwierdzono, że kształcić należy człowieka 
całościowo, a nie tylko jego intelekt, co zdecydowanie wpłynęło na podkre-
ślenie znaczenia zdobywania doświadczenia w środowisku życia, a nie tylko 
nacisk na rozumowe uczenie się. Podobne wskazania odnaleźć można w ko-
munikacie z 1966 roku kończącym pierwszy kongres edukacji obywatelskiej. 
W dokumencie tym czytamy: „obywatelskie zaangażowanie jest nieodzownym 
celem edukacji obywatelskiej”, a „refl eksja i zaangażowanie w edukacji obywa-
telskiej są nierozerwalnie ze sobą związane”107. 

W Niemczech Wschodnich następowała dalsza rozbudowa edukacji ro-
zumianej w nurcie doktryny marksistowsko-leninowskiej. Na zjeździe SED 
w 1963 roku określono nową koncepcję rozwoju systemu edukacyjnego, której 
wytyczną stała się Ustawa o jednolitym socjalistycznym systemie kształcenia 
z 1965 roku108. Ustawa ugruntowała pozycję wychowania obywatelskiego jako 
istoty socjalistycznej edukacji. W związku z tym określiła ona cele i zadania 
systemu kształcenia, jakimi są zamiłowanie jednostek do pracy i odczuwanie 
jej jako konieczności życiowej, utożsamianie się z państwem socjalistycznym, 
uczestniczenie we współzawodnictwie, akceptacja socjalistycznych stosunków 
kolektywnych w grupie. Wszystkie poziomy edukacji były nastawione na rea-
lizację tych celów, warunkując społeczną socjalistyczną świadomość i mora-
le. Świadomość socjalistyczna została zdefi niowana dzięki siedmiu stanowi-
skom109: 

• przekonaniu o historycznej misji klasy robotniczej,
• przekonaniu o obiektywnym charakterze rozwoju i społeczeństwa,
• przekonaniu o pewności, że przyszłością społeczeństwa jest idea socja-

lizmu,
• przekonaniu o historycznym zadaniu NRD i odpowiedzialności mło-

dzieży za rozwój socjalistycznego systemu,
• przekonaniu o decydującej roli ZSRR w sporze pomiędzy socjalizmem 

i imperializmem,
• przekonaniu, że demokracja i wolność mogą zostać zapewnione tylko 

tam, gdzie władzę sprawuje lud pracujący pod przewodnictwem klasy 
robotniczej i partii,

105  Deutscher Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen, Gutachten „Zur Situation und 
Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung”, „Volkshochschule im Westen” 1960, z. 1, cz. 1, s. 15.

106  Tamże, s. 17.
107  Kongress zur politischen Bildung, „Volkshochschule im Westen” 1966, z. 2, s. 69.
108  J. Detjen, Politische Bildung. Geschichte und Gegenwart in Deutschland, dz. cyt., s. 202.
109  H. Zimmermann, H. Ulrich, M. Fehlauer, DDR Handbuch, Köln 1985, s. 366.
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• przekonaniu, że młodzież sama może przyczynić się do swojego szczęś-
cia, dzięki dostrzeżeniu swoich praw i obowiązków względem socjali-
stycznego społeczeństwa. 

Dokonując oceny przedmiotu „wiedza obywatelska” w NRD, można za-
uważyć, iż nie ma w nim zupełnie miejsca na tak istotną refl eksyjność, nato-
miast zadbano tu wyłącznie o afi rmację110. Dzięki realizacji zajęć zmierzano do 
ukształtowania i wykwalifi kowania obywatela socjalistycznego państwa. Po-
dobna sytuacja miała miejsce w ramach edukacji dorosłych, specjalne politycz-
no-ideologiczne instytucje nie istniały. Ich funkcjonowanie nie było wskazane, 
gdyż obywatelskie wychowanie miało odbywać się we wszystkich obszarach 
życia oraz publicznych placówkach. 

Druga połowa lat 60. związana jest w Europie z wielkimi młodzieżowymi 
ruchami kontestacyjnymi i hippisowskimi, protestami studentów. Wówczas to 
pojawiały się koncepcje duchowego odrodzenia człowieka oraz demokratyzacji 
wszystkich obszarów życia. Miało to również wpływ na unowocześnienie edu-
kacji obywatelskiej, w której jeszcze bardziej akcentowano idee zorientowane 
na krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i osobiste zaangażowanie. 
W 1968 roku można zauważyć pojawienie się krytycznych interpretacji róż-
nych aspektów życia oraz oczywistą polityzację rzeczywistości, poprzez wpro-
wadzenie do dyskusji o edukacji obywatelskiej nowych zagadnień, takich jak: 
globalizacja myślenia politycznego, ekonomizacja, perspektywa antyautorytar-
na, demokratyzacja111. Pod koniec lat 60. demokracja poddana została próbie 
w obliczu zagrożenia prawicowym ekstremizmem. Pojawiła się bowiem oba-
wa przed powrotem narodowego socjalizmu, który przybrał wówczas postać 
Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec (NPD); w ramach jej działań po-
jawiała się postawa wrogości wobec demokracji. Jej poparcie pokazały wyniki 
wyborów z 1966 roku, kiedy to w Hesji (7,9%) i Bawarii (7,4%) otrzymała ona 
największą aprobatę, co z kolei umożliwiło członkom partii miejsce w parla-
mentach krajowych112. 

Bez wątpienia można stwierdzić, iż w latach 60. nastąpił relewantny wzrost 
znaczenia edukacji obywatelskiej, przede wszystkim w Niemczech Zachodnich. 
Stworzono klimat, w którym zmiana okazała się możliwa, a liczne próby refor-
mowania systemu oświaty przynosiły pozytywne skutki. Działania w dużym 
stopniu zmierzały w kierunku instytucjonalizacji edukacji i jej profesjonaliza-
cji. Edukacja zaś odeszła znacznie od fi lozofi czno-wychowawczych teorii na 
rzecz nowoczesnych koncepcji dydaktycznych, w których najważniejsze były 
krytyczna analiza społeczeństwa oraz kształcenie zdolności do formułowania 
krytycznych sądów. Zdecydowanie odmiennie konfi gurowało się znaczenie 
edukacji obywatelskiej w Niemczech Wschodnich, gdzie panował prymat dyk-

110  K. Schmitt, Politische Erziehung in der DDR, dz. cyt., s. 122.
111  W. Gagel, Geschichte der politischen Bildung, dz. cyt., s. 180.
112  Wer Adolf will, „Der Spiegel” 1966, nr 49, s. 33.
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tatury proletariatu i dominacja partii komunistycznej we wszystkich obszarach 
życia społecznego. Ówczesna edukacja podporządkowana była ideologii i re-
alizowała założenie stabilizowania porządku władzy komunistycznej. Dlatego 
też w Niemczech Zachodnich edukacja obywatelska sprzyjała dynamicznemu 
rozwojowi wszystkich sfer życia państwa, a we Wschodnich – przede wszyst-
kim rozwojowi jednostki, a dzięki temu także ewolucji gospodarki państwowej. 

Lata 70. i 80.

Lata 70. potwierdzają wcześniejsze tendencje. W okresie tym następuje jesz-
cze większa systematyzacja założeń dydaktycznych i metodycznych edukacji 
dorosłych, co wpływa na ugruntowanie jej podstaw prawnych i legalizację. 
W porównaniu z innymi obszarami edukacji, oświata pozaszkolna i kształce-
nie dorosłych w niewielkim wymiarze podlegały mechanizmom kontroli spo-
łecznej. Warto wspomnieć, iż już wcześniej niemiecka Komisja ds. Oświaty 
i Wychowania domagała się, aby oświatę dorosłych prawnie zabezpieczyć, nie 
udało się jednak tego dokonać113. Nastąpiło to dopiero na początku lat 70. w ra-
mach procesu reform polityczno-edukacyjnych i objęło prawie wszystkie landy. 
W 1970 roku weszły w życie trzy ustawy krajowe dotyczące oświaty dorosłych 
i dalszego kształcenia w landach w Dolnej Saksonii, na terytorium Saary oraz 
w Hesji114. Saara i Dolna Saksonia zdecydowały się na pluralistyczne rozwiąza-
nia, iż w ramach porównywanych usług wspierane będą zarówno publiczne, jak 
i prywatne podmioty edukacyjne115. W kolejnych latach także w innych landach 
zostały uchwalone lub znowelizowane ustawy dotyczące edukacji dorosłych116. 
Akty prawne jednoznacznie wsparły profesjonalizację edukacji dorosłych oraz 
wpłynęły na ogólny wzrost znaczenia sektora oświaty osób dorosłych w spo-
łeczeństwie. Jednocześnie stworzyły w większości landów dobrą podstawę do 
rozwoju i kontynuacji edukacji dorosłych oraz przyczyniły się bez wątpienia do 
rozbudowy struktur edukacji obywatelskiej. 

Od połowy lat 70. edukacja dorosłych uległa dalszym wewnętrznym prze-
obrażeniom, podlegała dalszej instytucjonalizacji i profesjonalizacji. Obserwo-
wany zwrot przeniósł edukacji obywatelskiej niebudzące wątpliwości korzyści 
i przyczynił się do przesunięcia punktu ciężkości prowadzonych wówczas pe-

113  Deutscher Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen. Empfehlungen und Gutachten 
des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen , wyd. 2, Stuttgart 1957, s. 42–46.

114  H. Siebert, Erwachsenenbildung…, dz. cyt., s. 65.
115  Dolna Saksonia Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung ze stycznia 1970, 

Saara Erwachsenbildungsgesetz z marca 1970, Hesja Volkshochschulgesetz z maja 1970 
i Erwachsenenbildungsgesetz z czerwca 1974.

116  Brema Weiterbildungsgesetz z marca 1974, Bawaria Ewachsenenbildungsgesetz z czerwca 
1974, Nadrenia Północna Westfalia z czerwca 1974, Nadrenia-Palatynat z lutego 1975, Badenia-
-Wirtembergia z grudnia 1975.
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dagogicznych dyskusji. Regulacje prawne przyczyniły się do usystematyzowa-
nia struktur oświaty dorosłych, a wsparcie fi nansowe miało wpływ na rozbu-
dowę infrastruktury edukacji dorosłych, która stała się istotnym elementem 
przemian modernizacyjnych społeczeństwa117. Powstały publiczne instytucje 
w gestii krajów związkowych, publiczne instytucje w gestii komunalnej, nie-
publiczne oraz komercyjne instytucje edukacji dorosłych. Pojawiło się też wiele 
znaczących pozycji książkowych skierowanych do praktyków118. 

Bernhard Sutor opublikował Didaktik des politischen Unterrichts, w której za 
zasadniczy cel kształcenia obywatelskiego i w związku z tym najwyższą wartość 
uznał racjonalne, sumienne, polityczne tworzenie sądów, które łączył z kogni-
tywnymi i afektywnymi wymiarami celów uczenia się, nazywanymi przez niego 
racjonalnymi i moralnymi stronami119. W takim nastawieniu przejawiało się 
rzeczowe i sprawiedliwe podejście po problemów politycznych (informowanie, 
analizowanie, wyjaśnianie poprzez rozwiązywanie problemów). Rozważania 
te wiązały się z ideą, iż polityka i kształcenie nie powinny zostać pozbawione 
godności ludzkiej i być praktykowane bez zadumy nad osobowością człowieka. 
Politycznej koncepcji Sutora towarzyszyła też złożona teoria demokracji. De-
mokracja była dla niego „zasadą organizacyjną”120 nie w sensie celu, np. jako sa-
morealizacja, lecz jako metoda i reguła. Stałe zadanie demokracji stanowiło zaś 
utrzymanie równowagi pomiędzy wolnością i równością. Partycypacja z kolei 
była jego zdaniem działaniem, które zmierza do faktycznej możliwości współ-
udziału jednostek w życiu społecznym. Co ciekawe, jego założenia są również 
aktualne we współczesnych dyskusjach dotyczących kształcenia obywatelskie-
go. 

W latach 70. XX wieku, wraz z rozwojem politologii, w Niemczech poja-
wiły się spory ideologiczne dotyczące rozumienia edukacji obywatelskiej, jej 
założeń i celów. W tym czasie uświadomiono sobie potrzebę wypracowania 
wspólnych zasad, którymi powinny kierować się osoby zajmujące się profesjo-
nalnie edukacją obywatelską. Reguły takie zostały sformułowane w 1976 roku 
na posiedzeniu w małym mieście w południowych Niemczech, w Beutelsbach. 
Przyjęty dokument, tzw. Konsensus z Beutelsbach (Beutelsbacher Konsens) stał 
się teoretyczną postawą dla edukacji obywatelskiej w Niemczech i wskazywał 
nauczycielom, jak uczyć obywatelskości. Trzy zawarte w nim główne kryteria 
miały na celu organizację i transformację wiedzy politycznej w pluralistycznym 
społeczeństwie. Były to: 1. zakaz indoktrynacji uczniów, 2. nakaz prezentowa-
nia treści ze świata nauki i polityki, które są kontrowersyjne, jako budzących 

117  H. Solarczyk, Andragogika w Niemczech, dz. cyt., s. 55.
118  W. Bernhardt, Orientierung im politischen Kräft efeld. Texte zu Grundproblemen politischen 

Verhaltens, Grafenau-Doeffi  ngen 1973; G. Himmelmann, T. Knauf, A. Pfl üger, Betrieb-Wirtschaft -
-Gesellschaft . Fallbeispiele und Texte für die arbeitsorientierte politische Bildung, Grafenau 1977.

119  B. Sutor, Didaktik des politischen Unterrichts. Eine Th eorie der politischen Bildung, 
Paderborn 1971, s. 271.

120  Tamże, s. 123.
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kontrowersje (nazywany też nakazem autentyczności), 3. mobilizowanie ucz-
niów do uwzględnienia własnych interesów i działania na ich rzecz w różnego 
rodzaju sytuacjach politycznych121. Ustalony pod koniec lat 70. Konsensus nie 
stał się aktem prawnym, ale uznawany jest do dzisiaj za normę przez specja-
listów z zakresu edukacji obywatelskiej. Mimo że początkowo odnosił się do 
edukacji szkolnej, szybko został zaadaptowany także w edukacji pozaszkolnej 
dorosłych. 

Druga połowa lat 70. przyniosła w Niemczech Zachodnich kryzys, co wy-
warło także negatywny wpływ na oświatę. Zachwiane zostały pewność i po-
czucie bezpieczeństwa oświaty dorosłych, co w konsekwencji wpłynęło na po-
jawienie się nowych kategorii pedagogicznych, takich jak: subiektywizm czy 
doświadczenie życiowe. Proces kształcenia wzbogacił się o indywidualną re-
fl eksję uczących się oraz kwestie własnej tożsamości i stopnia akceptacji tego, 
co dzieje się wokół122.

W latach 80. w polityce edukacyjnej RFN nastąpiła redukcja odpowiedzial-
ności publicznej oraz wzmocnienie funkcjonalności dalszego kształcenia. Na-
dal zwracano uwagę na „edukację polityczną zorientowaną na uczących się”, 
która nawiązywałaby bezpośrednio do ich zainteresowań. Era ta wiąże się rów-
nież z powstaniem w przestrzeni lokalnej nowych instytucji kształcenia oby-
watelskiego dla osób dorosłych. Z jednej strony przyczynił się do tego opty-
mizm tworzenia związany z tym okresem, z drugiej – nowe ustawodawstwo 
niemieckie dotyczące dalszego kształcenia w krajach związkowych. W obszarze 
edukacji pozaszkolnej powstały wówczas m.in.: centra społeczno-kulturowe, 
instytuty edukacyjne, uniwersytety ludowe, warsztaty i sklepy edukacyjne123. 
A w niektórych landach także organizacje pozarządowe różniące się pod wzglę-
dem dziedzin, sposobów i skali działań, jednoczące się jednak w zrzeszenia 
nazywane organizacjami parasolowymi. Celem nowo powstających instytucji 
było otwieranie się na nowe grupy odbiorców, wychodzenie z propozycjami 
edukacyjnymi do miejsc, gdzie pojawiają się konfl ikty społeczne, aby w ten spo-
sób przyczynić się do poprawy jakości życia osób dorosłych w ich środowisku 
życia. Relewantnym pojęciem stała się integracja; w podstawowym znaczeniu 
odnosiła się ona do łączenia ogólnej, obywatelskiej i zawodowej edukacji oraz 
integracji osób zmarginalizowanych. Lata 80. przyczyniły się także do więk-
szego otwarcia na potrzeby kobiet jako uczestniczek edukacji obywatelskiej 
dorosłych. Do tej pory stanowiły one mniejszość wśród uczestników form in-
stytucjonalnych. Kobiety przestały być postrzegane jako jednostki z defi cytami; 
zaczęto je traktować jako indywidua posiadające mocne strony i kompetentne, 

121  H.-G. Wehling, Konsens a la Beutelsbach? Nachlese zu einem Expertengespräch, w: Das 
Konsensproblem in der politischen Bildung, red. S. Schiele, H. Schneider, Stuttgart 1997, s. 179.

122  E. Przybylska, System edukacji dorosłych w RFN, dz. cyt., s. 64.
123  J. Weinberg, Lernen und politische Bildung im außerschulischen Bildungsbereich – Eine 

Situationsbeschreibung, w: Bundeszentrale für politische Bildung, Schule und Erwachsenenbildung 
(t. 244 Schrift enreihe der Bundeszentrale für politische Bildung), Bonn 1987, s. 82.
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zwracać uwagę na poszerzanie ich świadomości i perspektyw życiowych124. 
W wyniku zwiększającej się liczby edukowanych kobiet nastąpiły zmiany 
w formach nauczania i treściach edukacji obywatelskiej. Obok kognitywnych 
elementów wzmocniono komunikacyjne, emocjonalne i społeczne składniki 
uczenia się, bardziej włączono codzienność uczestników w procesy uczenia się. 
Zdaniem Christiane Schiersmann brak jest zróżnicowania metod nauczania ze 
względu na płeć, lecz pojawiają się strategie, które pomagają kobietom w edu-
kacji, należą do nich125: 

• wspieranie kobiet odnośnie do ich samoświadomości, postrzegania 
własnych kompetencji, formułowania oczekiwań,

• włączanie praktycznych zadań szczególnie przy treściach technicznych, 
• popieranie konkurencyjności w zachowaniach kobiet,
• umożliwienie różnorodnych stylów uczenia się. 
W latach 80. nastąpiło publiczne i polityczne odwrócenie uwagi od edu-

kacji obywatelskiej dorosłych. Z dokumentów związanych z oświatą dorosłych 
wyłania się edukacja obywatelska nie jako samodzielny obszar, lecz jako „spo-
łeczno-polityczne kształcenie” zdegradowane do jednego z tematów w ramach 
ogólnej dalszej edukacji126. Dalsze kształcenie w dużej mierze było traktowane 
jako mechanizm napędzający technologiczne innowacje i dlatego też często 
redukowane wyłącznie do obszaru dokształcania i doskonalenia zawodowego. 
Arbitralnie dążono do realizacji takich celów jak oświecenie i doskonalenie. 
Stworzono rozbudowany obszar kursów dokształcających i przygotowujących 
do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przekwalifi kowania zawodowe-
go, organizowano odczyty oświatowe, warsztaty uczące praktycznych umiejęt-
ności. W takiej sytuacji edukacji obywatelskiej dorosłych zaczęła zagrażać mar-
ginalizacja. W porównaniu z wyraźnym wzrostem liczby kursów zawodowych 
w wielu instytucjach zmalała jednocześnie ilość zajęć programowych związa-
nych z edukacją obywatelską. W wyniku zaistniałych okoliczności podmioty 
zajmujące się obywatelskim kształceniem młodzieży oraz Komisja niemieckich 
miejsc pamięci podpisały apel, w którym podkreślono, iż „edukacja obywatel-
ska musi (…) utrzymać ten sam status, jaki posiada kształcenie zawodowe”127. 
Podejmowanie prób tworzenia projektów integrujących kształcenie zawodowe 
i edukację obywatelską dorosłych w ramach Volkshochschule najczęściej koń-
czyło się niepowodzeniem. W ostatnich latach przed transformacją podejmo-

124  E. Wilhelm, Mädchen und Frauenbildungsarbeit, w: Kritisches Bewusstsein und en-
gagiertes Handeln: zur Geschichte und Aktualität der Landesarbeitsgemeinschaft . Arbeit und 
Leben, red. F.-J. Jelich, Essen 1995, s. 168.

125  C. Schiersmann, Lernen Frauen anders? Geschlechtsdiff erente Aspekte des Sprach- und 
Kommunikationsverhaltens und Konsequenzen für die Weiterbildung, „GDW-Ph”, 24 lipca 1997, 
s. 16 i nast.

126  K. Körber, Inhaltliche Schwerpunkte, w: Politische Erwachsenenbildung, dz. cyt., s. 225.
127  Aufruf zur politischen Bildung im deutsch-deutschen Einigungsprozess, „Volkshochschule 

im Westen” 1990, z. 4, s. 4.
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wano niejednokrotnie debaty na temat roli wychowania do życia w moralności 
i wartościach w edukacji obywatelskiej. 

W NRD natomiast można było zauważyć wzrastający opór „przeciwko zor-
ganizowanemu ubezwłasnowolnieniu i przesadnej opiece”128. W tej sytuacji 
przede wszystkim Kościół ewangelicki zaoferował różnym grupom społecznym 
miejsce i okazję do kształtowania postaw i opinii publicznej oraz rozbudowy 
swojej infrastruktury; w takim charakterze działały ewangelickie Akademie. 
W ten sposób edukacja dorosłych w wielkiej mierze przyczyniała się do upad-
ku autorytarnego reżimu. 

Podsumowując, można stwierdzić, że edukacja obywatelska w Niemczech 
może z dumą spoglądać na swoją historię. Dużym sukcesem zakończyło się 
powiązanie demokratycznego nauczania obywateli z teorią pedagogiczną. Uda-
ła się nie tylko instytucjonalizacja edukacji, ale też udzielono jej wyraźnego 
wsparcia dzięki koncepcjom i teoriom naukowym. Można śmiało stwierdzić, 
że edukacja obywatelska w swojej szkolnej i pozaszkolnej praktyce odegrała 
ważną rolę w zadomowieniu się demokracji na terenie Niemiec. I oczywiście 
podczas gdy w Niemczech Zachodnich zmianę tę dostrzec można stosunkowo 
szybko, to we wschodniej części wyraźne przeobrażenia nastąpiły dopiero po 
upadku muru berlińskiego. Długotrwałe istnienie dwóch państw niemieckich 
o odmiennych systemach zarówno politycznych, jak i gospodarczych miało do-
niosły wpływ na kształtowanie się edukacji obywatelskiej dorosłych.

Przyglądając się tradycjom edukacji obywatelskiej w Polsce i w Niemczech, 
można dostrzec pewne podobieństwa. W obu krajach poszukuje się możliwo-
ści rozpoznawania szans jej społecznego wpływu i wykorzystania ich w trakcie 
codziennego życia w przestrzeni lokalnej. Oba państwa, uprawomocniając jej 
status, dążą do umacniania podstaw demokratycznego porządku i zdobywania 
uprawnień pozwalających na zaangażowanie jak największej liczby obywateli. 

3. Sfera aktywności obywatelskiej w dokumentach 
strategicznych państwa

Biorąc pod uwagę, iż aktywność obywatelska w Polsce ma charakter niszowy 
i doraźny oraz obejmuje tylko mniejszość społeczeństwa, o czym świadczą 
wyniki badań empirycznych129, warto przyjrzeć się, jakie działania podejmuje 

128  H. Wüst, Einsichten in Evangelische Akademiearbeit. Gründung und Entwicklung der 
Evangelischen Akademie in der Kirchenprovinz Sachsen und der Landeskirche Anhalt, Magdeburg 
1994, s. 151.

129  P. Gliński, Trzeci sektor w Polsce. Dylematy aktywności, w: Czy społeczny bezruch? 
O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, red. M. Nowak, M. Nowosielski, 
Poznań 2006, s. 58.
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rząd w celu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i obywatelsko-
ści. Sektor społecznościowy, który ma te same podstawy co społeczeństwo oby-
watelskie, ale tworzy nową jakość zaangażowania na podstawie idei wspólnego 
działania, pojmować można jako nową sferę aktywności obywatelskiej, która 
wyłania się na przestrzeni ostatnich lat130. Pojawienie się tego sektora jest odpo-
wiedzią na potrzeby części osób, które są zainteresowane aktywnością obywa-
telską, ale nie w ramach sformalizowanych. Należy mieć na uwadze, że sektor 
społecznościowy, podobnie jak trzeci sektor, może zasilać państwo w różnych 
obszarach jego funkcjonowania. 

Jednym z dokumentów strategicznych określających kierunki długofalowe-
go rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a tym samym obywatelskości, jest 
w Polsce sektorowa strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W 2005 
roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sformułowało Strategię wspierania 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007–2013 (SWRSO 07–13). Miała 
ona na celu, na tle diagnozy społeczeństwa obywatelskiego, wskazać priorytety 
rozwojowe sektora obywatelskiego. Ponadto stała się również podstawą do opra-
cowania Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie, będącego ope-
racjonalizacją podejmowanych w Strategii kwestii. Ostatecznie SWRSO 07–13 
została zastąpiona przez Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego na lata 2009–2015 (SWRSO 09–15) z 2008 roku131. Jej utworzenie jest wy-
razem systemowego podejścia do modelowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Powodem było dopasowanie jej do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015, 
stworzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przyjętej przez Radę 
Ministrów w listopadzie 2006 roku. 

Na początku listopada 2008 roku rząd podjął ostatecznie uchwałę w sprawie 
przyjęcia Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 
2009–2015. Tym samym Strategia stała się jednym z elementów programowa-
nia strategicznego rozwoju kraju. Zaakceptowanie Strategii poprzedziły kon-
sultacje społeczne z udziałem wszystkich zainteresowanych grup i środowisk 
społecznych. Dokument liczący 65 stron podzielony został na siedem rozdzia-
łów. Pierwszy z nich prezentuje ramy prawne dla realizacji SWRSO na pozio-
mie krajowym i ich zgodność z dokumentami i regulacjami Unii Europejskiej. 
Główne ramy określa tu ustawa z dn. 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 roku, nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 roku 
nr 140, poz. 984). Przepisy ustawy sytuują SWRSO w ramach strategii sekto-
rowej, która jest dokumentem planistycznym opisującym warunki, priorytety 
i kierunki rozwoju w zakresie zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych 

130  A. Zybała, Sektor społecznościowy w dokumentach strategicznych państwa, w: Nieodkryty 
wymiar III sektora. Wprowadzenie do badań nad nowym społecznikostwem, red. S. Mocek, 
Warszawa 2014, s. 26.

131 https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfi les/File/pozytek/SWRSO%202009-2015.pdf 
(dostęp: 12.09.2015).
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oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego. Szczególne 
znaczenie odgrywa zgodność SWRSO ze Strategią Rozwoju Kraju 2007–2015 
(SRK), będącą dokumentem określającym cele polityki rozwoju społeczno-
-gospodarczego oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Główną 
intencją SRK jest podniesienie poziomu i jakości życia obywateli, co wiąże się 
m.in. z lepszym i pełniejszym dostępem do edukacji, zwiększeniem poziomu 
aktywności zawodowej oraz uczestnictwem w demokracji, przynależnością do 
wspólnoty lokalnej umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego i za-
wodowego. Analiza celów SWRSO pozwala zauważyć, że są one spójne z ce-
lami SRK, w tym bezpośrednio z częścią Priorytetu 4. Budowa Zintegrowanej 
Wspólnoty Społecznej i jej Bezpieczeństwa, odnoszącą się do wzmacniania fi -
larów zintegrowanej wspólnoty.

Kolejny rozdział omawianej Strategii to diagnoza stanu społeczeństwa oby-
watelskiego i trzeciego sektora; odnaleźć tu można defi nicje tych znaczących 
pojęć. Z punktu widzenia omawianej tematyki warto przyjrzeć się bliżej ter-
minowi „społeczeństwo obywatelskie” defi niowanemu w różnorodny sposób. 
W Strategii obejmuje on dwa obszary: obywatelską aktywność indywidualną 
oraz grupową. W ramach aktywności grupowej ważne miejsce zajmuje dzia-
łalność organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych, ruchów społecznych 
oraz grup nieformalnych. Indywidualna aktywność dotyczy postaw i świado-
mości obywatelskiej. Znaczna część Strategii została poświęcona szczegółowej 
charakterystyce organizacji pozarządowych pod względem ich liczby, zróżni-
cowania regionalnego, pola działania, zasobów kadrowych, fi nansów, potrzeb 
organizacji ich szerokiej współpracy z administracją publiczną oraz prezentacją 
sektora pozarządowego w Polsce na tle Europy. Opisując zaangażowanie oby-
watelskie, nie sposób nie odnieść się do aktywności indywidualnej. W SWRSO, 
opisując ten aspekt, zwrócono uwagę na przekazywanie 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego, wolontariat w organizacjach pozarządowych 
i organach administracji publicznej różnego szczebla oraz zaangażowanie 
w pracę społeczną. Warto podkreślić, iż w dużej mierze organizacje pożytku 
publicznego są identyfi kowane przez płatników podatku dochodowego głów-
nie poprzez przywilej skorzystania z odpisu 1% podatku. Wydaje się jednak, 
że od czasu wprowadzenia ustawy w 2004 roku umożliwiającej przekazywanie 
podatku na rzecz wybranej OPP, zarówno wiedza obywateli o organizacjach 
pozarządowych, jak i ich relacje z nimi nie uległy znaczącym zmianom. Co 
prawda z roku na rok wzrasta liczba osób wspierających organizacje działające 
dla dobra społecznego, nie zmienia to jednak faktu, iż istnieje też grupa, która 
przyznaje się do braku zaufania do OPP, podając to jako przyczynę braku prze-
kazywania 1% swego podatku. Jedna czwarta badanych przez CEBOS uważa, 
że większość organizacji pozarządowych działa wyłącznie dla własnej korzy-
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ści, a tylko część nastawiona jest na pracę społeczną132. Polaków cechuje więc 
nieufność, a jej poziom jest jeszcze bardziej widoczny w porównaniu z innymi 
nacjami żyjącymi w Europie. 

Ostatnim wyznacznikiem aktywności indywidualnej opisanym w Strategii 
jest zaangażowanie w pracę społeczną. Prezentowane wyniki badań ukazują, iż 
zaangażowanie to ma zarówno coraz mniejszy wymiar społeczny, jak i wyka-
zuje wyraźnie tendencję spadkową133. Rozdział ten kończy prezentacja Indeksu 
Społeczeństwa Obywatelskiego, opisana wcześniej szczegółowo w publikacji 
Stowarzyszenia Klon/Jawor pod tym samym tytułem. Charakteryzuje on struk-
turę społeczeństwa obywatelskiego za pomocą diagramu zawierającego cztery 
specyfi czne wymiary: 

• strukturę, która dotyczy reprezentatywności i zakorzenia społeczeństwa 
obywatelskiego w danej populacji,

• środowisko działań, obejmujące warunki pozwalające na funkcjonowa-
nie społeczeństwa obywatelskiego,

• wartości uwzględniane w ramach sektora obywatelskiego,
• wpływ, czyli rezultaty rzeczywistych działań.
Wyniki Indeksu pokazują, że najmocniejszą stroną sektora pozarządowego 

w Polsce jest wymiar wartości, najsłabiej zaś wypada struktura. Przygotowując 
Strategię, dokonano także analizy zalet i wad społeczeństwa obywatelskiego. 
Uzyskane wyniki analizy SWOT, wskazując na słabe strony polskiego społe-
czeństwa obywatelskiego w odniesieniu do indywidualnej aktywności obywa-
telskiej, zwracają uwagę na niską świadomość obywatelską, uzewnętrznianą 
biernością i brakiem odpowiedzialności za wspólnotę, brak edukacji obywatel-
skiej na szeroką skalę, niski poziom kapitału społecznego mierzony deklaracja-
mi zaufania społecznego do instytucji państwowych. 

Rozdział trzeci Strategii zawiera prognozę trendów rozwojowych społeczeń-
stwa obywatelskiego. Autorzy wyrażają w nim opinię o słabości polskiego spo-
łeczeństwa obywatelskiego i postulują konieczność wzmocnienia jego fi larów 
przez: 

• ustanowienie regulacji prawnych partnerstwa publiczno-społecznego 
z perspektywy nadania inicjatywom obywatelskim nowego znaczenia,

• wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i włączenie ich 
w procesy decyzyjne w obrębie polityk publicznych w ramach koncepcji 
good governance,

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój działalności 
sektora pozarządowego,

132  Nieufni czy zapominalscy? O odpisie podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Komunikat z badań, BS/77/2013, Warszawa, czerwiec 2013.

133  Polacy o swojej aktywności społecznej. Komunikat z badań, BS/20/2008, Warszawa, luty 
2008.
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• wzmocnienie ekonomii społecznej jako kategorii aktywności obywatel-
skiej, utworzenie przez jej podmioty komplementarnego ogniwa w sto-
sunku do podmiotów gospodarczych.

Determinantami potwierdzającymi wystąpienie przewidywanych trendów 
są już istniejące oraz planowane rozwiązania wynikające z przepisów prawa 
i działalności instytucjonalnej. 

Kolejny rozdział omawianej Strategii przedstawia cele, priorytety oraz kie-
runki interwencji SWRO. Podstawowym elementem, a zarazem główną deter-
minantą mającą wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego są aktywni 
i świadomi obywatele zaangażowani w działania na rzecz dobra wspólnego. 
W tym kontekście ważną rolę odegrać powinny struktury państwowe (admi-
nistracji publicznej) oraz skuteczność ich działań. W celu uzupełnienia obrazu 
struktury społeczeństwa obywatelskiego zwrócono uwagę na instytucjonal-
ne i funkcjonalne podłoże integracji społecznej wyrażające się w działaniach 
wspólnotowych opartych na zasadach dialogu i współuczestnictwa oraz zna-
czenie ekonomii społecznej. 

Misją Strategii jest podjęcie działań, które wzmacniałyby podmiotowość 
obywateli i ich wspólnot, czyli umocniły podstawy obywatelskości oraz stwo-
rzyłyby warunki dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Obywa-
telska podmiotowość pojmowana jest tu jako fundament demokracji i rozumia-
na jako względnie trwała zdolność do suwerennych działań. Realizowane cele 
winny więc podnieść poziom uczestnictwa obywateli w kształtowaniu rozwoju 
społecznego, zwiększyć ilość i jakość powstających i istniejących organizacji 
obywatelskich oraz przyczynić się do stworzenia mechanizmów dobrego funk-
cjonowania państwa. Przy tak sformułowanych celach konieczne jest przyjęcie 
priorytetów, które odpowiadałyby potrzebom rozwoju społeczeństwa. W stra-
tegii przyjęte zostały cztery zasadnicze priorytety: 

1. aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne,
2. silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie,
3. rozwój organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecznej,
4. rozwój przedsiębiorczości społecznej. 
W ramach pierwszego priorytetu wyznaczono cztery działania, są to: edu-

kacja obywatelska, aktywizacja obywateli w sprawach publicznych, aktywizacja 
społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych i tworzenie lokalnej infra-
struktury dla działań obywatelskich. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę 
na konieczność wyposażenia obywateli w odpowiednią wiedzę i umiejętności, 
które umożliwią partycypację, a więc na edukację obywatelską. W tym celu 
postuluje się zwiększenie potencjału kadr oraz instytucji zajmujących się rea-
lizacją działań związanych ze wzmacnianiem świadomości obywatelskiej oraz 
programów kształcenia ustawicznego, wspieranie działań na rzecz bezpłatnej 
informacji oraz porad obywatelskich, wzmacnianie partycypacji obywateli 
na szczeblu lokalnym. Aktywizując obywateli w sprawach publicznych, prze-
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widziano wzmocnienie instytucji i form demokracji na poziomie lokalnym, 
wspieranie inicjatyw lokalnych jako sposobu na rozwiązywanie problemów lo-
kalnych, oraz samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych. 
Natomiast aktywizacja społeczności lokalnych powinna być realizowana po-
przez wspieranie partnerstwa publiczno-społecznego, wzmacnianie lokalnego 
kapitału społecznego, rozumianego jako suma zaufania społecznego do insty-
tucji państwowych i zaufania pomiędzy instytucjami publicznymi i obywatel-
skimi oraz wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kultu-
rowego i podtrzymywanie tradycji narodowej. Ostatnim działaniem w ramach 
pierwszego priorytetu jest tworzenie lokalnej infrastruktury sprzyjającej dzia-
łaniom obywateli. W szczególności chodzi tu o sprzyjanie rozwojowi inicjatyw 
lokalnych w zakresie tworzenia ośrodków aktywizacji społeczno-kulturalnej 
w postaci doradztwa, wspieranie dostępu do nowych technologii i zapewnienie 
dostępu do informacji oraz wspieranie działań zwiększających zaangażowanie 
obywateli w rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych. 

Priorytet drugi grupuje działania związane z silnymi organizacjami poza-
rządowymi w dobrym państwie. Poczynania te koncentrują się na wspieraniu 
rozwoju personelu, członków, zaplecza badawczego i eksperckiego trzeciego 
sektora, inicjatyw samoregulujących jego działalność, a także wzmocnieniu 
równowagi fi nansowej i organizacyjnej, zwłaszcza w zakresie fi nansowania 
inicjatyw obywatelskich. Dodatkowo postanowiono wypracować ogólnopolski 
system wsparcia dla organizacji pozarządowych i wzmocnić procesy integracji 
trzeciego sektora, m.in. poprzez federalizację organizacji. Istotnym działaniem 
jest też promocja dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej 
poprzez wsparcie procesów instytucjonalizacji tego dialogu i integracji go z dia-
logiem społecznym. 

Kolejny priorytet Strategii kładzie nacisk na zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu poprzez wzmacnianie roli rodziny i wspólnoty lokalnej oraz akty-
wizację osób zagrożonych wykluczeniem. W tym celu należy ułatwić dostęp 
zarówno do edukacji formalnej i nieformalnej, jak i ochrony zdrowia, zapewnić 
przynajmniej podstawowe warunki życia, oraz ułatwić readaptację i resocja-
lizację w społeczeństwie osobom opuszczającym różnego rodzaju placówki. 
Realizacja tych działań może zostać wsparta poprzez tworzenie warunków dla 
podejmowania współpracy osób, organizacji i instytucji działających na rzecz 
integracji społecznej. 

Czwarty priorytet koncentruje się na rozwoju przedsiębiorczości społecznej, 
dzięki tworzeniu warunków do realizacji programów wspierania zatrudnienia 
osób w organizacjach trzeciego sektora, czyli umożliwieniu sektorowi stania się 
znaczącym podmiotem tworzącym miejsca pracy. Przewidziano też programy 
zatrudnienia socjalnego w ramach aktywności sektora pozarządowego w spół-
dzielniach socjalnych i w Centrach Integracji Społecznej, wspieranie ekonomii 
społecznej już na etapie edukacji szkolnej, tworzenie platform wymiany do-
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świadczeń, podnoszenie znaczenia spółdzielczości mieszkaniowej jako ważne-
go aspektu w zakresie realizacji zadań dobra wspólnego. Nie zapomniano także 
o konieczności wspierania odpowiedzialności biznesu jako nowoczesnej formy 
współpracy przedsiębiorstw i sektora trzeciego.

Wszystkie działania wpisujące się w priorytety Strategii uwzględniają istot-
ne znaczenie obywateli w tworzeniu ładu społecznego. Dotyczy to w szczegól-
ności wzmacniania i sukcesywnego wsparcia jednostek i grup w kształtowaniu 
swoich warunków życia i poprawie ich jakości. 

W rozdziale piątym zaprezentowano dość ogólnie ramy fi nansowe Strategii, 
wskazując jako źródło fi nansowania zarówno środki krajowe, związane z bu-
dżetem państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak i zagraniczne, pozy-
skiwane z Unii Europejskiej. 

Rozdział szósty ukazuje system realizacji Strategii, wyznaczając jako pod-
mioty zaangażowane w realizację organizacje pozarządowe oraz wszystkie 
szczeble administracji publicznej. Uwzględniono tu także system monito-
rowania, zobowiązując odpowiedniego ministra do składania sprawozdania 
z wdrażania Strategii z dwóch minionych lat. Sprawozdanie takie przygotowane 
zostanie m.in. na podstawie informacji zebranych przez MPiPS i zawierać bę-
dzie analizę zrealizowanych przedsięwzięć wraz z zaleceniami na kolejny okres. 
Uwzględniając rekomendacje, przewidziano aktualizowanie Strategii przynaj-
mniej raz na cztery lata. 

W ostatnim rozdziale opisano wskaźniki realizacji Strategii, które pozwalają 
na monitorowanie realizacji zadań. Po nim w zakończeniu czytamy, iż Strategia 
rozpoczyna proces tworzenia ideowych i programowych treści służących po-
wstawaniu dobrego, czyli sprawnego, przejrzystego i sprawiedliwego państwa 
o obywatelskiej orientacji. 

Podsumowując analizę Strategii, należy stwierdzić, że jest to dokument 
związany z procesem planowania strategicznego uwzględniający istotny aspekt 
społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest kapitał społeczny. Wyraźnie podkre-
śla to dyrektywę do jego rozwoju poprzez współpracę administracji publicz-
nej, organizacji społecznych i mieszkańców. Poprzez angażowanie obywateli, 
wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych autorzy Strategii starają się 
budować odpowiedzialność społeczną i zwiększać zaangażowanie w procesy 
projektowania rozwoju lokalnego. Wspieranie podmiotów ekonomii społecz-
nej jako priorytetowe zadanie także pozytywnie wpływa na wzrost kapita-
łu społecznego i budowanie demokracji uczestniczącej, a w konsekwencji na 
integrację społeczności lokalnych. Niezwykle ważnym zadaniem Strategii jest 
upowszechnianie i kształtowanie prawdziwego wizerunku organizacji pozarzą-
dowych w świadomości społecznej. Być może dlatego, iż do niedawna to one 
stanowiły podstawowy atrybut społeczeństwa obywatelskiego. Jednak obecnie, 
w dobie zmian społecznych w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, można 
dostrzec przestrzeń niesformalizowanych aktywności obywateli. W Strategii 
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odnotowano istnienie tego sektora działań i wskazano na potencjalne możliwo-
ści oddziaływania obywateli na decyzje publiczne. Wydaje się jednak, że wie-
le zawartych w niej postulatów pozostaje jedynie w sferze postanowień, które 
w rzeczywistości nie są realizowane. 

Pewne jest też, że w interesie państwa winno leżeć wspieranie inicjatyw 
obywatelskich stwarzających szanse na budowanie prawdziwej obywatelskości. 
W związku z tym umożliwianie przez władze regulacji tego obszaru działań 
wydaje się jak najbardziej zasadne. Niektórzy są jednak zdania, że trzeba „stłu-
mić dążenia do przeregulowania tej sfery”134. Animowanie obywatelskości wy-
maga przede wszystkim działań edukacyjnych, nastawionych na kształtowanie 
wiedzy i postaw, które mogłyby ułatwić funkcjonowanie uwzględniające cele 
społeczne. 

4. Edukacja obywatelska dorosłych w Polsce 
i w Niemczech w świetle zmiany paradygmatycznej

O tym, że edukacja obywatelska dorosłych jest współcześnie coraz ważniej-
sza, nie trzeba nikogo przekonywać. Obywatele, od początku lat 90. XX wieku, 
współdziałają w kształtowaniu polityk publicznych i sfera publiczna w coraz 
większym stopniu zarządzana jest przy ich współudziale. Dostrzegli oni bo-
wiem, że ofi cjalny udział w wyborach w istocie daje mało realny wpływ na po-
lityki oddziałujące na ich codzienne życie. Decentralizacja funkcji społecznych 
państwa prowadzi do większej samoorganizacji społeczności lokalnych, stwa-
rzając obywatelom realną szansę na udział w procedurach decyzyjnych inicjo-
wanych przez władzę publiczną w sprawach, które dotyczą ich pośrednio lub 
bezpośrednio. Aby jednak partycypacja społeczna miała miejsce, należy od-
powiednio przygotować dorosłych do pełnienia roli świadomych uczestników 
życia publicznego i temu właśnie służy edukacja obywatelska. Stymulowanie 
kompetencji poprzez edukację dorosłych pomaga im lepiej odnaleźć się w ota-
czającej rzeczywistości i stać się uczącymi się podmiotami. Fakt ten wskazuje na 
znaczenie edukacji obywatelskiej dorosłych w codziennym życiu. Zasadniczym 
czynnikiem inicjującym współpracę jest posiadanie wiedzy, która wpływa na 
podniesienie poziomu decyzyjności obywateli. Jej defi cyt powoduje brak zain-
teresowania partycypacją na poziomie lokalnym. Z punktu widzenia obywateli 
partycypacja jest możliwością pozyskania jeszcze większej wiedzy dotyczącej 
działań władzy i administracji publicznej oraz uczenia się dialogu z władzą 

134  G. Makowski, Socjologiczno-prawne uwarunkowania nieformalnych inicjatyw obywatelskich, 
w: Nieodkryty wymiar III sektora. Wprowadzenie do badań nad nowym społecznikostwem, red. 
S. Mocek, Warszawa 2014, s. 68.
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i innymi członkami społeczeństwa135. Uczenie to ma charakter naturalny i jest 
nieodzownym elementem aktywnego uczestnictwa. Przyjmując inny punkt 
widzenia, tj. patrząc ze strony instytucji publicznych, partycypacja obywatel-
ska stwarza szanse na edukowanie obywateli, a dzięki temu na ich aktywiza-
cję w sferze publicznej, umożliwia zdobycie wiedzy o potrzebach i problemach 
społecznych. Środowisko uczenia pozwala czerpać zyski zarówno obywatelom, 
jak i władzy. Z perspektywy obu stron ma miejsce proces uczenia się i każdy 
z uczestników może odnaleźć dzięki niemu swoje mocne strony.

Przyjmując, że edukacja obywatelska dorosłych jest niekończącym się 
procesem, który dokonuje się przez całe życie jednostki, trzeba też uznać, że 
wiedza, postawy i kompetencje nie są dane raz na całe życie, lecz podlegają 
nieustannym przekształceniom. Zmianom ulega nie tylko poziom wiedzy, ale 
także forma, dzięki której uczenie się odbywa. Można śmiało za Kurtem Von-
negutem powiedzieć, że wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na 
świecie136. Nie bez znaczenia pozostaje także poziom umiejętności, który po-
zwala na skuteczne i efektywne osiągnięcie zamierzonych celów. 

Paradygmatyczne przesunięcie w edukacji przyczyniło się do postrzegania 
instytucji edukacyjnych jako organizacji uczących się, w których proces ucze-
nia się wspierany jest przez środowisko organizacji. Widać zatem, że zmienił się 
sposób opisu tworzenia doświadczeń edukacyjnych. Wiele instytucji uznaje się 
za organizacje uczące się, choć w rzeczywistości są organizacjami nauczającymi 
ze sztywnymi strukturami. Przyjmując zaś, iż organizacjami uczącymi się stają 
się wszystkie „społecznie zinstytucjonalizowane praktyki społeczne”137, warto 
przyjrzeć się bliżej temu procesowi uczenia się. Organizacje uczące się będą 
tu rozumiane m.in. jako ruchy społeczne, społeczności lokalne, nieformalne 
grupy obywateli i stowarzyszenia. 

Pojęcie „organizacyjnego uczenia się” jest używane powszechnie, nadal jed-
nak, ze względu na swoją wielowątkowość, pozostaje niedookreślone. Naukowe 
rozważania związane z tematyką organizacyjnego uczenia się zostały zapocząt-
kowane w kręgu anglosaskim już w latach 60. XX wieku. W latach 1960–1980 
rozwój teorii organizacyjnego uczenia się dotyczył tylko relatywnie małej grupy 
ekspertów138. Koniec lat 80. i lata 90. zmieniły całkowicie sytuację; wówczas 
to upowszechniono to pojęcie, a duże zainteresowanie tego rodzaju uczeniem 
pojawiło się także w praktyce. Dyskurs naukowy odnoszący się do organiza-
cyjnego uczenia się dotyczy tego, jak organizacje powinny radzić sobie z prze-
obrażeniami, jak dopasować się do zmieniających się wymagań otoczenia, jak 
poprawić swoją wydajność i doskonalić się. W centrum uwagi znajduje się cel, 

135  T. Schimanek, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Warszawa 2015, s. 8.
136  K. Vonnegut, Kocia kołyska, tłum. L. Jęczmyk, Warszawa 1994.
137  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, dz. cyt., s. 182.
138  D. Gierszewski, Organizacyjne uczenie się – między teorią a praktyką. Stan i perspektywy 

dyskursu na temat organizacyjnego uczenia się w Niemczech, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 2, 
s. 95–107.
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który określić można by jako poprawę zbiorowej praktyki działania w kon-
tekście „organizacji”. Dla organizacji istotne jest zrozumienie sił działających 
w środowisku i oddziałujących na organizację. Współcześnie organizacje, jako 
systemy otwarte, poddawane są silnym wpływom otoczenia i aby rozwijać się 
i przetrwać, muszą dostosować się do szybko zmieniających się potrzeb. Uczenie 
zatem łączy w sobie procesy tworzenia, dokonywania przeobrażeń, doskonale-
nia i potwierdzania schematów. Rolf Arnold twierdzi, że organizacyjne uczenie 
się jest w obliczu powiązania aktywnej wiedzy członka organizacji skierowane 
na andragogiczne pytanie o możliwość transformacji znaczeń, doświadczeń 
i kompetencji139. Podobnie jak Peter Senge, koncentruje się on na zainicjowaniu 
procesów uczenia się, które umożliwiają członkom organizacji wytworzenie 
własnych sposobów postrzegania świata i wypróbowanie alternatywnych syste-
mów postrzegania. W organizacyjnym uczeniu się chodzi o zmianę potencjału 
pozwalającego na rozwiązywanie problemów w kontakcie z samym sobą oraz 
z otoczeniem140. Zasadniczy punkt ciężkości tej koncepcji koncentruje się na 
zmianie ogólnych warunków determinujących tworzenie wartości, procesach 
zarządzania organizacją oraz wspieraniu uczenia się. Warunki te z kolei tworzą 
strukturę, która pozwala na spożytkowanie obecnych umiejętności członków 
organizacji i wykorzystanie ich w przyszłości. Skutkiem uczenia się są zmiany, 
a właściwie dwa ich rodzaje. Jedne dostrzegalne są w działaniach (behawioral-
ne), drugie w sposobach defi niowania, strategiach (kognitywne). Zasadniczo 
rozróżnia się dwa typy takiego uczenia się: pierwszym typem jest adaptacyjne 
uczenie się, nazywane także uczeniem się niższego stopnia lub pojedynczą pętlą 
uczenia się141. Opiera się ono na zwykłej modyfi kacji działań. Drugim typem 
jest uczenie się wyższego stopnia, nazywane uczeniem się transformatywnym, 
czy podwójną pętlą uczenia się. Dotyczy ono zasadniczych zmian w myśle-
niu, prowadzi do zmian wartości i postrzegania otoczenia. Niektórzy z auto-
rów wprowadzają jeszcze jeden dodatkowy poziom uczenia się, a mianowicie 
deutero-learning, czyli uczenie się uczenia się w pojedynczej i podwójnej pętli. 
Termin ten rozumiany może być na trzy sposoby, jako: 1. nabywanie umiejęt-
ności uczenia się niższego i wyższego poziomu, 2. metanauczanie, czyli refl ek-
sja i kontrola nad własnym procesem uczenia się, 3. instytucjonalizacja procesu 
organizacyjnego uczenia się142. 

Przyglądając się koncepcjom organizacyjnego uczenia się, można wyróżnić 
kilka głównych aspektów, wokół których się one koncentrują: 

139  Tamże.
140  H. Geißler, Vom Lernen in der Organisation zum Lernen der Organisation, w: Die lernende 

Organisation – Konzepte für eine neue Qualität der Unternehmensentwicklung, red. T. Sattelberger, 
Wiesbaden 1991.

141  C. Argyris, Organizational Learning, Oxford 1999.
142  A. Balcerak, Symulacja przy wspomaganiu i badaniu uczenia się organizacyjnego, „Pra-

ce Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały” 
2006, t. 80, nr 22, s. 161–180.
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• aspekt podmiotowy, związany z tym, kto jest uczestnikiem procesu ucze-
nia się? – jednostka, grupa czy organizacja,

• aspekt wynikowy, wyznaczany poprzez rezultat uczenia się, zaistnienie 
zmiany w zachowaniu lub w obszarze poznawczym jednostki,

• aspekt procesowy, określający, jakie procesy kształtują organizacyjne 
uczenie się.

Władze oświatowe coraz częściej podejmują działania zmierzające do 
wspierania procesu uczenia się w szerszych strukturach społecznych, takich 
jak: zespoły, grupy i organizacje, ciągle wzrasta też znaczenie organizacyjnego 
uczenia się. Mimo iż w ramach andragogiki pojawiły się liczne prace z zakre-
su organizacyjnego uczenia się, problematyka ta wciąż jeszcze jest stosunkowo 
nowa i wymaga wypracowania spójnej terminologii143. Badania organizacji to 
bardzo młoda dziedzina badań; zaczyna się stopniowo szukać dla nich miejsca 
w ramach m.in. pedagogiki organizacji (Organisationspädagogik)144. Michael 
Göhlich uważa, że badania organizacji wymagają stworzenia pedagogicznej te-
orii organizacji. Obecnie w naukach o wychowaniu coraz bardziej widoczne 
jest zainteresowanie różnego typu organizacjami. Göhlich twierdzi, że zadecy-
dowały o tym dwa czynniki zewnętrzne: 1. ekonomizacja, która od początku lat 
90. wywiera duży nacisk na instytucje pedagogiczne, starając się doprowadzić 
do ich reorganizacji, oraz 2. zmiana koncepcji rozwoju organizacji w interdy-
scyplinarnym dyskursie lat 90., na rzecz koncepcji organizacyjnego uczenia się. 

Współczesne organizacje uczące się, jako systemy otwarte i o elastycznej 
strukturze organizacyjnej, cechują się wrażliwością na zmiany w środowisku, 
wykazują łatwość antycypowania przyszłych problemów, potrzeb oraz zmian, 
potrafi ą dokonać krytycznej analizy własnego funkcjonowania. Przyglądając 
się edukacji obywatelskiej dorosłych, można zauważyć, iż początkowo jej twór-
cy w nikłym stopniu zareagowali na paradygmatyczną zmianę i na przejście 
„od nauczania do uczenia się”. Otwarcie ufali instytucjonalnemu systemowi 
formalnej edukacji dorosłych, akceptując równocześnie przyświecającą mu 

143  H. Geißler, Organisationspädagogik, München 2000; H. Geißler, Ch. Heidsiek, Grundla-
gen des organisationalen Lernens, Kaiserslautern 2010; M. Göhlich, Pädagogische Organisations-
forschung. Eine Einführung, w: Pädagogische Organisationsforschung, red. M. Göhlich, C. Hopf, 
I. Sausele, Wiesbaden 2005, s. 9–24; M. Göhlich, R. Tippelt, Pädagogische Organisationsforschung, 
„Zeitschrift  für Pädagogik” 2008, z. 5, s. 633–636; M. Göhlich, Organisationspädagogik als Th eo-
rie, Empirie und Praxis, w: Organisationslernen im 21. Jahrhundert, red. Ch. Heidsiek, J. Petersen, 
Frankfurt am Main 2010, s. 29–39; D. Behrmann, Professionalisierung und Organisationsentwick-
lung, Bielefeld 2004; T.C. Feld, Volkshochschulen als „lernende Organisationen”: Entwicklung eines 
Anforderungsprofi l unter Berücksichtigung theoretischer Ansätze organisationalen Lernens sowie ei-
ner innerorganisationalen und einer außerorganisationalen Perspektive, Hamburg 2007; O. Schäff -
ter, Organisation, w: Wörterbuch Erwachsenenpädagogik, red. R. Arnold, S. Nolda, E. Nuissl, Bad 
Heilbrunn 2001, s. 243–246; A. Schroer, Change Management Pädagogischer Institutionen, Hems-
bach 2004.
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ideę kształcenia ustawicznego145. Sądzili, że zdobyte kwalifi kacje formalne sta-
nowią jeden z najważniejszych komponentów tworzących kapitał ludzki, któ-
ry decydować będzie o prawidłowym rozwoju i przyczyni się do podniesienia 
jakości życia. Sens edukacji dorosłych, postrzegany w praktykach oświecania 
społeczeństwa oraz przygotowaniu kadr na rynek pracy, dostrzegano w kształ-
ceniu i instytucjonalizacji uczenia się jako instrumencie „upełnomocniania 
dorosłego”146. Jednak wiedza i umiejętności nie tworzą jeszcze wysokiej jakości 
kapitału ludzkiego; uwzględnić tu należy także predyspozycje osobowościowe. 
Jednocześnie warto zaznaczyć, że wiedza ludzka ma charakter kolektywny, gdyż 
rozwój myślenia ludzkiego toczy się pod dyktando działania kolektywnych sił 
życia sterujących masami147. Te „życiowe siły” mają swoje źródło w zbiorowej 
woli grupy oraz w wyznaczonych przez tę wolę perspektywach poznawczych, 
w których człowiek jedynie uczestniczy. O przynależności do grupy decyduje 
umiejętność postrzegania rzeczywistości, zgodnie z interpretacją wypracowaną 
przez grupę. Karl Mannheim, analizując tworzenie się wiedzy, podkreśla zna-
czenie „kooperatywnego procesu zbiorowego”148, a szczególną uwagę poświęca 
ateoretycznej wiedzy pragmatycznej nabywanej w praktyce codziennego życia, 
opartej na doświadczeniu, działaniu i przeżywaniu. Wspólnota wiedzy tożsama 
jest dla niego ze wspólnotą przeżywania. 

W dyskursie edukacyjnym można dostrzec wyraźnie kwestie związane 
z uczeniem się dorosłych w obrębie lokalnej wspólnoty, w najbliższym środo-
wisku życia. Andragogiczne znaczenie wspólnoty czyni z niej miejsce uczenia 
się, obszar, który daje początek doświadczeniom i interpretuje możliwości do-
rosłych w kontakcie z tymi doświadczeniami. Inny wątek dyskursu pojmuje 
środowisko życia jako miejsce kształtowania tożsamości i wytwarzania społecz-
nego kapitału149. Wiąże się to z tworzeniem więzi, z aranżowaniem współpra-
cy z innymi, podejmowaniem wspólnych działań na rzecz innych z zamiarem 
osiągnięcia zbieżnych celów. Także Malewski uważa, że zdobywanie wiedzy 
(uczenie się) jest pochodną aktywnego uczestnictwa w lokalnych praktykach 
społecznych150. Ten świat cennych społecznie praktyk ustawicznie kształtuje 
więc tożsamość człowieka dorosłego. W dyskursie edukacyjnym zauważalne 
jest przeniesienie punktu ciężkości z procesów nauczania na procesy uczenia 
się osób dorosłych. W konsekwencji bardziej zaczyna się akceptować samo-

145  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, dz. cyt., s. 175.
146  A. Jurgiel-Aleksander, Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej, dz. cyt., 

s. 31.
147  K. Mannheim, Ideologia i utopia, w: Problemy socjologii wiedzy, red. A. Chmielnicki, 

S. Czerniak, J. Niżnik, S. Rainko, Warszawa 1985, s. 359.
148  Tenże, Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Warszawa 2008, s. 59.
149  E. Kuratowicz, O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi 

dorosłych, Wrocław 2007.
150  Por. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, dz. cyt., s. 177.
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dzielność dorosłych, różnorodność miejsc uczenia się i branie na siebie odpo-
wiedzialności o wyborze ścieżek edukacyjnych. 

Uzasadniając szanse rozwojowe edukacji obywatelskiej dorosłych, w para-
dygmatycznej perspektywie zakreślonej przez proces całożyciowego uczenia 
się, trzeba przyznać, że są one nieograniczone. Również otaczająca nas rze-
czywistość ukazuje, że wraz z ewolucją obywatelskości i demokracji powinna 
rozwijać się także edukacja obywatelska151. Edukacja ta z całą pewnością winna 
wspomagać jednostkowy rozwój. A jej zasady muszą być nieustannie adapto-
wane do zmieniających się okoliczności, aby były adekwatne wobec wymogów 
ponowoczesnego świata. Wiąże się z tym także heterogeniczność edukacji oby-
watelskiej, która w pluralistycznym społeczeństwie napotyka nowe zjawiska, 
takie jak imigracja czy napięcia i konfl ikty kulturowe, spowodowane chociażby 
odmiennością religijną. Poradzenie siebie z nimi wymaga otwarcia, spojrzenia 
z innej perspektywy oraz głębszej refl eksji. Konieczne jest włączenie imigrantów 
w systemy edukacyjne i w życie społeczności lokalnych, istotne jest przekazanie 
im wiedzy o zasadach życia społecznego w danym kraju. Ważną rolę odgry-
wać tu może lokalna edukacja obywatelska dorosłych, jako pomoc w procesie 
integracji społecznej. Jej lokalność jest związana z najbliższym otoczeniem/
miejscem zamieszkania. Aby edukacja taka była skuteczna, winna bazować na 
lokalnych zasobach, rozbudowanych sieciach społecznych i instytucjonalnych. 
W tym celu potrzebne są osoby w społeczności lokalnej posiadające kompeten-
cje do tego, aby właściwie organizować i wdrażać integrację społeczną. 

Zrozumienie pluralistycznych zjawisk pozwala na uczenie się w społeczno-
-politycznej przestrzeni dnia codziennego. Takie uczenie się w społecznościach 
lokalnych, pojmowanych często jako organizacje uczące się, daje możliwość 
zaspokojenia własnych aspiracji i potrzeb oraz realizację pasji i zainteresowań. 
We współczesnej andragogice można zauważyć, iż zmianie ulegają praktyki 
społeczne jako praktyki uczenia się, w których odchodzi się od instytucjonalne-
go osadzenia uczenia na rzecz opisu różnych praktyk w lokalnych wspólnotach, 
które uświadamiają dorosłym ich możliwości i ograniczenia i pozwalają uczyć 
się poprzez doświadczenie. 

Tymczasem od 1989 roku wyzwaniem dla edukacji obywatelskiej w Niem-
czech stało się szczególne, dziejowe wydarzenie polityczne, jakim było ponow-
ne zjednoczenie Niemiec. Niemcy z 80 mln mieszkańców stały się największym 
państwem Europy. W rzeczywistości nie oznaczało to prawdziwej konsolidacji, 
a raczej zagrożenie równowagi sił między Zachodem a blokiem komunistycz-
nym. Wiele osób straciło pracę, a gospodarka NRD odradzała się bardzo wolno, 
dlatego też mieszkańcy nowych landów z chęcią wracali myślami do poprzed-
niej sytuacji i czasów komunizmu. Remedium na pokonanie widocznych róż-
nic między Wschodnimi i Zachodnimi Niemcami dostrzeżono w kopiowaniu 

151  B. Barber, Edukacja obywatelska w świecie radykalnej nierówności, technologii cyfrowych 
i globalnej współzależności, w: Edukacja obywatelska w działaniu, dz. cyt., s. 173. 
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i powielaniu wzorów i zaleceń przydatnych już w landach zachodnich152. Pro-
ces scalania dwóch organizmów przebiegał nieudolnie i prowadził do niezado-
wolenia obu stron. Bez wątpienia miał na to wpływ sam proces transformacji; 
strategia zjednoczeniowa była zbyt pochopna, niespójna i zawierała elementy 
iluzji153. Obywatele Niemieckiej Republiki Demokratycznej musieli skonfron-
tować się z innym, obcym światem. W wielu przypadkach doszło do szoku kul-
turowego, który uwidocznił dystans i odrębności między oboma państwami. 
W 1992 roku 70% osób zamieszkujących Niemcy Wschodnie twierdziło, że 
między nimi a obywatelami RFN przeważają różnice, na odmienność wskazy-
wało też 52% Niemców Zachodnich154. 

Mimo upływu czasu przeświadczenie Niemców zmniejszyło się tylko nie-
znacznie. Wyniki badań z 2009 roku potwierdzają, że nadal 63% mieszkańców 
byłych landów wschodnich uważało, że między nimi a mieszkańcami z Zacho-
du istnieją pokaźne różnice. Był to dla mieszkańców landów wschodnich czas 
wzmożonej edukacji i licznych zmian w sferze świadomości społecznej. W tym 
okresie, obok pracy zorientowanej na animowanie aktywnych działań w środo-
wisku, pojawiała się też idea kooperacji różnych instytucji edukacyjnych z gru-
pami migrantów i innymi grupami miejskimi. Wówczas też rozwinęły się nowe 
formy partycypacji obywateli w działaniach w społeczności lokalnej155. Rozpo-
częła się faza, w której na nowo przystąpiono do defi niowania wkładu edukacji 
obywatelskiej w budowanie demokracji i konstytuowanie jej struktur społecz-
nych. W ten sposób wyznaczono edukacji istotną rolę pomocową w stosun-
ku do nowych krajów związkowych (praktyczna pomoc życiowa, wspieranie 
w poszukiwaniu nowych orientacji i dążeń do samostanowienia). Podstawowe 
zadanie, jakie pojawiło się w tym czasie, związane było z możliwością przenie-
sienia sprawdzonych już na Zachodzie form edukacji obywatelskiej dorosłych 
do nowych krajów związkowych. 

Począwszy od 1990 roku, we wszystkich nowych krajach związkowych 
utworzono krajowe koła robocze Stowarzyszenia „Praca i życie”156, które po-
wstało tuż po II wojnie światowej z inicjatywy związków zawodowych i uni-
wersytetów powszechnych. Stowarzyszenie miało wspierać proces demokra-
tyzacji kraju, obejmując sferę życia publicznego, poprzez stworzenie podstaw 
„do krytycznego i świadomego udziału jednostek w życiu społecznym”157. Po 

152  H. Solarczyk, Andragogika w Niemczech, dz. cyt., s. 57.
153  A. Wolff -Powęska, Problem niemiecki po zjednoczeniu, Poznań 2000, s. 55.
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zjednoczeniu Niemiec zadania te okazały się znów aktualne i autentycznie po-
trzebne. Z czasem można było zauważyć rosnącą aktywność wspólnot robo-
czych na terenie Niemiec Wschodnich; począwszy od 1995 roku, regularnie 
zwiększano środki na wspieranie aktywności w nowych krajach związkowych, 
a w 1996 roku, wschodnie wspólnoty robocze włączyły się nawet w realizację 
programu edukacji politycznej dla obcokrajowców, głównie przesiedleńców 
i uchodźców158. Kolejnym ważnym działaniem było przyjęcie w latach 1992–
1994 w czterech nowych krajach związkowych, z wyjątkiem Saksonii, uchwał 
dotyczących oświaty dorosłych lub dalszego kształcenia i doskonalenia zawo-
dowego. Były to postanowienia tożsame z tymi obowiązującymi na terenie Nie-
miec Zachodnich159. 

W dyskursie o uczeniu się dorosłych pojawiło się zagadnienie „czynnika 
subiektywnego” w ramach edukacji obywatelskiej. Zdaniem wielu ekspertów 
edukacja obywatelska dorosłych znalazła się pomiędzy orientacją społecznoś-
ciową a subiektywną160. Światło dzienne ujrzały dwa aspekty: jeden z nich był 
związany z przebiegiem procesu kształcenia i pytaniem o to, czy krytycznie 
ustrukturalizowany intelekt (zdolność osądu) powinien mieć pierwszeństwo, 
lub też czy wszystkie źródła zdobywania wiedzy i doświadczeń (obok racjo-
nalno-intelektualnych także intuicyjno-asocjacyjne, fi zyczne i medytacyjne) są 
względem siebie równowartościowe. Drugi aspekt uwzględniał pojawienie się 
sporów dotyczących kwestii treści kształcenia, tego, co jest bardziej obciążone 
polityką i warte podkreślenia, „ja” czy system, dzień powszedni czy struktura, 
świat życia czy utopia, pewność siebie czy kolektywna solidarność? 

Pojęciami, które odegrały istotną rolę w dyskusjach edukacyjnych w latach 
90., stały się różnica i pluralizm oraz tendencja do globalizacji161. Ten pluralizm 
środowiska wpłynął bezpośrednio na propozycje i zapotrzebowanie w ramach 
dalszej edukacji. Począwszy od 1992 roku, dostrzegalna jest stabilizacja kierun-
ku zmian i przyśpieszenie ich tempa162. Rozpoczęto działania związane z inten-
syfi kacją integracji europejskiej i podjęto dyskusję o rozszerzeniu jej w kierun-
ku Europy Wschodniej. W tym okresie upadł też Związek Radziecki i powoli 
zaczął kształtować się nowy ład polityczny, który obalił i uporządkował na nowo 
dotychczasowy program edukacji obywatelskiej. Systematycznie wzrastało pole 
zadań dla edukacji obywatelskiej dorosłych i tym samym następowało wyraźne 
ponowne upolitycznienie edukacji obywatelskiej. Do tego dołączył jeszcze ros-
nący multikulturalizm tematów i osób uczestniczących w edukacji dorosłych. 
W celu zapewniania jakości i jej gwarancji rozpoczęto też dyskusje na temat 
wysokowartościowego „produktu procesu kształcenia”, jaki może zaoferować 

158  E. Przybylska, System edukacji dorosłych w RFN, dz. cyt., s. 232.
159  K.P. Hufer, Historische Entwicklungslinien, dz. cyt., s. 103.
160  Tamże, s. 104.
161  H. Siebert, Erwachsenenbildung…, dz. cyt., s. 76.
162  K. Körber, Inhaltliche Schwerpunkte, w: Politische Erwachsenenbildung, dz. cyt., s. 232.
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klientom edukacja obywatelska dorosłych163. Tutaj pojawiło się z kolei pytanie, 
czy jakość i sukces są czynnikami konkretnymi (mierzalnymi) w edukacji oby-
watelskiej164. 

W praktyce oświatowej w latach 90. pojawiały się obawy o przyszły stan 
edukacji obywatelskiej związane bezpośrednio nie tylko z kwestiami budżeto-
wymi, ale także z niską frekwencją na zajęciach w ramach instytucjonalnych 
działań edukacji obywatelskiej dorosłych. Już w 1986 roku Związek Niemie-
ckich Centrów Edukacyjnych (Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten – AdB) 
zwracał uwagę na instrumentalizację dalszego kształcenia. W 1988 roku Ko-
misja Kształcenia Obywatelskiego (Arbeitsausschuß für politische Bildung) 
przewidywała, że edukacja obywatelska pozostaje w tyle z powodu niewystar-
czającego fi nasowania przez państwo; w 1996 roku AdB165 ostrzegała ponownie 
przed zagrożeniem, jakie stoi przed pozaszkolną edukacją obywatelską doro-
słych. Wskazywała na zaprogramowany koniec pluralistycznej edukacji oby-
watelskiej w ramach fi nansowania na wolnym rynku166. W 1995 roku w debacie 
publicznej pojawił się Apel z Darmstadt (Darmstädter Appell), który akcentował 
konieczność wspierania aktywnej roli i zaangażowania obywatelskiego w de-
mokracji167. Przygotowany on został przez grupę ekspertów oraz naukowców 
zajmujących się dydaktyką i dotyczył w głównej mierze edukacji obywatelskiej 
realizowanej na terenie szkół. W Apelu zwrócono uwagę na to, że aby pełnić 
rolę aktywnego obywatela, konieczne są różnorodne kompetencje, wśród nich 
m.in. wiedza (o społeczeństwie, systemie politycznym i jego instytucjach, pro-
cesach i demokratycznych zasadach), postawy (gotowość życia w pluralistycz-
nym społeczeństwie, w obliczu różnorodnych opinii, udziału w rozstrzyganiu 
konfl iktów, akceptowania kompromisów) i umiejętności (wspólnego rozwiązy-
wania konfl iktów, partycypacji). Autorzy Apelu wyraźnie domagali się nowej 
orientacji w edukacji obywatelskiej. 

W maju 1997 roku Centrala Federalna i Centrale Krajów Związkowych 
Kształcenia Obywatelskiego (Bundeszentrale und die Landeszentralen für 
politische Bildung) ogłosiły tzw. Manifest Monachijski (Münchner Manifest) 
zatytułowany Demokracja potrzebuje kształcenia obywatelskiego168. W doku-
mencie określono wyzwania stojące przed edukacją obywatelską w XXI wieku, 

163  K.P. Hufer, Historische Entwicklungslinien, dz. cyt., s. 103.
164  J. Kandel, P. Hilmar, Qualität und Qualitätssicherung in der politischen Jugend- und 

Erwachsenenbildung, „Außerschulische Bildung” 1995, z. 3, s. 249–254.
165  Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten, Gefährdung politischer Bildung in Deutschland, 

„Außerschulische Bildung”1996, z. 4, s. 451–452.
166  J.-D. Gauger, Politik und politische Bildung: Bemerkungen zu einem vielschichtigen Verhältnis, 

s. 136, http://www.kas.de/upload/dokumente/demokratie/gauger.pdf (dostęp: 13.06.2016).
167  Darmstädter Appell. Aufruf zur Reform der Politischen Bildung in der Schule, „Politische 

Bildung” 1995, z 4, s. 139–143.
168  Demokratie braucht politische Bildung. Zum Auft rag der Bundeszentrale und der 

Landeszentralen für politische Bildung, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 1997, t. 32, s. 36–39.



Tradycje i współczesność edukacji obywatelskiej  185

zwrócono uwagę na to, iż edukacja obywatelska działa na zlecenie publiczne 
i realizowana jest w pluralistycznym, ponadpartyjnym i niezależnym środowi-
sku. Ponadto Manifest pokreślił znaczenie Centrali Federalnej i Centrali Kra-
jów Związkowych Kształcenia Obywatelskiego w formułowaniu kompetencji 
demokratycznych pozwalających na angażowanie w nowe sytuacje życiowe 
oraz przygotowywaniu do globalnych wyzwań przyszłości. Praca tych Centrali 
winna utrzymywać stabilność demokracji także w trudnych gospodarczo cza-
sach. W Manifeście stwierdzono, że demokratyczne państwo funkcjonuje dzię-
ki dojrzałemu sposobowi myślenia oraz działaniom swoich obywateli, a także 
gotowości do brania odpowiedzialności za tworzenie sądów, przestrzeganie 
ujednoliconych zasad i wartości oraz angażowania się na ich rzecz. Zgodnie 
z dokumentem, w nowych landach edukacja obywatelska miała do spełnienia 
szczególne zadania. Wśród nich najważniejszym było krytyczne rozliczenie się 
z niemiecką historią. 

Oprócz Manifestu Monachijskiego, Federalna Komisja Edukacji Obywatel-
skiej (Bundesasschuss Politische Bildung), która skupia ponad 30 samodzielnych 
realizatorów pozaszkolnej edukacji obywatelskiej, sformułowała w listopadzie 
1997 roku komunikat „Pozaszkolna edukacja obywatelska jako konstytutywny 
element demokratycznej kultury politycznej”. Tym samym jeszcze raz podkre-
śliła znaczenie tej edukacji w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa. 
Podobna idea przyświecała wydanemu wspólnemu komunikatowi byłych pre-
zydentów Niemiec zatytułowanemu „Demokracja jako forma życia”. Johannes 
Rau, Roman Herzog, Richard von Weizsäcker oraz Walter Scheel we wrześniu 
1999 roku zwrócili uwagę, że demokracja nie daje gwarancji szczęścia, lecz jest 
rezultatem edukacji obywatelskiej i demokratycznych przekonań169. W komu-
nikacie sformułowano wiele pytań związanych z odpowiednim dostępem do 
edukacji obywatelskiej, znaczeniem reprezentatywnej demokracji, partycypa-
cją obywatelską, doniosłością władzy w działaniach na rzecz społeczeństwa. 
Zauważyć w nim można także wskazania do podejmowania działań w ramach 
wspólnot na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Należy stwarzać 
możliwości do angażowania się możliwie wielu obywateli w różne obszary dzia-
łań; taką szansę należy dać przede wszystkim młodej generacji, która winna 
wrastać w demokratyczne formy życia i rozwijać społeczne zachowania. W tym 
celu warto stworzyć miejsca i ugruntować młodych w przekonaniu, że są w sta-
nie sprawnie działać i podejmować odpowiedzialność za rzeczy dla nich istot-
ne. Tylko w ten sposób można wzmacniać ich entuzjazm i kreatywność, budu-
jąc pomost pomiędzy generacjami. 

W latach 90. działania skupiały się w dużej mierze wokół hasła zapewnie-
nia egzystencji edukacji obywatelskiej dorosłych na rynku usług edukacyjnych. 
Działania rządu zmierzały do reedukacji wspierania edukacji dorosłych ze 

169  http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/JohannesRau/Reden/1999/09/ 
19990912_Rede.html (dostęp: 2.05.2016).
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środków budżetowych, co w konsekwencji determinowało wolną konkuren-
cję między publicznymi i prywatnymi instytucjami oświaty dorosłych170. Ze 
środków państwowych zamierzano fi nansować jedynie działania przewidziane 
dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Placówkami, które szybko za-
częły reagować na zmieniające się warunki środowiskowe, były uniwersytety 
powszechne. Można stwierdzić, że fi nansowane ze środków publicznych uczel-
nie pod wpływem zmian przekształciły się w struktury organizacyjne, na wzór 
kształcących przedsiębiorstw171. Zaczęto w nich dyskutować na tematy do tej 
pory zupełnie obce, takie jak: kierunkowanie profi li, administracja i zarządza-
nie, marketing i reklama, rozwój pracowników oraz samych instytucji, wcho-
dzenie w różnego rodzaju kooperacje. W ten sposób uniwersytety powszechne, 
odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska, zaczęły na nowo profi lować się 
na rynku usług edukacyjnych. Jako publiczne placówki kształcenia ustawiczne-
go zaczęto postrzegać je nie tylko w ramach pewnej oferty programowej, lecz 
jako niezależne organizacje, i używać w tym kontekście określenia „przemiana 
organizacyjna”172. W ten sposób uniwersytety, ponosząc odpowiedzialność za 
własną instytucję, zaczęły przejmować jednocześnie odpowiedzialność za two-
rzenie rynku usług edukacyjnych, wpływając na niego. 

Jeśli zaś chodzi o koncepcje teoretyczne, nadal wyraźnie można dostrzec 
w edukacji nieformalnej ich defi cyt. Trudno znaleźć solidną i wyczerpują-
cą teorię, dodatkowo podbudowaną empirycznie, w której dopatrzyć by się 
można legitymizacji celów obywatelskiej edukacji dorosłych173. Cele progra-
mów kształcenia zależą od światopoglądu politycznego danej instytucji i nie 
podlegają żadnym wiążącym zadaniom publicznym. Wspólnym założeniem 
ich wszystkich jest jednak umacnianie myśli demokratycznej. Nieformalna 
edukacja obywatelska odczuwalnie pozostaje w cieniu obywatelskiej edukacji 
szkolnej. Stwierdzono, że edukacja obywatelska winna zwrócić większą uwa-
gę na estetyczne przygotowanie wydarzeń i propozycji kulturalnych, tworząc 
w ten sposób odpowiednie „miejsca uczenia się”174. Dzięki takim działaniom 
zamierzano uczynić spotkania ludzi pochodzących z różnych grup społecznych 
bardziej efektywnymi i rozwinąć je jako bardziej systematyczną formę pracy. 

170  E. Przybylska, System edukacji dorosłych w RFN, dz. cyt., s. 67. 
171  G. Strunk, Weiterbildung im Konfl ikt zwischen Grundrechtsverpfl ichtung und Marktan-

passung. Von Ansätzen und Widersprüchen in ihrer institutionellen Entwicklung, w: Weiterbildung 
zwischen Grundrecht und Markt, red. K. Derichs-Kunstmann, Opladen 1997.

172  F. v. Küchler, O. Schäfft  er, Organisationsentwicklung in Weiterbildungseinrichtungen. Studi-
entexte für Erwachsenenbildung, Frankfurt am Main 1997.

173  K.-P. Hufer, Politische Bildung in der Erwachsenenbildung, w: Handbuch politische Bildung, 
dz. cyt., s. 280.

174  B.B. Flaig, T. Meyer, J. Ueltzhöff er, Alltagsästhetik und politische Kultur. Zur ästhetischen 
Dimension politischer Bildung und politischer Kommunikation, Bonn 1993, s. 182.
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W tym okresie pojawiły się także koncepcje marketingowe i rozważania na te-
mat zapewnienia jakości edukacji175. 

Mimo zjednoczenia Niemiec, w działaniach na rzecz demokracji i rozwo-
ju edukacji obywatelskiej uwidoczniły się w latach 90. różnice, które wynikają 
w dużej mierze z innej socjalizacji, odmiennych wartości i norm uznawanych 
za nadrzędne, odrębnych zachowań społecznych. Istotny wpływ na różne na-
stawienie do demokracji miały także przebieg transformacji, sytuacja ekono-
miczna i demografi czna Niemiec Wschodnich oraz subiektywne poczucie 
zadowolenia z obecnego standardu życia176. Jedną z ważnych konsekwencji 
zjednoczenia Niemiec był transfer wiedzy i instytucji. We wschodniej części 
Niemiec stworzono instytucje, które z powodzeniem funkcjonowały w starych 
krajach związkowych; w ten sposób dokonano reorganizacji środowiska eduka-
cyjnego. Pojawiały się pierwsze internatowe uniwersytety ludowe (Heimvolks-
hochschulen).

Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech w edukacji obywatelskiej można do-
strzec przeobrażenia w kontekście paradygmatycznej zmiany. Uczenie doro-
słych coraz częściej odbywa się w przestrzeni lokalnej na podstawie współpracy 
w grupach, wymaga zdecydowanego zaangażowania się oraz odpowiedzial-
ności uczących się i ma miejsce z wykorzystaniem najnowszych technologii, 
przyczyniając się w ten sposób do kształtowania kompetencji społecznych. 
Choć zauważalne zmiany nie zrywają całkowicie z przeszłością, widać jednak 
wyraźnie zastępowanie edukacji elitarnej – egalitarną, odmienne defi niowanie 
roli społecznej edukacji i jej znaczenia dla budowania kapitału społecznego. 
W związku ze zmianą paradygmatu dorosły postrzegany jest jako autonomicz-
ny układ, który może realizować się w warunkach społecznej interakcji, biorąc 
udział w publicznych debatach. Podobnie jak w teorii działania komunikacyj-
nego Habermasa, dorosły, w ramach edukacji obywatelskiej, ma możliwość 
inicjowania dyskursu, wytwarzania twierdzeń i podawania ich w wątpliwość 
oraz tworzenia przyjaznej sfery publicznej, w której zauważalne będzie jego do-
świadczenie oraz gdzie istotny będzie jego głos. W ten sposób pojawia się, tak 
ważna w demokracji, opinia publiczna. Tak rozumiana sfera sprzyja rozwojo-
wi racjonalnego myślenia i uczy rozróżnienia między sprawami publicznymi 
i prywatnymi, pozwalając na rezygnację z partykularnych interesów i odkrycie 
dobra wspólnego. W ten sposób kreowana jest obywatelskość, która znajduje 
swe odzwierciedlanie w praktycznym działaniu. Oznacza to, iż uczenie się oby-
watelskości staje się we współczesnej edukacji obywatelskiej przede wszystkim 
działaniem realnym.

175  H. Becker, Marketing in der politischen Bildung, Schwalbach/Ts 2000.
176  M. Zawilska-Florczuk, A. Ciechanowicz, Jeden kraj, dwa społeczeństwa?, dz. cyt., s. 24.
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5. Współczesna edukacja obywatelska

Aktualnie edukacja obywatelska, uwzględniając przemiany obywatelskości, 
ustawicznie zmienia swoją kondycję. Od 2000 roku, nie tylko w Niemczech, 
dał się zauważyć gwałtowny rozwój nowego nurtu w edukacji obywatelskiej, 
który można nazwać kształceniem demokratyczno-politycznym, co wpisu-
je się w europejskie i światowe trendy tego okresu177. Zachodnia demokracja, 
do tej pory traktowana jako bardzo stabilna, zaczęła wymagać rewitalizacji jej 
aksjologicznych postaw oraz konieczności aktywizacji nowych potencjałów le-
gitymizacyjnych. W kontekście współczesnej edukacji obywatelskiej zasadne 
wydaje się przywołanie działań Niemieckiego Towarzystwa Pedagogiki Demo-
kratycznej (Deutschen Gesellschaft  für Demokratiepädagogik). W lutym 2005 
roku Towarzystwo przyjęto Manifest Magdeburski, który w dziesięciu punk-
tach wskazywał, dlaczego należy rozwijać aktywność edukacyjną w zakresie 
pełnej demokracji178. Wychodząc z założenia, że demokracja jest osiągnięciem 
historycznym związanym z ludzką działalnością i edukacją, Manifest podkreśla 
znaczenie edukacji obywatelskiej w oświacie, uznając, że rozwój i ciągłe odna-
wianie demokracji jest stałym zadaniem państwa, społeczeństwa i wychowa-
nia. Zarówno doświadczenia historyczne, jak i aktualny rozwój różnorodnych 
zagrożeń, w tym ekstremizmu prawicowego, wrogości wobec cudzoziemców 
pokazują, że demokratyzacja państwa nie jest wystarczająca, aby zachować 
demokrację i wdrożyć ją w życie na stałe. W tym celu należy ugruntowywać 
demokrację jako formę życia społecznego, która umożliwia podejmowanie 
wspólnych decyzji (procesy deliberacji), zapewnia przejrzystość i pozwala na 
krytyczną ocenę działań instytucji i norm prawa. Wychowanie na rzecz demo-
kracji oraz edukacja obywatelska oznaczają dla szkoły pilne zadania o rosną-
cym znaczeniu społecznym. Dlatego też istotna jest w tym względzie współpra-
ca instytucji rządowych oraz trzeciego sektora. 

Edukacja obywatelska jest ważna, ponieważ dysponuje umiejętnością ar-
tykulacji i może wspierać słyszalność członków dorastającego pokolenia i to 
zarówno tych, którzy mają korzenie niemieckie, jak i pochodzących z rodzin 
zagranicznych179. Mimo iż Manifest dotyczy instytucji edukacji formalnej, au-
torka postanowiła przywołać go, gdyż trafnie wydobywa na jaw demokratycz-
ne założenia związane z doświadczeniem demokracji poprzez członkostwo, 
uczestnictwo i branie na siebie odpowiedzialności. Elementy te odgrywają 
równie istotną rolę w ramach współczesnej edukacji obywatelskiej dorosłych. 
Należy pamiętać, że żadna z istniejących demokracji nie jest doskonała, a pra-

177  A. Wiktorska-Święcka, Od obywatela…, dz. cyt., s. 170.
178  http://degede.de/fi leadmin/DeGeDe/wir_ueber_uns/magdeburgermanifest.pdf (dostęp: 

3.05.2016).
179  U. Münch, Dialog und kritische Aneignung, „Außerschulische Bildung” 2014, nr 4, 

s. 345–353.
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ca na rzecz wzmacniania struktur demokratycznych to działanie nie tylko dla 
młodych, lecz i dla dorosłych oraz dojrzałych członków społeczeństwa. 

Niewątpliwie wskazuje na to też kolejny akt, który w 2006 roku został przy-
gotowany w Niemczech, a dotyczy to 25-punktowego dokumentu poświęcone-
go edukacji obywatelskiej na terenie kraju związkowego Badenii-Wirtembergii, 
zatytułowany: Uzasadnienie konieczności edukacji obywatelskiej180. Autorom 
dokumentu przyświecało podstawowe założenie, iż edukacja obywatelska za-
pewnia stabilność demokracji oraz wzmacnia zaufanie do współobywateli lub 
potencjalną gotowość do zaufania w stosunku do polityki. Dodatkowo prze-
kazuje wartości, przyczyniając się w znacznym stopniu do większej spójności 
współczesnego społeczeństwa. Pozwala na orientację w wielowymiarowym 
społeczeństwie zalanym nadmiarem informacji i obrazów, dodaje odwagi do 
brania odpowiedzialności i zaangażowania w struktury demokratyczne, rozbu-
dza zainteresowania sprawami w sferze publicznej, wspiera równouprawnienie. 
Z tych wielu zalet wynika, że edukacja obywatelska mogłaby się stać ostatnią 
deską ratunku dla demokracji. Sygnalizuje to Michael Greven, który wycho-
dząc z założenia, że demokracja opiera się na doświadczeniu i wiedzy swoich 
obywateli oraz ich gotowości do praktykowania i dalszego rozwoju demokra-
tycznych form współistnienia, wskazuje na całożyciową edukację na rzecz 
demokracji oraz praktyczną socjalizację polityczną181. W ten sposób edukacji 
obywatelskiej przypisuje się centralne znaczenie dla funkcjonowania demokra-
tycznego ustroju. 

Edukacja obywatelska w wyniku przeobrażeń społecznych stoi jednak przed 
nowymi wyzwaniami. Część społeczeństwa nie wykazuje żadnego zaintereso-
wania polityką, podczas gdy inna część domaga się zwiększenia możliwości 
współdecydowania w sprawach publicznych. To inicjuje konieczność zróżnico-
wania oferty i wymaga reakcji na społeczne zmiany. Wielokrotnie w ostatnim 
dziesięcioleciu pojawiało się też w ramach nieformalnej edukacji obywatelskiej 
dorosłych pytanie: w jaki sposób edukacja obywatelska dorosłych winna dosto-
sować się do rynku usług edukacyjnych? Zwolennicy otwarcia na rynek edu-
kacyjny wskazują nie tylko na konieczność poszukiwania nowej orientacji dla 
edukacji obywatelskiej w zmieniającym się środowisku, lecz dostrzegają jed-
nocześnie szansę dla niej w rozwoju oferty, która winna koncentrować się na 
korzyściach dla adresatów, co może być przydatne także dla rozwoju predys-
pozycji zawodowych182, oraz otwarcie na współpracę z przedsiębiorstwami183. 

180 https://www.vhs-bw.de/abteilung/politik-gesellschaft-umwelt/25-punkte-papier_zur_
politischen_bildung.pdf (dostęp: 4.04.2016).

181  M. Greven, Die politische Gesellschaft . Kontingenz und Dezision als Probleme des Regierens 
und der Demokratie, Opladen 1999, s. 223.

182  Por. W. Sander, Beruf und Politik. Von der Nützlichkeit politischer Bildung, Schwalbach
/Ts 1996.

183  Por. K. Rudolf, M. Zeller-Rudolf, Politische Bildung – gefragte Dienstleisterin für Bürger und 
Unternehmen, Bielefeld 2004.
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Przeciwnicy zaś zwracają uwagę, podkreślając w ten sposób swoje obawy, iż 
edukacja obywatelska nie może cieszyć się popytem (nie jest chodliwa). Niektó-
rzy autorzy, trzymając się emancypacyjnie rozumianej tradycji edukacji obywa-
telskiej, spostrzegają ją właściwie w przeciwieństwie do ekonomizacji184. 

W 2016 roku powołano w Niemczech do życia Federalną Komisję ds. Edu-
kacji Obywatelskiej (Bundesausschuss Politische Bildung, bap e.V.), która jest 
stowarzyszeniem instytucji pozaszkolnej edukacji obywatelskiej młodzieży 
oraz dorosłych (wcześniej organizacja działała jako sieć krajowych organizacji 
parasolowych)185. Wspólnym celem zrzeszonych komórek jest zaangażowanie 
na rzecz wzmacniania i dalszego rozwoju edukacji obywatelskiej oraz repre-
zentowanie interesów jej członków w stosunku do polityków, różnego rodzaju 
władz i społeczeństwa. Organizacja umożliwia wymianę doświadczeń pomię-
dzy członkami, wspiera kooperację w realizacji wspólnych projektów, organizu-
je konferencje, wypracowuje stanowisko w sprawie edukacji obywatelskiej oraz 
strategie działań na rzecz tej edukacji. Aktualnie członkami Federalnej Komi-
sji są 22 organizacje, m.in. fundacje polityczne, forum edukacji obywatelskiej, 
Związek Uniwersytetów Powszechnych, Stowarzyszenie Akademii Europej-
skich, Federalne Koło robocze „Praca i życie”, Związek Centrów edukacyjnych 
na obszarach wiejskich. 

O istotności edukacji obywatelskiej debatują także elity władzy w Polsce 
w trakcie tworzenia Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego. W tym celu pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego 
powołał na początku czerwca 2016 roku zespoły eksperckie, pośród których 
jest także Zespół edukacji obywatelskiej. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu 
rozmawiano o tym, iż edukacja obywatelska stanowi jeden z pięciu obszarów 
przygotowywanego Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego (NPWRSO), który jest najtrudniejszy ze względu na swo-
ją złożoność i szeroki zasięg (edukacja w szkołach, edukacja dorosłych, eduka-
cja poprzez media)186. Z przygotowanej diagnozy wynika, iż istnieje potrzeba 
promowania i wspierania projektów uczniowskich, samorządności uczniow-
skiej, współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi; innym ważnym ele-
mentem jest też edukacja historyczna. Z jednej strony należy podkreślić wagę 
dostrzeżenia przez państwo znaczenia świadomości obywatelskiej w życiu spo-
łecznym oraz roli państwa w prowadzeniu działań w tym zakresie. Z drugiej 
z przedłożonych diagnoz nie wynika konieczność wspierania działań w ramach 

184  Por. K.-P. Hufer, Für eine emanzipatorische politische Bildung. Konturen einer Th eorie für 
die Praxis, Schwalbach/Ts 2002.

185  Der Bundesausschuss Politische Bildung e.V., http://www.bap-politischebildung.de/profi l/ 
(dostęp: 8.09.2016).

186  Pozostałe zespoły eksperckie: Budowa instytucji dialogu obywatelskiego, Podstawy 
prawne społeczeństwa obywatelskiego, Reforma systemu horyzontalnego fi nansowania 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Program rozwoju wolontariatu – Korpus Solidarności,
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/zespoly-eksperckie (dostęp 26.06.2016).
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formalnej lub nieformalnej edukacji dorosłych, ale przede wszystkim w obsza-
rze edukacji szkolnej. Co prawda w dyskusji pojawił się głos za tym, by edukacja 
obywatelska młodzieży szła w parze z edukacją osób dorosłych pozostających 
w ich otoczeniu, jednak to wydaje się marginalnym i niewystarczającym zwró-
ceniem uwagi na znaczenie edukacji obywatelskiej dorosłych. Edukacja ta ma 
obecnie miejsce w różnych przestrzeniach, które nie tworzą jednak wspólnego 
systemu, brakuje zróżnicowania odpowiedzialności za nią. Próba stworzenia 
Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
to wysiłek określenia spójnej polityki państwa w zakresie wspierania edukacji 
obywatelskiej. Z zainteresowaniem śledzić można przyszłe prace w tym zakre-
sie, aby przekonać się, czy dotychczasowy dorobek trzeciego sektora zostanie 
uwzględniony w pracach nad Programem. Przyszłość i postępy tych prac zależą 
od organizacji całego procesu i szczegółowego określenia ról zespołów eksper-
ckich, od tego, czy będą one jedynie ciałem opiniodawczym projektów przygo-
towanych przez Pełnomocnika, czy też same zaczną wypracowywać rozwiąza-
nia w dziedzinie edukacji obywatelskiej dorosłych. 

Obecnie z myślą o doskonaleniu edukacji obywatelskiej dyskutuje się dużo 
w związku z aktualnymi problemami, wymieniając tematy, które pojawić się 
winny w programach kształcenia i standardach wymagań edukacyjnych. 
Wśród nich na pierwszym miejscu wyłania się problematyka uchodźców. Nie-
malże 15 mln osób w Niemczech, czyli prawie jedna piąta społeczeństwa, ma 
pochodzenie migracyjne. Niemieckie społeczeństwo wyraźnie naznaczone jest 
migracjami, obecnie pojawia się zatem pytanie, czy funkcjonujące koncepcje 
międzykulturowej edukacji obywatelskiej odpowiadają wymogom dojrzałego 
uczestnictwa obywateli w społeczeństwie naznaczonym migracją187. Istotą tych 
teorii jest akceptacja różnorodności jako cel kształcenia; tym samym został wy-
znaczony warunek wstępny pozwalający za funkcjonowanie pluralistycznego 
społeczeństwa. Wydaje się, że akceptacja różnorodności nie wystarczy, eduka-
cja obywatelska dorosłych musi wziąć pod uwagę istotne wyobrażenia na temat 
polityki migracyjnej i wielokulturowego społeczeństwa. Zdaniem Dirka Lange-
go edukacja obywatelska winna zająć się zmianą, która nastąpiła w konsekwen-
cji migracji i zdolnością wpływania na świadomość obywateli w społeczeństwie 
migracji188. 

Do kwestii uchodźców odnosi się, wspomniana wcześniej, Federalna Ko-
misja ds. Edukacji Obywatelskiej, która w 2015 roku wypracowała stanowisko 
w sprawie integracji szukających azylu i uchodźców w społeczeństwie demo-
kratycznym189. Czytamy w nim m.in., iż w związku z zaistniałą sytuacją w dys-

187  D. Lange, Migrationspolitische Bildung. Das Bürgerbewusstsein in der Einwanderungsge-
sellschaft , w: D. Lange, A. Polat, Unsere Wirklichkeit ist anders. Perspektiven politischer Bildung, 
Bonn 2009, s. 163.

188  Tamże, s. 165.
189  Der Bundesausschuss Politische Bildung e.V., http://www.bap-politischebildung.de/wp-

content/uploads/2014/06/Stellungnahme-Flucht-Asyl-Migration.pdf (dostęp: 20.09.2016).
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kursie politycznym pojawia się coraz więcej oburzających, dyskryminujących 
oraz częściowo jawnie rasistowskich sformułowań. Wychodząc z założenia, że 
uchodźcy i imigranci na dłuższy okres bądź też na zawsze pozostaną w da-
nym kraju, należy sobie uzmysłowić, że potrzebują oni w pierwszej kolejności 
oczywiście pomocy doraźnej, następnym krokiem winna zaś być ich integracja 
w demokratycznym systemie, w politycznej kulturze nowego kraju, w społe-
czeństwie różnorodności. Z punktu widzenia edukacji obywatelskiej wyma-
gane są akceptacja i tolerancja, a wysiłki organizacji społeczeństwa obywatel-
skiego i instytucji państwowych mogą pomóc w rozwiązaniu kwestii spornych. 
W dokumencie podkreślono, iż edukacja obywatelska pragnie przyczynić się 
do integracji imigrantów, rosnącej akceptacji ich obecności w społeczeństwie 
oraz do ich włączania się w procesy partycypacji publicznej. Ponadto edukacja 
ta zaangażowana jest we wzmacnianie struktur społeczeństwa obywatelskiego, 
inicjowanie debat na temat migracji i przeciw nienawiści wobec obcych. Mię-
dzynarodowe migracje i ruchy uchodźcze rozumiane są przez Komisję Federal-
ną jako wyraz procesu globalizacji i centralny element społeczno-kulturalnych 
przemian. W związku z tym organizacje i instytucje edukacji obywatelskiej zo-
bowiązują się do zaangażowania w pokonanie aktualnych problemów. 

W dyskursach zaczęły zyskiwać na znaczeniu kwestie związane z wartoś-
ciami demokratycznymi w powiązaniu z pojmowaniem polityki i demokracji. 
Gerhard Himmelmann zwraca uwagę, iż demokracja odnosi się nie tylko do 
państwa, lecz należy traktować ją jako formę życia, społeczeństwa i władzy190. 
Dlatego też większość współczesnych koncepcji obywatelskości łączy się z sze-
rokim pojęciem społeczeństwa obywatelskiego, a bardziej szczegółowo – ze 
społecznościami lokalnymi. Edukacja obywatelska dorosłych realizowana jest 
współcześnie w dużej mierze w działaniu. Dzięki aktywności fundacji i stowa-
rzyszeń społecznych organizowane są projekty i warsztaty pozwalające miesz-
kańcom np. na wypracowanie koncepcji aranżujących najbliższą przestrzeń są-
siedzką, tworzenie przyjaznych miejsc spotkań, które służą nie tylko rekreacji, 
ale także integracji społecznej w przestrzeni publicznej. Poprzez te pola działa-
nia dokonuje się zmiana społeczna nie tylko w terenie, ale także w postawach 
mieszkańców. Lokalne zaangażowanie obywatelskie w życie wspólnoty prowa-
dzi do rozwoju wiedzy społeczno-politycznej oraz uczy uczestnictwa w proce-
sach demokratycznych realizowanych w najbliższym środowisku społecznym. 
Edukuje więc na rzecz demokratycznego obywatelstwa, niwelując fasadowość 
demokracji. 

Jednym z takich poczynań, w ramach współczesnej edukacji obywatelskiej, 
jest z pewnością działalność strażnicza (organizacje typu watchdog), oznacza-
jąca obywatelską jakościową kontrolę nad instytucjami władzy publicznej. Po-
czątek tego typu czynności, czyli koniec lat 80., wiązał się z monitorowaniem 

190  G. Himmelmann, Demokratie Lernen als Lebens-, Gesellschaft s- und Herrschaft sform.
Ein Lehr- und Studienbuch, dz. cyt., s. 33.
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przestrzegania praw człowieka oraz ochroną środowiska. Obecnie działania 
strażnicze są bardzo różnorodne i dotyczą m.in. sposobu rządzenia, dostępu do 
mediów, poprawności, praworządności, uczciwości, rzetelności różnych insty-
tucji publicznych i działań biznesu. Organizacje strażnicze powoływane są do 
życia jako oddolne inicjatywy i stanowią element charakterystyczny dla dobrze 
funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego. Są one ekspertami w obszarze 
swojego działania. Ich aktywność, obserwacja – monitoring – interwencja –
alarmowanie, stanowią zaś istotny walor dobrze i sprawnie prosperującego 
ustroju demokratycznego. Poznawanie w działaniu wiedzy z zakresu funkcjo-
nowania państwa wsparte jest u osób zaangażowanych w kontrolę przez silną 
motywację do działania. Co ważne, praca w organizacjach strażniczych wiąże 
się w zasadzie z nieustanną edukacją prowadzących je osób oraz całej orga-
nizacji191. Pozwala ona na bezpośredni udział w procesach, które do tej pory 
znane były wyłącznie teoretycznie. Pojawia się tutaj wspomniane wcześniej 
uczenie organizacyjne. Organizacje strażnicze uczą stawiania trudnych pytań, 
podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego, kształtowania postaw oby-
watelskich. Zasadnicze znaczenie w tym kontekście odgrywa upowszechnia-
nie informacji przez organizacje strażnicze na rzecz szerokiej opinii publicz-
nej. Nie bez znaczenia byłoby także budowanie koalicji instytucji o podobnych 
celach. Dzięki temu pojawia się szansa na spopularyzowanie wiedzy na temat 
ich funkcjonowania w społeczeństwie. Organizacje tego typu prężnie działa-
ją, wpływając aktywnie na lokalną politykę, poprawiając jakość społeczeństwa 
obywatelskiego i dążąc do realnych zmian w funkcjonowaniu instytucji pań-
stwa. Organizacje te stanowią kompetentne i otwarte na nowe doświadczenia 
środowisko192. Stwarzają one możliwość uczenia poprzez działanie.

Mimo sygnalizowanych osiągnięć wiele mówi się o kryzysie edukacji oby-
watelskiej dorosłych. To w pewnym sensie stereotyp. Zdaniem Ekkeharda 
Nuissla zaczęto o nim dyskutować już pod koniec lat 70., zwłaszcza biorąc pod 
uwagę małą liczbę uczestników, dość niskie zainteresowanie obywateli ofertą 
edukacyjną i rezygnację z wielu organizowanych do tej pory form edukacji193. 
W tym kontekście najczęściej podkreśla się ogólny kryzys polityczny i rosnące 
niskie zainteresowanie obywateli sprawami publicznymi i polityką. Liczba osób 
korzystających z oferty zajęć edukacji obywatelskiej, w zależności od przyjętej 
podstawy szacunku, waha się „pomiędzy 1–5% społeczeństwa”194. Raport na 

191  A. Kuliberda, M. Koziarek, Organizacje strażnicze jako ośrodki edukacji obywatelskiej, 
Warszawa 2011.

192  K. Batko-Tołuć, K. Izdebski, Organizacje strażnicze w Polsce. Stan obecny, wyzwania, 
perspektywy, Warszawa 2012, s. 25.

193  E. Nuissl, Politische Erwachsenenbildung…, dz. cyt., s. 72.
194  H. Bremer, „Bildungsferne” und politische Bildung. Zur Reproduktion sozialer Ungleichheit 

durch das politische Feld, w: Unter erschwerten Bedingungen. Politische Bildung mit bildungsfernen 
Zielgruppen, red. B. Widmaier, F. Nonnenmacher, Schwalbach/Ts 2012, s. 27.
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temat dalszego kształcenia wskazuje aktywność i udział dorosłych na poziomie 
ok. 4–5%195. 

Siebert podkreśla, że przyczyną braku zainteresowania może być fakt, iż 
oferta edukacji obywatelskiej dorosłych przestała odpowiadać potrzebom 
współczesnego społeczeństwa, a także nie spełnia kryterium pożyteczności i ni-
kogo już nie satysfakcjonuje, nie realizuje więc zasady prodesse et delectare196. 
W celu potwierdzenia prawdziwości tych interpretacji konieczne byłyby bada-
nia empiryczne, których jednak brakuje. To z kolei nie sprzyja wyjściu edukacji 
obywatelskiej dorosłych z owego kryzysu. Można więc stwierdzić, że kryzys sy-
stemu politycznego ma wpływ na edukację obywatelską dorosłych, jeśli ta de-
fi niowana jest zasadniczo przez system. Warto podkreślić, że kryzys ten doty-
czy instytucjonalnej i sformalizowanej działalności oświatowej, która przestała 
mieć znaczny wpływ na społeczeństwo. Edukacja obywatelska w swojej zinsty-
tucjonalizowanej formie wydaje się częścią zjawiska kryzysu, który rozważany 
jest najczęściej w kontekście takich określeń jak postdemokracja i postpolity-
ka197. Niektórzy twierdzą, że nie można mówić o kryzysie, patrząc na wciąż re-
alizowane oferty edukacji obywatelskiej198. Inni uważają, że w pewnym sensie 
edukacja obywatelska dorosłych zawsze znajdowała się w kryzysie199. Z jednej 
strony z racji tego, iż dostęp do grupy wymagającej takiej edukacji był utrud-
niony, z drugiej – gdyż popyt na ofertę był ograniczony, a środki fi nansowe 
przeznaczone na jej realizację niewystarczające. 

Christine Zeuner również postrzega edukację obywatelską dorosłych w sy-
tuacji kryzysu, nazywa go kryzysem legitymizacji, który uzasadnia „stanem 
demokracji” i polityki oraz społecznymi problemami integracyjnymi, jako 
„częściami demokratycznego systemu kształcenia”200. Systemu, który aktywnie 
przyczynia się do rozwoju demokracji, obszaru politycznej partycypacji, two-
rzenia sieci i kształtowania procesów zmian społecznych. Warto jednak podkre-
ślić, że nie sposób utożsamiać kryzysu polityki z kryzysem edukacji obywatel-
skiej, chyba że w odniesieniu do tradycyjnej, instytucjonalnej edukacji szkolnej, 
której zadaniem jest modelowanie procesu stabilizacji systemu politycznego. 

195  Ch. Zeuner, P. Faulstich, Erwachsenenbildung – Resultate der Forschung, Weinheim und 
Basel 2009, s. 234.

196  H. Siebert, Erwachsene lassen sich gelegentlich „perturbieren” und irritieren, aber nicht 
umerziehen, w: Positionen der politischen Bildung 2, dz. cyt., s. 255.

197  A. Eis, D. Salomon, Partizipationskulturen und gesellschaft liche Lernprozesse in der 
„Postdemokratie”, w: Politische Bildung als lebenslanges Lernen: Th eorie – Praxis – Forschung, red. 
D. Lange, T. Oeft ering, Schwalbach/Ts 2014, s. 44–54.

198  J. Schrader, Politische Bildung zwischen Staat, Markt, Organisationen und sozialen 
Gemeinschaft en, „Report Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung” 2003, nr 4, s. 101.

199  T. Meyer, Internet und politische Bildung – zehn Th esen, Bonn 2000, Online-Akademie, 
http://library.fes.de/pdf-fi les/akademie/online/50385.pdf (dostęp: 20.06.2016).

200  Ch. Zeuner, Aufgaben und Perspektiven der Erwachsenenbildung in einer demokratischen 
Gesellschaft , w: Bildung in der Demokratie, red. S. Aufenanger, F. Hamburger, L. Ludwig, R. Tippelt, 
Opladen & Farmington Hills 2010, s. 181.



Tradycje i współczesność edukacji obywatelskiej  195

Natomiast w kontekście edukacji obywatelskiej dorosłych takie odniesienie nie 
pasowałoby zarówno do adresatów, jak i do świata społecznego. W zawiązku 
z tym kryzysem legitymizacji tradycyjnych wartości i instytucji zasadne wydaje 
się poszerzenie obszaru edukacji obywatelskiej dorosłych. 

Stąd pojawia się pytanie, czy współczesna praktyka oświatowa w dobie kry-
zysu w wystarczający sposób uwzględnia edukację obywatelską? Biorąc pod 
uwagę wyniki zanotowane w ramach zrealizowanego w 2010 roku projektu 
Wykorzystać badania praktyczne dla dalszego rozwoju edukacji obywatelskiej201, 
można wysnuć wniosek, że tak nie jest. Projekt dotyczył m.in. rozpoznania ilo-
ści opublikowanych w okresie 2000–2010 badań z zakresu nieformalnej edu-
kacji obywatelskiej młodzieży i dorosłych. W trakcie inwentaryzacji okazało 
się, że spośród 107 przeanalizowanych tytułów tylko 20% dotyczyło edukacji 
obywatelskiej dorosłych, kolejne 5% odnosiło się w równiej mierze do mło-
dzieży i osób dojrzałych202, podczas gdy pozostałe 75% poświęconych zostało 
wyłącznie obszarowi kształcenia młodzieży. 

Edukacja obywatelska dorosłych, powiązana w szczególny sposób z życiem 
społecznym, wciąż pozostaje strategicznym działaniem i podlega nieustannie 
procesom optymalizacyjnym. Ucząc obywatelskiej świadomości pozwalają-
cej na podejmowanie dojrzałych decyzji społecznych, umożliwia współpracę 
w grupie i optymalizuje życie w społeczeństwie. Ze względu na swój plurali-
styczny charakter edukacja ta związana jest z różnymi państwowymi i poza-
rządowymi podmiotami. Nowoczesne i otwarte społeczeństwo, jako wspólnota 
wolnych i równych ludzi wymieniających między sobą dobra i poglądy, wyma-
ga od swoich obywateli więcej niż inne społeczeństwa. Liczą się tu obywatelskie 
zaangażowanie, kompetentne działania i identyfi kacja z demokratycznymi ce-
lami. Łatwo też zauważyć, że demokracja i wolność nie należą do oczywistych 
zasobów, które zostały zapewnione raz na zawsze. Dlatego też w dalszym ciągu 
należy troszczyć się o zagwarantowanie ich na przyszłość. W obliczu masowe-
go napływu uchodźców i imigrantów do Europy pojawiają się nowe problemy 
o charakterze zarówno ekonomicznym, jak i społecznym. Celem edukacji oby-
watelskiej staje się aktualnie umożliwienie współżycia ludziom na podstawie 
demokratycznych wartości i przekonań. W tym kontekście rozumienie i do-
świadczenie kształtują tożsamość człowieka jutra i mogą mieć wpływ na podej-
mowanie wyzwań współczesnego świata. 

201  H. Becker, Praxisforschung nutzen, politische Bildung weiterentwickeln. Studie zur 
Gewinnung und Nutzbarmachung von empirischen Erkenntnissen für die politische Bildung in 
Deutschland, Essen–Berlin 2011.

202  J. Schrader, D. Herbrechter, Politische Bildung in aktuellen Beiträgen der Bildungsforschung 
und der Bildungsberichterstattung, „Außerschulische Bildung” 2014, nr 1, s. 7.





Rozdział IV

Proces współczesnej edukacji 
obywatelskiej w przestrzeni lokalnej

W rozdziale dokonano charakterystyki miejsc w przestrzeni lokalnej stano-
wiących istotne obszary edukacji obywatelskiej dorosłych. Głównym przed-
miotem rozważań autorka uczyniła sferę działalności fundacji i stowarzyszeń, 
placówek oświaty dorosłych, wolontariatu, nowych ruchów społecznych oraz 
świat nowych mediów. Zwrócono tu uwagę na podobieństwa i różnice wśród 
organizatorów i miejsc, porównując przestrzenie w ramach polskiej „młodej 
demokracji” z ukształtowanym znacznie wcześniej niemieckim systemem de-
mokratycznym. 

1. Organizatorzy i miejsca edukacji obywatelskiej 

Każde państwo potrzebuje obywateli zaangażowanych w życie społeczno-
-polityczne nie tylko po to, aby przygotować grunt do rozwoju podstawowych 
wartości demokratycznych, ale także w celu zapewnienia większej spójności 
społecznej w obliczu różnorodności kulturowej. Zwiększenie zaangażowania 
społecznego wymaga zaś odpowiedniej wiedzy, umiejętności i postaw, a więc 
szeroko pojętej edukacji obywatelskiej. Warto przyjrzeć się bliżej temu, jak 
wygląda we współczesnym świecie praktyka edukacji obywatelskiej. Główny-
mi organizatorami nieformalnej edukacji obywatelskiej dorosłych w Polsce są: 
fundacje, samorządy, organizacje i ruchy społeczne, instytucje oświaty i kultu-
ry oraz wszechobecne media. Edukacja obywatelska bardzo często realizowa-
na jest w naszym kraju przez organizacje trzeciego sektora. Warto podkreślić, 
iż nieformalne rozwiązania związane z kształceniem obywatelskim dorosłych 
w Polsce nie stanowią bogatego spektrum oddziaływań. Niemniej pozaszkol-
ne kształcenie obywatelskie jest realizowane w głównej mierze przez organi-
zacje pozarządowe, najczęściej stowarzyszenia i fundacje. Należy zauważyć, że 
z podobną sytuacją mamy do czynienia w prawie wszystkich demokracjach 
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rozwijających się1. Organizacje te powołane zostały do życia przez aktywnych 
obywateli, którzy zrzeszając się, postanowili zaspokajać swoje potrzeby i dzia-
łać na rzecz dobra wspólnego. Znaczenie tych organizacji pożytku publicznego 
stopniowo wzrasta, ale w porównaniu z NGO w innych państwach Unii Eu-
ropejskiej ich sytuacja wciąż nie jest jeszcze zadowalająca2. Ruch ten jednak 
ugruntowuje się, zarówno pod względem prawnym, instytucjonalnym, jak 
i infrastrukturalnym. Analizując obszary edukacji obywatelskiej, można za-
uważyć, iż charakterystyczną ich cechą jest koncentracja na określonej grupie 
odbiorców, a mianowicie na młodzieży szkolnej i nauczycielach. Pozostałe gru-
py społeczne znajdują się wyraźnie poza kręgiem oferty programowej edukacji 
obywatelskiej. Stanowi to niebezpieczeństwo dla demokracji, gdyż tylko udział 
wszystkich grup społecznych w sprawach politycznych stanowi główną zasadę 
demokracji. 

Jedną z interesujących inicjatyw podjętych w Polsce w tym zakresie była 
próba stworzenia koncepcji nieformalnej edukacji obywatelskiej, którą można 
by było praktykować w każdej przestrzeni, w każdej sytuacji i zawsze3. Jedno 
z miejsc w środowisku lokalnym, które można byłoby wszechstronniej wykorzy-
stać do prowadzenia kształcenia w tym zakresie, tworzą biblioteki publiczne –
obszary rozbudzające apetyt na wiedzę i zainteresowanie polityką, związane 
z nowymi celami. Biblioteki powinny podejmować takie działania, pozyskując 
do współpracy odpowiednich partnerów społecznych spośród ważnych akto-
rów lokalnego życia publicznego, w tym animatorów lokalnych. Jednocześnie 
bibliotekarze mogą sami włączyć się życie lokalne wspólnot, stając się anima-
torami kreującymi nowe inicjatywy społeczne. Innym obszarem mogą stać 
się miejsca, w których dochodzi do kontaktu władzy i obywateli (tj. urzędy, 
instytucje podległe administracji, spółki akcyjne, państwowe i samorządowe 
jednostki kultury). W koncepcji tej zwrócono uwagę, iż podstawą każdego sy-
stemu demokratycznego, oprócz pewnych uniwersalnych wartości, jest także 
budowanie tożsamości obywatelskiej na bazie kultury, która została ukształ-
towana w przeszłości, czyli podwaliną staje się tu dziedzictwo narodowe. Nie-
zmiernie ważna jest tu zatem funkcja integracyjna kultury i to, że dzięki niej 
można przekazywać bardziej uniwersalne wartości i normy, które zwiększają 
świadomość i podnoszą kompetencje obywatelskie. Umożliwia ona także inte-
grację uczestników oraz polepszenie sposobów działania i przeformułowywa-
nia celów, jeśli potrzebna jest zmiana.

1  S.E. Finkle, A.E. Smith, Civic Education, Political Discussion, and the Social Transmission of 
Democratic Knowledge and Values in a New Democracy: Kenya 2002, „American Journal of Politi-
cal Science” 2011, t. 55, nr 2, Houston.

2  Por. D. Gierszewski, Społeczeństwo obywatelskie – edukacja – teraźniejszość, w: Oświata do-
rosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności, red. Z. Szarota, Kraków 
2012, s. 289.

3  Inspirator obywatelski, dz. cyt., s. 6.
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Edukacja obywatelska dorosłych w Niemczech posiada znacznie dłuższe 
tradycje i z tego względu proponuje i gwarantuje niezwykle rozległy zakres 
działań. Realizowana jest ona przez dobrze zorganizowaną sieć instytucji pań-
stwowych, działa również w wielu pozainstytucjonalnych formach. Aktywność 
państwa w tym zakresie została zredukowana do ustalania zasad odnoszących 
się do jej sprawnego funkcjonowania i fi nansowania. W pluralistycznym sy-
stemie niemieckiej oświaty dorosłych można dostrzec bogate spektrum orga-
nizacji społecznych, instytucji i podmiotów, które wywierają wpływ na kształt 
edukacji obywatelskiej. Można je podzielić na trzy grupy4:

• Publiczne placówki edukacyjne, które funkcjonują na poziomie federal-
nym, regionalnym (kraj związkowy) lub wspólnotowym (gmina). Należą 
do nich Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego, Centrale Kra-
jów Związkowych Kształcenia Obywatelskiego i uniwersytety powszech-
ne (Volkshochschule). 

• Niezależne i niepubliczne podmioty edukacyjne, przyjmujące określony 
światopogląd; zaliczane są do nich: kościoły różnych wyznań, fundacje 
polityczne, stowarzyszenia społeczne, instytucje kulturalne, związki za-
wodowe.

• Samoorganizujące się, pozainstytucjonalne inicjatywy, które wyłoniły 
się ze społecznych ruchów alternatywnych, na rzecz ochrony środowiska 
i zachowania pokoju. 

Wśród wielu organizatorów na szczególną uwagę zasługuje najpotężniejsza 
organizacja na szczeblu państwowym, jaką jest Federalna Centrala Kształcenia 
Obywatelskiego z główną siedzibą w Bonn (Die Bundeszentrale für politische 
Bildung). Podlega ona Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Jej 
podstawowe zadanie polega na wspieraniu świadomości obywatelskiej w du-
chu demokracji i politycznej partycypacji5. W tym celu wykorzystywane są 
różne rodzaje działań, m.in.: sympozja, kongresy, fora, festiwale, targi, wysta-
wy, podróże studyjne, konkursy, seminaria fi lmowe, imprezy kulturalne oraz 
programy dokształcające dla dziennikarzy. Ta wielostronna oferta – poprzez 
umożliwienie krytycznego podejścia do kwestii politycznych i społecznych – 
zmierza do większego zmotywowania obywateli do brania czynnego udziału 
w życiu społeczno-politycznym. Chęć wzmocnienia zaangażowania obywatel-
skiego dotyczy różnych poziomów. Zdecydowana większość propozycji Cen-
trali Kształcenia Obywatelskiego skierowana jest przede wszystkim do osób 
dorosłych, często do animatorów edukacji obywatelskiej, liderów społecznych, 
nauczycieli, wykładowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji spo-

4  V. Reinhardt, Politische Erwachsenenbildung in Deutschland unter ihrer besonderen 
Berücksichtigung im deutsch-französisch-schweizerischen Grenzgebiet Regio Tri Rhena, Aachen 
2000.

5  http://www.bpb.de Bundeszentrale für politische Bildung (dostęp: 11.05.2016).
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łecznych. Federalna Centrala zajmuje się także działalnością wydawniczą i pub-
likuje regularnie: 

• Informacje dla edukacji obywatelskiej – monotematyczne pisma, które 
ukazują się co trzy miesiące i można bezpłatnie odebrać je w Federalnej 
Centrali,

• O polityce i historii współczesnej,
• monografi e i prace zbiorowe na tematy polityczne, społeczne i historycz-

ne,
• Drehscheibe – miesięcznik dla lokalnych dziennikarzy, który prezentuje 

najlepsze idee, dostarczając bodźców dla innych dziennikarzy,
• Fluter – magazyn dla młodzieży ukazujący się jako kwartalnik.
Na szczeblu poszczególnych landów działają Centrale Krajów Związkowych 

Kształcenia Obywatelskiego. Ich naczelne zadania zbieżne są z celami Centrali 
Federalnej. Charakterystyczne dla Centrali krajowych jest to, iż ich praca sku-
pia się wyłącznie na obszarze edukacji obywatelskiej. Dodatkowo warto pod-
kreślić, że organizacje te cieszą się w Niemczech bardzo dużym uznaniem i nie-
kwestionowanym autorytetem społecznym.

Niemieckie niezależne podmioty edukacyjne często łączą się, powołując do 
życia sieci landowych i federalnych związków oraz organizacji parasolowych. 
Można to zauważyć chociażby w ramach utworzonego Instytutu Edukacyjnego 
niemieckich związków zawodowych (Bildungswerk des Deutschen Gewerks-
chaft sbundes), grupy roboczej niemieckiej ewangelickiej edukacji dorosłych 
(Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft  für Erwachsenenbildung), ka-
tolickiej federalnej grupy roboczej edukacji dorosłych (Katholischen Bundes-
gemeinschaft  für Erwachsenenbildung), Towarzystwa Akademii europejskich 
(Gesellschaft  der europäischen Akademien), grupy roboczej demokratycznych 
instytutów edukacyjnych (Arbeitsgemeinschaft  Demokratischer Bildungswer-
ke). Tymczasem na poziomie federalnym funkcjonuje m.in. Niemiecki Zwią-
zek Uniwersytetów Powszechnych (Deutsche Volkshochschulverband) czy 
grupa robocza uniwersyteckiej edukacji dorosłych (Arbeitskreis Universitäre 
Erwachsenenbildung). 

W obszarze pozaszkolnej edukacji obywatelskiej, w ramach wykonywania 
zadań publicznych, dużą rolę odgrywają przede wszystkim Federalna i Lan-
dowe Centrale Kształcenia Obywatelskiego. Ważnymi instytucjami świad-
czącymi usługi są jednak także: federalne siły zbrojne Niemiec (Bundesweh-
ra) oraz służba cywilna6. W ramach Bundeswehry edukacja obywatelska dba 
o ochronę zasad zawartych w konstytucji, rozwój cywilno-militarnego dialogu 
oraz debatę społeczną, promując tematykę związaną z polityką bezpieczeństwa. 
W trakcie realizacji założeń edukacji obywatelskiej nacisk kładziony jest przede 
wszystkim na metodykę i dydaktykę zorientowaną na uczestników. Bundes-

6  P. Massing, Die Infrastruktur der politischen Bildung in der BRD- Fächer, Institutionen, 
Verbände, Träger, w: Handbuch politische Bildung, dz. cyt., s. 69.



Proces współczesnej edukacji obywatelskiej w przestrzeni lokalnej 201

wehra jest jedną z centralnych instytucji wspierających demokrację i mających 
się przyczynić do utrzymania tego modelu władzy. Natomiast służba cywilna 
zajmuje się organizacją wydarzeń edukacyjnych, podejmując współpracę z nie-
publicznymi placówkami oświatowymi i innymi podmiotami oferującymi edu-
kację obywatelską. Duże znaczenie w rozwoju edukacji obywatelskiej zarówno 
w Niemczech, jak i w Polsce odgrywają fundacje. 

2. Fundacje i stowarzyszenia społeczne

Prawne formy zrzeszania się obywateli odgrywają niebagatelną rolę w roz-
woju edukacji obywatelskiej. Fundacje i zrzeszenia tworzą środowisko, które 
służy stawaniu się aktywnymi obywatelami, osobami czynnie włączającymi się 
w sprawy lokalne. Organizacje te kreują życie społeczne, wpływają na nie, stara-
jąc się dokonywać w nim zmian. Umożliwiają zarówno osiągnięcie dążeń indy-
widualnych, jak i grupowych. Na terenie Polski poczynania w tym zakresie re-
alizują liczne przedstawicielstwa niemieckich fundacji politycznych. Pierwsza 
zagościła w Polsce już w 1989 roku Fundacja Konrada Adenauera, później swo-
ją obecność potwierdziły Fundacja Friedricha Eberta (1990), Fundacja Friedri-
cha Naumanna na rzecz Wolności (która w międzyczasie została zlikwidowa-
na), Fundacja Hansa Seidla (1997), Fundacja Heinricha Bölla (2002) i Fundacja 
Róży Luxemburg (2003). Fundacja Adenauera od początku lat 90. aktywnie 
angażowała się w przemiany polityczne, nawiązując współpracę i wspierając 
w procesie demokratyzacji działania różne organizacje i instytucje, także na-
ukowe. W centrum działań fundacji do dziś stoi człowiek, który funkcjonuje 
jako najważniejsze źródło sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego roz-
woju. Celem fundacji jest natomiast kreowanie przyszłości w duchu wolności, 
godności i poszanowania praw człowieka. Wśród ważnych zadań znajduje się 
edukacja polityczna, która realizuje się poprzez organizację seminariów, konfe-
rencji i debat, dzięki czemu tworzy się forum dialogu politycznego popierające 
merytoryczną współpracę między różnymi grupami społecznymi7. Wszystko 
to dzieje się we współpracy z zachodnimi sąsiadami, co stwarza szansę na bez-
pośrednią wymianę doświadczeń i wyrównywanie różnic w tempie rozwoju 
i poziomie obywatelskiego życia. Oznacza to, że Polska może zacząć niwelować 
różnice rozwojowe i zbliżać się do wizji społeczeństwa obywatelskiego, w któ-
rym poczucie wspólnotowości i zainteresowanie sprawami publicznymi stanie 
się czynnikiem współistnienia. 

Inną fundacją, która od 26 lat stanowi w Polsce integralny czynnik współ-
pracy polsko-niemieckiej, a w 2015 roku obchodziła 25. rocznicę swego po-

7  Fundacja Konrada Adenauera, http://www.kas.de/polen/pl/about/ (dostęp: 13.02.2015).
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wstania, jest Fundacja Eberta. Do najważniejszych obszarów tematycznych jej 
działalności należą m.in.: towarzyszenie demokratycznemu rozwojowi Polski, 
wsparcie sprawnego funkcjonowania systemu demokratycznego, wzmocnienie 
związków zawodowych, współpraca na rzecz silnej Unii Europejskiej, wspie-
ranie wymiany idei i opinii oraz edukacja polityczna w obszarze demokracji 
socjalnej8. W celu realizacji przedsięwzięć edukacyjnych fundacja wraz z part-
nerami powołała do życia Akademię Demokracji Socjalnej9. Jej główne cele to: 
rozumienie i zdolność posługiwania się podstawowymi wartościami demokra-
cji socjalnej, poszerzenie wiedzy z zakresu demokracji socjalnej, rozwój umie-
jętności komunikacyjnych pozwalających prowadzić dyskusje, wypowiadać 
się publicznie, nawiązywać współpracę, angażować innych do działań. W ra-
mach kształcenia wyróżnić można pięć modułów poświęconych wybranym 
dziedzinom polityki. Są to: 1. wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, 
solidarność, 2. państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa, 3. integracja euro-
pejska, polityka na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, 4. demokracja parlamen-
tarna i partie polityczne, 5. demokracja i społeczeństwo polityczne. Seminaria 
odbywają się podczas pięciu weekendów i polegają na intensywnej nauce, wy-
mianie poglądów. Są okazją do dyskusji oraz stawienia trudnych pytań eksper-
tom ze świata polityki i nauki z kraju i zagranicy. Ponadto Akademia stwarza 
możliwość uczestnictwa w praktycznych zajęciach liderskich, doskonalących 
umiejętności komunikacyjne, nastawionych na wyposażenie w konkretne kwa-
lifi kacje praktyczne potrzebne w pracy lidera, przygotowujące do wystąpień 
publicznych i prowadzenia argumentacji. Do udziału w Akademii zapraszane 
są osoby z doświadczeniem w polityce, organizacjach pozarządowych, ruchach 
społecznych i miejskich oraz mediach, utożsamiające się z demokracją socjalną. 
Akademia stanowi ważną formę wsparcia dla obywateli, którzy pragną wzmoc-
nić umiejętności niezbędne do prowadzenia działań społeczno-politycznych. 
Koncepcja Akademii opiera się na aktualnie znaczących wydarzeniach oraz 
obecnych dyskursach, a opracowana została na podstawie stanu badań eduka-
cji obywatelskiej dorosłych w Niemczech. Jej twórcy mają nadzieję, że wartości 
demokracji socjalnej, które często są w Polsce lekceważone, w rzeczywistości 
staną się wspólnym punktem odniesienia dla wszystkich aktorów politycznych 
i społecznych zaangażowanych w to przedsięwzięcie i będą stanowić podstawę 
ich współpracy na co dzień.

Inną fundacją działającą w obszarze edukacji obywatelskiej, której warto się 
bliżej przyjrzeć, jest Fundacji Bölla, jednego z bardziej znaczących pisarzy lat 
powojennych. Na jej stronie czytamy: „Odwaga cywilna, zachęta do wtrącania 
się w sprawy publiczne i konieczność występowania w imię godności i praw 

8 Fundacja Fridricha Eberta, http://www.feswar.org.pl/fes2009/02feswar/feswar.php (dostęp: 
13.02.2015).

9  Akademia Demokracji Socjalnej, http://adsfes.pl/o-akademii/ (dostęp: 6.06.2016).
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człowieka cechowały pisarza Heinricha Bölla. Fundacja czuje się zobowiązana 
do kontynuowania tej tradycji”10.

Wszystkie fundacje polityczne działają w imię wolności, ochrony praw czło-
wieka, sprawiedliwości i solidarności, promując ideę demokracji i społeczeń-
stwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwość odpowiedzialnego roz-
woju. Ich praca służy integracji europejskiej, dialogowi międzykulturowemu, 
zaangażowaniu w dyskusję na tematy polityczne, wewnętrznym zmianom poli-
tycznym i gospodarczym, stosunkom dobrosąsiedzkim, a działania te w dużym 
stopniu opierają się na edukacji obywatelskiej. Edukacyjny wpływ ma na celu 
przede wszystkim wzmocnienie jeszcze stosunkowo słabych w Polsce struktur 
społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto motywuje on i wyposaża w wiedzę 
i umiejętności pozwalające na skuteczne zaangażowanie obywatelskie w środo-
wisku lokalnym. Fundacje włączają się też w kształtowanie dyskursu publicz-
nego, budując sprawiedliwy oraz przyszłościowy porządek gospodarczo-spo-
łeczny, bazując na konsolidacji struktur demokratycznych. Niewątpliwie duży 
potencjał i możliwości wszechstronnych działań fundacji politycznych stanowią 
o ich ogromnym znaczeniu także na polu edukacji. Współcześnie uwidacznia 
się coraz bardziej potrzeba większego udziału obywateli w podejmowaniu de-
cyzji politycznych. Tutaj zarysowuje się istotne zadanie edukacji obywatelskiej, 
która może obywatelom ułatwić partycypację polityczną oraz prowadzenie dys-
kursu. Sformułowania zawarte w dokumentach fundacji podkreślają znaczenie 
edukacji obywatelskiej jako świadomego procesu umożliwiającego ludziom 
poznanie społeczeństwa i właściwego w nim funkcjonowania. Cel perspekty-
wiczny tej edukacji można zaś określić jako rozwój politycznej samodzielności 
(autonomii, niezależności). Samodzielność ta opisuje ideał osobowości w de-
mokratycznym społeczeństwie. Obywatel, którego cechuje taka samodzielność, 
nadaje aktywny kształt swojemu życiu, stara się brać udział zarówno w życiu 
politycznym, kulturalnym, jak i społecznym, zna swoje obowiązki i prawa i jest 
w stanie dostrzegać je w codziennej rzeczywistości. Natomiast cechą wspólną 
wszystkich kompetencji obywatelskich jest fakt, iż opierają się na znajomości 
pojęć demokracji, obywatelstwa i praw obywatelskich.

W Niemczech wśród niepublicznych podmiotów edukacyjnych działających 
bardzo prężnie wskazać należy przede wszystkim powszechnie znane fundacje 
polityczne będące składnikiem niemieckiej pluralistycznej kultury politycznej. 
Warto zaznaczyć, iż mimo że są one związane z określonymi ugrupowaniami 
politycznymi, to fi nansowo, organizacyjnie i personalnie są w świetle prawa 
całkowicie niezależne. Mają one duże znaczenie i stanowią rozwiązanie charak-
terystyczne dla Niemiec, choć występują także incydentalnie w innych krajach 
(Węgry, Hiszpania). Na terenie Republiki Federalnej działa sześć tego typu orga-
nizacji – są to Fundacje: Friedricha Eberta (SPD), Konrada Adenauera (CDU), 
Friedricha Neumanna (FDP), Hansa Seidela (CSU), Heinricha Bölla (Zieloni), 

10 Fundacja Heinricha Bölla, http://pl.boell.org/pl/kategorie/heinrich-boll (dostęp: 4.03.2015).
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Róży Luxemburg (PDS). Patrząc zaś z punktu widzenia celów, za nadrzędny 
cel fundacji politycznych uznać należy wspieranie przemian demokratycznych 
i budowę społeczeństwa obywatelskiego na podstawie edukacji obywatelskiej 
i inicjowaniu współpracy oraz dialogu społeczno-politycznego z różnorodny-
mi grupami i instytucjami. Szczegółowe płaszczyzny działania poszczególnych 
fundacji związane są z aktywnością i programem partii politycznych. 

Najstarszą z nich jest Fundacja Friedricha Eberta, powołana do życia w Ber-
linie w 1925 roku, tj. w roku śmierci pierwszego prezydenta Niemiec, najmłod-
szą zaś – Fundacja Róży Luksemburg, działająca zaledwie od 1999 roku. Pew-
nych wyjaśnień w prezentowanym kontekście wymaga samo pojęcie fundacji. 
W swoim obecnym kształcie większość fundacji tylko z nazwy jest fundacjami, 
nie można uznać ich za „prawdziwe” fundacje w aspekcie prawnym. W rzeczy-
wistości posiadają one status zarejestrowanych stowarzyszeń, wyjątek stanowi 
jedynie Fundacja Friedricha Neumanna (założona w 1958 roku w Bonn). Dzia-
łalność fundacji ma swoją podstawę w Konstytucji Republiki Federalnej Nie-
miec w art. 5 dotyczącym wolności słowa oraz art. 9 ust. 1 o wolności zrzeszania 
się. Nie opiera się jednak na art. 21 ustawy zasadniczej, która określa konsty-
tucyjną pozycję partii. Dzięki temu edukacja polityczna w fundacjach różni się 
zasadniczo od działań realizowanych przez partie. Podczas gdy ugrupowania 
partyjne ograniczają często swoje działania wyłącznie do swoich członków, 
fundacje działają w sposób umożlwiający powszechny dostęp wszystkim zain-
teresowanym osobom. 

Biorąc pod uwagę ich dotowanie, można zauważyć, że fundacje są w dużej 
mierze fi nansowane z funduszy publicznych, a wysokość tego dofi nansowania 
uzależniona jest od wielkości reprezentacji partii politycznej w Bundestagu. 
Każda występująca w parlamencie partia, która zdobędzie co najmniej 5% gło-
sów w wyborach powszechnych, otrzymuje dodatkowe środki na dotowanie 
fundacji11. Należy zaznaczyć, iż mimo swojej ponad wszelką miarę ważnej dzia-
łalności, na przestrzeni lat w stosunku do fundacji politycznych formułowano 
także zarzuty. Dotyczyły one uchylania się od obowiązku podatkowego, wspie-
rania partii politycznej oraz ukrytego fi nansowania kampanii wyborczych pod 
pozorem dotowania przedsięwzięć fundacji politycznych12. 

W listopadzie 1998 roku fundacje polityczne (oprócz Fundacji Róży Lu-
xemburg, która dołączyła dopiero później) w celu większej przejrzystości fi -
nansowej sformułowały wspólną deklarację w sprawie pokrywania kosztów ze 
środków publicznych, w której określiły swój wizerunek i stanowisko. Oświad-
czenie to było z jednej strony zaprezentowaniem szerszej opinii publicznej 
zadań fundacji, z drugiej przekazaniem ogólnej informacji szerszym kręgom 

11  M. Waszak, Fundacje polityczne w Niemczech. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010, s. 4.
12  Tamże, s. 7.



Proces współczesnej edukacji obywatelskiej w przestrzeni lokalnej 205

społecznym13. Przy wykonywaniu swoich obowiązków fundacje zdecydowały, 
że pragną przyczynić się do kształtowania przyszłości demokratycznego spo-
łeczeństwa, a swoją społeczno-polityczną i demokratyczną edukację opierać 
będą na zasadach wolności, solidarności, pomocniczości i wzajemnej toleran-
cji. W preambule deklaracji wyraźnie wyznaczono cele fundacji, uznając za nie:

– animowanie obywateli za pośrednictwem edukacji do autentycznego za-
interesowania sprawami publicznymi oraz żywego obywatelskiego zaan-
gażowania,

– opracowywanie podstaw działań w sferze politycznej poprzez promo-
cję nauki, prowadzenie badań, doradztwo obywatelskie oraz pogłębianie 
dialogu i transferu wiedzy między nauką, polityką, rządem i biznesem,

– prowadzenie badań w zakresie historycznego rozwoju partii, ruchów po-
litycznych i społecznych, 

– wspieranie za pomocą stypendiów i programów edukacyjnych naukowe-
go kształcenia i doskonalenia utalentowanej młodzieży, 

– promowanie kultury i sztuki poprzez organizację wydarzeń, stypendiów, 
ochronę dzieł sztuki,

– wsparcie europejskich dążeń zjednoczeniowych oraz przyczynianie się 
do międzynarodowego porozumienia między narodami,

– udzielanie pomocy rozwojowej oraz budowanie demokratycznych, re-
spektujących normy państwa prawa struktur, w ramach których dąży się 
do ochrony praw człowieka i praw obywatela. 

Można zauważyć, że fundacje, realizując swoje cele, zmierzają do wsparcia 
stabilizacji demokracji na terenie Niemiec, ale także do budowy i podtrzymy-
wania demokratycznych stosunków w Europie; wspierają też partnerstwo na 
arenie międzynarodowej. Najważniejszy obszar działalności krajowej wszyst-
kich fundacji stanowi zaś edukacja obywatelska. W ponad tysiącu wydarzeń 
oferowanych przez fundacje co roku uczestniczą setki tysięcy obywateli14. Ogól-
nie rzecz biorąc, fundacje organizują seminaria, konferencje, warsztaty, debaty 
publiczne, poradnictwo obywatelskie, wydarzenia kulturalne, kursy doskona-
lące, fi nansują stypendia, programy studyjne i informacyjne. Ponadto dyspo-
nują one także własnymi bibliotekami i archiwami, zajmując się jednocześnie 
działalnością wydawniczą, redagując publikacje kształcące postawy społeczne, 
polityczne i obywatelskie. 

W czerwcu 2011 roku prezesi wszystkich fundacji politycznych w Niem-
czech skierowali do federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych swoje stano-
wisko w kwestii zapewnienia dostępu do edukacji obywatelskiej15. Ze względu 

13  Gemeinsame Erklärung der Konrad-Adenauer-Stift ung e. V., Friedrich-Ebert Stift ung e. V., 
Friedrich-Neumann-Stift ung, Hans-Seidel-Stift ung e. V. i Heinrich-Boll-Stift ung e. V.

14  M. Beise, Politische Stift ungen, w: Bertelsmann Stift ung, Handbuch Stift ungen. Ziele – 
Projekte – Management – Rechtliche Gestaltung, Wiesbaden 2003, s. 209.

15  Das Bildungsarbeit der Politischen Stift ungen in Deutschland, 2011.
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na szczególną odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa za wspieranie rozwoju 
demokracji w Niemczech, fundacje przygotowały wspólne oświadczenie odno-
szące się do celów, zadań i podstaw edukacji obywatelskiej. Stwierdzono w nim, 
iż edukacja obywatelska powinna być zaprojektowana w sposób zrównoważo-
ny. Wychodząc od świadomości historycznej, winna motywować do tworzenia 
przyszłości i zainteresowania aktualnymi tematami. Za czynnik motywujący 
młodych ludzi do większego zainteresowania sprawami polityki, ze względu na 
łatwiejszy do nich dostęp, uznać należy rozwój nowoczesnych digitalnych tech-
nologii i wykorzystywanie ich w procesie całożyciowej edukacji. Aktualne in-
formacje zamieszczane przez fundacje na ich stronach internetowych otwiera-
ne są 40 mln razy w roku. W swoich założeniach fundacje polityczne wychodzą 
od całościowej koncepcji kształcenia, podkreślając konieczność wspierania na 
równych zasadach podstawowego kształcenia zawodowego oraz dalszego do-
kształcania i doskonalenia. W oświadczeniu sformułowano aktualne wyzwania 
dla demokracji, określając jednocześnie kluczowe obszary odpowiedzialności 
edukacji obywatelskiej. 

W związku z napływem imigrantów rośnie znaczenie tej edukacji w kwestii 
ich politycznej inkluzji, ponadto edukacja winna mieć wkład w propagowa-
nie i zapewnienie tolerancji, przy jednoczesnym zobowiązaniu do zachowania 
i obrony demokratycznych wartości. W obliczu rosnącej globalizacji gospo-
darki rośnie także zapotrzebowanie na wiedzę na temat międzynarodowej 
współpracy. Fundacje wnoszą ważny wkład w internacjonalizację dyskursu 
politycznego oraz w integrację europejską i rozwój dialogu międzykulturo-
wego. Współcześnie uwidacznia się też coraz bardziej potrzeba większego 
udziału obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych. Tutaj zarysowuje się 
kolejne zadanie edukacji, która może ułatwić partycypację polityczną, dialog 
oraz prowadzenie publicznego dyskursu. Sformułowania zawarte w oświad-
czeniu fundacji politycznych podkreślają znaczenie edukacji obywatelskiej 
jako świadomego procesu umożliwiającego ludziom poznanie społeczeństwa 
i właściwe w nim funkcjonowanie. 

W Tabeli 3. zaprezentowano w układzie porównawczym najważniejsze 
założenia fundacji politycznych w Polsce i w Niemczech, podkreślając rów-
noległość niektórych cech. Fundacje otaczają opieką dorosłych i wspierają 
ich w rozwoju kompetencji, umożliwiając uczenie się jako naturalny element 
uczestnictwa w świecie praktyki. 
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Tabela 3. Znaczenie fundacji politycznych w edukacji obywatelskiej

Fundacje polityczne
Polska Niemcy
przedstawicielstwa niemieckich fundacji rozwiązanie charakterystyczne dla Niemiec

podstawowy cel działań: edukacja obywatelska dorosłych, promowanie idei demokracji i społeczeństwa obywa-
telskiego, wspieranie wymiany idei i opinii

wiedza i umiejętności pozwalające na skuteczne zaangażowanie obywatelskie, animowanie obywateli za po-
średnictwem edukacji do autentycznego zainteresowania sprawami publicznymi oraz żywego obywatelskiego 
zaangażowania

wzmocnienie struktur społeczeństwa obywatelskiego dialog społeczno-polityczny z różnorodnymi grupami 
i instytucjami

kształtowanie dyskursu publicznego
budowanie demokratycznych, respektujących normy 
państwa prawa struktur, w ramach których dąży się do 
ochrony praw człowieka i praw obywatela

cel: rozwój politycznej samodzielności cel: wsparcie stabilizacji demokracji

Źródło: opracowanie własne.

Omówione fundacje, reprezentujące ogół niemieckiego dobra narodowego, 
występują także w imieniu polskiego interesu (systemu wartości narodowych), 
a współpraca przynosi obu stronom wiele korzyści16. Tymczasem tworzenie 
polskich fundacji politycznych przebiega z dużymi oporami, a perspektywa ich 
zaangażowania na rzecz edukacji obywatelskiej dorosłych jest jeszcze mglista. 
Sam pomysł powołania do życia w Polsce fundacji politycznych budzi pew-
ne zastrzeżenia17. Organizacje te musiałyby uznać znaczenie podejmowania 
współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz tworzenia sieci kon-
taktów polityków, przedstawicieli biznesu, kultury, mediów, osób dorosłych, 
młodych liderów i tym samym przyczyniać się do realizacji celów polskiej po-
lityki demokratyzacyjnej. Wiele wskazuje na to, iż działalność fundacji poli-
tycznych mogłaby być realizowana przez istniejące fundacje prywatne lub inne 
organizacje działające w trzecim sektorze. Funkcjonowanie tego typu fundacji 
z pewnością mogłoby przyczynić się do podniesienia jakości życia publicznego 
i wzmocnienia sfery publicznej w Polsce, jak również poprawy jakości polskiej 
demokracji. 

Oprócz fundacji politycznych wśród działających w Polsce fundacji wymie-
nić należy także: Fundację Edukacja dla Demokracji, Fundację Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej, Fundację im. Roberta Schumana. Pierwsza z wymienio-

16  R. Grodzki, P. Kubiak, Niemiecki system kształcenia obywatelskiego. Wnioski dla Polski,
Poznań 2014.

17  K. Brudzińska, Rola fundacji politycznych w promowaniu demokracji – rekomendacje dla 
Polski, „PISM Policy Paper” 2012, nr 38, s. 6.
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nych: fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczęła działalność w 1989 roku 
i w toku swojego funkcjonowania współpracuje z licznymi organizacjami poza-
rządowymi, placówkami oświatowymi, organami samorządu lokalnego, a także 
z partnerami zagranicznymi w Europie i USA. „Celem Fundacji jest krzewienie 
wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania 
obywatelskiego w państwie demokratycznym”18. W statucie w § 6 czytamy, iż 
Fundacja stawia sobie za cel inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności 
edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pra-
cy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. Jej 
działania skierowane są głównie do nauczycieli, opiekunów młodzieży, człon-
ków organizacji pozarządowych oraz liderów młodzieżowych. Formy działania 
to: konferencje, szkolenia, kursy, seminaria, dyskusje, spotkania, happeningi. 
Fundacja prowadzi też niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz 
zajmuje się działalnością wydawniczą.

Polska Fundacja im. Roberta Schumana powstała w 1991 roku jako organi-
zacja pozarządowa i ponadpartyjna19. Jej celem jest mobilizowanie obywateli do 
angażowania się w proces jednoczenia Europy bezpiecznej, otwartej, solidarnej 
i praworządnej. W ramach działalności statutowej realizuje ona programy edu-
kacyjne koncentrujące się na trzech głównych zagadnieniach: 

1. promowaniu idei integracji europejskiej i edukacji europejskiej,
2. aktywizacji społecznej obywateli, promowaniu wartości demokratycz-

nych,
3. dzieleniu się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej 

oraz transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej. 
Wiele działań inicjuje aktywność na rzecz środowiska lokalnego, wzmac-

nianie wiary we własne możliwości, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, 
poszanowanie różnorodności kulturowej, wolontariat oraz edukację młodzieży 
mającą na celu rozwój demokracji w Polsce. Głównymi adresatami projektów 
są właśnie młodzież oraz nauczyciele. Fundacja dostrzega bowiem w mło-
dych obywatelach potencjał budowania przyszłej Europy. Fundacja, poprzez 
sieć szkolnych klubów europejskich (SKE), zachęca do włączenia się w życie 
publiczne, w działania obywatelskie na rzecz najbliższego środowiska i wolon-
tariat. Działania te realizowane są m.in. w trakcie organizowanych cyklicznie 
międzynarodowych zjazdów SKE. Ponadto co roku urządza parady Schumana, 
które są świętem i okazją do zamanifestowania poparcia na rzecz demokracji, 
przemian rozwojowych, europejskich wartości, integracji europejskiej. Parady 
te podkreślają także znaczenie dziedzictwa kulturowego wspólnej Europy. 

Najmłodszą organizacją wśród wymienionych jest Centrum Edukacji Oby-
watelskiej (CEO), które działa od 1994 roku, upowszechniając wiedzę, umiejęt-

18  http://www.edudemo.org.pl/ (dostęp: 2.08.2011).
19  http://schuman.pl/fundacja/ (dostęp: 2.08.2011).
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ności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego20. Cele 
Fundacji zostały opisane w § 4 statutu, w którym czytamy, iż „powołuje się, 
mając na względzie potrzebę poprawy jakości systemu oświaty, zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu, podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej 
oraz postaw przedsiębiorczości poprzez propagowanie podstawowych zasad 
życia w społeczeństwie demokratycznym w warunkach gospodarki rynkowej”. 
Adresatami oferty Fundacji są nauczyciele, dyrektorzy szkół, a formy współpra-
cy z nimi to wspieranie kooperacji pomiędzy nauczycielami, doskonalenie ich, 
prowadzenie doradztwa metodycznego, inicjowanie samokształcenia, kursów 
internetowych, opracowywanie podręczników, programów szkolnych, scena-
riuszy lekcji, organizowanie wyjazdów zagranicznych w celu zapoznania się ze 
sposobami prowadzenia edukacji obywatelskiej w innych krajach.

Dokonując analizy, można zauważyć, że edukacja obywatelska dorosłych 
realizowana jest w Polsce w głównej mierze przez organizacje pożytku publicz-
nego. Także w Niemczech element edukacji obywatelskiej, uzupełniający dzia-
łania różnych organizatorów, dokonuje się poprzez stowarzyszenia reprezen-
tujące interesy różnych grup. Ze względu na ograniczone rozmiary niniejszej 
pracy autorka nie podejmuje się bliższej charakterystyki działań stowarzyszeń 
społecznych w zakresie edukacji obywatelskiej dorosłych. Czyni to także z tego 
powodu, iż edukacja obywatelska dorosłych w Niemczech z powodzeniem rea-
lizowana jest przez inne, znacznie bardziej istotne podmioty, którym w przyto-
czonych rozważaniach poświęcono więcej uwagi i miejsca.

Wśród istniejących w Polsce organizacji społecznych jedną z najliczniej-
szych i najczęściej spotykanych grup stanowią stowarzyszenia. Są one z jednej 
strony bytem społecznym opartym na porozumieniu i współpracy ludzi, z dru-
giej stanowią konstrukcję prawną zdefi niowaną przepisami obowiązującego 
prawa. Od końca lat 80. podstawą prawną działających w Polsce stowarzyszeń 
jest ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku21. Organizują 
one warsztaty, kursy, akcje, które obejmują różnorodne tematy: „od partycypa-
cji w wyborach poprzez ochronę praw człowieka po inicjatywy segregacji śmie-
ci. Przedsięwzięcia te są jednak zdecentralizowane, a szereg osób wykonujących 
de facto zadania edukacji obywatelskiej realizuje je najczęściej «od projektu do 
projektu»”22. Większość tych projektów realizowana jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej, które z upływem lat będą znacznie zmniejszane i sukcesywnie ogra-
niczane. Powstaje pytanie, czy edukacja obywatelska realizowana przez trzeci 
sektor straci wówczas na znaczeniu i będzie rzadziej podejmowanym tematem 
działań?

20  http://www.ceo.org.pl (dostęp: 2.08.2011).
21  Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104.
22  K. Mazurek, Kultura i edukacja polityczna w Niemczech i w Polsce. Przyczynek do rozważań 

o kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w XXI wieku, „Kultura i Polityka” 2010, nr 8, s. 127.
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Na terenie Polski działa wiele mniejszych bądź też większych stowarzyszeń 
zajmujących się edukacją obywatelską. Nie będzie możliwe dokonanie kom-
pletnego zestawienia i dogłębnej analizy ich działalności, autorka chciałaby 
jednak zasygnalizować działania przynajmniej niektórych z nich, przywołując 
ich najważniejsze założenia. Jednym z nich jest Towarzystwo Edukacji Obywa-
telskiej, które powstało w 1994 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz grupy studentów tego kierun-
ku23. Za główny cel swojej działalności uznali oni podejmowanie działań zmie-
rzających do prowadzenia edukacji obywatelskiej i popularyzacji wartości de-
mokratycznych wśród różnych grup obywateli. Terytorialny zasięg działalności 
organizacji to obszar całego kraju, a szczególnie Dolnego Śląska i jego bliskiego 
sąsiedztwa (woj. opolskie). Towarzystwo realizowało dotychczas różne zadania 
edukacyjne: organizowało ogólnopolskie konferencje, wystawy, kursy z zakre-
su kompetencji miękkich, dofi nansowywało udział w konferencjach, warszta-
tach tematycznych, publikacje, utworzyło platformę e-demokracja, która ma 
na celu popularyzację wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego, marketingu 
terytorialnego i kampanii wyborczych, przygotowywało obywatelską debatę 
dotyczącą rad osiedli. Przedsięwzięcia te miały na celu zdobycie kompetencji 
obywatelskich i wzmocnienie postaw proobywatelskich oraz zwiększenie za-
angażowania obywatelskiego, i co nie jest bez znaczenia, skierowane były do 
szerokiego spektrum osób, a nie, jak ma to miejsce w wielu przypadkach, tylko 
do młodzieży. Stowarzyszenie położyło szczególne zasługi w zakresie kształto-
wania samorządności obywateli jako istotnego elementu ustroju demokratycz-
nego, ale też idei samorządu terytorialnego. 

W 2003 roku w Katowicach powołano do życia stowarzyszenie Bona Fi-
des, którego celem jest wspieranie obywateli, lokalnych liderów oraz uczenie 
samorządowców, jak prowadzić skuteczny dialog społeczny z mieszkańcami 
i organizacjami pozarządowymi, a także umożliwienie zdobycia doświadczenia 
w ramach wolontariatu24. Dokonuje się to m.in. poprzez organizację lokalnych 
inicjatyw sąsiedzkich prowadzących działanie na rzecz swojego otoczenia, me-
rytoryczne wspieranie liderów lokalnych, przekazywanie mieszkańcom wiedzy 
na temat praw, tak aby mogli skutecznie współpracować i wymieniać doświad-
czenia z władzami lokalnymi. Dzięki ich zabiegom środowiska lokalne stają się 
miejscami otwartymi na potrzeby mieszkańców i przyjaznymi do życia. W ra-
mach przedsięwzięć na rzecz samorządów lokalnych stowarzyszenie organi-
zuje szkolenia i konferencje skierowane do urzędników i radnych, prowadzi 
monitoringi różnych obszarów funkcjonowania samorządów oraz działalność 
doradczą, w ramach której m.in. wspiera administrację lokalną w prowadze-
niu konsultacji społecznych czy przygotowywaniu zmian w prawie lokalnym. 
W opublikowanym w 2016 roku raporcie, który był rezultatem projektu Skon-

23  Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, http://teo-wroclaw.pl/o-nas (dostęp: 12.05.2015).
24  Stowarzyszanie Bona Fides, http://www.bonafi des.pl/o-nas/ (dostęp: 12.05.2016).
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troluj, jak działa budżet obywatelski w twojej gminie, realizowanego od września 
2014 do kwietnia 2016 roku, brało udział m.in. właśnie stowarzyszenie Bona 
Fides. Jego celem było wypracowanie mechanizmów, które ułatwią różnym 
aktorom lokalnej wspólnoty samorządowej (władzy, administracji i mieszkań-
com) stosowanie budżetu obywatelskiego. 

Inną cenną inicjatywą jest organizacja pozarządowa jest Sieć obywatelska 
Watchdog działająca jako stowarzyszenie w Warszawie od 2009 roku, a obecnie 
należąca do najstarszych dążących do zwiększania jawności w sferze publicznej 
w Polsce. Misją organizacji, jak czytamy na ich stronie, jest prowadzenie dzia-
łań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia25. Czynią to 
zgodnie z maksymą, iż do realizacji dobrego rządzenia potrzebna jest aktywna 
postawa obywateli podejmujących odpowiedzialność za sprawy publiczne. Za-
sada partycypacji rozumiana jest tu jako zagwarantowanie udziału obywateli 
w procesie podejmowania decyzji oraz ich realizacji. W związku z tym od sa-
mego początku Sieć stoi na straży prawa do informacji, które chroni wolność 
wyrażania opinii i niebezpieczeństwo przed nadużyciami władzy. Zadaniem 
stowarzyszenia jest wpływ na uczenie obywateli podejmowania ważnych spo-
łecznie decyzji i na decyzje polityczne, które ich dotyczą, sprawowanie kontroli 
obywatelskiej, jak również gospodarowania publicznym majątkiem (m.in. pie-
niędzmi z podatków). Działania tego typu należą do innowacyjnych w ramach 
tworzącego się społeczeństwa obywatelskiego w sferze publicznej w Polsce. 

W tym nurcie działa także relatywnie młode, ale takie, które odegrało już 
ważną rolę w środowisku, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, założone 
w 2010 roku w Krakowie26. Jego twórcy uważają je za jedną z niewielu orga-
nizacji społecznych w Krakowie zajmujących się zwiększaniem kapitału spo-
łecznego poprzez podnoszenie poziomu partycypacji społecznej i obywatel-
skiej. Na stronie stowarzyszenia czytamy, że animują inicjatywy na rzecz dobra 
wspólnego, wzmacniają partycypacyjny model demokracji oparty na zasadach 
dialogu i pomocniczości, wspierają budowę silnego trzeciego sektora działają-
cego w oparciu o wysokie standardy. Za cel stawiają sobie budowę społeczeń-
stwa obywatelskiego, w którym zaangażowani obywatele biorą odpowiedzial-
ność za siebie i innych, prowadzą dialog ponad podziałami i mają świadomość 
wpływu na otoczenie. W ramach realizowanych projektów wymienić należy: 
Laboratorium Inicjatyw Obywatelskich, które wspiera aktywność obywatelską 
krakowian, Akademię Inicjatorów Lokalnych, Centrum Obywatelskie w Kra-
kowie, czyli przestrzeń dla krakowskich inicjatyw społecznych wzmacniająca 
współpracę wewnątrz i międzysektorową w zakresie działań na rzecz miesz-
kańców, Bank Wspierania Partycypacji, który profesjonalnie pomaga aktyw-
nym mieszkańcom w interwencjach i działaniach przez nich podejmowanych, 
służąc bezpłatnymi poradami. Wszystkie inicjatywy Stowarzyszenia wyraźnie 

25 Sieć obywatelska Watchdog, http://siecobywatelska.pl/co-robimy/misja/ (dostęp: 12.05.2016).
26  Pracownia Obywatelska, http://pracowniaobywatelska.pl (dostęp: 12.05.2016).
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pragną wspierać i edukować aktywnych obywateli biorących odpowiedzialność 
za siebie i za innych. 

Podsumowując, można stwierdzić, że znaczenie fundacji i stowarzyszeń 
społecznych w Polsce stopniowo wzrasta, ale w porównaniu z organizacjami 
pozarządowymi w innych państwach Unii Europejskiej ich sytuacja wciąż nie 
jest jeszcze zadowalająca. Ruch ten jednak tworzy i cementuje się, zarówno pod 
względem prawnym, instytucjonalnym, jak i infrastrukturalnym. Organizacje 
te są znakomitym pomysłem na współpracę w szeroko rozumianej edukacji. 
A działania podejmowane przez trzeci sektor coraz częściej dotyczą także edu-
kacji obywatelskiej dorosłych. Organizacje pozwalają na tworzenie przestrzeni 
do podejmowania działań obywatelskich i społecznych, uczą kontrolowania 
władzy na różnych szczeblach, animują innowacyjne projekty, budząc zaan-
gażowanie obywatelskie. Tak pojmowana edukacja obywatelska realizowana 
przez fundacje i stowarzyszenia pozwala na kształtowanie umiejętności zwią-
zanych z funkcjonowaniem we wspólnocie, wchodzeniem w relacje z innymi. 
Analizując obszary edukacji obywatelskiej w Polsce, trzeba jednak przyznać, iż 
charakterystyczną jej cechą jest koncentracja na określonej grupie odbiorców, 
a mianowicie na młodzieży szkolnej i nauczycielach. Pozostałe grupy społeczne 
często znajdują się poza kręgiem oferty programowej edukacji obywatelskiej. 
Natomiast ideał aktywnego obywatelstwa wiąże się jednak ściśle z wiedzą i zro-
zumieniem podstawowych procesów politycznych oraz funkcjonowania syste-
mu politycznego przez możliwie wielu obywateli. Bez tej wiedzy trudno angażo-
wać się w sprawy publiczne, samoorganizować się i bronić własnych interesów. 
Dlatego też organizacje pozarządowe winny działać nie tylko jako wspierające 
i uzupełniające działalność placówek edukacyjnych, ale jako samodzielne insty-
tucje umożliwiające uczenie się dla zaangażowania obywatelskiego. 

Placówki edukacji obywatelskiej

Wśród instytucjonalnych form edukacji pozaformalnej działających w Polsce 
obok bibliotek wymienić należy uniwersytety ludowe (dalej również jako UL), 
rozumiane jako placówki oświatowo-wychowawcze, których początki wiążą 
się z zakładaniem internatowych ludowych szkół rolniczych na Mazowszu27. 
Uczestnikami procesu kształcenia była w nich w głównej mierze dorosła mło-
dzież, wywodząca się zwłaszcza ze środowiska wiejskiego, a celem tego proce-
su – rozbudzenie poczucia obywatelskości. Właściwy ruch tworzenia wiejskich 
uniwersytetów ludowych rozpoczął się jednak w Polsce dopiero po odzyska-
niu niepodległości w 1918 roku. Po 1989 roku idea UL wśród osób związanych 
z edukacją budziła ożywione dyskusje, w ich wyniku zdecydowano się na od-
budowę uniwersytetów ludowych według koncepcji Ignacego Solarza. Nawią-

27  T. Aleksander, Andragogika, dz. cyt., s. 175.
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zując do tej idei, starano się „za pośrednictwem tej placówki przyczynić się do 
budowy społeczeństwa obywatelskiego, mądrze realizującego rozwój własnego 
kraju”28. Restrukturyzacja życia społecznego na początku lat 90. oraz wstrzyma-
nie dotacji fi nansowych dla stowarzyszeń, w tym dla Stowarzyszenia Polskich 
Uniwersytetów Ludowych, przyczyniło się w latach 1993–1994 do praktyczne-
go rozpadu powstałych UL; część z nich przestała istnieć, inne zupełnie zmieni-
ły swój status29. W rzeczywistości, od czasu rozpoczęcia procesów transforma-
cji ustrojowej, trudno zauważyć jakiekolwiek działania, które miałyby na celu 
wspieranie tych placówek. Niestety nadzieje na znaczący rozwój uniwersytetów 
ludowych w społeczeństwie okazały się płonne, uznano je za „relikty PRL-u”, 
a nie za skuteczne narzędzie pozwalające budować demokrację30. Wiązało się 
to z nikłą znajomością wśród ówczesnych władz samorządowych i decydentów 
politycznych edukacyjnej idei uniwersytetów ludowych. I mimo iż koncepcja 
ta zyskała z czasem również przychylność Kościoła katolickiego (tworzono je 
z inicjatywy komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników), to rów-
nież tutaj ich działalność nie rozwijała się żywiołowo. Szeroki dostęp do nauki 
w katolickich uniwersytetach ludowych pozwalał uczyć się dorosłym, głównie 
ze wsi i małych miasteczek, niezależnie od zawodu i wykształcenia, pragnącym 
rozwijać się i angażować w życie społeczności lokalnych31. Wśród wielu zagad-
nień, które omawiane były i są na uniwersytetach, znajduje się problematyka 
z zakresu edukacji obywatelskiej, m.in. dotycząca edukacji samorządowej spo-
łeczeństwa oraz zagrożeń cywilizacyjnych współczesnego człowieka. 

Współcześnie działające uniwersytety ludowe czerpią z tradycji swoich po-
przedników, ale odwołują się do aktualnego kontekstu społeczno-kulturowego 
i realnych wyzwań współczesnego świata. W większości utraciły one charakter 
klasycznego UL opartego na współpracy z internatem. Często brakuje im też 
jasnej wizji przyszłości i twórczej zadumy nad unowocześnieniem programów, 
które mogłyby przyciągnąć znacznie więcej słuchaczy32. Niemniej można za-
uważyć, że jednym z najważniejszych celów ich działań jest edukacja obywatel-
ska, odpowiadająca na potrzeby lokalnej i regionalnej społeczności. Dostrzec 
to można chociażby w pracy utworzonego w 1982 roku Kaszubskiego Uniwer-
sytetu Ludowego nawiązującego w swej działalności z jednej strony do idei Mi-
kołaja Grundtviga, z drugiej do polskich tradycji w tym zakresie. Kaszubski UL 
realizował wiele projektów sprzężonych z problematyką rozwoju samorządno-

28  Tamże, s. 179.
29  Tamże.
30  T. Maliszewski, Polski uniwersytet ludowy jako Szkoła dla Życia (1989–2014) – ćwierćwiecze 

rozczarowań i nadziei, „Edukacja Dorosłych” 2015, nr 1 (72), s. 172.
31  T. Aleksander, Wszechnice polskie – dotychczasowy dorobek i potrzeba rozwoju, „Chowanna” 

2005, r. XLIX, t. 2 (25), s. 82.
32  T. Maliszewski, Uniwersytety ludowe wobec wyzwań współczesności – czyli rzecz o pewnej 

pomorskiej inicjatywie, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2002, nr 3, s. 18.
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ści lokalnej i budowaniem struktur demokratycznego państwa33. Podejmował 
także działania mające na celu doskonalenie kadr dziennikarskich dla prasy 
lokalnej, co z pewnością jest istotnym zadaniem w procesie budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego, głównie poza wielkimi aglomeracjami miejskimi. 
Warto zaznaczyć, iż doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu zostały 
później wykorzystane w kształceniu białoruskich dziennikarzy niezależnej pra-
sy lokalnej. 

Od czasów powstania pierwszych uniwersytetów zmieniała się funkcja, jaką 
współcześnie pełni ten rodzaj edukacji dorosłych34. Mimo zachodzących zmian 
nadal można jednak przyjąć, że edukacja na UL stanowi gwarancję jakości 
transakcji określonych wartości i wzorów zachowań istotnych zwłaszcza w spo-
łeczności lokalnej skupiającej ludzi o różnych doświadczeniach i światopoglą-
dach. Można zauważyć, że uniwersytety te stanowią ważne ogniwo w rozwoju 
społeczności lokalnej, są też częścią budowania dojrzałej demokracji. Obecnie 
jednak uniwersytety ludowe w skali całego kraju nie odgrywają istotnej roli 
w edukacji obywatelskiej, ale lokalnie nadal pełnią ważną funkcję w dziedzi-
nie rozwijania świadomości edukacyjnej i obywatelskiej35. Z perspektywy ich 
dotychczasowej działalności można wnioskować, że ich koncepcja może oka-
zać się przydatna w nadchodzącej przyszłości, zwłaszcza w sferze działań na 
rzecz najbliższych społeczności lokalnych. Przejście od nowoczesności do 
ponowoczesności wiąże się z wieloma zmianami, które dostrzec można także 
w działalności UL. Warto zaznaczyć, że mimo iż edukacja przyjmuje tu charak-
ter instytucjonalny, nie jest związana z dyfuzją i sprawną dystrybucją wiedzy 
oraz odgórnym narzucaniem znaczeń. Głównym zadaniem tych uniwersytetów 
jest tworzenie przestrzeni uczenia się dla osób dorosłych, co jest nader ważne 
w kontekście edukacji obywatelskiej. Tomasz Maliszewski twierdzi, że w obec-
nej sytuacji istnieje miejsce dla uniwersytetu ludowego, zwłaszcza w kontekście 
potrzeby kształtowania zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności 
lokalnych, jak i całego państwa36. I trudno się z tym nie zgodzić, z pewnością 
jednym z zadań, które UL mogłyby realizować w szerszym zakresie, jest promo-
wanie edukacji obywatelskiej oraz demokracji lokalnej. Szkoda tylko, że insty-
tucje te w Polsce to zjawisko rudymentarne37. 

Zdecydowanie odmiennie wygląda sytuacja u zachodnich sąsiadów, gdzie 
można dostrzec, iż placówkami, które odgrywają niebagatelną rolę w przestrze-
ni lokalnej, są właśnie małe uniwersytety powszechne Volkshochschule (VHS). 
Wśród wielu instytucji oferujących edukację obywatelską w Niemczech zajmu-

33  Tamże, s. 20.
34  K. Pierścieniak, Model uczenia się w uniwersytecie ludowym. Od historii do współczesności, 

„Edukacja Dorosłych” 2012, nr 2, s. 89.
35  H. Solarczyk-Szwec, Edukacja obywatelska młodzieży i dorosłych wobec przemocy…, 

dz. cyt., s. 182.
36  T. Maliszewski, Uniwersytety ludowe…, dz. cyt., s. 23.
37  Por. T. Aleksander, Andragogika, dz. cyt., s. 179.
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ją one ważne miejsce. Większość z nich to placówki gminne, zarządzane przez 
władze lokalne, są jednak i takie, które zarejestrowane są jako stowarzyszenia 
(w 2014 roku było ich 290). Krajowe ustawy o oświacie dorosłych zobowiązu-
ją bowiem miasta i powiaty do organizowania działań na rzecz zaspokajania 
potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie. Uniwersytety zaliczane są do insty-
tucjonalnych form publicznej edukacji dorosłych. Ich zaletą jest realizacja za-
dań w środowiskach lokalnych, co pozwala im na bezpośrednie dopasowanie 
się do potrzeb oraz wymagań i szybkie reagowanie na pojawiające się zmiany. 
Generalnie odgrywają one istotną rolę w dalszym kształceniu dorosłych, reali-
zując różnorodne zadania, począwszy od edukacji ogólnej, poprzez zawodową, 
obywatelską, na kulturalnej kończąc. Z pewnością są one jednymi z najbar-
dziej aktywnych i publicznie rozpoznawalnych organizatorów edukacji doro-
słych w Niemczech. Fundamentalną zasadą funkcjonowania uniwersytetów 
powszechnych jest ich otwartość, która uzewnętrznia się w wieloraki sposób. 
Można wskazać cztery zasadnicze obszary otwartości: 1) dla wszystkich osób 
dorosłych, 2) na każdy rodzaj problematyki, 3) wszystkie poglądy i opinie oraz 
4) ogólną dostępność oferty niezależnie od miejsca zamieszkania potencjal-
nych zainteresowanych38. Dzięki nim osoby stają się kompetentnymi członka-
mi wspólnot, poznając wartości, cele i motywy kierujące ludzkimi działaniami. 
Placówki te stwarzają każdemu szansę rozwoju kompetencji kluczowych na 
miarę jego możliwości oraz motywują do zainteresowania całożyciową eduka-
cją różne grupy społeczne, także te, które często są marginalizowane. W tym 
celu zapewniają profesjonalnie wykształconą kadrę nastawioną na specyfi kę 
pracy z osobami dorosłymi oraz reagującą na społeczne zapotrzebowania. In-
stytucje te są swego rodzaju pomostem pomiędzy różnymi obszarami syste-
mu oświaty, wspierając ludzi w pozostawaniu ciekawym świata i gotowymi do 
ustawicznego uczenia się. W ten sposób reagują na wyzwania teraźniejszości 
i sprzyjają budowaniu sprawnie działającego społeczeństwa. 

Celem bliższego przyjrzenia się ich działaniom warto przeanalizować dane. 
W 2014 roku rozbudowane statystyki VHS w Niemczech wykazały istnienie 
907 placówek, z tego 359 regionalnych w mniejszych miejscowościach. Insty-
tucje tego typu funkcjonują we wszystkich landach, a na poziomie federalnym 
reprezentowane są przez Niemiecki Związek Uniwersytetów Powszechnych39. 
W 2015 roku liczba VHS wskazała na zlikwidowanie dwóch placówek40. Łącz-
nie przeprowadzono w nich ponad 690 tys. różnego rodzaju zajęć, z czego po-
nad 670 tys. godzin poświęcono tematom związanym z „polityką – społeczeń-
stwem – środowiskiem”, czyli z zagadnieniami stanowiącymi obszar edukacji 

38  Realismus und Refl exion. Beiträge zur Erwachsenenbildung, red. V. Otto, W. Schulenberg, 
K. Senzky, München 1982, s. 47.

39 H. Huntemann, Volkshochschul-Statistik 2014 Zahlen in Kürze, www.die-bonn.de/
doks/2015-volkshochschule-statistik-01a.pdf (dostęp: 11.09.2016).

40 Tenże, Volkshochschul-Statistik 2015 Zahlen in Kürze, www.die-bonn.de/doks/2016-
volkshochschule-statistik-01a.pdf (dostęp: 10.01.2017).
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obywatelskiej. Podkreślić tutaj należy, że typową cechą programów nauczania 
VHS jest ich szeroki wachlarz, a edukacja obywatelska zajmuje wśród nich po-
zycję centralną. „Samoświadomość VHS jako miejsca demokracji manifestu-
je się tym, iż tworzą one dzięki swojej ofercie edukacyjnej i partycypacyjnym 
metodom pracy przestrzeń publiczną do dyskusji i porozumienia”41. Uczący 
zyskują w nich możliwość konfrontacji ważnych aspektów i wymiarów życia 
społeczno-politycznego w swoim otoczeniu oraz szanse dialogu z przedsta-
wicielami jednostek władz terytorialnych, stając się współodpowiedzialnymi 
za swoje miejsce życia i zamieszkania. W oferowanych w 2014 roku zajęciach 
(podróżach studyjnych, projektach tematycznych, kursach, konwersatoriach, 
wykładach, wystawach, spotkaniach z ekspertami, grupach teatralnych, mu-
zycznych, wieczorkach literackich) wzięło udział ponad 75% kobiet i 24% męż-
czyzn, z czego najwięcej w przedziale wiekowym od 35 do 50 lat (28,4%) i od 50 
do 65 lat (26,8%)42. Nieco rzadziej w edukacji uczestniczyły osoby w wieku 65 
lat i starsze, oraz pomiędzy 25. a 35. rokiem życia. W zajęciach poświęconych 
„polityce – społeczeństwu – środowisku” najwięcej uczestników było w prze-
dziale wiekowym 35–50 (23,6%) i 50–65 (23,4%), najmniej w wieku 18–25 
(6,7%). Pokazuje to nieznaczny spadek procentowy osób w wieku pomiędzy 35. 
a 50. rokiem życia. Jeśli chodzi o podział ze względu na płeć uczących się zwią-
zanych z powyższą tematyką, to brało w nich udział ponad 67% kobiet i prawie 
33% mężczyzn. Biorąc pod uwagę zajęcia programowe w roku poprzednim, 
można zauważyć nieznaczny spadek w liczbie godzin kursów z zakresu polityki 
i społeczeństwa o 2%. Uniwersytety powszechne nadal stanowią jednak ważną 
instancję i największego oferenta w ramach pozaszkolnej edukacji dorosłych na 
terenie Niemiec, a ich oferta kursów dociera do szerokiego kręgu społeczeń-
stwa, przyczyniając się do jego ewolucji. 

Znaczenie uniwersytetów powszechnych jako placówek oświatowych zosta-
ło podkreślone w czerwcu 2016 roku w Berlinie podczas 14. tzw. Dnia Uni-
wersytetu Powszechnego. Jest to największe w Europie wydarzenie zrzeszające 
osoby, które zajmują się edukacją ustawiczną. Tym razem zgromadzono przed-
stawicieli ponad 40 różnych nacji. Podczas spotkania szczególnie wyekspono-
wano znaczącą rolę całożyciowego uczenia się w przeciwdziałaniu wyklucze-
niu cyfrowemu, a mottem spotkania uczyniono: „Cyfrowe uczestnictwo dla 
wszystkich”43. Z reguły uniwersytety powszechne koncentrują się w swojej pra-
cy na blended learning, wykorzystując optymalne połączenie tradycyjnej formy 
nauczania z elementami nauki online. W ten sposób np. darmowy portal eduka-
cyjny „Chcę-się-uczyć.de”(Ich-will-lernen.de) Niemieckiego Związku Uniwer-

41  Die Volkshochschule – Bildung in öff entlicher Verantwortung, Bonn 2011, s. 38.
42  H. Huntemann, E. Reichart, Volkshochschul-Statistik, 53. Folge, Arbeitsjahr 2014, www.die-

bonn.de/doks/2015-volkshochschule-statistik-36.pdf (dostęp: 11.09.2016).
43 http://volkshochschultag.de/start/detailansicht/news/detail/News/14-deutscher-volkshoch-

schultag-unterstreicht-zentrale-rolle-der-weiterbildung-fuer-die-bewaeltigung.html (dostęp: 
3.10.2016).
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sytetów Powszechnych (DVV) od kilku lat modyfi kuje ofertę kursów w obsza-
rze kształcenia ogólnego i uzupełnia braki w uzyskaniu świadectw ukończenia 
różnych typów szkół. Ponadto dzięki funduszom z Federalnego Ministerstwa 
Edukacji i Badań Naukowych Niemiec DVV oferuje także portal „Chcę uczyć 
się niemieckiego” oraz aplikację językową „Einstieg Deutsch”. Portal i aplikacja 
stanowią szczególnie pomocne narzędzia w pracy z uchodźcami, co staje się 
aktualnie nowym ważnym zadaniem uniwersytetów powszechnych w Niem-
czech. Umożliwiają one nie tylko naukę języka i integrację, ale też dostęp do 
edukacji nieformalnej przygotowującej do profesjonalizacji i wykonywania 
zawodu. Uczestnicy spotkania w Berlinie zgodnie stwierdzili, że digitalizacja 
będzie wspierać rolę uniwersytetów powszechnych w przyszłości, motywować 
je do zmierzenia się z transformacją cyfrową. Dodatkowo wraz z postępują-
cymi zmianami w otaczającym świecie ustawicznie wzrasta potrzeba dalszego 
uzupełniania wiedzy i podstawowych kompetencji informatycznych. W wielu 
przypadkach stają się one tak samo ważne jak gotowość do zmiany osobistej.

Przyglądając się miejscom, w których realizowana jest edukacja obywa-
telska, nie sposób pominąć znaczenia instytucji naukowych, zapewniających 
istotne wsparcie merytoryczne. Katedry zajmujące się problematyką edukacji 
obywatelskiej mają na niemieckich uniwersytetach długą tradycję; ich głównym 
zadaniem jest przygotowywanie kadry pedagogicznej, wypracowywanie i opra-
cowanie materiałów dydaktycznych oraz promowanie innowacyjnych rozwią-
zań. Warto jednak zaznaczyć, że katedry uniwersyteckie zajmują się głównie 
szkolną edukacją obywatelską44. Nie posiadają teoretycznego zaplecza poświę-
conego kształceniu nieformalnemu, nie podejmują też współpracy z praktyka-
mi kształcenia obywatelskiego związanymi z osobami dorosłymi. W 1999 roku 
pracownicy naukowi założyli w Niemczech organizację pod nazwą Stowarzy-
szenie Dydaktyki Politycznej oraz Kształcenia Obywatelskiego dla Młodzieży 
i Dorosłych (Die Gesellschaft  für Politikdidaktik und politische Jugend- und 
Erwachsenenbildung – GPJE), której dążeniem jest wypracowanie wspólnych 
stanowisk w zakresie szkolnej i pozaszkolnej edukacji obywatelskiej i ich pro-
mowanie45. W tym celu członkowie Stowarzyszenia organizują konferencje 
specjalistyczne, inicjują dyskursy, publikują teksty naukowe, rozwijają europej-
ską i międzynarodową współpracę, wspierają działania związane z tworzeniem 
teorii w szkołach wyższych, służą pomocą młodym naukowcom oraz rozbu-
dzają naukowe zaangażowanie w rozbudowę dyscypliny na uniwersytetach. 
W ramach Stowarzyszenia w celu wypracowania nowych modeli w edukacji 
nieformalnej ukonstytuowały się trzy grupy robocze: pierwsza dotycząca badań 
przedmiotu nauczania – polityki, utworzona na początku lat 90., druga nazwa-
na „hermeneutyczną dydaktyką polityki”, istniejąca od 2005 roku i najmłodsza, 
powołana do życia w 2015 roku pod nazwą „pozaszkolna edukacja obywatelska 

44  Edukacja obywatelska w Niemczech i w Polsce, dz. cyt., s. 43.
45  http://www.gpje.de/html/ajeb.html (dostęp: 17.06.2016).
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młodzieży i dorosłych” (Außerschulische politische Jugendbildung und politis-
che Erwachsenenbildung – AJEB). Na pierwszym spotkaniu grupy na uniwer-
sytecie w Hanowerze w 2016 roku okazało się, że nie tylko istnieje duże zainte-
resowanie niniejszą tematyką, ale również widoczna jest potrzeba prowadzania 
badań w tym zakresie. Za przeszkodę do profi lowania pozaszkolnej edukacji 
obywatelskiej dorosłych jako nauki uznano zbyt epizodyczne zabieranie głosu 
i popularyzowanie stanowisk w tym zakresie oraz brak możliwości publiczne-
go prezentowania tych przekonań. Dlatego też na pierwszym spotkaniu wy-
znaczono obszary pracy, tematykę i zagadnienia. Znalazły się wśród nich m.in. 
problematyka: zasobów i możliwości w kontekście podejmowania współpra-
cy z organizacjami społecznymi zajmującymi się edukacją obywatelską, form 
kooperacji ze szkołami wyższymi, wspólnej tożsamości osób zajmujących się 
edukacją obywatelską, stworzenia narzędzi do bardziej efektywnego badania 
wpływu edukacji obywatelskiej, podniesienia kwalifi kacji osób pracujących 
w nieformalnej edukacji obywatelskiej, możliwości współpracy i wymiany do-
świadczeń w kontekście międzynarodowym. Dzięki funkcjonowaniu Stowarzy-
szenia niemieckim naukowcom udało się dotrzeć ze swoim przekazem do szer-
szych grup społecznych oraz rozpocząć integrację środowiska, któremu leży na 
sercu rozwój edukacji obywatelskiej dorosłych. 

W Tabeli 4. zaprezentowano główne elementy związane z działalnością uni-
wersytetów powszechnych/ludowych, z uwzględnieniem specyfi ki obu krajów. 
Wynika z niej, iż instytucje te realizują odmienne założenia i funkcjonują na 
całkiem innym poziomie merytorycznym. Pozwalają jednak dorosłym na do-
świadczanie „bycia obywatelem” w ramach różnego rodzaju aktywności. Uczą 
się oni stopniowego przejmowania odpowiedzialności za inicjowanie i organi-
zowanie działalności, a tym samym zdobywają umiejętności i wiadomości nie-
zbędne do funkcjonowania w warunkach demokracji. Uniwersytety są źródłem 
inspiracji i wspierają rozwój osobisty w kierunku stawania się odpowiedzialnym 
obywatelem, zachowując poczucie własnej wartości. Proces świadomego ucze-
nia się, który towarzyszy dorosłym, wiąże się z działaniem i doświadczeniem 
rezultatów swojej aktywności. Niesie to za sobą szansę na przejęcie kontroli nad 
własnym procesem uczenia się i dostosowywanie go do pojawiających się po-
trzeb. Rola nauczyciela na uniwersytetach ludowych i powszechnych realizowa-
na jest poprzez wspieranie uczenia się i służenie osobom dorosłym inspiracją. 
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Tabela 4. Znaczenie uniwersytetów powszechnych/ludowych w edukacji obywatelskiej

Uniwersytety powszechne/ludowe
Polska Niemcy
Uniwersytety ludowe Uniwersytety powszechne – VHS
ograniczona otwartość z powodu małej liczby 
instytucji na terenie kraju zasada funkcjonowania: otwartość 

instytucjonalna forma edukacji pozaformalnej instytucjonalna forma edukacji pozaformalnej
mało rozpowszechniona przestrzeń uczenia się bardzo ważna przestrzeń uczenia się
edukacja obywatelska dorosłych – jedno
z podstawowych celów działań

edukacja obywatelska dorosłych – jedno z wielu 
działań

ważny element budowania dojrzałej demokracji
przestrzeń publiczna do dyskusji, możliwość 
konfrontacji ważnych aspektów i wymiarów ży-
cia społeczno-politycznego

rudymentarna instytucja w skali kraju najbardziej rozpowszechniona forma edukacji 
dorosłych w skali kraju

ważne ogniwo w rozwoju społeczności lokalnej ważne ogniwo edukacji dorosłych 

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione w tabeli założenia wskazują, iż placówki tego typu mogłyby 
potencjalnie odgrywać w Polsce ważniejszą rolę jako środowisko wpływu, gdy-
by było ich więcej. W planach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dostrzec można działania zmierzające w tę stronę, przewiduje się wzmacnia-
nie ich pozycji jako instytucji na rzecz promowania obywatelskiej działalno-
ści kulturalnej o lokalnym, oddolnym charakterze oraz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Bez wątpienia takie działania byłyby bardzo wskazane. Warto 
podkreślić, że mimo iż uniwersytety funkcjonują jako placówki instytucjonal-
ne, stwarzają możliwość praktycznych działań na rzecz określonego środowiska 
lokalnego, a nie koncentrują się jedynie na przekazywaniu wiedzy. Pełnią one 
rolę ważnego aktora w funkcjonowaniu przestrzeni lokalnej, wskazując, w jaki 
sposób wchodzić w relacje z różnymi działającymi na danym terenie instytucja-
mi i organizatorami. Przyglądając się działalności niemieckich uniwersytetów 
powszechnych, trudno nie dostrzec, iż aktywnie zagospodarowują one pokaźny 
obszar życia szerokich kręgów społeczeństwa. Dorośli zdobywają tam wiedzę 
i umiejętności pozwalające zrozumieć specyfi kę rozwoju społecznego, związki 
polityki społecznej z procesami rozwoju gospodarczego. A przede wszystkim 
uczą się zaangażowania obywatelskiego na rzecz swego najbliższego środowi-
ska. Natomiast edukacja obywatelska realizuje zadanie uwrażliwiania na do-
czesne problemy i potrzeby społeczne. 
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3. Wolontariat

Innym obszarem edukacji obywatelskiej jest wolontariat. Pojęcie wolontariatu 
w ostatnim dziesięcioleciu wyraźnie przybrało na znaczeniu. Wiąże się to w du-
żej mierze ze zmianami cywilizacyjnymi, które sprawiają, iż potrzeby społecz-
ne, zwłaszcza jednostek i grup zagrożonych, systematycznie rosną. W Polsce 
rozwój dobrowolnej, świadomej, bezpłatnej pracy pojawił się wraz z procesem 
przemian trzeciego sektora i niezależnych inicjatyw społecznych na początku 
lat 90. Ale dopiero w 2000 roku w aktach prawnych pojawiły się pierwsze za-
pisy regulujące aktywność wolontariacką, a wśród nich rozporządzenie Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej, systematyzujące zasady pracy wolontariuszy46. 
Przyczyniło się to do popularyzacji idei wolontariatu i budowania jego społecz-
nego prestiżu. Od 29 czerwca 2003 roku obowiązuje w Polsce odrębna ustawa 
kodyfi kująca kwestie wolontariatu – Ustawa o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie47. Określa ona niezbędne wymogi proceduralne, obejmując 
swoim zakresem wszystkie podmioty prowadzące działalność pożytku publicz-
nego. W sierpniu 2015 roku dokonano zmian w ustawie48. W ramach wpro-
wadzonych modyfi kacji doprecyzowano zasadę odpłatnej działalności pożytku 
publicznego, nałożono na władze obowiązek tworzenia programów współpracy 
z organizacjami społecznymi, w sprawie wolontariatu nie dokonano znaczą-
cych nowelizacji. Wolontariat, jako szczególna forma zaangażowania obywateli 
i świadczenia usług edukacyjnych, charakteryzuje się swoistymi cechami, taki-
mi jak: nieodpłatność, dobrowolność, obowiązkowość, formalnie uregulowane 
zasady aktywności.

W Niemczech wolontariat, podobnie jak w innych krajach Europy Zachod-
niej, posiada znacznie dłuższe tradycje. Jego korzenie sięgają końca XVIII wie-
ku. Jednak właściwy początek współcześnie rozumianemu wolontariatowi wy-
znaczył dopiero tzw. system elberfeldzki z 1853 roku (nazwany tak ze względu 
na miejsce powstania Elberfeld, obecnie część miasta Wuppertal)49. System ten 
stosunkowo szybko uznany został przez większość niemieckich miast, które 
przyjęły organizację opieki nad biednymi w formie publicznego wolontariatu. 
Dzięki pracy wolontariuszy opiekujących się ubogimi rodzinami lub pojedyn-
czymi osobami można było świadczyć wsparcie przy oszczędnym wykorzy-
staniu środków publicznych. Zagadnienia solidaryzmu społecznego zaczęły 
pełnić znaczącą rolę. Profesjonalizacja pracy socjalnej wyparła jednak prace 
woluntarystyczną z państwowego systemu opieki. Wówczas to punkt ciężkości 

46  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1.09.2000 r. w sprawie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z dn. 26.09.2000 r., nr 80, poz. 900).

47  Dz.U. z dn. 24.04.2003 r., nr 96, poz. 873.
48  Dz.U. z dn. 9.08.2015 r., poz. 1339.
49  Ch. Sachße, F. Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, t. 1: Vom 

Spätmittelalter bis zum 1. Weltkrieg, Stuttgart 1998.
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prac wolontariuszy przesunął się na związki (organizacje) charytatywne (Wohl-
fahrtsverbände). 

Współcześnie zjawisko wolontariatu przybiera odmienne formy i dotyczy 
różnych grup wiekowych. Autorka w swoich rozważaniach skupia się na oso-
bach dorosłych i możliwościach uczenia się, jakie stwarza udział w wolontaria-
cie. Zakłada ona możliwość pogłębienia wiedzy, rozwijania pasji i umiejętności 
zdobytych podczas edukacji formalnej. W kontekście zaangażowania społecz-
nego przybierającego formę wolontariatu można mówić o działaniach w ra-
mach organizacji społecznych lub poza nimi. Może to być zwykła pomoc mię-
dzysąsiedzka, wsparcie w kryzysach, działania na rzecz ograniczania skutków 
katastrof lub też działalność humanitarna w czasie klęsk spowodowanych wa-
runkami naturalnymi. Nadrzędne znaczenie ma meritum podejmowanej ak-
tywności, a mianowicie niesienie pomocy innym. O rozmiarach wolontariatu 
w Polsce informują przede wszystkim badania realizowane przez Stowarzysze-
nie Klon/Jawor. Z analiz tych wynika, iż około 18% Polaków pracuje nieodpłat-
nie na rzecz organizacji społecznych, a 22% poza nimi; są to zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni, często osoby dosyć młode, z wyższym wykształceniem i lepiej 
zarabiające50. Od kilku lat aktywność ta utrzymuje się na podobnym poziomie. 
Na tej podstawie można stwierdzić, że stan zaangażowania Polaków w działa-
nia wolontariackie nie należy do wysokich. Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym 
samym okresie w Niemczech pracę wolontariusza podjęło 43,6% osób powyżej 
14. roku życia51. W ostatnich 15 latach zaangażowanie obywateli zdecydowanie 
wzrosło – w granicach do 10%. W kraju tym wiele osób wykazuje się ponad-
przeciętnym dobrowolnym zaangażowaniem. Można dostrzec, iż kobiety były 
wolontariuszkami nieco rzadziej niż mężczyźni, a w grupie wiekowej do 29 lat 
oraz pomiędzy 30. a 49. rokiem życia można spotkać najwięcej wolontariuszy. 
Podobnie jak w Polsce, osoby z wyższym wykształceniem znacznie częściej po-
dejmowały się działań wolontariackich. Ich zaangażowanie odbywało się w roz-
maitych obszarach, umożliwiając uczenie poprzez działanie. Wielu zaangażo-
wanych przyznaje się do rozwoju postaw prospołecznych, nowych kompetencji 
społeczno-osobistych oraz dyspozycji instrumentalnych. Dzięki niemu zdobyć 
można doświadczenie zawodowe oraz budować kapitał społeczny. Aktywność 
wolontariacka na rzecz dobra wspólnego zauważalnie podnosi zaufanie spo-
łeczne i mobilizuje do dynamicznego włączania się w działania w sferze pub-
licznej. Ponadto przyczynia się także do szeroko pojętego rozwoju społecznego. 
Biorąc zaś pod uwagę edukacyjny wymiar wolontariatu, większego znaczenia 
nabiera wolontariat długoterminowy. Taki długotrwały proces ma większe 
szanse, aby doprowadzić do rozwoju potencjalnych kompetencji niż tylko spo-
radyczne działania akcyjne. Obserwacja polskiej rzeczywistości pozwala za-

50  Wolontariat, fi lantropia, 1% Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014.
51  Freiwilliges Engagement in Deutschland. Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014, red. 

J. Simonson, C. Vogel, C. Tesch-Römer, Berlin 2016.
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uważyć, iż Polacy chętniej angażują się poza sformalizowanymi strukturami, 
samodzielnie wspierając sąsiadów czy działając na rzecz lokalnej społeczności. 

Szczególnego znaczenia praca wolontariacka nabiera w odniesieniu do 
najbliższego środowiska zamieszkania. W jednych z badań na temat zaanga-
żowania na rzecz społeczności lokalnej sprawdzano, jakie znaczenie ma zaan-
gażowanie społeczne w obszarze kształcenia i integracji dla rozwoju zaniedba-
nych dzielnic52. Poza tym próbowano określić, jakie warunki powinny zostać 
spełnione, aby odblokować potencjał wolontariacki w wybranych dzielnicach. 
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że poprzez własne zaangażowanie 
wolontariusze pragną przyczynić się do rozwoju wspólnoty i wzmocnienia 
zasobów lokalnych; co ważne, okazało się to najważniejszym motywem do 
podejmowania aktywnych działań. Większa partycypacja społeczna pojawiała 
się w dzielnicach, w których istniał wysoki stopień identyfi kacji mieszkańców 
z przestrzenią lokalną oraz gdzie egzystowały różnego rodzaju społeczno-
-przestrzenne struktury i sieci wspierające zaangażowanie lokalne. Autorzy 
badań podkreślają, że zaangażowanie obywatelskie rozwija się przede wszyst-
kim lokalnie, w najbliższym sąsiedztwie i w dzielnicach. W związku z tym nie-
bagatelne jest promowanie uczestnictwa w konkretnych obszarach oraz roz-
wijanie przestrzeni do bycia aktywnym. Sukcesem okazać by się mogło przede 
wszystkim przyjęcie rezolucji o wspieraniu zaangażowania jako interdyscypli-
narnego przekrojowego zadania. 

W jednym z opracowań na temat wolontariatu czytamy, iż jego skutecz-
ność jako narzędzia edukacji dotyczyć będzie wyłącznie osób, które mają już 
ukształtowane przekonania i wartości skłaniające ich do zaangażowania się 
w życie społeczne53. Jeśli założenie to byłoby prawdziwe, to wolontariat mógłby 
służyć jako edukacyjny instrument doskonalenia postaw społecznych, ale nie 
przyczyniałby się do ich wdrażania. W takiej sytuacji oznaczałoby to, iż oso-
bom biernym zachęconym do działań wolontariackich trudno będzie się czegoś 
nauczyć, a korzyści, jakie wyniosą z działań, będą raczej mierne. Wydaje się 
jednak, że rozwój nowych postaw i przekonań oraz zmiana dotychczasowych 
poglądów i przeformułowanie wartości i norm postępowania mogą pojawić się 
także u osób określanych jako mniej aktywne. Stworzenie im bowiem szansy na 
wspólne działanie implikuje inne konsekwencje w ich życiu społecznym. Czę-
sto przyczynia się to do budowania poczucia więzi pomiędzy wolontariuszami 
a środowiskiem lokalnym, w którym przyszło im pracować. 

W ostatnich latach zjawiskiem coraz bardziej rozpowszechnionym staje się 
aktywizacja społeczna poprzez wolontariat osób starszych. Mimo iż do niedaw-
na zjawisko to uznawane było za domenę ludzi młodych, obecnie utożsamiane 
jest także z osobami starszymi. Warto pamiętać, że słowo „aktywny” odnosi się 

52  Engagement im Quartier, BBSR-Online-Publikation 04/2015, Bonn, czerwiec 2015.
53  Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe 

w Polsce, red. E. Bacia, Warszawa 2015, s. 63.
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tu do ciągłej partycypacji w życiu społeczno-kulturalnym, sprawach publicz-
nych, a nie tylko wyłącznie do aktywności fi zycznej. Wśród korzyści wynikają-
cych z tego rodzaju działalności dla samej osoby starszej wymienić należy: roz-
wój umiejętności i potencjału intelektualnego, wykorzystywanie posiadanego 
doświadczenia, nawiązywanie szerszych kontaktów społecznych, przełamanie 
społecznej izolacji, lepszą orientację we współczesnym świecie. To z kolei ma 
wpływ na poprawę samopoczucia, wyższą samoocenę i pozwala na reintegra-
cję społeczną. Osoby dojrzałe stanowią cenne, często nadal jeszcze ignorowane 
źródło, które wzbogaca obraz współczesnego społeczeństwa. Ale wolontariat 
seniorów to nie tylko korzyści osobiste, dla organizacji, ale także duże zyski dla 
społeczności. 

Według badań CBOS-u z 2016 roku, 33% osób w wieku 65 lat i starszych 
deklarowało pracę społeczną w sferze organizacji obywatelskich54. Oznacza to, 
iż w ramach klubu seniora, w organizacjach kościelnych i ruchach religijnych 
pracowali oni też m.in. jako wolontariusze. Można zaobserwować, że wskaź-
nik zaangażowania w pracę społeczną, począwszy od 2013 roku, zauważalnie 
wzrasta. Dla porównania, jeszcze w 2010 roku wśród osób powyżej 65. roku 
życia zaangażowanych było 20% populacji osób starszych. Podkreśla to, iż co-
raz więcej osób dojrzałych interesuje się sprawami wykraczającymi poza ich 
życie prywatne i stara się działać w sferze publicznej, wpływając na poprawę 
funkcjonowania życia swojego i innych. Jest to związane z wartościami, które 
osoby te nabyły na drodze wcześniejszej socjalizacji. Warto również nadmie-
nić, że osoby dojrzałe znacznie częściej niż młodsze wykazują wrażliwość na 
dobro wspólne, o czym świadczą wyniki Diagnozy społecznej 201555. Kolejnym 
ważnym wskaźnikiem jest poziom wykształcenia aktywistów. Główny wniosek 
płynący z tych danych jest taki, że dobrze wykształceni seniorzy stanowią nie-
wątpliwie potencjał tworzący społeczeństwo obywatelskie w Polsce. 

Możliwości seniorów są jednak niedostatecznie wykorzystywane w środo-
wisku lokalnym. Dużym wyzwaniem jest bowiem poszerzenie wiedzy i umie-
jętności z zakresu wolontariatu osób w wieku dojrzałym oraz przygotowanie 
organizatorów wolontariatu do współpracy z osobami starszymi. W tym kon-
tekście dużą rangę zyskują także inicjatywy promujące te formy zaangażowa-
nia, do tej pory czynnie włączyły się w to m.in. uniwersytety trzeciego wieku. 
Istotną wartość stanowi tutaj zwiększenie zainteresowania innych lokalnych 
aktorów społecznych. Wymaga to zapewnienia wysokiego stopnia współpra-
cy, co może wpłynąć na efektywność przedsięwzięć. Znaczenia nabiera tutaj 
także wspieranie projektów i programów precyzyjnie ukierunkowanych na ak-
tywizację potencjału tej grupy osób przez politykę państwa. Przy organizacji 
wolontariatu winien być uwzględniony dialog między instytucjami państwo-

54  Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, Komunikat z badań CBOS nr 13/2016.
55  Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, 

Warszawa 2015, s. 333. 
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wymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, mający na względzie role 
poszczególnych organizatorów, ich wzajemny stosunek oraz odpowiedzialność 
w związku z realizowanymi zadaniami. Autorka chciałaby podkreślić, że po-
przez wolontariat, rozumiany jako proces rozwoju jednostki, dorośli uczą się 
obywatelskości. Wolontariat jest szczególnym sposobem korzystania dorosłych 
z edukacji obywatelskiej, pozwala on uczestnikom na rozwój własnych per-
spektyw bezpośrednio w przestrzeni lokalnej. Nowe doświadczenia, realizacja 
nowatorskich idei, z którymi do tej pory nie miało się kontaktu, oraz odmienne 
postrzeganie ludzi stają się podstawą do kształtowania tej cechy człowieka, jaką 
jest trwała dążność do poznawania otaczającego świata, czyli ciekowość. 

Obecność wolontariatu w życiu społecznym to z całą pewnością kwestia 
dojrzałości, i to postrzeganej aż w trzech perspektywach: po pierwsze, dojrza-
łości samej demokracji w Polsce, jej instytucji, strategii legislacyjnych procedur 
ich wrażania i udrażniania aktywności obywatelskiej. Po drugie, dojrzałości do 
demokracji obywateli, współuczestników życia społecznego, w tym umiejęt-
ności kształtowania do poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za warunki 
egzystencji ludzi dotkniętych losem, albo tylko nieradzących sobie z życiem. 
Po trzecie, dojrzałości środowisk, w tym szkół i uczelni do demokratycznej, 
twórczej, więc i osobotwórczej edukacji, skupionej na trosce o jakość człowieka 
wychowywanego56. Wolontariat stanowi dużą wartość, dzięki niemu otwierają 
się nowe możliwości angażowania się w działania społeczne. Pozwala na roz-
wój samoorganizacji, uczy planowania pracy, ma wpływ na pogłębioną auto-
refl eksję. Stwarza szansę na rozwój i budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
i efektywniejszą działalność organizacji pożytku publicznego. Obecnie można 
mówić o poprawie społecznego wizerunku wolontariatu, a bezinteresowne 
zaangażowanie w pomoc innym skutkuje rozwiązaniem ważnych problemów 
społecznych. Praca wolontariacka buduje także kapitał przyszłości, czyli poten-
cjał pozwalający na osiągnięcie pozytywnych zmian w dłuższej perspektywie 
czasowej. Konsekwencją tego może być podejmowanie wspólnych lub indywi-
dualnych działań na rzecz poprawy warunków życia ogółu społeczeństwa oraz 
unikanie powstawania dysfunkcji społecznych. 

Mimo iż starzenie się jest jednym z tryumfów współczesnego świata, ist-
nieje szeroki zakres możliwości aktywnego życia i samorealizacji. Wiele osób 
pozostaje aktywnych i w pełni sprawnych prawie do końca życia. A cały szereg 
organizacji charytatywnych nie mogłoby istnieć bez ich pracy, doświadczenia, 
gotowości zaangażowania oraz poświęconego im wolnego czasu.

56  L. Witkowski, Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej (czyli jak bronić wolontariat 
przed woluntaryzmem – spojrzenie fi lozofa), w: Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań 
opiekuńczych, red. B. Kromolicka, Toruń 2005.
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4. Nowe ruchy społeczne

Edukacja jest istotnym warunkiem zaangażowania i rozwoju ruchów społecz-
nych. Poprzez uczestnictwo w nich są inicjowane procesy uczenia się, które 
wymagają ugodowych strategii, zdolności artykulacji w obszarze życia pub-
licznego oraz umiejętności formułowania problemów. Ruchy społeczne są 
wielowymiarowym i bardzo żywotnym zjawiskiem, trudno zatem odnaleźć 
w historii okres, w którym nie ewoluowały nowe typy, a już funkcjonujące nie 
zostałyby poddane relewantnym zmianom. Stanowią one jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych form zbiorowej aktywności społecznej, której celem jest 
trwała ingerencja w sferę polityki. Świadome uczestnictwo w życiu publicznym, 
aktywność obywateli związana ze zdolnością do samoorganizacji oraz auten-
tyczne zainteresowanie wspólnym dobrem stanowią podstawę społeczeństwa 
obywatelskiego. Obserwacja rzeczywistości pozwala zauważyć, że ilość różnych 
inicjatyw w tym zakresie ustawicznie się rozszerza i rozwija, należą do nich 
m.in. nowe ruchy społeczne. Żyjąc w społeczeństwie, człowiek staje się pod-
miotem licznych działań społecznych. Obecnie są one integralnym elementem 
dynamiki społeczeństwa. 

Określając współczesne ruchy jako „nowe”, można dostrzec odmienność 
uwarunkowań, które przyczyniły się do ich powstania, oraz specyfi czny sposób 
ich funkcjonowania. Za początek nowych ruchów społecznych można uznać 
późne lata 60. Stały się one odpowiedzią na przemiany związane z instytucjona-
lizacją życia publicznego, rozwojem społeczeństwa kapitalistycznego, destabili-
zacją tradycyjnych wartości, atomizacją społeczeństwa, różnego rodzaju zagro-
żeniami oraz rozwojem innowacji technologicznych. Przesłanki pojawienia się 
ruchów są więc bardzo zróżnicowane. Najczęściej zaczęły one działać w miej-
scach, gdzie straciły moc dawne mechanizmy reprezentacji. W zdecydowanej 
większości opierają się na akceptacji liberalno-demokratycznego stanu rzeczy 
i stanowią integralny element dynamiki społeczeństwa oraz odpowiedź na róż-
ne, w tym też niepokojące, zjawiska i sytuacje społeczne. Tego rodzaju ruchy 
często działają w opozycji do istniejącego modelu aktywności w organizacjach 
sformalizowanych i funkcjonują, uwzględniając nowych aktorów. Ich specyfi -
ka polega na integracji osób pragnących wyrazić swój stosunek do określonej 
zmiany społeczno-kulturowej, wyróżnia je masowość i zbiorowość. Powszech-
nie ruch społeczny jest określany jako „spontaniczne i masowe związanie się 
ludzi z określonymi ideami społeczno-moralnymi, często ukierunkowanymi 
politycznie”57. Zdaniem Manuela Castellsa, ruchy społeczne są celowymi dzia-
łaniami zbiorowymi, których wynikiem jest przekształcenie wartości i instytu-

57  A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa 1982, 
s. 165.
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cji społeczeństwa58. Mimo wielu koncepcji teoretycznych można powiedzieć, 
że aby zjawisko określić jako ruch społeczny, konieczne jest spełnienie pew-
nych warunków. Należą do nich m.in.: aktywne dążenie do zmiany społecz-
nej będące konsekwencją niezadowolenia wynikającego wobec status quo, jego 
masowy charakter, mały stopień instytucjonalizacji, zdolność przetrwania przy 
niesprzyjającej sytuacji zewnętrznej. 

Warto podkreślić, że podmiotowość ruchów społecznych ulega obecnie 
wyraźnemu wzmocnieniu. Koncentrują się one w głównej mierze na działa-
niach niematerialistycznych, akcentując mocno znaczenie aspektów społecz-
nych. Dzięki temu uwaga opinii publicznej kierowana jest na ważne kwestie, 
a to przyczynia się do odtworzenia osłabionych więzi społecznych. Ponadto 
nowe ruchy społeczne wyróżniają się niekonwencjonalnym formami protestu 
oraz pobudzania opinii publicznej. Nieformalne inicjatywy obywatelskie moż-
na klasyfi kować ze względu na różne kryteria, np. okres funkcjonowania, sferę 
działania (w świecie wirtualnym, w świecie rzeczywistym lub mieszane), ob-
szar działania (np. polityka, sport, pomoc społeczna, ekologia, gender, zapew-
nienie pokoju, obrona praw mniejszości), uczestników. Nowe ruchy społeczne 
podejmują zagadnienia nieobecne i marginalizowane dotychczas w dyskursie 
publicznym oraz często uznawane za sprawy państwowe lub prywatne. Zaak-
centować należy, że ruchy te, funkcjonując za sprawą mobilizacji zasobów, na 
ogół są bardzo skuteczne we wprowadzaniu zmian w środowisku lokalnym. 
Ich działania zorientowane są na wykształcenie solidarności grupowej. A ich 
członkowie uczestniczą w publicznych debatach, wywierają presję na urzędni-
ków państwowych, namawiają do szerszych konsultacji, wzajemnej współpracy 
oraz lobbują za odpowiadającymi im rozwiązaniami prawnymi. Bardzo często 
swoje cele realizują we współpracy ze sformalizowanymi strukturami funkcjo-
nującymi na określonym terenie. 

Pośród nowych form zaangażowania społecznego wyróżnić można ruchy 
miejskie, które od momentu powstania jasno określiły najważniejsze dla siebie 
wartości. Są to, ustalone podczas Kongresu Ruchów Miejskich:

• zrównoważony rozwój nastawiony na ochronę przyrody, zasobów i ja-
kość życia ludzi,

• partycypacyjna demokracja miejska zapewniająca podmiotowość miesz-
kańcom,

• społeczna solidarność strzegąca równości szans i sprawiedliwych relacji 
społecznych. 

W Polsce występuje kilka typów ruchów miejskich, wśród których wymie-
nić należy: 

1. ruchy redystrybucyjne, działające na rzecz nowego określenia przestrze-
ni miejskich, rozumianych jako środowiska oparte na dobru wspólnym, 

58  M. Castells, Siła tożsamości, tłum. S. Szymański, Warszawa 2008, s. 19.
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2. ruchy społecznościowe, aktywne na rzecz rozwoju tożsamości lokalnych, 
budujące przestrzeń jako sieć kreatywnej komunikacji oraz kulturowych 
innowacji,

3. ruchy obywatelskie, skupione na rozwoju demokracji, współzarządzania 
mieszkańców przestrzenią miejską i stopniowej decentralizacji,

4. ruchy na rzecz ekologii, uczące prowadzenia zdrowego trybu życia 
w przestrzeniach zurbanizowanych, 

5. ruchy o charakterze genderowym, pracujące na rzecz równouprawnienia 
w zakresie prawnym i kulturowym59. 

Wiele wskazuje na to, iż liczne inicjatywy obywatelskie doprowadzały do 
zwiększonej aktywności ruchów miejskich. Integracja ruchów sprzyja ich 
wzmocnieniu i kreuje je jako nową siłę społeczną działającą na terenie mia-
sta. Ich charakterystycznymi elementami są obywatelskość oraz odniesienie do 
miasta lub społeczności; są one zawsze usytuowane w określonej lokalności. 
Podstawą ich działania jest też utrzymanie wewnętrznej integralności.

W ramach ruchów ekologicznych w Polsce od kilku lat dynamicznie rozwija 
się też ruch kooperatyw spożywczych, które szczególnie wśród młodych, do-
brze wykształconych osób stają się coraz powszechniejsze. Kooperatywy nawią-
zują do przedwojennych wzorców spółdzielni spożywców, ale od pierwowzoru 
odróżniają się nieformalną strukturą i niehierarchicznym ukierunkowaniem60. 
Ich fundamentalnym ideałem jest demokratyczny charakter, stwarzający dla 
wszystkich członków identyczne prawa i obowiązki. Często mówi się o nich 
jako o organizacjach obywatelskich o charakterze nieformalnym zarządzanych 
demokratycznie, działających na rzecz dobra członków i wspólnoty. Ich celem 
jest tworzenie demokratycznych wspólnot wzajemnej pomocy, w których pa-
nuje wspólnota idei, przekonań i poglądów. Dzięki temu tworzy się pewien 
rodzaj tożsamości zbiorowej. Trudno jest określić dokładną ich liczbę, gdyż 
jako grupy nieformalne ulegają one szybkim przemianom. Ich rozwój w Pol-
sce wiązać można z odradzaniem się spółdzielni w Europie Zachodniej oraz 
ze wzrostem niezadowolenia z funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej 
w Polsce. Kooperatywy spożywcze zrzeszają osoby, które raz lub kilka razy na 
tydzień organizują wspólne zakupy żywności bezpośrednio od producentów. 
Aktywność kooperatyw nie sprowadza się tylko do wspólnej pracy. Są one też 
organizatorami spotkań o charakterze integracyjnym, warsztatów, wspólnych 
posiłków, otwartych pikników w miejskich parkach, dyskusji czy pokazów 
fi lmowych. Obok kooperatyw spożywczych powstają także inne spółdzielcze 
inicjatywy konsumenckie, jak kooperatywa rowerowa (Warszawa) czy koope-
ratywa mieszkaniowa (Białystok), których istotą jest współdziałanie obywateli 

59  M. Żakowska, Ruchy miejskie a tradycja ruchów społecznych, „Animacja Życia Publicznego” 
2013, nr 3 (10), s. 17.

60  A. Bilewicz, D. Potkańska, Jak kiełkuje społeczeństwo obywatelskie? Kooperatywy spożywcze 
jako przykład nieformalnego ruchy społecznego, „Trzeci Sektor” 2013, nr 31, s. 26.
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na rzecz rozwiązania ważnych dla ich członków problemów i zaspokojenia ich 
potrzeb. Wzrastająca w ostatnich latach liczba kooperatyw świadczy o atrakcyj-
ności tej formy udziału w życiu społecznym, można więc przypuszczać, że bę-
dzie to tendencja postępująca i nieformalne ruchy społeczne będą nadal ewo-
luowały, wpływając na rozwój społeczności lokalnych. Nieformalny charakter 
kooperatyw ma dobre i złe strony. Ponieważ kooperatywy są organizacjami 
często pozbawionymi ofi cjalnej hierarchii i funkcji, ich funkcjonowanie opiera 
się na nieformalnej wiedzy. Wiele zadań powierzanych jest osobom, które są 
najlepiej zorientowane w danej dziedzinie. Brak jasnego zdefi niowania zadań 
prowadzi jednak często do rozmycia odpowiedzialności, co skutkuje nieregu-
larnością działań. Należy jednak zwrócić uwagę, iż kooperatywy łączą, dzięki 
swoim działaniom, producentów i konsumentów; nie bez znaczenia jest też za-
ufanie, jakie powstaje między aktorami. Ponadto wpływają one na popularyza-
cję idei zdrowej żywości i zasad ekologicznego rolnictwa. 

Innym przykładem społecznego ruchu obywatelskiego jest Komitet Obrony 
Demokracji (KOD), proponujący współdziałanie wszystkim obywatelom, dla 
których ważne są wartości demokratyczne, bez względu na poglądy polityczne 
i wyznanie. Celem ruchu jest obserwowanie działań władzy, protest przeciwko 
naruszaniu zasad demokracji oraz łamaniu Konstytucji RP. Pierwsze publiczne 
spotkanie w ramach ruchu odbyło się w Warszawie w 2015 roku. Inicjatywa ta 
rozwija się na terenie całej Polski jako oddolny społeczny ruch sprzeciwu prze-
ciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Badania CEBOS pokazują, że działania 
KOD cieszą się poparciem znacznej części społeczeństwa (ogółem 46%)61. Są 
to głównie mieszkańcy miast, lepiej niż przeciętnie wykształceni i sytuowani, 
a ich zainteresowanie polityką jest znacznie większe niż pozostałych członków 
społeczeństwa. Ich poglądy polityczne najczęściej związane są z doktrynami 
lewicowymi i centrowymi. Zwolennicy KOD mają poczucie wpływu na sprawy 
lokalne, a nieco ponad połowa także na sprawy kraju. W tym miejscu warto 
także podkreślić, że poczucie wpływu na sprawy publiczne jest obecnie w Pol-
sce silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

Trzeba powiedzieć, że w okresie braku zaangażowania politycznego i po-
wszechnej alienacji obywateli od spraw publicznych ruchy społeczne odnoszą 
znaczący sukces. Odgrywają coraz większą rolę w sferze publicznej, prowadząc 
działania strażnicze, zajmując się lobbingiem politycznym, organizując debaty, 
oddziałując na liderów samorządowych, a przede wszystkim angażując miesz-
kańców do różnych inicjatyw. Z czasem stają się coraz bardziej profesjonalne 
i w pewnym sensie także modne. Posiadają one istotne zasoby, należą do nich 
wiedza, samoorganizacja, szukanie realnych rozwiązań, które można zastoso-
wać w rzeczywistości poprzez bezpośrednie aktywne uczestnictwo w sferze 
publicznej. Swe działania ruchy opierają na istocie demokracji uczestniczącej, 
w której wspólne podejmowane zdecentralizowanych rozstrzygnięć odbywa się 

61  Aktywność społeczno-polityczna Polaków, Komunikat z badań CBOS nr 16/2016.
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w różnorodnych grupach społecznych. W ten sposób mieszkańcy zdobywają 
umiejętności niezbędne do brania udziału w życiu publicznym. Przyświecają-
ce uczestnikom nowych ruchów społecznych wartości związane są natomiast 
z takimi aspektami jak: jakość życia, pluralizm, autonomia, indywidualizm, to-
lerancja. W konsekwencji ruchy te wspierają budowę społeczeństwa obywatel-
skiego i konstruują pozainstytucjonalną aktywność społeczną i polityczną oby-
wateli. Przyczyniają się do większej mobilności przestrzennej i społecznej ludzi 
oraz „do zjawisk indywidualizacji, subiektywizacji oraz pluralizacji tożsamości 
kulturowej uczestników”62. Są więc kolejnym istotnym etapem rozwoju polskiej 
demokracji, poza działającymi już od lat sformalizowanymi stowarzyszeniami 
społecznymi oraz fundacjami. W konsekwencji, dzięki działaniom nowych ru-
chów społecznych, dochodzi do samodzielnego, odpowiedzialnego rozwijania 
własnej tożsamości oraz aktywizowania procesów uczenia się. Partycypacja 
wpływa bowiem na budowanie więzi międzyludzkich i przyczynia się do budo-
wania zaufania społecznego.

Powiązania pomiędzy edukacją a ruchami społecznymi są wielorakie i wie-
lopłaszczyznowe. Edukacja może być przedmiotem ruchu, instytucje oświatowe 
mogą zaś stwarzać przestrzeń, dzięki której będą rozwijać się protesty społecz-
ne. Dlatego też procesy uczenia się odgrywają istotną rolę w kontekście ruchów 
społecznych. Edukacja dorosłych od dawna precyzowała postulat społecznego 
uczenia się, a podejście do niego przekształcało się z upływem czasu od mecha-
nicznej percepcji i naśladowania innych przez doświadczenie w świecie spo-
łecznym, modelowanie i transmisje aż po aktywność i uczestnictwo jednostek 
w społecznościach lub konstruowaniu społecznej rzeczywistości63. Obecnie 
tradycyjne obszary uczenia się ulegają energicznym przeobrażeniom, niektóre 
tracą na znaczeniu, w ich miejsce tworzą się nowe. Uczenie się nadal jednak 
wzmacnia możliwość panowania nad własnym życiem, pogłębia wiarę we włas-
ne możliwości. Dzięki niemu można zdobyć zdolność do kontrolowania włas-
nego losu, rozumieć zachodzące zmiany, posiąść umiejętność przystosowania 
się do nich, ale także wzbudzać i kształtować procesy zmieniające życie swoje 
lub innych w społeczności lokalnej. Ruchy społeczne stanowią istotne miejsce 
uczenia się obywatelskości, rozumiane tu jako proces, w którego toku na pod-
stawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe modele zachowania 
się i działania, formy, które mogą służyć rozwojowi społeczności lokalnej i bu-
dowaniu silnego społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki ruchom można posiąść 
kompetencje kluczowe, umiejętności organizacyjne, przyswoić sobie niezbędną 
wiedzę na temat faktów, radzić sobie z konfl iktami grupowymi, uczyć się zarzą-

62  T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne w warunkach globalizacji, w: Współczesna przestrzeń 
polityczna. Ewolucja czy rewolucja?, red. M. du Vall, M. Majorek, A. Walecka-Rynduch, Kraków 
2011, s. 15.

63  K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej 
teorii uczenia się, tłum. A. Jurgiel i in., Wrocław 2006, s. 141–153.
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dzania, dyskusji i argumentacji. Zdobycie tych różnorodnych kompetencji jest 
z jednej strony konieczne w celu właściwego funkcjonowania samych ruchów 
społecznych, ważne dla opinii publicznej i w związku z dotarciem do osób, któ-
re związane są z polityką. Z drugiej służy osobistemu rozwojowi, co zauważyć 
można poprzez powrót do edukacji formalnej, niemożliwy bez udziału w ru-
chu64. 

Z racji tego, iż ruchy społeczne są działaniem zbiorowym, przyczyniają się 
nie tylko do rozwoju osobniczego, lecz wspierają też rozwój kolektywny. Dlate-
go też niełatwo oddzielić procesy indywidualnego uczenia się od uczenia zbio-
rowego. W trakcie powstania i ewolucji ruchu społecznego rodzi się bowiem 
tożsamość grupowa, która w dużym stopniu opiera się na procesach edukacyj-
nych, lecz stanowi coś więcej niż sumę indywidualnych procesów uczenia się. 
Edukacja obywatelska w ramach ruchów społecznych jest obecnie stosunkowo 
powszechnym zjawiskiem, lecz jeszcze niewątpliwie mało opisanym przez pe-
dagogów. Ruchy te bez wątpienia wzmocniły procedury demokracji uczestni-
czącej. Trzeba przyznać, że zaangażowanie w życie społeczno-polityczne sta-
nowi aktualnie priorytet dobrze prosperujących środowisk lokalnych. Pozwala 
obywatelom na poznanie specyfi ki zamieszkiwanej okolicy oraz nawiązanie re-
lacji z różnymi aktorami lokalnej społeczności. Uczestnicy ruchów społecznych 
często biorą udział w konfl iktach, które mają na celu przeprowadzenie zmiany 
społecznej. Poprzez udział w nich budują tożsamość zbiorową, która wykracza 
poza indywidualne inicjatywy. Sprzyja to rozwojowi samoorganizacji, plano-
wania pracy, redefi niowania i budowania tożsamości społecznych, przyjmowa-
nia odpowiedzialności oraz autorefl eksji. Ponadto partycypacja mieszkańców 
w sferze publicznej mobilizuje do działań na rzecz dobra wspólnego. Pozwala to 
obywatelom stać się partnerami dla władz lokalnych w procesie reformowania 
miasta. 

5. Nowe media i technologie

Nowoczesne media oraz technologie komunikacyjne i informacyjne zdomi-
nowały dzisiejszą rzeczywistość; nie sposób już dziś funkcjonować bez dostę-
pu do nich i ich znajomości. Nowe technologie to przede wszystkim wszelkie 
urządzenia, które mogą ułatwić życie. Ich upowszechnienie wywarło znaczący 
wpływ na sferę aktywności obywatelskiej współczesnych ludzi, a postępująca 
rewolucja technologiczna wymusiła nowe spojrzenie na kwestie zaangażowa-
nia obywateli w sferze publicznej i samą obywatelskość. Można zaryzykować 

64  Por. I. Miethe, W. Boysen, S. Grabowsky, R. Kludt, Selbstorganisation und Studiensituation 
am Beispiel der Initiative www.ArbeiterKind.de. Beschäft igung, „Bildung” 2014, t. 167, Berlin, 
s. 147 i nast.
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twierdzenie, że istotna część aktywności obywatelskiej odbywa się obecnie za 
pośrednictwem nowych mediów. Stały się one nowym środowiskiem komu-
nikacji międzyludzkiej. Jednym z wymiarów tej działalności jest uczestnictwo 
w wymianie informacji dotyczących szeroko pojętej polityki65. Oznaczać by to 
mogło, iż internet ma demokratyczny potencjał. Chodzi tu o zainteresowanie 
prawami publicznymi, poszukiwanie informacji na ich temat, upowszechnia-
nie określonych treści oraz prowadzenie dyskusji politycznych. W ten sposób 
tworzone są nowe przestrzenie aktywności społecznej. Opublikowane w 2014 
roku wyniki badań wskazują, iż ponad 77% gospodarstw domowych posiadało 
w domu dostęp do komputera, a ponad 63% osób w wieku 16–74 lata syste-
matycznie z niego korzystało66. Taka popularność w regularnym posługiwaniu 
się komputerem i internetem w 2015 roku dotyczyła dwóch trzecich dorosłych 
(64%)67. Międzynarodowe badania PIAAC dowodzą jednak, że poziom umie-
jętności posługiwania się nowymi technologiami wśród Polaków jest stosunko-
wo niski, a ponad jedna czwarta dorosłej populacji nie posiada wcale kompe-
tencji cyfrowych (e-kompetencji), które pozwalają aktywnie użytkować nowe 
technologie68. Czynnikami najsilniej różnicującymi posługiwanie się nowymi 
mediami są wiek i wykształcenie. Uczenie wykorzystania nowych mediów 
i technologii to z jednej strony duże wyzwanie dla obywatelskiej edukacji doro-
słych, z drugiej szansa na poszerzenie zasobów wiedzy dla tych, którzy posia-
dają już kompetencje medialne i informacyjne. 

Wyzwanie to podjęła m.in. Fundacja Nowoczesna Polska, która opubliko-
wała raport o stanie edukacji medialnej w Polsce69. Wynika z niego, że kondycja 
kształcenia w tej dziedzinie oraz posiadane kompetencje medialne nie tylko 
wśród młodzieży, ale także u osób dorosłych są na poziomie niskim i należy 
podjąć zdecydowane działania, aby sytuacja ta uległa zmianie. Przygotowanie 
raportu umożliwiło opracowanie założeń do dalszego rozwoju programu Cy-
frowa przyszłość. W projekcie tym Fundacja rozpoczęła tworzenie pierwszego 
tego rodzaju programu edukacji medialnej i informacyjnej dla szkół oraz insty-
tucji zajmujących się edukacją nieformalną70. Do tej pory udało się opracować, 
opar ty na rekomendacjach Komisji Europejskiej, dokument Cyfrowa przyszłość. 
Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, który opisuje zdolności roz-
wijane zarówno w edukacji formalnej, jak i w trakcie całożyciowego uczenia 

65  J. Nowak, Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka, Lublin 2011, s. 36.
66  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014, 

Warszawa 2014.
67  Internauci 2015, CBOS Nr 90/2015, Warszawa, czerwiec 2015.
68  Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych 

(PIAAC), Warszawa 2013.
69  Cyfrowa przyszłość. Edukacja informacyjna i medialna w Polsce – raport otwarcia, 

red. J. Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska 2012, http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/
uploads/2012/01/Raport-Cyfrowa-Przyszłość-pdf (dostęp: 11.06.2016).

70  http://cyfrowaprzyszlosc.pl/ (dostęp: 7.07.2016).
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się. Autorzy Katalogu wyraźnie podkreślają, że nie zamierzają zawężać edukacji 
medialnej jedynie do szkolnych murów, lecz uważają, że prowadzona może być 
także poprzez działania organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek 
oraz innych instytucji edukacyjno-kulturalnych71. Kompetencje zaprezentowa-
ne w publikacji zostały podzielone na trzy zasadnicze kategorie: poziom mini-
malny, poziom optymalny i poziom mistrzowski. Kompetencje na poziomie 
minimalnym umożliwiają uczestniczenie w życiu społecznym za pośredni-
ctwem mediów, optymalne posiadają osoby, które nie tylko korzystają z me-
diów, ale potrafi ą je współtworzyć. Natomiast osoby o mistrzowskim poziomie 
kompetencji są zdolne do wywoływania zmian, potrafi ą animować otaczającą 
rzeczywistość i wywierać wpływ na przestrzeń wokół siebie za pośrednictwem 
mediów. Twórcy Katalogu dokonali swoistego podziału na poziomy kompeten-
cji, innego niż badacze zajmujący się tą problematyką, w dokumencie przyjęli 
określenia mające charakter wartościujący. Autorom udało się jednak stworzyć 
program edukacji medialnej, który nie ogranicza się do prostych czynności 
obsługi komputera czy innych urządzeń cyfrowych, lecz dotyczy zaawansowa-
nych umiejętności korzystania z nowoczesnych mediów. W treściach dostrzec 
można nacisk na aktywność uczących się, dominację uczenia się nad naucza-
niem oraz wartość, jaką niosą ze sobą media. 

Jest oczywiste, że jednym z podstawowych celów współczesnej edukacji 
obywatelskiej dorosłych winno być kształtowanie zdolności do świadomego 
i krytycznego użytkowania treści medialnych. W tym nurcie mieści się Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–202072. Zawiera on cztery prioryteto-
we działania: 

1. powszechny dostęp do szybkiego internetu, 
2. e-administracja i otwarty rząd, 
3. cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 
4. pomoc techniczna. 
Szczególne interesujący z punktu widzenia edukacji jest priorytet trzeci, 

który ma na celu zwiększenie cyfrowej aktywności Polaków. Biorąc pod uwagę, 
że odsetek osób, które korzystają w Polsce z internetu, w porównaniu do państw 
UE, jest dużo niższy, działania te są bardzo istotne. Chodzi tu o zapewnienie 
jak największej grupie osób nabywania i podnoszenia kompetencji cyfrowych 
na różnych poziomach zaawansowania. Równie istotne jest promowanie wśród 
ogółu społeczeństwa korzyści, jakie daje posiadanie tych kompetencji i ich wy-
korzystywanie. Szczególne działania mają być skierowane do osób zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym. W programie czytamy: „prowadzone działania będą 
ukierunkowane na naukę korzystania z usług elektronicznych w takich obsza-

71  A.J. Dąbrowska i in., Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, 
Warszawa 2012, s. 9.

72  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, https://mac.gov.pl/fi les/program_
operacyjny_polska_cyfrowa_05122014.pdf (dostęp: 3.08.2016).
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rach, jak np.: sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, 
podatki i cła, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, 
czy też z zakresu ISP, w tym informacji przestrzennej oraz cyfrowych zasobów 
kultury i nauki”73. Założenia programowe brzmią bardzo obiecująco, kładą na-
cisk na wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju, na ostateczne rezultaty 
trzeba będzie jednak poczekać. 

Rozwój internetu wpłynął na to, iż obecnie mamy do czynienia z nowymi 
praktykami odbioru i wymiany informacji oraz uczestniczenia w społeczeń-
stwie, tworząc rozległe sieci komunikacyjne. Można wręcz zauważyć tworzenie 
społeczeństwa online i tzw. wspólnot wirtualnych, które stają się przesłanką 
dla nowoczesnego społeczeństwa interaktywnego74. Zaletą uczestnictwa w in-
ternetowych wspólnotach jest rozszerzanie się sieci ich społecznych powiązań 
i tworzenie „silnych więzów z grupą osób, których spotkanie w świecie real-
nym byłoby utrudnione lub niemożliwe75”. Współczesne uczestnictwo obywa-
teli w sferze publicznej można nazwać nowoczesną partycypacją, internet od-
grywa w niej decydującą rolę. Każda osoba, która posiada dostęp do internetu, 
może zostać zaangażowana obywatelsko poprzez uczestnictwo w nowoczesnej 
komunikacji społecznej. Przyczyniło się to do sformułowania przez Michaela 
Schudsona koncepcji obywatela monitorialnego (monitorial citizen)76. Tym sa-
mym zwraca on uwagę na potencjał sieci jako platformy interakcji pomiędzy 
władzą i osobami rządzonymi. Można dostrzec, że dzisiejsza aktywność oby-
watelska w mediach przyjmuje różne formy i pozwala na wywieranie oddolnej 
presji. Osobowość obywateli monitorialnych zdaniem Filipa Pierzchalskiego 
cechuje się77:

• znajomością nowych technologii, zwłaszcza tych związanych z szuka-
niem i przetwarzaniem informacji,

• przeświadczeniem, że rozwój technologii służy oddolnej komunikacji 
i e-mobilizacji,

• krytyczną analizą informacji; pozwala to koncentrować się na informa-
cjach ważnych dla danego obywatela, grupy społecznej lub wydarzenia 
politycznego,

• charakterystycznym typem zaangażowania wynikającym ze świata wir-
tualnego, ale mogącym realizować się w świecie realnym. 

73  Tamże, s. 35. 
74  M. Castelles, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, Warszawa 2008, s. 362.
75  K. Krejtz, I. Krejtz, Ja w sieci – sieć we mnie. Zależności pomiędzy doświadczeniami relacji 

w Internecie a reprezentacją obrazu siebie, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, 
M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006, s. 47.

76  M. Schudson, Click here for democracy: a history and critique of an information-based model 
of citizenship, w: Democracy and New Media, red. H. Jenkins, D. Th ornburn, Cambridge 2004, 
s. 49–59.

77  F. Pierzchalski, Obywatel monitorialny a rozwój nowoczesnego zaangażowania i kontroli 
społecznej, „Nowe Media” 2010, nr 1, s. 65.
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Na podstawie tego opisu można zobrazować nowy typ obywatela, który 
jest aktywny w internecie. U takich osób zaangażowanie staje się efektywnym 
narzędziem wpływu na sferę publiczną. Nie ma wątpliwości, że nowe media 
i technologie są potrzebne w edukacji, również w tej obywatelskiej, a ogromne 
zasoby, jakimi dysponuje sieć globalna, pozwalają na dzielenie się nimi na sze-
roką skalę. Właściwie obecnie każdy, kto jest użytkownikiem aparatury umoż-
liwiającej transfer i przetwarzanie danych, może mieć w tym swój udział. 

Zmieniająca się rzeczywistość, wspierana innowacyjnymi technologiami, 
powoduje, iż przestrzeń życiowa nieustannie się poszerza. Nowe media także 
w Niemczech stwarzają wirtualną przestrzeń dla edukacji obywatelskiej, która 
rozumiana jest jako obiektywna, pouczająca i neutralna światopoglądowo. Ro-
dzaj i częstotliwość korzystania z mediów w codziennym życiu ma wpływ na 
zachowania informacyjne, percepcję rzeczywistości oraz style komunikowania 
się. Biorąc pod uwagę fakt, iż żyjemy w połączonej przez sieć rzeczywistości, 
o czym świadczą dane z 2015 roku, które wskazują, że ponad 20 miliardów 
różnych urządzeń połączonych było z internetem, edukacja nie może przejść 
obok tego obojętnie78. Realny i wirtualny świat życia coraz bardziej się prze-
nikają i uzupełniają, a powszechna dostępność stwarza możliwość silniejszego 
oddziaływania mediów. Dlatego też pozainstytucjonalna edukacja obywatel-
ska, jeśli chce pozostać dostrzeżona w środowisku, musi stać się konkurencyjna 
w stosunku do innych form spędzania wolnego czasu, zapewniając możliwość 
pożytecznego wykorzystania go79. 

W zaistniałej sytuacji, gdy wiele tradycyjnych form nauczania obywatelsko-
ści przestaje oddziaływać, edukacja obywatelska sięga po nowe struktury w na-
dziei, że te pomogą wydobyć edukację z zapaści. W 2015 roku w Niemczech 
79,5% osób powyżej 14. roku życia korzystało z internetu, z czego prawie każdy 
w grupie 14–49-latków wykorzystywał zalety bycia online80. Wskazuje to, jak 
duża rzesza odbiorców jest skupiona wokół sieci, i to nie tylko jako bierni kon-
sumenci, lecz jako aktywni twórcy nowych treści, angażujący się w wymianę 
poglądów. Praktyka edukacji obywatelskiej w obszarze nowych mediów wy-
raźnie zależy od docelowej grupy wiekowej. Podczas gdy w pracy z młodzieżą 
kontakt z mediami jest naturalny i rozpowszechniony, to w pracy z osobami 
dorosłymi jest on rzadszy. Niemniej zauważyć można trend wzrostowy doty-
czący osób powyżej 60. roku życia w kwestii korzystania z internetu. Sieć sta-
ła się dla wielu osób, obok telewizji, ważnym źródłem informacji o polityce. 
Środki masowego przekazu kreują rzeczywistość, wpływając na kształtowanie 
osobowości oraz postrzeganie otaczającego świata. Badania BITKOM (Bundes-

78  Digitalisierung und du. Wie sich unser Leben verändert, 2016, s. 13.
79  Ch. Toyka-Seid, Politische Bildung für bildungsferne Jugendliche. Die Profession berät über 

eine Neuausrichtung, w: Praxis politische Bildung, „Materialien Analysen Diskussionen” 2007, 
nr 4, s. 275.

80  B. Frees, W. Koch, Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2015, Internetnutzung: Frequenz 
und Vielfalt nehmen in allen Altersgruppen zu, „Media Perspektiven” 2015, nr 9, s. 366.
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verband Informationswirtschaft , Telekommunikation und neue Medien e.V.) 
„Demokracja 3.0” pokazały, że 60% społeczeństwa wiadomości na temat poli-
tyki szuka w internecie81. Z informacji zawartych online dotyczących partii, po-
lityków i poszczególnych ministerstw korzysta jednak dotychczas mniejszość 
społeczeństwa. Natomiast prawie połowa obywateli Niemiec (44%) jest zainte-
resowana politycznym zaangażowaniem poprzez internet, wiek i wykształcenie 
odgrywają w tym przypadku dużą rolę: im wyższe wykształcenie i im młod-
szy respondent, tym większa otwartość na uczestnictwo w działaniach w sieci. 
Wzrost zaangażowania politycznego obywateli w sieci dotyczy ponad 41% spo-
łeczeństwa, wśród młodzieży nawet 55%. W 2011 roku ukazała się w Niemczech 
ekspertyza przygotowana dla Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego 
przez Instytut Pedagogiki Medialnej (JFF) na temat Partycypacji na portalach 
społecznościowych oraz związanych z tym wyzwań dla edukacji obywatelskiej82. 
Analiza wskazuje, iż partycypacja stawia w centrum uwagi podmiot i ważkość 
podejmowanych przez niego decyzji. W ten sposób wyznaczony zostaje punkt 
wyjścia dla pedagogicznych działań, w których główne znaczenie odgrywa na-
turalne otoczenie człowieka oraz jego zasoby. Sieć zdecydowanie otwiera nowe 
możliwości partycypacji oraz wnoszenia swojego wkładu we wspieranie społe-
czeństwa obywatelskiego, które jednak są dostępne dzięki posiadaniu określo-
nych zasobów (kompetencji). W ekspertyzie podkreślono znaczenie wykorzy-
stywania komercyjnych rozwiązań, w celu tworzenia kultury partycypacji przez 
edukację obywatelską oraz tworzenia przez nią niekomercyjnych alternatyw, 
zwrócono uwagę na znaczenie poczucia sprawstwa i wpływu na sprawy spo-
łeczne. Na terenie Niemiec prowadzono liczne badania dotyczące zagadnień 
politycznych i wykorzystania nowych mediów, w rzeczywistości dotyczą one 
najczęściej grup młodzieży i osób starszych. Wyraźną lukę tematyczną stano-
wi brak badań w zakresie edukacji obywatelskiej dorosłych i wykorzystywania 
nowych technologii83. 

Aktywne poszukiwanie informacji oraz ich przekazywanie coraz częściej ma 
miejsce za pośrednictwem internetu. Dlatego też edukacja obywatelska winna 
pozostawać otwarta w stosunku do sieci, która staje się platformą wymiany 
polityczno-społecznej i inicjowania obywatelskiej partycypacji. Przykładem 
takiej inicjatywy jest projekt „Masz władzę” (Du hast die Macht) realizowany 
w Niemczech w latach 2010–2015, który stworzył możliwość identyfi kacji w za-
kresie edukacji obywatelskiej w cyfrowym świecie. W ramach projektu stwo-

81  Demokratie 3.0, Die Bedeutung des Internets für die politische Meinungsbildung und 
Partizipation von Bürgern. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Wahlberechtigten in 
Deutschland 2013.

82  U. Wagner, P. Gerlicher, N. Brüggen, Partizipation im und mit dem Social Web – 
Herausforderungen für die politische Bildung, München 2011.

83 Politische Bildung und Neue Medien. Bericht der Transferstelle politische Bildung zum Jahresthema 
2015, Essen 2015, s. 9, https://transfer-politische-bildung.de/fi leadmin/user_upload/Material/
Transferstelle_politische_Bildung_Neue_Medien_Broschuere_web.pdf (dostęp: 10.06.2016).
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rzono witrynę internetową i zorganizowano wydarzenia na platformie wideo 
YouTube oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter w celu zaintere-
sowania polityką młodych osób, które praktycznie nie wykazywały w tej sferze 
żadnych pasji. W projekcie postanowiono zbadać, w jaki sposób dzięki me-
diom cyfrowym można dotrzeć do grupy zdecydowanie niezainteresowanych 
polityką osób – tych między 13. a 24. rokiem życia (w projekcie brały udział 
osoby z utrudnionym dostępem do edukacji, tzn. osoby z wykształceniem na 
poziomie podstawowym). Traktując projekt analitycznie, można powiedzieć, 
że składał się on z czterech fi larów: przekazywania informacji na temat poli-
tyki, zwracania uwagi na istotne problemy polityczne (te dwa fi lary miały bu-
dzić zainteresowanie), komunikowania politycznych zagadnień i partycypacji 
politycznej (co miało zachęcić do obywatelskiego zaangażowania)84. Analiza 
jakościowa wykazała, że młodzi ludzie dzięki projektowi zostali zaangażowa-
ni w życie społeczno-polityczne, które do tej pory jako problematyka dla nich 
nie istniało, oraz poczuli się zmotywowani do partycypacji obywatelskiej. Na-
stąpiło to zwłaszcza dzięki fi lmom i krótkim tekstom. Młodzi docenili fakt, iż 
zwrócono na nich uwagę i wysłuchano ich potrzeb, uznali to za mocne strony 
projektu. Sukces projektu wskazuje, iż pozbawiony barier dostęp do sieci może 
umożliwić udział w dyskursie politycznym nawet osobom, które do tej pory 
diametralnie nie wykazywały zainteresowania tematem. 

Włączanie nowych mediów do edukacji ma na celu, podobnie jak tradycyjna 
edukacja obywatelska, kształtowanie odpowiedzialnych członków społeczeń-
stwa i wspieranie obywatelskiej partycypacji. Nie ulega wątpliwości, iż wyko-
rzystując walory mediów społecznościowych, można stworzyć atrakcyjniejsze 
formy edukacji. W związku z tym w edukacji obywatelskiej dorosłych powstają 
nowe zarówno realne, jak i wirtualne obszary, które dorośli mogą samodzielnie 
tworzyć i sprawdzać w nich umiejętność wydawania sądów i podejmowania 
decyzji, aby lepiej zrozumieć relacje społeczne. Zaletą wykorzystywania me-
diów w edukacji jest możliwość wzmacniania samokierowanego uczenia się, 
co w przypadku edukacji dorosłych nie jest bez znaczenia. Aplikacje multime-
dialne z jednej strony pozwalają na własną aktywność przy doborze treści przez 
uczących się, z drugiej wspierają formy kooperacyjnego uczenia się. Nowe me-
dia prowokują do bycia aktywnym w pozyskiwaniu i tworzeniu nowych zaso-
bów wiedzy, umiejętności i wyrażaniu poglądów. Uczący się otrzymują dzięki 
nim możliwość odpowiedzialnego radzenia sobie z bazującym na sieci środo-
wiskiem komunikacyjno-informacyjnym. W związku z tym perspektywy wy-
korzystywania potencjału nowych technologii i wirtualnej przestrzeni mediów 
do skutecznej edukacji obywatelskiej są i będą w najbliższej przyszłości sprawą 
istotną. 

84  A. Besand, P. Birkenhauer, P. Lange, Politische Bildung in digitalen Umgebungen. Eine Fall-
studie zum Projekt Du hast die Macht, Dresden, https://tu-dresden.de/gsw/phil/powi/dpb/ressour-
cen/dateien/dl/Politische-Bildung-in-digitalen-Umgebungen.pdf?lang=en (dostęp: 2.05.2016).
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Edukacja obywatelska w Niemczech nie jest zamknięta instytucjonalnie 
w określonym miejscu. Działające podmioty realizujące idee społeczeństwa 
obywatelskiego i budujące zaangażowanie obywatelskie tworzą okazałą paletę 
kompleksowych rozwiązań skierowaną do szerokiej grupy odbiorców, szcze-
gólnie cenna jest obecność w tych działaniach osób dorosłych. Ważnym ele-
mentem edukacji obywatelskiej jest pomoc ludziom w rozwoju społecznym, 
a tym samym tworzenie podstaw do współpracy i spójności, gdyż wykształceni 
obywatele chętniej podejmują działania na rzecz dobra wspólnego oraz wspie-
rają słabsze podmioty w społeczeństwie. Edukacja obywatelska dorosłych jest 
niezwykle ważna, gdyż tylko ci, którzy rozumieją polityczny, społeczny i go-
spodarczy kontekst, mogą mieć wpływ na tworzenie odpowiedzialnego społe-
czeństwa.

Tabela 5. Znaczenie nowych mediów i technologii w edukacji obywatelskiej

Nowe media i technologie 
Polska Niemcy

istotna przestrzeń dla edukacji obywatelskiej, obiektywna, pouczająca i neutralna światopoglądowo, 
znaczna część aktywności obywatelskiej odbywa się obecnie za pośrednictwem nowych mediów

sieć jest platformą wymiany polityczno-społecznej i inicjowania obywatelskiej partycypacji
umożliwiają prowadzenie dyskusji politycznych, nowe możliwości partycypacji oraz wnoszenia swo-
jego wkładu we wspieranie społeczeństwa obywatelskiego
miejsce realizacji nowoczesnej partycypacji obywatelskiej
rozszerzanie się sieci społecznych powiązań między wspólnotami internetowymi, tworzenie więzów
ważne źródło informacji o polityce, wymiana informacji dotyczących szeroko pojętej polityki
ograniczony dostęp dla osób dorosłych i starszych nieposiadających kompetencji medialnych

Źródło: opracowanie własne.

Na przestrzeni dziesięcioleci media całkowicie zmieniały swoje oblicze. Na-
dal jednak odgrywają znaczącą rolę, przede wszystkim jeśli stają się instytu-
cjami społeczeństwa obywatelskiego i pozwalają odzwierciedlać zróżnicowane 
poglądy istniejące w społeczeństwie. Mają one wpływ na wzrost poczucia świa-
domości obywateli, ich aktywizację, budowę kapitału społecznego i intelektual-
nego. Wirtualna przestrzeń to doskonałe medium, pozwalające na umacnianie 
relacji interpersonalnych i otwieranie możliwości samorozwoju. Dodatkowo 
nowe media dają możliwość działań mniej kosztownych i precyzyjniej trafi a-
jących do określonych grup społecznych. Nie stwarzają także barier wejścia 
w świat wymiany treści medialnych.

Dlatego też współczesna edukacja obywatelska dorosłych winna coraz więk-
szym zaufaniem darzyć media, biorąc pod uwagę fakt, iż umożliwiają one par-
tycypację na niespotykaną do tej pory skalę. 
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6. Budżet obywatelski

Wśród wielu form zwiększających partycypację i rozwijających obywatelskość 
w przestrzeni lokalnej należy wspomnieć o budżecie obywatelskim, który jako 
narzędzie aktywnie łączy wiedzę i zrozumienie z działaniem. Inne formy party-
cypacji są mniej rozpowszechnione w Polsce. Obserwując otaczający nas świat, 
możemy dostrzec tendencję do coraz większego angażowania mieszkańców 
w bezpośrednie kształtowanie miejsc, w których żyją. W tym kontekście na-
leży uwzględnić, iż zaangażowanie obywatelskie wymaga spełnienia pewnych 
wymagań jakościowych. Dzieje się tak z racji tego, iż różnorodne formy uczest-
nictwa mieszkańców wymagają odmiennych warunków. W zależności od kon-
stelacji aktorów pojawiają się różne miejsca kooperacji i partycypacji. Przed 
miastami i gminami staje konieczność rozwijania i wspierania umiejętności 
samoorganizacji w ramach koncepcji współzarządzania. Na tym polu budżet 
obywatelski staje się coraz popularniejszy, pozwalając zmieniać rzeczywistość 
wokół siebie. 

Zespół ekspertów i praktyków skupionych wokół Pracowni Badań i Inno-
wacji Społecznych „Stocznia” dokonał uporządkowania dyskusji nad budżetem 
i sformułował jego podstawowe normy, w tym także warunki minimum85. Do 
głównych zasad, bez których realizacji nie można rozprawiać o budżecie oby-
watelskim, należą z pewnością: 

1. wiążący wynik procedury, 
2. przejrzystość i jawność procedury, 
3. otwartość i inkluzywność procesu, 
4. zapewnienie przestrzeni do deliberacji (debaty) z udziałem mieszkań-

ców, 
5. wspieranie aktywności mieszkańców, 
6. myślenie długofalowe (docelowo realizowane jako regularny mecha-

nizm)86. 
Wiążący i prawomocny dla organów władzy wynik procedury budżetowej 

stanowi o sile procedury; dzięki temu obywatele mają nie tylko możliwość 
opiniowania decyzji, lecz włączają się we właściwy proces współzarządzania. 
Przejrzystość stałych reguł, znanych mieszkańcom przed uruchomieniem całej 
procedury, powoduje konieczność większej otwartości w obszarze zarządzania 
sektorem fi nansów publicznych. Poprawa przejrzystości i jawności przyczynia 
się także do zwiększenia wiarygodności decyzji władz lokalnych oraz zapewnia 
transparentność fi nansów publicznych. Dzięki zaangażowaniu obywatelskiemu 
w kontrolowanie wydatków spada także ryzyko korupcji i innych negatywnych 
zjawisk. Otwartość winna zaś umożliwić wszystkim chętnym uczestnictwo 

85  Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, red. E. Serzysko Warszawa 2014.
86  Tamże, s. 6 i nast.
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w projekcie, a to możliwe jest m.in. dzięki organizacji i wsparciu debaty między 
mieszkańcami i urzędnikami oraz przedstawicielami władz samorządowych. 
Procedowanie budżetu powinno stwarzać mieszkańcom jak najwięcej okazji 
do współdziałania i pomagać im na poszczególnych etapach procesu. Ostatnim 
ważnym założeniem jest powiązanie procesu budżetu obywatelskiego z myśle-
niem strategicznym o zrównoważonym rozwoju środowiska.

Można więc mówić o budżecie obywatelskim jako o narzędziu demokra-
cji bezpośredniej uwzględniającym współuczestnictwo i współdecydowanie 
mieszkańców w procesie wykorzystania środków publicznych. W niniejszej 
pracy budżet obywatelski będzie rozumiany jako forma współzarządzania sfe-
rą publiczną w sprawach związanych z zasobami fi nansowymi. Oznacza to, iż 
mieszkańcy mogą współdecydować o wydatkowaniu określonej puli środków 
publicznych w trakcie dyskusji. Podstawą sprawnie funkcjonującego budżetu 
jest dialog władzy z mieszkańcami realizowany w trakcie bezpośrednich spot-
kań. Obywatele mają też możliwość przygotowania projektów poddanych póź-
niej powszechnemu głosowaniu mieszkańców. Te, które zwyciężą, są realizowa-
ne przez władze bez dodatkowych formalności, a mieszkańcy mają wpływ na 
kontrolowanie ich realizacji. 

Z budżetem związane są liczne cele, przede wszystkim społeczno-politycz-
ne. Wśród nich można wymienić: wspieranie społecznej spójności, działań na 
rzecz równouprawnienia, demokratycznego poczucia obywatelskości, uczest-
nictwa w życiu politycznym, lepszego informowania obywateli o zamierzeniach 
władzy, wyrównywanie warunków ekonomiczno-społecznych. Cele te zostaną 
szczegółowo przeanalizowane w dalszej części pracy. To, w jakiej skali zostaną 
one osiągnięte, zależy w dużym stopniu od realizacji konkretnego przedsię-
wzięcia, zastosowania odpowiednich metod i warunków lokalnych. Związane 
jest to także z tym, jak precyzyjnie i konkretnie sformułowane zostały cele. 

Budżet obywatelski stwarza okazję do bezpośredniego doświadczania, jak 
funkcjonuje demokracja, poprzez promocję działań kształtujących aktywną 
postawę wobec najbliższego środowiska społecznego. Należy jednak pamiętać, 
że „uczestnictwo i dialog obywatelski nie są lekarstwem na wszystkie niedoma-
gania współczesnej demokracji”87. Niemniej jakość życia publicznego można 
podnosić, doskonaląc dialog obywatelski. Istotne jest włączanie w partycypację 
osób defaworyzowanych ze względu na rynek pracy lub wiek, a także pocho-
dzenie etniczne. Nie ulega wątpliwości, że sukces budżetu tkwi w dobrej współ-
pracy możliwie wielu aktorów społecznych dla wspólnego dobra. Zaangażo-
wanie obywatelskie w przyszłej polityce komunalnej, kulturalnej i oświatowej 
będzie coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu. Związane jest to z faktem, iż par-
tycypacja opiera się na społecznym współudziale i kompetencjach decyzyjnych. 

87  P. Sadura, Podzielmy się kulturą. Budżet partycypacyjny DK Śródmieście, Warszawa 2013,
s.  46, http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/Podzielmy-sie-kultura.-Budzet-par-
tycypacyjny-Domu-Kultury-Srodmiescie.pdf (dostęp: 20.10.2016).
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Bez edukacji trudno będzie ją stosować. Autorzy raportu „Skontroluj, jak działa 
budżet obywatelski w twojej gminie” w podsumowaniu wyraźnie podkreślają, 
iż budżety winny zapewnić przestrzeń do deliberacji, pobudzania lokalnego za-
angażowania mieszkańców oraz umożliwiać długofalową refl eksję88.

Realizowanie budżetu obywatelskiego ma swoje wady i zalety oraz ograni-
czenia wynikające z prawa lub praktyki funkcjonowania. Stanowi jednak me-
chanizm uspołeczniania procesu zarządzania miastem i poprawia jakość kapi-
tału społecznego. Dlatego też autorka przyjrzy się im szczegółowo w kolejnym 
rozdziale. 

88  Skontroluj, jak działa budżet obywatelski w twojej gminie. Raport końcowy, red. R. Skrzypiec, 
G. Wójkowski, P. Wyszomierski, Katowice 2016, s. 29.



Rozdział V

Edukacja obywatelska na rzecz lokalnego 
zaangażowania

Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej wiąże się z ideą budżetów par-
tycypacyjnych. Nie istnieje obecnie jeden uniwersalny model budżetu obywa-
telskiego, lecz pojawia się powszechnie kilka jego typów. Aby zaprezentować 
charakterystykę rozwoju budżetów i realizowanej w nich edukacji obywatel-
skiej, autorka pragnie przedstawić pokrótce ich genezę oraz wskazać wytyczne 
służące do identyfi kacji znaczących aspektów ich działalności. Zasadne są także 
pytania, do jakich zmian prowadzą realizowane budżety oraz czy pomagają one 
w budowaniu postaw obywatelskich?

1. Ewolucja budżetu obywatelskiego

Początki pierwszego budżetu partycypacyjnego [port. orçamento participati-
vo] (nazywanego dalej obywatelskim) sięgają końca lat 80. i 1,4-milionowego 
miasta Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul, położonej w południo-
wo-wschodniej Brazylii. Już wówczas Brazylia była zaliczana do największych 
potęg gospodarczych na świecie i jednocześnie do krajów, w których istniały 
szczególnie wyraźne nierówności społeczne. Podstawowym założeniem, któ-
re przyświecało poczynaniom w Porto Alegre, było umożliwienie przeciętnym 
mieszkańcom decydowania w sprawie wykorzystania środków publicznych. 
Ponadto starano się wyeliminować nieprawidłowości w systemie zarządzania, 
chodziło m.in. o ograniczenie szerzącego się nadużywania powierzonej władzy 
dla uzyskania prywatnych korzyści i zjawiska klientelizmu. W latach 80. walka 
z wojskową dyktaturą stała się, obok demokratyzacji kraju, jednym z istotnych 
celów poprawy warunków społecznych i gospodarczych w Ameryce Łacińskiej. 
Wzywano zatem do „demokratyzacji demokracji”, odwrócenia priorytetów 
i lepszego zarządzania (good governance). Znacząco przyczyniła się do tego ów-
czesna Partia Pracujących (Partido dos Trabalhadores, PT), która była w Porto 
Alegre dobrze zakorzeniona. Jej początki związane były z ruchami związków 
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zawodowych oraz oddolnych ruchów chrześcijańskich w ramach teologii wy-
zwolenia1. 

W 1988 roku przyjęto w Brazylii nową, rozległą i bardzo postępową konsty-
tucję, wieńczącą drogę do pełnej demokracji; stanowiła ona właściwą podstawę 
dla bezpośrednich działań partycypacyjnych obywateli2. Ta ustawa zasadnicza 
z licznymi zmianami obowiązuje do dziś. Ustalono w niej, iż organem władzy 
wykonawczej jest prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym co cztery 
lata. Władza ustawodawcza należy do parlamentu, czyli dwuizbowego Kon-
gresu Narodowego. W konstytucji określono podstawowe prawa i gwarancje, 
a wśród nich trzy przewidywane przez prawo formy sprawowania demokracji 
bezpośredniej, czyli plebiscyt, referendum i inicjatywę ludową. Aby zrealizo-
wać program reform, opracowano po 1988 roku nowe struktury partycypacji, 
które umożliwiały udział obywateli w podejmowaniu decyzji budżetowych. Bu-
dżet obywatelski stał się wynikiem kompromisu pomiędzy pierwotnymi propo-
zycjami partii pracy i lokalnych inicjatyw, a tym samym wynikiem przebiegu 
uczenia się. Ten proces uczenia się ciągnął się do 1992 roku, w którym to roku 
rządzący Sojusz Lewicy rozpoczął swoją drugą kadencję urzędowania3. W tym 
okresie władzy wykonawczej udało się ustabilizować sytuację fi nansową miasta, 
dokonano zmiany w systemie podatkowym na korzyść społeczności lokalnych, 
zreformowano całkowicie administrację publiczną za poziomie lokalnym. 
Tworzenie i rozwój budżetu obywatelskiego na terenie Brazylii przebiegały wie-
lopłaszczyznowo, w zasadzie wyróżnić można trzy wymiary dotyczące:

1. bazy geografi cznej (zgromadzenia sąsiedzkie),
2. bazy tematycznej (odpowiada wizji całościowej miasta),
3. bazy techniczno-programowej (administracja miasta)4.
Do udziału w zgromadzeniach, jak też zgłaszania pomysłów i udziału w gło-

sowaniu, zostali uprawnieni wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16. 
rok życia. Działania kampanii informacyjnej, czyli zawiadomienia o zebraniach 
sąsiedzkich i pięciu spotkaniach tematycznych o charakterze ogólnomiejskim, 
propagowano, angażując w tym celu lokalne radio i telewizję, rozwieszając na 
terenie miasta plakaty, a także przy wykorzystaniu jeżdżących po mieście sa-
mochodów z głośnikami. Dodatkowo zorganizowano punkty informacyjne, 

1  Teologia wyzwolenia to ruch religijny w Kościele katolickim rozpowszechniony w Ameryce 
Łacińskiej w latach 60. XX wieku, religijna propozycja dla osób odrzuconych, żyjących w biedzie, 
bez szans na awans społeczny. Opiera się na związku między teologią katolicką a aktywizmem 
politycznym lewicy chrześcijańskiej.

2  J. Mazurek, Brazylia i Polska – 90 lat stosunków dyplomatycznych, https://www.msz.gov.pl/
resource/20ad2be9-962b-44ae-b906-6661b5ff 7830:JCR (dostęp: 21.03.2016).

3  Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke, Der Bürgerhaushalt in Europa – eine realistische Utopie? 
Zwischen partizipativer Demokratie, Verwaltungsmoderniesierung und sozialer Gerechtigkeit, 
Wiesbaden 2010, s. 32.

4  R. Górski, Realutopia w Porto Alegre, w: Partycypacja, dz. cyt., s. 112 i nast.
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w których mieszkańcy mogli uzyskać informacje na temat procedury funkcjo-
nowania budżetu partycypacyjnego. 

W pierwszym roku działania budżetu pracownicy administracji publicznej 
namawiali do uczestnictwa w zgromadzeniach sąsiedzkich poprzez indywidu-
alne rozmowy z mieszkańcami i bezpośrednie zachęcanie ich do zaangażowa-
nia. Pierwsze zgromadzenia służyły aktywizowaniu nowych osób i udzielaniu 
instruktażu na temat zasad funkcjonowania budżetu. Odbywały się również ze-
brania tematyczne, na których dyskutowano o sprawach związanych z ogólnym 
interesem miasta. Podczas zgromadzeń toczyły się dyskusje, a mieszkańcy roz-
poznawali swoje najważniejsze potrzeby dotyczące kierunków oczekiwanych 
inwestycji. Następnie dokonywano wyboru delegatów spotykających się raz 
w miesiącu podczas Forum Delegatów Dzielnicowych i Tematycznych, które 
było organem kolegialnym pełniącym „funkcje konsultacyjne, kontrolne i mo-
bilizujące mieszkańców do udziału w kolejnych zgromadzeniach”5. Do zadań 
wybranych na okres jednego roku i nieotrzymujących wynagrodzenia delega-
tów należały m.in.: kompleksowy nadzór i monitorowanie wykonania inwesty-
cji oraz działalność w roli pośrednika między Radą Budżetu a obszarami te-
matycznymi, dzielnicami i mieszkańcami. Ponieważ większość delegatów była 
równocześnie członkiem stowarzyszeń społecznych, klubów, grup religijnych 
i kulturalnych oraz partii politycznych, to za ich pośrednictwem odbywały się 
także negocjacje w kwestii poszczególnych projektów6. 

W drugim etapie realizacji budżetu organizowano spotkania pośrednie, 
w których uczestniczyli zarówno delegaci, jak i mieszkańcy. Cieszyły się one 
dużą popularnością i przyciągały największą liczbę uczestników. Podczas nich 
zbierano propozycje i petycje, a także ustalano potrzeby indywidualne miesz-
kańców i grup związane z brakami w infrastrukturze i ideami zmian, których 
należało dokonać w służbach komunalnych. W ich wyniku powstawały hierar-
chie postulatów zgodnych z priorytetami i kryteriami ogólnymi. 

Trzeci etap urzeczywistniania budżetu obywatelskiego w Brazylii poświęco-
ny był dyskusjom i głosowaniu odnoszącym się do wybranych wcześniej pro-
jektów inwestycyjnych. W trakcie tych zgromadzeń wyłaniano radnych oraz 
ich zastępców do Rady Budżetu Partycypacyjnego, którzy pracując społecznie, 
przygotowywali projekt budżetu oraz plan inwestycji na podstawie dyrektyw 
uchwalanych przez mieszkańców. Radny mógł być wybierany tylko dwa razy, 
co miało „zapobiegać ich alienacji oraz zapewnić przyrost doświadczonych 
działaczy społecznych”7. W ten sposób poszerzano grono lokalnych liderów 
społecznych. Rada koordynowała i organizowała proces tworzenia budżetu we-
dług zaleceń ustalonych na zebraniach mieszkańców. Ponadto radni porządko-

5  Tamże, s. 115.
6  R. Górski, Przewodnik po demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej), Poznań–Kraków 

2005, s. 17.
7  Tenże, Realutopia…, dz. cyt., s. 122.



Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej244

wali priorytety mieszkańców, tworząc listy rankingowe dzielnic oraz listy tema-
tyczne, a na kolejnym etapie dokonywali porównywania ich z możliwościami 
fi nansowymi i wymogami prawnymi. Następnym krokiem było zdefi niowanie 
planu inwestycyjnego, aby można było podejmować decyzje. Na tym szczeblu 
demokracja bezpośrednia spotykała się z przedstawicielską, jako że radni brali 
czynny udział w spotkaniach rady miasta i animowali mieszkańców do uczest-
nictwa w obradach i organizowania demonstracji przed salą obrad. 

Obok zgromadzeń budżetu w Porto Alegre organizowano też kongresy pro-
gramowe poświęcone problemom innym niż infrastrukturalne8. Ich tematyka 
związana była z dalszymi kierunkami rozwoju miasta, takimi jak: rozwój prze-
strzenny, polityka mieszkaniowa, zmiany w administracji i fi nansach, system 
oświaty, kultura czy prawa człowieka. W styczniu 2001 roku przy współudziale 
Partii Robotniczej zorganizowano w Porto Alegre pierwsze Światowe Forum 
Społeczne (WSF), a w ciągu kolejnych lat zaplanowano i przeprowadzono trzy 
kolejne9. Ich założeniem była refl eksja nad demokratycznymi ideami i współ-
praca w celu organizowania skutecznych rozwiązań przeciwdziałających neoli-
beralizmowi i dominacji świata przez kapitalizm. W Forum wzięli udział człon-
kowie organizacji pozarządowych oraz innych ruchów społecznych.

W kontekście omawianego budżetu obywatelskiego warto wspomnieć o ba-
daniach przeprowadzonych w Porto Alegre przez Gianpaola Baiocchiego na re-
prezentatywnej grupie osób, które miały na celu ustalenie profi lu przeciętnego 
uczestnika systemu budżetu partycypacyjnego10. Zauważyć można, że szczegól-
nie liczną grupę zaangażowanych tworzyli mieszkańcy biednych dzielnic; osoby 
o najniższych dochodach stanowiły bowiem aż 43% uczestników zgromadzeń. 
Niższe klasy społeczne stały się nie tylko symbolicznie prawnymi aktorami, ale 
także ich realne znaczenie w procesie decyzyjnym wzrosło, a budżet obywatel-
ski doprowadził do powstania tzw. plebejskiej opinii publicznej11. Wskazuje to, 
iż najubożsi mieszkańcy stali się pionierami demokracji uczestniczącej i akto-
rami mającymi rzeczywisty wpływ na procesy decyzyjne. Inną determinantą 
decydującą o aktywności w ramach brazylijskiego budżetu był staż, czyli dłu-
gotrwałe, kilkuletnie zaangażowanie w budżet. Pozwala to dostrzec, iż każdy 
kolejny rok uczestnictwa zachęcał obywateli do aktywnego współuczestnictwa 
w zgromadzeniach. W 1990 roku w zarządzaniu miastem Porto Alegre wzięło 
udział zaledwie 976 uprawnionych do tego mieszkańców, z roku na rok liczba 
ta znacznie się zwiększała, aby w 2004 roku osiągnąć ponad 50 tys. zaangażo-
wanych obywateli partycypujących w ofi cjalnych zgromadzeniach12. Szacuje się 
jednak, że w rzeczywistości liczba aktywistów była znacznie wyższa (ponad 200 

8  Tamże, s. 125.
9  World Social Forum, https://fsm2016.org/en/ (dostęp: 12.06.2016).
10  R. Górski, Realutopia…, dz. cyt., s. 126 i nast.
11  S. Baierle, Th e Porto Alegre Th ermidor?. Brazil’s ‘Participatory Budget’ at the crossroads, 

London 2003, s. 300–322.
12  R. Górski, Realutopia…, dz. cyt., s. 128.
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tys.), gdyż obejmowała też uczestników spotkań nieformalnych, co nie zostało 
ujęte w statystykach urzędowych. Trudno nie dostrzec, że brazylijski budżet 
obywatelski miał bardzo duży potencjał mobilizacyjny i skuteczną siłę przeko-
nywania o swojej przydatności. Wiele osób postanowiło dokonać próby zmiany 
otaczającego ich świata. Z całą pewnością przyczyniła się do tego aktywność 
licznych organizacji obywatelskich na terenie miasta. 

Podsumowując, można stwierdzić, że wdrożoną w Brazylii formę zaanga-
żowania obywateli charakteryzuje przede wszystkim udzielenie im wręcz nie-
ograniczonych możliwości, nie tylko rozstrzygania o kwestiach fi nansowych 
poprzez zatwierdzanie propozycji władzy, ale też bezpośredni udział w decydo-
waniu, w jaki sposób środki publiczne mają być rozdysponowane. Pozwala to 
obywatelom uczestniczyć w projektowaniu budżetu, a następnie, poprzez po-
wołane przez siebie komitety, czuwać nad jego prawidłową realizacją13. Do 1993 
roku budżet utworzył swoistą strukturę, która z niewielkimi modyfi kacjami 
trwa do dziś14. Również kiedy w 2004 roku, po 16 latach, Partia Pracy w wybo-
rach straciła władzę, proces ten był tak mocno zakorzeniony w społeczeństwie, 
że nowy rząd nie odważył się na jego likwidację. Budżet stał się w Ameryce Ła-
cińskiej częścią fundamentalnej transformacji władzy politycznej i stosunków 
między elitami politycznymi a zwykłymi obywatelami. Ponadto budżet miał 
znaczący wpływ na zmniejszenie korupcji i klientelizmu, pojawienie się koope-
ratywnego współrządzenia (governance), promocję ruchów społecznych klas 
niższych, powstanie plebejskiej opinii publicznej i ustanowienie zinstytucjona-
lizowanej czwartej władzy, która opiera się na procesie partycypacji15. Sukces 
w Porto Alegre uczynił miasto światowym prekursorem demokracji uczestni-
czącej i doprowadził do zgodnej decyzji o potrzebie dalszego rozprzestrzeniania 
idei budżetu obywatelskiego na terenie Brazylii. Dlatego też w 1993 roku budżet 
wprowadzono w dwumilionowym mieście Belo Horizonte (stolicy stanu Minas 
Gerais), a później w Recife – stolicy stanu Pernambuco (1,5 mln mieszkańców), 
a w latach 2001–2004 w ponad 100 innych miastach Brazylii16. Z punktu widze-
nia kultury europejskiej pierwsze brazylijskie budżety obywatelskie, bazujące 
na specyfi cznej konstrukcji i dużej liczbie uczestniczących w nich osób, uznać 
można za nadzwyczaj udane modele. Zarówno budżet w Porto Alegre, jak i ten 
w Belo Horizonte zyskały powszechną uwagę naukowców oraz zwolenników ze 
świata polityki i administracji publicznej. 

W konsekwencji za ważne osiągnięcie demokracji uczestniczącej w Brazy-
lii z pewnością można uznać zmianę wskaźników jakości życia w 1999 roku 

13  G. Baiocchi, Participation, Activism, and Politics. Th e Porto Alegre Experiment, w: Depending 
Democracy. Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, red. A. Fung, 
E.O. Wright, London 2003, s. 48.

14  Hoff nung auf eine neue Demokratie. Bürgerhaushalte in Lateinamerika und Europa, red. 
C. Herzberg, Y. Sintomer, H. Kleger, Frankurt am Main 2012, s. 32.

15  Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke, Der Bürgerhaushalt…, dz. cyt., s. 309.
16  R. Górski, Przewodnik…, dz. cyt., s. 21.
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w Porto Alegre, które w znaczący sposób przewyższały te w pozostałej części 
Brazylii17. Jednocześnie powodzenie w implementacji budżetu przyczyniło się 
do jego upowszechnienia także w innych brazylijskich miastach i doprowadziło 
do sytuacji, iż przed 2005 rokiem było już w tym kraju ponad 120 miast z powo-
dzeniem realizujących budżet partycypacyjny, a po 2008 roku było ich już po-
nad 200. Brazylijski model budżetu obywatelskiego uważany jest za wzorcowy, 
należy jednak pamiętać, iż rozwiązania zagraniczne trudno przenieść na inny 
grunt. Mechaniczne kopiowanie nawet najlepszych pomysłów, m.in. w związku 
z odmiennymi uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi i gospodarczy-
mi, jest trudne i w wielu przypadkach nieskuteczne, niejednokrotnie powoduje 
utratę efektywności. Do tego dodać należy także niemobilność zasobów, czyli 
niemożność przeniesienia wszystkich elementów. 

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Polsce

Po tym, jak uznano, że budżet obywatelski jest dobrą okazją do doświadcza-
nia, jak działa demokracja, idea jego wprowadzenia pojawiła się także w Pol-
sce. Stało się to na wniosek Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, nieformalnej 
grupy działającej na terenie Sopotu na rzecz demokratycznego podejmowania 
decyzji, realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju oraz zwiększania par-
tycypacji mieszkańców w procesie uchwalania postanowień18. Grupa składa się 
z mieszkańców miasta, którym leży na sercu dobro wspólne i dążą do rozwoju 
demokracji lokalnej. Zależy im na budowaniu i zacieśnianiu relacji ze wszystki-
mi osobami w ramach wspólnot lokalnych. Na początku przekonanie samorzą-
dowców i stanowisko prezydenta miasta o słuszności i potrzebie wprowadzenia 
mechanizmu budżetu obywatelskiego było niskie. Członkowie Sopockiej Ini-
cjatywy Rozwojowej wykorzystali jednak to, że zbliżały się wybory samorzą-
dowe w 2010 roku, w celu przekonania kandydatów na radnych o słuszności 
swojej idei. W związku z tym zgromadzili wiedzę na temat funkcjonowania bu-
dżetów na świecie i wypracowali propozycje rozwiązujące kwestie organizacyj-
ne dostosowane do lokalnych warunków sopockich19. W procesie planowania 
postanowili wykorzystać Fora Mieszkańców, gromadzące statystycznych oby-
wateli miasta, dokonujące wstępnej analizy zgłaszanych projektów lub poma-
gające w ich gruntownym opracowywaniu. Założenie, jakie przyświecało ini-
cjatorom, wiązało się z zaangażowaniem jak największego grona mieszkańców 

17  P. Satora, „Demokracja partycypacyjna w Porto Alegre”, praca mgr napisana pod kierun-
kiem prof. dr. hab. W. Kozuba-Ciembroniewicza, Instytut Nauk Politycznych UJ (maszynopis), 
Kraków 2002, s. 75.

18  http://www.sopockainicjatywa.org (dostęp: 20.01.2016).
19  E. Stokłuska, Opis przykładu partycypacji. Budżet obywatelski w Sopocie, s. 4, http://

partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/09/praktyka_budzet_obywatelski_sopot.
pdf (dostęp: 20.03.2016).
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w działania budżetu obywatelskiego. Do realizacji pierwszego w Polsce budżetu 
partycypacyjnego doprowadzono w Sopocie w 2011 roku, w założeniu zamie-
rzano przetestować całą procedurę, która w kolejnych latach miała być uspraw-
niana. Przyjęto wówczas rezolucję, w której zapisano, iż mieszkańcy będą mo-
gli spożytkować nieco poniżej 1% wszystkich wydatków z budżetu miasta, tj. 
3 mln złotych. Równocześnie została powołana do życia Komisja Rady Miasta 
ds. budżetu obywatelskiego, której zadaniem było przygotowanie procedury 
przeprowadzenia budżetu na terenie miasta. Komisja pracowała z dużym zaan-
gażowaniem, wychodząc m.in. z inicjatywą organizowania spotkań w grupach 
sąsiedzkich (działających niezależnie od Forum Mieszkańców), dzięki którym 
preferowano stworzenie większych szans na bliższe zapoznanie się z mecha-
nizmem budżetu obywatelskiego w środowisku lokalnym i omówienie spraw 
wspólnoty lokalnej20. W ten sposób wsparty został proces uczenia się. 

Dodatkowo uchwała Rady Miejskiej zainicjowała kampanię informacyj-
ną wśród mieszkańców. Informacje o budżecie obywatelskim dotarły do nich 
w głównej mierze za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta oraz 
dzięki umieszczeniu ogłoszeń w lokalnej prasie, radiu oraz miejskim informa-
torze newsletterze. Ponadto ustawa o dostępie do informacji publicznej wpro-
wadziła od 2003 roku obowiązek stworzenia i prowadzenia Biuletynu Informa-
cji Publicznej. W związku z tym również tam z inicjatywy władz zamieszczane 
były informacje. Należy jednak zaznaczyć, że wykorzystywanie podczas kam-
panii internetu wydaje się daleko niewystarczające. Jednocześnie na ulicach 
miasta w strategicznych miejscach pojawiły się plakaty. Jednym z ważniejszych 
kanałów informacyjnych stały się także ulotki dostarczane bezpośrednio do 
sopockich domów, po raz pierwszy z zapowiedzią inauguracji procesu i for-
mularzem do zgłaszania projektów, po raz drugi z kartą do głosowania i infor-
macjami o kolejnych spotkaniach konsultacyjnych21. Następnym etapem reali-
zacji budżetu, trwającym 1,5 miesiąca, było zgłaszanie własnych projektów na 
specjalnie w tym celu przygotowanych formularzach. Co ciekawe, mimo iż nie 
było żadnych ograniczeń tematycznych, większość projektów dotyczyła inwe-
stycji z zakresu infrastruktury i remontów. „Łącznie zebrano ponad 500 pro-
pozycji oraz uwag dotyczących budżetu na rok 2012, zgłoszonych przez około 
200 sopocian”22. W stosunkowo krótkim okresie dokonano weryfi kacji wnio-
sków, doprowadzając do wyboru kilkunastu propozycji dla każdego z czterech 
sopockich okręgów (dzielnic) oraz 22 projektów ogólnomiejskich, które pod-
dano 6-dniowemu powszechnemu głosowaniu. W czasie trwania wyborów 
na terenie miasta zorganizowano także spotkania konsultacyjne prowadzone 
przez urzędników, realizowane w poszczególnych dzielnicach. Nie stały się one 
jednak okazją do stworzenia płaszczyzny dialogu dla zainteresowanych oby-

20  Tamże, s. 5. 
21  Tamże, s. 6.
22  Tamże, s. 7.
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wateli na temat polityki miejskiej, lecz poświęcono je wyłącznie informowaniu 
mieszkańców o sposobie głosowania na wybrane projekty. Trudno stwierdzić, 
jak dobrze urzędnicy samorządowi zostali przygotowani do dialogu z obywate-
lami, z pewnością poprzedzenie konsultacji odpowiednimi kursami z zakresu 
technik uczestnictwa w podejmowaniu decyzji wpłynęłoby na podniesienie ich 
jakości. Aby spotkania konsultacyjne przyniosły zamierzone rezultaty, powin-
ny mieścić się też w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu tery-
torialnego, a w przypadku Sopotu, jako pioniera we wprowadzaniu budżetu, 
z pewnością tak nie było. Urząd Miasta zebrał 2448 ankiet, w tym 136 spłynęło 
drogą elektroniczną23. Sopot liczył wówczas ok. 33 tys. mieszkańców upraw-
nionych do głosowana, co przełożyło się na frekwencję na poziomie ok. 9%. 
Po ogłoszeniu ostatecznych wyników najpopularniejsze projekty inwestycyjne 
zostały włączone w formie poprawki prezydenta do projektu miejskiego budże-
tu. Cały proces systematycznie nadzorowała Komisja Rady Miasta ds. budżetu 
obywatelskiego, co oznacza, że nie byli w niego bezpośrednio zaangażowani 
przeciętni obywatele. 

Mimo to przeprowadzenie pierwszego w Polsce budżetu obywatelskiego 
w Sopocie można uznać za sukces, przyjmując, że zarówno zaangażowanie 
obywateli było wynikiem zacnym, jak i zgłaszane przez z nich projekty zostały 
potraktowane poważnie. To z pewnością wpłynęło na budowanie zaufania do 
głosu lokalnej społeczności i zwiększyło jego znaczenie. Dzięki budżetowi So-
pot zrealizował wiele istotnych inwestycji, a jego mieszkańcy dali się poznać 
jako silni i kompetentni obywatele, przygotowani do efektywnego wydawania 
wspólnych pieniędzy. Warto zaznaczyć, że ponad 2 tys. mieszkańców zadecy-
dowało o dodatkowych kubłach do segregacji śmieci oraz modernizacji schro-
niska dla zwierząt. Budżet, jako proces realizowany na podstawie sprecyzowa-
nego zbioru norm i wartości, przyczynił się do rzeczywistego współdziałania 
mieszkańców na rzecz budżetu miasta. Zrozumiała i przejrzysta forma z pew-
nością także miała wpływ na większą partycypację. Wojciech Kębłowski uważa 
jednak, że aby budżet mógł zapewnić jak najwyższy potencjał, powinny w nim 
zostać zachowane trzy zasadnicze warunki dotyczące kontekstu, w którym jest 
wprowadzany24. Po pierwsze, wskazane jest, aby korzystał z doświadczeń i tra-
dycji aktywizmu społecznego oraz innych mechanizmów partycypacji (np. kon-
sultacji społecznych, ras osiedlowych). Po drugie, powinien skupiać różne cele, 
zarówno te odgórne, jak i te oddolne. I po trzecie, wskazane jest, aby opierał się 
na woli politycznej jak najszerszego grona zaangażowanych osób. W Sopocie 
warunki te nie zostały niestety do końca spełnione. Szczególnie widoczne jest 
to w punkcie dotyczącym zbiegania się różnych celów, mimo iż Sopocka Ini-
cjatywa Rozwojowa (SIR) starała się pogodzić interesy mieszkańców z celami 

23  Tamże, s. 9.
24  W. Kębłowski, Krytycznie o budżecie partycypacyjnym w Sopocie, „Respublica Nowa”, 

http://publica.pl/teksty/krytycznie-o-budzecie-partycypacyjnym-w-sopocie (dostęp: 20.01.14).
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radnych miasta, działanie to nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Podczas 
gdy SIR uznawała przyznanie zwykłym ludziom prawa do współdecydowania 
o polityce lokalnej, to radni dążyli przede wszystkim do zaangażowania obywa-
teli w kwestii poparcia, bądź też odrzucenia, rzeczywistych projektów. Ci ostat-
ni popierali zatem budżet jako efektywne i innowacyjne narzędzie zarządzania 
miastem, dlatego też skupiali się głównie na ilości, a nie na jakości zapropono-
wanych projektów. Mimo wszystko udało się stworzyć sytuację, w której budżet 
stał się inspiracją dla przedstawicieli władzy i urzędników, przyśpieszając wiele 
spraw oraz ucząc dialogu z mieszkańcami. W ten sposób udało się stworzyć 
nowe miejsce uczenia się w środowisku lokalnym, z którego mogli korzystać 
zarówno przedstawiciele władzy, jak i formalne i nieformalne organizacje spo-
łeczeństwa obywatelskiego.

W realizowaniu budżetu można dostrzec wiele mankamentów, które mia-
ły wpływ na zmniejszenie jego efektywności. Warto wspomnieć tu chociażby 
o zaangażowaniu obywateli w spotkania dzielnicowe; frekwencja na nich była 
bardzo niska, dodatkowo w Sopocie nie pojawiły się znaczące instytucje w po-
staci obywatelskiej rady budżetu (jak miało to miejsce w Brazylii), które łącząc 
elementy demokracji bezpośredniej i reprezentatywnej, przyczyniają się do 
większego zaangażowania mieszkańców w życie wspólnoty i przejmowania za 
nią odpowiedzialności. Za wadę należy zatem uznać fakt, iż zabrakło miejsca na 
rozmowę i decyzje o kierunkach rozwoju miasta; mieszkańcy nie mieli wpływu 
na duże inwestycje, działania zostały zakończone na poziomie planowania ma-
łej infrastruktury, bez możliwości rozstrzygania o priorytetach rozwoju miasta. 
Można więc sądzić, że ich udział w procedurach decyzyjnych i partycypacja 
w sprawie wydatków jednostek samorządu terytorialnego są raczej iluzoryczne 
i ograniczone. 

Innowacja w postaci budżetu partycypacyjnego zaczęła się jednak rozpo-
wszechniać. Za przykładem Sopotu poszły inne miasta i już w 2012 roku kolejne 
12 miast wypróbowało w praktyce życia społecznego i politycznego nowoczes-
ny instrument zarządzania fi nansami, jakim jest budżet. Były to: Wałbrzych, 
Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, 
Tarnów, Płock, Chorzów, Elbląg i Poznań25. W następnym roku dołączyły do 
nich: Legnica, Łódź, Radom, Warszawa, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, Biały-
stok, Suwałki, Gdańsk (pilotaż), Gdynia, Słupsk (pilotaż), Bielsko-Biała, Bytom, 
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Ruda Śląska, Rybnik, Święto-
chłowice, Kielce, Olsztyn, Leszno, Koszalin, Szczecin. Na początku 2014 roku 
kolejne miasta realizowały, bądź też przygotowały się do implementacji budże-
tu: Jelenia Góra, Grudziądz, Chełm, Lublin, Piotrków Trybunalski, Kraków, 
Opole, Łomża, Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Siemianowice 

25  Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej, http://www.prawodoin-
formacji.pl/index.php/26-budzety-obywatelskie-jako-nowa-forma-konsultacji-spolecznych-w-
-samorzadach-na-przykladzie-miast-na-prawach-powiatu (dostęp: 10.02.16).
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Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Kalisz i Konin. Na początku 2014 roku tylko 11 spo-
śród 66 miast na prawach powiatu nie opublikowało informacji o zamiarze 
wprowadzenia tej formy współdecydowania mieszkańców o budżecie miasta: 
Biała Podlaska, Skierniewice, Zamość, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Krosno, 
Zabrze, Mysłowice i Świnoujście. W 2015 roku ruszył budżet w Katowicach, 
Zamościu (pilotaż), Zabrzu i Świnoujściu26. Natomiast na początku 2016 roku 
w Skierniewicach rozpoczęto pierwszą turę, tymczasem projekt realizacji bu-
dżetu obywatelskiego przygotowany został w Białej Podlaskiej, Nowym Sączu, 
Ostrołęce, a w Siedlcach i Mysłowicach zaczęto rozważać możliwość utworze-
nia budżetu. Miejscem, gdzie do tej pory nie podjęto działań mających na celu 
implementację budżetu obywatelskiego, jest Krosno. Jak widać, Sopot stał się 
szybko inspiracją dla wielu innych miejscowości. Podkreślić należy, iż do po-
pularyzacji budżetu, a więc do działań mających na celu aktywizację społeczną, 
przyczyniły się nie tylko oddolne inicjatywy mieszkańców, ale także poparcie 
lokalnych władz, bez których system współzarządzania nie mógłby być reali-
zowany. 

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Niemczech

Mimo iż idea brazylijskiego budżetu była w Republice Federalnej Niemiec po-
wszechnie znana, to Niemcy wybrali jako wzorzec do naśladowania inną formę 
partycypacji obywatelskiej. Pierwsze budżety obywatelskie zostały oparte na 
nowozelandzkim modelu przeprowadzonym w mieście Christchurch (to dru-
gie co do wielkości miasto w Nowej Zelandii, położone na wschodnim wybrze-
żu Wyspy Południowej), w którym budżet traktowany był jako środek informo-
wania obywateli o fi nansach publicznych i chęci uzyskania sugestii dotyczących 
poprawy usług komunalnych27. Było to związane z potrzebami mieszkańców, 
którzy oczekiwali poprawy wspólnej przestrzeni i podniesienia jakości życia. 
Budżet był tu więc raczej rozumiany jako projekt reform mający na celu moder-
nizację procesów polityczno-administracyjnych poprzez konsekwentne zaan-
gażowanie obywateli. W 1993 roku, dla uczczenia zasług, miasto Christchurch 
otrzymało prestiżową nagrodę Carla Bertelsmanna zatytułowaną „Demokracja 
i wydajność w zarządzaniu” za wybitne innowacyjne koncepcje współzarządza-
nia i godne naśladowania rozwiązania w dziedzinie problemów społecznych28. 
W przeciwieństwie do innych miejscowości, ze względu na przejrzystość pro-
cedury, w Christchurch wprowadzano liczne wnioski racjonalizatorskie za-

26  Wszystkie dane pochodzą ze stron internetowych miast.
27  Handreichung zur Kommunalen Entwicklungspolitik. Eine Th eorie- und Praxisleitfaden, 

„Dialog Global”, nr 28, Bonn 2013, s. 38 i nast.
28  Bertelsmann Stift ung, https://www.bertelsmann-stift ung.de/de/unsere-projekte/reinhard-

mohn-preis/projektthemen/bisherige-preise/ (dostęp: 12.06.2016).
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proponowane przez obywateli29. Bezpośrednie uczestnictwo i zaangażowanie 
poszczególnych obywateli odbywało się na zasadzie spotkań publicznych, tzw. 
community boards, podczas których mieszkańcy mogli zgłaszać swoje sugestie 
oraz wyrażać krytykę. Tam też opracowywano pierwsze propozycje budżetowe. 
Jednym z dodatkowych powodów skupienia się na mieście Christchurch był 
fakt, iż w Niemczech budżet partycypacyjny nie był związany z partią jako poli-
tyczny projekt, ale został wprowadzony przez bezpartyjne podmioty zajmujące 
się modernizacją administracji publicznej30. Decydujące znaczenie dla wdro-
żenia pierwszego budżetu miał kryzys fi nansów komunalnych. Burmistrzowie, 
którzy postrzegali się jako osoby niezależnie od politycznego kolorytu, stanęli 
przed wyzwaniem przekazywania mieszkańcom informacji, że w przyszłości 
będzie znacznie bardziej ograniczona dostępność funduszy przeznaczonych na 
zadania publiczne, a cięcia będą nieuniknione. Dotyczy to przede wszystkim 
pierwszej fazy rozwoju budżetu, w drugiej pojawia się pewne zróżnicowanie.

Budżet obywatelski na terenie Niemiec po raz pierwszy ukonstytuował się 
i zaczął rozwijać w 1998 roku w małej miejscowości Mönchweiler w Schwarzwal-
dzie (ok. 3200 mieszkańców, Badenia-Wirtembergia)31. Poprzedziło go powsta-
nie grupy roboczej pod nazwą „Budżet obywatelski”, powołanej do życia z ini-
cjatywy Fundacji Bertelsmanna, Fundacji im. Hansa Böcklera oraz jej oddziału 
lokalnego. W inicjującym budżecie chodziło w głównej mierze o rozszerzenie 
przede wszystkim uczestnictwa grup społecznych i mieszkańców w procesach 
budżetowania na rok 1999, obywatele zostali włączeni do opracowywania planu 
budżetowego. Założonym celem było umożliwienie radzie gminy podjęcie rze-
czowej decyzji oraz danie możliwości mieszkańcom autentycznej identyfi kacji 
z podjętymi uzgodnieniami. Podczas trzech spotkań obywatelskich pod koniec 
1998 roku rozważono koncepcję budżetu przy współudziale miejscowych sto-
warzyszeń społecznych, inicjatyw środowiskowych, nieformalnych grup miesz-
kańców i ruchów społecznych. Ponadto każdy z mieszkańców Mönchweiler 
mógł za pomocą kwestionariusza ankiety wyrazić swoją opinię w kwestii inten-
syfi kacji lub też redukcji usług publicznych. Procent obywateli biorących udział 
w zebraniach wynosił 4–5% uprawnionych do głosowania32. Biorąc pod uwagę, 
że było to pierwsze działanie tego rodzaju, można uznać je za sukces. Zgłaszane 
propozycje zapisywano na liście kontrolnej (Checkliste) i poddawano publicz-
nej dyskusji na posiedzeniu rady gminy, a następnie częściowo włączano do 
bieżącego budżetu miejscowości Mönchweiler. Publiczne debaty mieszkańców 
były możliwością aktywizacji obywatelskiej i kształtowania obywatelskości. 

29  Por. Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke, Der Bürgerhaushalt…, dz. cyt., s. 74.
30  Ist ein grüner Bürgerhaushalt möglich? Diskussionspapier. Bündnis 90, Die Grünen im Ab-

geordnetenhaus von Berlin, Vorschläge und Überlegungen zur Gestaltung von Bürgerhaushaltsver-
fahren in Berliner Bezirken, http://www.buergerhaushalt.org/sites/default/fi les/downloads/gru-
ne_leitideen_fur_burgerhaushalte.pdf (dostęp: 15.01.2016).

31  H. Stadler, Öff entliche Bibliotheken im Bürgerhaushalt, Potsdam 2011, s. 42.
32  J. Franzke, H. Kleger, Bürgerhaushalte Chancen und Grenzen, Berlin 2010, s. 54.
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W kolejnych latach sukcesywne próby wprowadzania budżetów obywatel-
skich zostały przeprowadzone w ramach sieci „Gminy przyszłości” (Kommunen 
der Zukunft )33. Do sieci tej przyłączyło się około 120 gmin współpracujących 
w ramach modernizacji administracji, wypróbowując różne koncepcje. Kolej-
no realizowano je w Blumbergu (10 350 mieszkańców, Badenia-Wirtembergia), 
Monheim nad Renem (43 tys. mieszkańców, Nadrenia Północna-Westfalia), 
Groß-Umstadt (21 380 mieszkańców, Hesja) oraz Neustadt an der Weinstraße 
(58 390 mieszkańców, Nadrenia-Palatynat). 

Początki budżetu obywatelskiego w Niemczech, czyli lata 1998–2004 (pre-
zentujące pierwszą fazę tworzenia budżetów), bazują na trzech zasadniczych 
obszarach: 1. informacyjnym, 2. konsultacyjnym i 3. sprawozdawczym34. W tej 
fazie pojawiała się główna koncepcja, w której chodziło przede wszystkim o po-
informowanie obywateli o zaistnieniu nowego narzędzia, jakim jest budżet par-
tycypacyjny. Pokładano w tym nadzieję, iż przejrzyste przedstawienie budże-
tu będzie stanowić warunek sukcesu i wzrost zaangażowania obywatelskiego. 
W okresie 1998–2004 nie prowadzono bezpośrednich konsultacji z mieszkań-
cami, lecz inicjowano dyskusje, których celem było pobudzanie do formułowa-
nia nowych sugestii i pomysłów dotyczących budżetu obywatelskiego. W dru-
giej fazie, począwszy od 2005 roku, uzupełniono te trzy etapy o „głosowanie”, 
w którym mieszkańcy mogli oceniać przedstawione także przez innych pro-
pozycje. W tym czasie starano się na różne sposoby jeszcze bardziej zaangażo-
wać obywateli i uczynić ich głos bardziej słyszalnym, zwłaszcza w środowisku 
lokalnym. W ramach konsultacji budżetowych wykorzystywano różne metody 
partycypacji, których zastosowanie uzależnione było od sytuacji wyjściowej da-
nej miejscowości. Możliwość udziału w budżecie za pośrednictwem internetu, 
co stało się realne, począwszy od 2007 roku, oznaczało cyfrowy przełom i przy-
czyniło się do stworzenia ważnego fi laru niemieckiego budżetu obywatelskiego. 
Internetowy rozwój tej formy rozpoczął się w Esslingen w Badenii-Wirtember-
gii, a kontynuowany był w Berlinie-Lichtenbergu, aby w późniejszym czasie 
przyjąć formy skoncentrowane tylko na internecie, co miało miejsce w Kolonii 
i Frankfurcie nad Menem. Stworzyło to nowe możliwości uczenia się i przyczy-
niło się do wyraźnego zwiększenia udziału obywateli oraz stało się krokiem do 
większej transparencji, przede wszystkim dla osób młodych. Sprawozdawczość, 
jako trzeci podstawowy element budżetu, jest związana z istotą polityki i zarzą-
dzania w kontekście partycypacji obywateli. Odrzucenie głosów (propozycji) 
obywateli w ramach dyskusji na temat budżetu winno być logicznie, rzetelnie 
i w sposób przejrzysty uzasadnione. Zauważyć należy, że przejrzystość zasad 
stanowi fundament prawidłowego rozwoju budżetu obywatelskiego. 

33  Netzwerk Kommunen der Zukunft . Produkte der Netzwerkarbeit, Bertelsmann Stift ung
/Hans-Böckler-Stift ung/KGSt, t. 14 (1–3), Kommunen und lokale Beschäft igungspolitik, Off enbach 
am Main 2002.

34  Handreichung zur Kommunalen Entwicklungspolitik, dz. cyt., s. 38 i nast.
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W latach 2000–2004 w różnych miastach został przeprowadzony naj-
większy projekt pilotażowy pod nazwą „Budżet komunalny” (Kommunaler 
Bürgerhaushalt)35. Przedsięwzięcie było realizowane po pierwsze jako forum 
dostarczenia informacji mieszkańcom o budżecie, w głównej mierze chodziło 
o przekazanie wiadomości o przychodach i wydatkach budżetowych. Po dru-
gie, obywatele zostali zaproszeni do udziału w konsultacjach, w trakcie któ-
rych mogli zaprezentować własne propozycje i sugestie względem tworzonego 
budżetu. Końcowa decyzja rady miała być w uzasadniony sposób zaprezento-
wana społeczeństwu. Wyraźnie podkreślono, iż z budżetem obywatelskim nie 
należy utożsamiać instrumentu demokracji bezpośredniej, a ostateczna decyzja 
w sprawie budżetu podejmowana będzie przez radę36. Można zatem uznać, iż 
projekty niemieckiego budżetu obywatelskiego miały wielokrotnie wyraźnie 
konsultacyjny charakter. Niemniej ich realizacja ukazała, że uczestnictwo oby-
wateli w procedurze budżetowej, mimo wielu trudności i wyzwań, jest możliwe. 
Od tej chwili idea budżetu obywatelskiego zaczęła się w Niemczech dynamicz-
nie rozwijać; w tym celu wykorzystywano wielorakie modele obywatelskiego 
zaangażowania. Za zasadniczy warunek wstępny zaangażowania mieszkańców 
uznano czytelny i zrozumiały dla każdego budżet. Istotne jest, iż przeprowa-
dzone eksperymenty zainicjowały wymianę doświadczeń i pobudziły do wza-
jemnego uczenia się uczestniczących w tych projektach aktorów. 

Warto jednak zaznaczyć, że wraz z zakończeniem fazy pilotażowej projektu 
NRW niektóre budżety obywatelskie popadły w zupełne zapomnienie. Nie stały 
się one tematem „na topie”, nie uzyskały też zdolności do dalszej rozbudowy, 
zabrakło w nich trwałego wsparcia oraz pojawiły się konfl ikty między obywate-
lami a radą, a także pomiędzy burmistrzami i radami37. W ten sposób przesta-
ły egzystować budżety obywatelskie w Castrop-Rauxel, Hamm, Monheim nad 
Renem i Vlotho, podczas gdy równolegle w Groß-Umstadt, Emsdetten i Hilden 
ewaluowały w szybkim tempie. Natomiast wraz z rozwojem idei demokracji 
uczestniczącej coraz wyraźniej, począwszy od 2000 roku, zaczęła docierać do 
opinii publicznej debata na temat budżetów w Berlinie i w jego dzielnicach. 
W marcu 2002 roku uformowało się grono składające się z 21 aktywistów i na-
ukowców (AG Bürgerhaushalt Berlin), które opracowało podstawy koncepcji 
budżetu obywatelskiego Berlina38. Członkowie grupy w swoich działaniach do-
konali analizy dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie realizacji budżetów 
oraz nawiązali kontakty z Centralą Kształcenia Politycznego, fundacjami po-
litycznymi oraz partiami, które udzieliły im wsparcia. Wśród wspomnianych 
Fundacji znalazły się: Fundacja Konrada Adenauera, Heinricha Bölla, Friedri-

35  Kommunaler Bürgerhaushalt: Ein Leitfaden für die Praxis, http://www.komma-sh.de
/themen/buergerhaushalt/leitfadenbuergerhaushalt.pdf, (dostęp: 03.12.2016).

36  Innenministerium NRW, Kommunalfi nanzbericht 2004, s. 4.
37  J. Franzke, H. Kleger, Bürgerhaushalte…, dz. cyt., s. 56.
38  P. Brangsch, L. Brangsch, Weshalb? Wieso? Warum? Argumente für den Bürgerhaushalt, 

Berlin 2006, s. 46.
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cha Eberta, Róży Luksemburg i Friedricha Neumanna. Centrala Kształcenia 
Politycznego już od dłuższego czasu przyglądała się rozwojowi budżetów, aż 
w końcu pozostawiając rolę obserwatora, postanowiła koordynować prace nad 
wdrożeniem budżetu obywatelskiego w dużych miastach. Zasadniczym celem 
miało być stworzenie produktów, które pomogą gminom wprowadzić budżet 
partycypacyjny w ich własnym mieście. Wyniki współpracy opublikowano 
w pracy Budżet obywatelski w dużych miastach (Bürgerhaushalt in Großstädten), 
która miała przyczynić się do teoretycznego i praktycznego rozwoju demokra-
cji parlamentarnej i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego39. Zbiegło się to 
z mianowaniem w Berlinie komisarza ds. zaangażowania obywatelskiego, który 
miał wspierać podmioty społeczeństwa obywatelskiego. Sytuacja ta przyczyniła 
się do podjęcia inicjatywy stworzenia modelowego projektu budżetu obywa-
telskiego na poziomie dzielnicy, miał on też doprowadzić do powstania dwóch 
materiałów referencyjnych: 

1. koncepcji budżetu obywatelskiego, którą będzie można zastosować 
w dzielnicach/dużych miastach (w skrócie – Model uczestnictwa),

2. czytelnego, zrozumiałego dla wszystkich budżetu (w skrócie – Czytelny 
budżet)40.

Działania rozpoczęły się od współpracy z dzielnicą Berlin-Mitte w 2003 
roku, gdzie zorganizowano pierwsze spotkanie informacyjne, podczas którego 
przygotowano propozycje dotyczące tego, jak wykorzystać budżet do konstruk-
tywnego dialogu pomiędzy obywatelami, politykami a urzędnikami admini-
stracji publicznej41. Był to jeden z etapów na drodze do stworzenia budżetu 
obywatelskiego dla miasta Berlina. Rada burmistrzów Berlina zaleciła jednak, 
aby budżet rozpocząć tylko w wybranych dzielnicach; wybrano: Lichten-
berg i Hellersdorf-Marzahn. Podstawą ustanowienia budżetu obywatelskiego 
w dzielnicy Lichtenberg był trzydniowy warsztat, zorganizowany we wrześniu 
2004 roku, zatytułowany „Budżet obywatelski Berlina: czytelny, zrozumiały, 
tworzony dla obywateli i razem z nimi”. Stanowił on novum w dziedzinie edu-
kacji na rzecz budżetu obywatelskiego, m.in. dlatego, iż dotychczas realizowane 
budżety prowadzone były tylko w małych miejscowościach liczących maksy-
malnie 100 tys. mieszkańców, a zastosowanie tej procedury do dużych miast 
związane byłe z ogromnym sceptycyzmem. Dodatkowo przygotowanie modelu 
budżetu spoczywało do tej pory w rękach władz lokalnych lub zewnętrznych 
doradców, a w tym przypadku formuła warsztatu dopuściła do udziału w opra-
cowaniu modelu także zwyczajnych obywateli. Miało to przygotowywać miesz-

39  Bürgerhaushalt in Großstädten, Arbeitsmaterialien für die Umsetzung, Bundeszentrale für 
politische Bildung, Bonn 2005.

40  Tamże, s. 6.
41  „Berliner Bürgerinnen und Bürger beraten über den Haushalt – Berlin-Mitte als Modell?”, 

Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2003.



Edukacja obywatelska na rzecz lokalnego zaangażowania 255

kańców i administrację publiczną, wspierając ich motywację, poczucie tożsa-
mości i wspólnoty. 

Przygotowanie budżetu dla berlińskiej dzielnicy Lichtenberg, liczącej ponad 
250 tys. mieszkańców, miało stanowić przykład dla innych miast o podobnej 
strukturze i wielkości. I faktycznie, liczba dużych miast wśród tych wprowadza-
jących budżet widocznie się zwiększyła. Do 2008 roku ponad 30 gmin zreali-
zowało budżet, a kolejne 25 zastanawiały się nad jego implementacją. Aktualne 
dane wskazują, że w 2015 roku znacznie więcej niemieckich gmin (o 53 więcej 
w porównaniu z rokiem 2014) podjęło dyskusję w zakresie implementacji bu-
dżetu na swoim terenie42. W sumie 71, spośród 435 badanych gmin, powiatów 
i dzielnic, wprowadziło budżet obywatelski lub też po raz kolejny zachęciło 
obywateli do ponownego wzięcia udziału w nowej edycji; 52 gminy zrezygno-
wały z realizacji budżetu. Porównanie danych z 2014 roku z aktualnymi wska-
zuje na wyraźną tendencję wzrostową dotyczącą zainteresowania budżetami na 
terenie Niemiec. Budżet jest częścią procesu zmian, który charakteryzuje mo-
dernizacja administracji samorządowej oraz wzrost znaczenia internetu jako 
medium w zarządzaniu publicznym. Ponadto istotne zmiany widać w obszarze 
działań obywateli, którzy coraz bardziej samodzielnie i odpowiedzialnie wy-
chodzą z własnymi propozycjami zmian w różnych obszarach życia społeczne-
go. Ostatecznie idea budżetowania na terenie Niemiec nie rozpowszechniała się 
tak szeroko, jak miało to miejsce w Polsce. Niemniej wdrożona została na stałe 
do repertuaru samorządów lokalnych, stając się wiodącą koncepcją ich moder-
nizacji. W latach 1997–2000 budżet partycypacyjny stosunkowo szybko zyskał 
ogromną popularność, nie tylko w Ameryce Południowej, ale na całym świe-
cie. Od początku XXI wieku budżet, jako narzędzie angażowania mieszkańców, 
z powodzeniem odegrał ważną rolę na kontynencie europejskim (w Hiszpa-
nii, Belgii, Włoszech, Niemczech, Francji, Portugalii, Danii, Szwajcarii, Ho-
landii, Wielkiej Brytanii, Polsce), warto jednak podkreślić, że jego znaczenie 
jest zdecydowanie mniejsze niż w Ameryce Łacińskiej. Budżety obywatelskie 
najbardziej wzorujące się na brazylijskim spotkać można w Hiszpanii i we Wło-
szech43. Pod względem liczby ludności uczestniczącej w budżetach obywatel-
skich niekwestionowanym liderem jest Hiszpania; tam budżety organizowane 
są zwłaszcza w gęsto zaludnionych miastach44. Obecnie w Europie liczba miast, 
które umożliwiają obywatelom udział w budżecie partycypacyjnym, stale roś-
nie. Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie budżet odegrał w Brazylii na rzecz spra-
wiedliwego podziału niewielkich zasobów pieniężnych oraz w walce z korup-
cją, trzeba zaznaczyć, że w krajach europejskich skupia się on raczej na reformie 

42  8. Statusbericht der Portales Buergerhaushalt.org. Bundeszentrale für politische Bildung, 
Juni 2015, s. 8, http://www.buergerhaushalt.org/sites/default/fi les/downloads/8._Statusbericht_
Buergerhaushalte_in_Deutschland_Juni_2015.pdf (dostęp: 29.03.2016).

43  Hoff nung auf eine neue Demokratie, dz. cyt., s. 38.
44  Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke, Der Bürgerhaushalt…, dz. cyt., s. 46. 
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administracji, pogłębianiu dialogu i budowaniu zaufania między światem po-
lityki, przedstawicielami administracji publicznej a obywatelami. Przykładem 
takich rozwiązań są Francja, Włochy, Portugalia i kraje skandynawskie. 

Typologia budżetów obywatelskich

Implementacja budżetu w ramach sektora publicznego przyczyniła się do po-
wstania wielu różnych sposobów jego realizacji. W celu bliższego scharakte-
ryzowania budżetu obywatelskiego przyjmuje się różne cechy i kryteria, które 
pojęcie to mają dookreślić. Uznaje się, że aby mówić o budżecie partycypacyj-
nym, powinien on spełniać pięć zasadniczych reguł45. Po pierwsze, budżet musi 
posiadać środki fi nansowe należące do zasobów gminy. Drugą cechą budżetu 
jest to, że powinien on dotyczyć całego terytorium (miasta/gminy, dzielnicy, 
powiatu, województwa), a nie jedynie wybranego fragmentu przestrzeni miej-
skiej. Trzecim warunkiem jest cykliczność, niewskazane jest, aby był on tylko 
epizodycznym elementem polityki samorządowej. Powinien być realizowany 
przynajmniej dwa lata z rzędu, gdyż unikatowej inwestycji nie można uznać za 
budżet partycypacyjny, lecz raczej za formę konsultacji społecznych o charak-
terze jednorazowym. Trzeba, aby mieszkańcy kontaktowali się ze sobą na pub-
licznych spotkaniach, w otwartych debatach, inicjując nowy poziom dyskusji 
nad budżetem, który stanowi istotny warunek umożliwiający wykrycie zbież-
ności i konfl iktów między potrzebami mieszkańców. Ponadto warto, aby bu-
dżet obywatelski miał względnie wiążący charakter. Chodzi o to, żeby uniknąć 
sytuacji, gdy projekty są odrzucane ze względu na niejasne, arbitralnie formuło-
wane kryteria. Należy zadbać, aby ograniczenia wynikały tylko z jednoznacznie 
określonych przyczyn formalno-prawnych. Obywatele winni być szczegółowo 
informowani na końcu procesu o jego wynikach. 

Szczegółowej analizie w badaniach podlegały m.in. informacje pochodzące 
z następujących źródeł: 

• strategiczne dokumenty krajowe wspierające obywatelskość, takie jak: 
– Nationale Engagementstrategie der Bundesregierung, Berlin, 6. Okt. 

2010,
– Grundsatzpapier des „Runden Tisches Bürgerschaft liches Engage-

ment”, München, Juli 2010,
– Praxisforschung nutzen, politische Bildung weiterentwickeln, April 

2011, Essen/Berlin,
– Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 

2007–2013 (SWRSO 07-13),

45  C. Herzberg, A. Röcke, Y. Sintomer, Von Porto Alegre nach Europa. Möglichkeiten und 
Grenzen des Bürgerhaushalts, w: J. Franzke, H. Kleger, Kommunaler Bürgerhaushalt in Th eorie 
und Praxis am Beispiel Potsdams, Potsdam 2006, s. 192 i nast.
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– Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 
2009–2015 (SWRSO 09-15),

– Strategia Rozwoju Gminy Kęty na lata 2007–2015. Załącznik do 
uchwały Nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej w Kętach z dn. 30 listopada 
2007,

– Projekt Strategii Rozwoju Krakowa 2030, czerwiec 2016;
• raporty prezentujące wyniki badań naukowych: 

– C. Buss, Kooperative oder direkte Demokratie? Partizipative Haus-
haltsfi ndung im Vergleich, Potsdam 2008,

– Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke, Der Bürgerhaushalt in Europa – 
eine realistische Utopie? Zwischen partizipativer Demokratie, Verwal-
tungsmoderniesierung und sozialer Gerechtigkeit, Wiesbaden 2010, 

– S. Wagner, Erfolgreicher Bürgerhaushalt?, Hamburg 2014,
– Diagnoza społeczna 2015, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa, listo-

pad 2015;
• raporty z monitoringu realizacji BO, raporty ewaluacyjne BO, raporty – 

miasto obywatelskie: 
– 8. Statusbericht des Portals Buergerhaushalt.org, Juni 2015, 
– 7. Statusbericht des Portals Buergerhaushalt.org, Juni 2014, 
– 6. Statusbericht des Portals Buergerhaushalt.org, Januar 2013, 
– Projektbericht „Wissenschaft liche Begleitung und Evaluation des 

Frankfurter Bürgerhaushaltes 2013”, Frankfurt/Main, April 2013, 
– Neuntes bundesweites Netzwerktreff en Bürgerhaushalt. 19. und 20. 

September 2013, Dokumentation, Bonn 2013, 
– Bürgerhaushalte in Ostdeutschland. Entwicklungsstand und Hand-

lungsempfehlungen. Eine Studie zu Bürgerhaushalt in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt u. Th üringen, 2010,

– D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet obywatelski w Polsce, 2014, 
– Ewaluacja drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie, 

Warszawa–Kraków, październik 2015, 
– Raport ze spotkania „Kraków miastem obywatelskim”, 2013,
– Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju, 

Kraków 2016, 
– Realizacja budżetu obywatelskiego miasta Kęty, Edycja 2016, Raport 

z monitoringu, oprac. R. Skrzypiec, Warszawa, styczeń 2016;
• dane statystyczne: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, 

Atlas Regionów, Urzędy Miasta, Biuletyn Informacji Publicznej, 
• środki masowego przekazu: najczęściej prasa i telewizja lokalna, 
• bazy danych i informacje dostępne w internecie: Eur-Lex baza aktów 

prawnych UE, strony Urzędów Miast, strony miast, fora internetowe, 
blogi, Facebook, Twitter.
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Przyglądając się bliżej czynnikom, które miały wpływ na powstanie budże-
tów obywatelskich na terenie Europy, da się zauważyć, że mimo wielu różnic 
można wymienić kilka ich grup. Zaliczyć do nich można: partie polityczne, 
ruchy społeczne i działaczy instytucji społeczeństwa obywatelskiego, organiza-
cje międzynarodowe i ekspertów zewnętrznych, regiony i prowincje, ekspertów 
partycypacji46. Autorzy twierdzą, że wśród partii politycznych dostrzec można 
wyraźną dominację partii lewicowych lub przynajmniej takich, które wyraża-
ją lewicowe nurty polityczne. Budżet zaczął pełnić też istotną rolę w progra-
mach partii postkomunistycznych, które odczuwały potrzebę zmiany swojego 
wizerunku politycznego w społeczeństwie. Szczególnie widoczne jest to we 
Włoszech, Hiszpanii i z pewnym przesunięciem w czasie także w Niemczech 
i Francji. Natomiast organizacje, które powstały po upadku partii komunistycz-
nych w krajach Europy Wschodniej, pozostają wobec tej tematyki w dużym 
stopniu obojętne. Jeśli chodzi o konserwatystów i liberałów, to jedynie spora-
dycznie spotkać można osoby, które są zainteresowane budżetem partycypa-
cyjnym. Kolejną grupą aktorów, którzy przyczynili się do powstania budżetów, 
są nieformalne ruchy i działacze stowarzyszeń społecznych. Takie działania 
można zauważyć we Włoszech i w Hiszpanii, podczas gdy w Niemczech ża-
den z budżetów nie powstał w wyniku takich inicjatyw. Również organizacje 
międzynarodowe i europejscy eksperci mają wpływ na powstawanie budżetów. 
Z inicjatywy Banku Światowego, jednej z agend Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, doszło do narodzin budżetu w Albanii i w krajach byłej Jugosławii. 
Zaś w Niemczech i Wielkiej Brytanii szczególne zasługi należy przypisać fun-
dacjom. Czynną rolę przy aktywizacji sił społecznych w niektórych regionach 
i prowincjach Niemiec, Włoch, Portugalii i Szwecji odegrały też lokalne sieci 
społeczne, rozumiane jako osoby lub grupy aktorów połączonych konkretnym 
typem relacji, który staje się głównym czynnikiem sukcesu ich działań. I jako 
ostatni czynnik warto wymienić ekspertów partycypacji. Składają się na nich 
lokalni samorządowcy, którzy znają techniki partycypacji społecznej, bądź też 
organizatorzy działań praktycznych posiadający dużą wiedzę w tym zakresie, 
jak też specjaliści pracujący w różnych instytucjach pozarządowych i instytu-
cjach badawczych. 

Dokonując klasyfi kacji charakterystycznych modeli budżetów obywatel-
skich w Niemczech, Martin Rüttgers wyróżnił trzy podstawowe modele: 1. Por-
to Alegre, 2. komunalny i 3. koloński. Typ pierwszy prezentuje tzw. model Por-
to Alegre, czyli ciągły proces partycypacji integrujący porozumienie pomiędzy 
obywatelami, administracją publiczną i polityką47. Dzięki Porte Alegre rozwinął 
się model, który stanowi obecnie archetyp budżetu obywatelskiego. Ówcześnie 

46  Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke, Der Bürgerhaushalt…, dz. cyt., s. 75 i nast.
47  M. Rüttgers, Bürgerhaushalt: Information, Partizipation, Rechenschaft slegung. Arbeitskreis 

Bürgergesellschaft  und Aktivierender Staat, Bonn 2008, s. 5, http://library.fes.de/pdf-fi les/
kug/05593.pdf (dostęp: 02.11.2016).
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wybrany burmistrz uczynił z zastanej sytuacji kryzysowej (bardzo wysoka in-
fl acja, duża skala skandali korupcyjnych, zły stan fi nansów publicznych) cno-
tę, dzięki temu, iż zaprosił do udziału w budżecie obywatelskim mieszkańców 
miasta. Opracowane w ten sposób przez obywateli w dzielnicach priorytety 
zostały przekazane na ogólnomiejską listę, która wspólnie z propozycjami te-
matycznymi władz miejskich przyczyniła się do realizacji pierwszego projektu 
budżetu. Tak przygotowany plan inwestycyjny pozwolił obywatelom na kontro-
lowanie realizowanych działań i umożliwił współpracę administracji rządowej 
z przedstawicielami obywateli. Budżet doprowadził nie tylko do poprawy spra-
wiedliwości społecznej, dopasowując inwestycje do potrzeb mieszkańców, lecz 
także wzmocnił lokalne społeczeństwo obywatelskie, zachęcając coraz więcej 
osób do aktywnego zaangażowania na rzecz własnej wspólnoty. W ten sposób 
udało się zaadaptować i rozpowszechnić nowe inicjatywy oparte na demokra-
tycznych zasadach. 

Typ drugi to „budżet komunalny”, który opiera się na informacji i sprawo-
zdawczości; stanowi on istotę stosunkowo niskiego stopnia partycypacji oby-
wateli. W projekcie „Budżet komunalny” (Kommunaler Bürgerhaushalt), wspie-
ranym przez Fundację Bertelsmanna oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Nadrenii Północnej-Westfalii, poszukiwano sposobów informowania miesz-
kańców w sześciu gminach o założeniach budżetu obywatelskiego. Do projek-
tu wybrano miejscowości, których liczba mieszkańców, położenie i struktura 
znacznie się od siebie różniły. Były to: Castrop-Rauxel, Emsdetten, Hamm
/Westfalia, Hilden, Monheim am Rhein i Vlotho. Podstawowa rozbieżność 
między modelem pierwszym a drugim jest związana z głębokością partycypa-
cji i systematyką procesu uczestnictwa. Priorytetem w projekcie „Budżet ko-
munalny” były przejrzystość i informacja oraz sprawozdawczość. W celu in-
formowania obywateli wykorzystywano broszury dotyczące budżetu, podróże 
informujące, ulotki, reklamy w prasie codziennej, reklamy za pośrednictwem 
internetu. Sprawozdawczość realizowana była na kilka sposobów, w postaci fo-
rum obywatelskiego lub przygotowywania decyzji rady w internecie. Widocz-
nym rezultatem zaangażowania obywateli był rodzaj opinii i publiczna debata, 
a także jakość propozycji mieszkańców, które z czasem ulegały wyraźnej po-
prawie. 

Kolejnym wyróżnionym przez Rüttgersa modelem jest koloński budżet oby-
watelski. Charakterystyczna jest dla niego wysoka frekwencja, dzięki szeroko 
prowadzonym działaniom informacyjnym i kształtowaniu wizerunku budżetu 
w otoczeniu lokalnym przy wykorzystaniu partycypacji online. Działania kon-
cepcyjne, które przyczyniły się do powstania tego modelu, rozpoczęto w 2005 
roku. Rok później przeprowadzono sympozjum, którego celem było wyznacze-
nie warunków i wymagań pozwalających na realizację budżetu obywatelskiego 
w ponadmilionowym mieście, jakim jest Kolonia. W fazie konsultacji pierw-
szego kolońskiego budżetu obywatelskiego w 2008 roku zidentyfi kowano 120 
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tys. użytkowników online, aktywny udział wzięło ponad 11 tys. mieszkańców, 
a złożono prawie 5 tys. propozycji48. Budżet okazał się dużym sukcesem, któ-
ry zaprezentował, iż obywatele chcą rozstrzygać o ważnych sprawach i prag-
ną współdecydować. Mieszkańcom Kolonii udostępniono portal internetowy 
(www.buergerhaushalt.stadt-koeln.de), za pośrednictwem którego mogli skła-
dać propozycje dotyczące obszarów zielonych, sportu, rekreacji i komunika-
cji. Dla osób nieposiadających dostępu do internetu uruchomiono specjalną 
linię telefoniczną, wykorzystano też klasyczną formę pocztową pozwalającą na 
przekazanie swoich sugestii. Portal internetowy został tak zaprojektowany, aby 
umożliwić uczestnikom nauczenie się partycypacji online, pozwalał bowiem 
nie tylko zaprezentować swoje projekty, lecz również skomentować propozycje 
innych osób oraz dokonać ich krytycznej oceny. W celu uzupełniania poszcze-
gólnych wniosków, zgłaszanych indywidualnie, na platformie umieszczano 
także propozycje systemowych rozwiązań i poddawano je głosowaniu w in-
ternecie. Warto podkreślić, iż promocja platformy oraz informacje o budżecie 
dotarły do mieszkańców za pośrednictwem broszur, które dostarczono do każ-
dego gospodarstwa domowego. Ponadto na mieście propagowano inicjatywę za 
pomocą plakatów, a także przy wykorzystaniu mediów, w tym głównie radia. 

Mimo że przedstawione modele dotyczą Niemiec, ich odpowiednik znaleźć 
można także w polskiej przestrzeni lokalnej. Wydaje się, że spośród trzech pod-
stawowych modeli, dobrym wyjściem byłoby połączenie modelu Porto Alegre 
z modelem kolońskim. Mogłoby to doprowadzić do rozpowszechnienia idei 
budżetu jako nowej inicjatywy. Nie oznacza to jednak, że model komunalny jest 
mało efektywny; partycypacja obywatelska w jego ramach nie determinuje do-
niosłych zmian społecznych w przestrzeni lokalnej, jak ma to miejsce w przy-
padku innych modeli. 

Inną klasyfi kacją, z którą spotkać się można w środowisku niemieckim, jest 
rozróżnienie na cztery typy budżetów: budżet-kalkulator (np. Hamburg, Lipsk), 
budżet-ankieta (Jena), fundusze dzielnicowe (Berlin-Lichtenberg), zgłaszane 
przez obywateli propozycje usprawnień budżetu (np. Monastyr)49. Dokonując 
diagnozy środowisk lokalnych pod kątem budżetów, można dojść do wniosku, 
że około cztery piąte wszystkich niemieckich budżetów obywatelskich scha-
rakteryzować można jako propozycje udoskonaleń budżetowych lub dostrzec 
w nich nastawienie na oszczędzanie i motywację do niego. Tak funkcjonują-
ce procedury budżetowania zawierają elementy informacyjne i konsultacyjne 
(faza gromadzenia) oraz oceny i sprawozdawczości. W Polsce rzadko podkreśla 
się okoliczności związane z poczynieniem oszczędności w ramach pieniędzy 
do rozdysponowania, bardziej eksponowanym czynnikiem jest wzmocnienie 
aktywizacji mieszkańców. 

48  P.-M. Soénius, Kölner Bürgerhaushalt – Deine Stadt, Dein Geld, „Newsletter Wegweiser 
Bürgergesellschaft ” 2008, nr 18 z 12.09.2008, s. 5.

49  N. Kersting, Electronic Democracy, Opladen 2012.
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Na początku 2013 roku Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskie-
go opublikowała w Niemczech raport, w którym po raz pierwszy dokonano 
identyfi kacji różnic w obrębie funkcjonujących budżetów obywatelskich. Za-
uważono, iż niemieckie budżety różnią się od siebie w pięciu kategoriach: 
1. przedmiot budżetu 2. rodzaj wkładu, 3. sposób udziału, 4. droga partycypacji 
(online, wydarzenia na miejscu, kombinacje), 5. forma prezentacji sprawozdań 
(szczegółowe, szczegółowe z monitoringiem, zgromadzone np. na platformie 
internetowej)50. W ramach kryterium „przedmiot budżetu” brano pod uwagę, 
czy mieszkańcy mieli szansę wypowiedzieć się na temat całego budżetu bądź 
też tylko jego części; w niektórych przypadkach ograniczenia dotyczyły wydat-
kowania konkretnej sumy. Okazało się, że większość dotychczas przeprowa-
dzonych budżetów poddawała pod dyskusję całość budżetu. Różne odmiany 
wkładu dotyczyły rodzaju propozycji zgłaszanych przez mieszkańców, w głów-
nej mierze chodziło o to, czy są to propozycje tylko oszczędnościowe, czy też 
związane z wydatkami. Także sposób udziału różnicował niemieckie budżety; 
w wielu przypadkach były to propozycje własne mieszkańców, w innych jedynie 
odpowiedź na propozycje administracji, a w niektórych można było dostrzec 
rzeczywistą moc decyzyjną obywateli. Budżety w Niemczech są realizowane 
różnymi drogami, statystyki wskazują, że wiele z nich działa na podstawie plat-
form internetowych, a tylko niektóre organizują w tym celu tradycyjne spot-
kania w środowisku lokalnym. Często te dwie formy są łączone, dodatkowo 
drogami partycypacji są telefon, SMS, poczta elektroniczna, poczta tradycyjna 
i media społecznościowe. Ostatnim kryterium jest sprawozdawczość; okazuje 
się, że większość organizatorów budżetów nie przygotowuje specjalnych spra-
wozdań, lecz informuje mieszkańców o rezultatach w ramach publikacji zwią-
zanych bezpośrednio z budżetem. Powyższe kryteria wskazują, że istnieją różne 
sposoby realizacji budżetów obywatelskich. Trudno stwierdzić, które z nich są 
najkorzystniejsze do skutecznego osiągnięcia zamierzonych celów. W dużym 
stopniu jest to uzależnione od warunków, w których realizowany jest budżet. 

Różnorodność istniejących modeli budżetów obywatelskich w Europie i na 
świecie przyczyniła się do podjęcia uogólnień i prób klasyfi kacji. Yves Sintomer, 
Carsten Herzberg i Anja Röcke opracowali sześć modeli ponadnarodowego 
uczestnictwa obywateli51. Przystępując do ich tworzenia, wykorzystali nastę-
pujące kryteria: 

1. kontekst społeczno-polityczny i ekonomiczny, który określa normatyw-
ne ramy postępowania, 

2. rodzaj działań partycypacyjnych (cele polityczne, ukryte ideologie, auto-
nomia),

50  N. Schröter, 6. Statusbericht Buergerhaushalt.org, Bonn 2013, s. 4 i nast.
51  Hoff nung auf eine neue Demokratie, dz. cyt., s. 47.
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3. dynamikę działań zbiorowych (stopień wpływu społeczeństwa obywa-
telskiego na proces decyzyjny, niezależność w stosunku do władz lokal-
nych, istnienie reguł),

4. stosunek pomiędzy procesami partycypacyjnymi oraz istniejącym sy-
stemem politycznym (podmioty uczestniczące, istnienie ruchów oddol-
nych, efektywność administracji publicznej, demokracja i zrównoważo-
ny rozwój).

Pierwszy model nazwany został modelem demokracji uczestniczącej (Parti-
zipative Demokratie) – charakteryzują go wspólne działania „czwartej władzy” 
i „współpracującej opozycji”52. Symbolem tego typu jest budżet obywatelski 
zrealizowany w Porto Alegre. W modelu tym partycypacja ma znaczący wpływ 
na sprawiedliwość społeczną i nową defi nicję określającą stosunek społeczeń-
stwa obywatelskiego względem systemu politycznego. Ważną rolę odgrywa tu 
samorząd lokalny, zapoczątkowujący proces pracy nad budżetem, natomiast 
uczestnictwo obywateli jest reprezentacją rządów lewicowych i rozumiane 
jest jako alternatywa dla neoliberalizmu oraz część szerokiego procesu odno-
wy społeczno-politycznej. Autorzy, opisując model demokracji uczestniczącej, 
rozumieją go jako uzupełnienie demokracji reprezentatywnej poprzez postę-
powanie związane z posiadaniem przez obywateli kompetencji decyzyjnych, 
mimo formalnego prawa samorządu publicznego do podejmowania ostatecz-
nego rozstrzygnięcia. Model ten może stać się bardzo niestabilny, jeśli został 
zainicjowany przez lokalną władzę i nie jest wspierany przez działania i ustawy 
państwowe. Głównym wyzwaniem w ramach tego modelu jest udane połącze-
nie partycypacji i modernizacji administracji publicznej. Na terenie Europy 
budżet taki zastosowano we Włoszech (Grottamare) oraz w Hiszpanii (Sevilla, 
Cordoba). 

Model drugi, nazwany demokracją przyjazną obywatelom (Bürgernahe De-
mokratie), cechuje bliskość obywateli i jednostek władzy samorządowej. Jed-
nakże w odróżnieniu od modelu pierwszego kompetencje decyzyjne pozosta-
ją tu jedynie w rękach władzy publicznej. Demokracja przyjazna obywatelom 
opiera się bowiem na „selektywnym słuchaniu”53. Rozumieć należy przez to, iż 
rząd zastrzega sobie prawo do selekcji wniosków, które zostaną wdrożone, naj-
częściej wybierając zgodne z interesami władzy samorządowej. Model ten opie-
ra się na rozproszonych zasadach i stwarza małe pole działania dla społeczeń-
stwa obywatelskiego. Nie stanowi instrumentu wspierającego sprawiedliwość 
społeczną, nawet jeśli koncepcja ta wiąże się z pewną solidarnością z osobami 
wykluczonymi społecznie. W ramach tego modelu społeczeństwo obywatelskie 
posiada dosyć małą autonomię, a powstawanie czwartej władzy lub współpra-
cującej opozycji jest raczej niewykonalne. Partycypacja obywatelska jest tu 
na niskim poziomie, odgórnie organizowana, i dlatego też nie może wspierać 

52  Tamże.
53  Tamże, s. 49.
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konwencjonalnej polityki. Autorzy twierdzą, że model ten jest bez wątpienia 
najbardziej rozpowszechniony w Europie (Francja, Portugalia, Włochy), wystę-
puje również w Ameryce Północnej, Australii, Korei i Japonii. 

W kolejnym modelu, zwanym modernizacją partycypacyjną (Partizipative 
Modernisierung), charakterystyczne jest to, że udział obywateli stanowi tylko 
jeden aspekt modernizacji administracji publicznej. Przy ich pomocy samo-
rząd terytorialny stara się umocnić swoją pozycję, inicjując procesy uczestni-
ctwa, które niejednokrotnie przyjmują jedynie charakter konsultacyjny. W tym 
kontekście społeczeństwo obywatelskie zachowuje bardzo ograniczony stopień 
autonomii, który nie pozwala na pojawienie się czwartej władzy i stworzenie 
opozycji. Zamiast tego centrum uwagi partycypacji skupia się na dobrym za-
rządzaniu, którego poprawa ma także wpływ na zwiększenie legitymizacji lo-
kalnej polityki. Ramy normatywne tego modelu znacznie bardziej opierają się 
na partycypacyjnym wariancie nowego zarządzania (New Public Management) 
niż na utopii neoliberalnej globalizacji sprzecznej z demokracją partycypacyj-
ną54. Odnośnie do budżetu obywatelskiego, model ten odgrywa szczególną rolę 
w Niemczech. Mocną stroną tego modelu jest ścisły związek modernizacji ad-
ministracji z partycypacją, wadą zaś słaby poziom upolitycznienia, co powodu-
je unikanie problemów związanych np. z wykluczeniem społecznym. Wyzwa-
niem dla tego modelu jest pogłębianie partycypacji i poszerzanie autonomii 
społeczeństwa obywatelskiego, tak aby uczestnictwo oznaczało coś więcej niż 
tylko działania technologiczne. Ten model rozpowszechniony jest w Niem-
czech.

Czwarty model, nazwany partycypacją wielopodmiotową (Multi-Stakehol-
der-Partizipation), opiera się na założeniu, że obywatele stanowią jedynie część 
uczestników. Mogą to być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialne-
go, gospodarki, organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych. 
Można zauważyć, że w modelu tym polityka lokalna w porównaniu z innymi 
podmiotami związanymi z pieniędzmi ma ograniczone pole działania, a wpływ 
społeczeństwa obywatelskiego jest mały i jego autonomia niewielka. Uczest-
nictwo obywateli jest związane w dużej mierze z klasą średnią popierającą 
politykę, która przyjęła postulaty globalizacji neoliberalnej. Z tego względu 
koncepcja ta przeciwstawia się diametralnie idei zrealizowanej w Porto Ale-
gre. Normatywne ramy, zdaniem autorów, składają się z kombinacji retoryki 
governance w powiązaniu z uczestnictwem obywateli55. Ten model realizowany 
jest zarówno w Europie Wschodniej, jak i w obszarze anglosaskim i w krajach 
o liberalnym kapitalizmie. 

Model piąty, Community Development, koncentruje się na realizacji projek-
tów niezależnie od administracji publicznej i w ramach kompleksowego proce-
su partycypacji. Pole działania polityki, w porównaniu z wcześniej opisanymi 

54  Tamże, s. 51.
55  Tamże, s. 52.
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modelami, jest tutaj wyraźnie ograniczone, czwarta władza i opozycja działają 
natomiast w izolacji od lokalnej polityki i instytucji politycznych. Zasady postę-
powania są tu jasno sformułowane, a deliberacja, która stanowi istotę demokra-
cji, utrzymana na wysokim poziomie. 

W szóstym modelu, nazwanym neokorporacjonizmem (Neokorporatismus), 
przewodnią rolę odgrywa władza wykonawcza, do niej należy bowiem zadanie 
łączenia ze sobą różnych grup, np. stowarzyszeń, związków zawodowych, osób 
starszych czy też obcokrajowców. Celem tego modelu jest doprowadzenie do 
wspólnego działania decydujących sił i stworzenie społecznego konsensusu, 
w którym interesy, wartości i dążenia do uznania różnych części społeczeń-
stwa znajdą swoją równowagę56. Model ten miał największy wpływ w Hiszpanii, 
gdzie w powiązaniu z modelem z Porto Alegre doprowadził do powstania form 
demokracji związkowej57. 

Zaprezentowane tu modele wskazują, że w ramach tworzenia się budżetów 
obywatelskich tak w Europie, jak i w innych częściach świata, nie ma jednolite-
go globalnego trendu, lecz duże różnice, które wynikają z tradycji uczestnictwa 
obywatelskiego oraz zakorzenienia demokracji. Niemniej realizacja mechani-
zmów demokracji uczestniczącej, czyli np. budżetu partycypacyjnego, rozwi-
ja zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne. Ponadto edukują, poszerzają 
świadomość publiczną, zwiększają też efektywność rządów oraz przejrzystość 
procesów decyzyjnych, redukując zjawisko demokratycznego defi cytu58. Po-
równując zaprezentowane powyżej modele, można przedstawić kilka uwag 
ogólnych. Wszystkie kategorie przyczyniają się do: poprawy usług publicznych 
poprzez współpracę wykorzystującą wiedzę mieszkańców, przeprowadzenia 
zmian w jakości administracji publicznej, efektywniejszej kontroli usług pub-
licznych i administracji przez społeczność oraz do dokonania oszczędności 
w budżecie publicznym. 

Ocena budżetów obywatelskich jako udanych przedsięwzięć oparta jest na 
uwzględnieniu różnych kryteriów. Można uznać je za sukces, jeśli uda się zaan-
gażować w ich działania różne grupy społeczne i możliwie dużą liczbę obywa-
teli. Ich pomyślność osiąga się także dzięki likwidowaniu lokalnych problemów, 
bądź też jeśli z projektów wynikną jakieś zrównoważone rozwiązania ukierun-
kowane na przyszłość. Mimo różnorodnych stanowisk dotyczących sukcesu 
budżetów obywatelskich, z teorii demokracji można wyprowadzić podstawowe 

56  Tamże, s. 55.
57  Demokracja związkowa wg Paula Hirsta zakłada, że możliwie wiele funkcji społecznych 

zostanie zrealizowanych przez związki tworzone na zasadzie dobrowolności przez obywateli. Por. 
P. Hirst, Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance, Cambridge 1994.

58  B. Wampler, A guide to Participatory Budgeting, w: Participatory Budgeting, red. A. Shah, 
Washington 2007, s. 21, cyt. za: A. Rytel-Warzocha, Partycypacja społeczna w sprawach 
budżetowych. Model Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2010, nr 1, s. 102.
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wymogi, które muszą zostać spełnione, aby budżety określić jako skuteczne59. 
W tym kontekście należy wspomnieć o znaczeniu legitymizacji działań, a dys-
kusja na ten temat ma charakter wielowątkowy. W niniejszym opracowaniu 
skoncentruję się głównie na legitymizacji sprawowania władzy jako wyrazie 
„kolektywnego samostanowienia”60. Należy tu wspomnieć o trzech rodzajach 
legitymizacji: legitymizacji input wynikającej z partycypacji, legitymizacji 
output zorientowanej na zewnątrz, wyrażającej się poprzez skuteczność osią-
ganych celów, a więc w rezultatach, i legitymizacji proceduralnej (throughput).

Schemat 4. Model legitymizacji 

Źródło: S. Wagner, Erfolgreiche Bürgerhaushalte?, Hamburg 2014, s. 29.

Zapewnienie równowagi pomiędzy tymi trzema rodzajami legitymizacji jest 
warunkiem usankcjonowania władzy. Legitymizacja input odpowiada ideałowi 
„rządów ludu”, przy czym decyzja polityczna, aby była zgodna z prawem, winna 
odzwierciedlać wolę obywateli61. Podstawą tego jest obywatelska partycypacja, 
która umożliwia wywieranie wpływu na polityczne decyzje. Legitymizacja pro-
ceduralna poprzez transparentność postępowania powinna wzmocnić zaufa-
nie do władzy publicznej i przyczynić się do jej większej akceptacji. Natomiast 
legitymizacja output preferuje działania skoncentrowane na rozwiązywaniu 
problemów na rzecz dobra wspólnego. Wydaje się, że włączenie mieszkańców 
w proces kształtowania budżetów obywatelskich zapewnia większą legitymiza-
cję dla tego mechanizmu i istniejącej polityki miejskiej. Ponadto wprowadzenie 

59  B. Geißel, Wozu Demokratisierung der Demokratie? – Kriterien zur Bewertung partizipativer 
Arrangements, w: Erfolgsbedingungen lokaler Bürgerbeteiligung, red. A. Vetter, Wiesbaden 2008,
s. 32.

60  F.W. Scharpf, Regieren in Europa. Eff ektiv und demokratisch?, Frankfurt am Main 1999,
s. 16.

61  Tamże.
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budżetów przynosi korzyści zarówno mieszkańcom, jak i władzom samorządo-
wym, sprzyjając legitymizacji władzy i tworzeniu obrazu władzy państwowej ot-
wartej. Zdaniem Fritza Scharpfa systemy demokratyczne powinny wzmacniać 
partycypację obywateli, i zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania 
miastem, a według autorki budżet obywatelski jest doskonałym mechanizmem 
wspierającym tego typu działania. Dzięki niemu z jednej strony można uzyskać 
możliwość bezpośredniego kształtowania polityk publicznych, z drugiej dają 
sposobność kontrolowania realizacji celów przez organy władzy. 

2. Cel jako strategia mobilizacji 

Lokalne zaangażowanie obywateli 

Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej i wdrażanie idei demo-
kratycznego współrządzenia jest zgodne z założeniami idei społeczeństwa oby-
watelskiego. Wśród wielu nowych form partycypacji obywatelskiej w przestrze-
ni publicznej istotną rolę w rozwoju społeczności lokalnej odgrywa właśnie 
budżet partycypacyjny, często nazywany też obywatelskim. Można go uznać za 
pewnego rodzaju odmianę konsultacji społecznych, gdyż stanowi rodzaj nie-
formalnego uczestnictwa mieszkańców w procesach zarządzania budżetem 
jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie przeznaczenia części budżetu 
na inwestycje lokalne. Budżet pozwala bardziej efektywnie gospodarować pie-
niędzmi oraz umożliwia uczestnictwo w bezpośrednim współrządzeniu gmi-
nami i miastami. Dzięki niemu mieszkańcy zyskują realną szansę do zaanga-
żowania się w projektowanie lokalnych wydatków. Uczestniczą w określaniu 
najpilniejszych ich zdaniem nakładów pieniężnych drogą składania własnych 
propozycji projektów do budżetu. Przyczynia się to do lepszego rozdyspono-
wania zasobów. Nieformalne zaangażowanie obywateli w działania związane 
z budżetem różni się zasadniczo w dwóch punktach od formalnego uczestni-
ctwa: po pierwsze, nie posiada uregulowań prawnych, po drugie, może mieć 
miejsce znacznie wcześniej, tzn. jeszcze przed ogłoszeniem ogólnego projektu 
budżetu62. Warto zaznaczyć, iż zaangażowanie obywateli otwiera im możliwo-
ści stworzenia dodatkowego kanału komunikacji z administracją i tym samym 
ze światem lokalnej polityki; poprzez to następuje też rozwój sfery publicznej. 
Ponadto pozwala im uczyć się norm współpracy, budować zaufanie i partner-
stwo, wypracowywać nowe rozwiązania oraz aktywizować się na rzecz spo-
łeczności lokalnych. Wspomniane zaufanie ma ogromne znaczenie, ponieważ 

62  O. Märker, J. Wehner, E-Partizipation: Bürgerbeteiligung in Stadt-und Regionalplanung, 
„Zeitschrift  für angewandte Geographie” 2008, nr 32 (3), s. 86 (84–89).
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przyczynia się do wzmacniania stabilności lokalnej rzeczywistości społecznej. 
A zaufanie do osób reprezentujących społeczeństwo jest ważnym komponen-
tem podejmowania decyzji związanych z wykonywaniem władzy publicznej. 

Partycypacja społeczna uczestników wspólnoty lokalnej w ramach budżetu 
obywatelskiego jest działaniem zorganizowanym zmierzającym do określone-
go celu i charakteryzującym się zachowaniem odpowiedniej kolejności etapów 
działania oraz systematycznością postępowania. W kontekście tych rozważań 
warto odwołać się do opracowanej przez Henry’ego Le Chateliera (1850–1936) 
zasady stopniowego doskonalenia, zwanej też cyklem działania zorganizowa-
nego lub cyklem organizacyjnym. Cykl ten, stanowiący wzorzec postępowania, 
składa się z następujących etapów63: 

1. Wybór jasnego i ściśle określonego celu, który mamy osiągnąć.
2. Zbadanie środków i warunków, które są potrzebne do osiągnięcia tego 

celu.
3. Przygotowanie środków i warunków uznanych za niezbędne do zastoso-

wania.
4. Wykonanie stosownie do powziętego planu.
5. Kontrola otrzymanych wyników i wyciąganie wniosków.
Zaprezentowany tu analityczny opis elementów działania, gdzie przez ele-

menty te autorka rozumieć będzie podmioty działające, środki, metody, cele, 
wytwory i rezultaty, odnieść można do funkcjonowania wymiarów lokalnego 
budżetu obywatelskiego. Działanie będzie tu pojmowane jako zmiana rzeczy-
wistości w sposób bardziej lub mniej świadomy oraz jako zmierzanie do celu 
przy użyciu odpowiednich środków. „Działanie, które mamy urzeczywistniać, 
wymaga przeto trojakiego wyznaczania: 1. wyznaczenia celu, 2. wyznaczenia 
warunków należących do rzeczywistości, 3. wyznaczenia środków przystoso-
wanych zarówno do zamierzonego celu, jak też do istniejącej rzeczywistości. 
(…) Cel, warunki i środki – oto trzy człony działalności praktycznej”64. 

Zdaniem Le Chateliera, aby osiągnąć pożądane wyniki, trzeba mieć za każ-
dym razem „cel jedyny, ścisły, ograniczony i użyteczny”65. Cechy prawidłowo 
sformułowanego celu wyznaczają trwałą zmianę i dokładnie opisują stan do-
celowy jako pożądany rezultat. Troska o określenie celu wysiłków wyznacza 
dla każdego obywatela biorącego czynny udział w budżecie obywatelskim ści-
śle określone zadania, które powinny być wykonane w wyznaczonym czasie, 
przy zastosowaniu określonych sposobów. Warto też podkreślić, iż ważnym 
impulsem do skutecznego działania jest dążenie do osiągnięcia założonego 
celu realnego i mierzalnego. Każde sprawne działanie wymaga sformułowania 

63  H. Le Chatelier, Filozofi a systemu Taylora, w: Twórcy naukowych podstaw organizacji, red. 
J. Kurnal, Warszawa 1972, s. 105.

64  Apercu sur les positions de problemes de l’action, „Revue Pholiosophique”, t. 113, Paris 1932, 
s. 249, cyt. za: T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1973, s. 20.

65  H. Le Chatelier, Filozofi a…, dz. cyt., s. 107.
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celów głównych, ale w jego trakcie pojawiają się także cele pośrednie i ubocz-
ne. Pośrednie rozumieć można jako środki potrzebne do osiągnięcia celu nad-
rzędnego, uboczne, osiągane niejako przy okazji, to cele końcowe, które nie są 
sprzeczne z założonym celem głównym. Następnie istotne jest badanie środków 
i warunków działania. Należy brać pod uwagę wszystkie czynniki każdej czyn-
ności, nie pomijając żadnego z nich, nie można ich lekceważyć, nawet jeśli na 
pierwszy rzut oka wydają się bez znaczenia, z czasem zyskać mogą ogromną 
wartość. Niebagatelne znaczenie odgrywa też przyjazna współpraca pomiędzy 
wszystkimi aktorami społecznymi uczestniczącymi w budżecie. Badania wa-
runków działania można podzielić na dwie grupy: są to badania zjawisk ze-
wnętrznych (czyli analiza aspektów polityczno-kulturowych, prawnych) oraz 
eksploracja przypadków wewnętrznych (takich jak: zasoby ludzkie, rzeczowe 
i fi nansowe, aktualne potrzeby obywateli). 

Trzeci etap zorganizowanego działania to przygotowanie potrzebnych środ-
ków, a wniknięcie w istotę środka odkrywa meritum sposobu. Tutaj fundamen-
talną rolę odgrywają urzędnicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy 
odpowiedzialni są za wydawanie rozporządzeń i takie koordynowanie wszyst-
kich czynników, aby możliwość realizacji zadania była jak największa. W tym 
kontekście liczy się efektywność podejmowanych działań promocyjnych. 

Czwarta faza to wykonanie zamierzonej czynności stosownie do uzgod-
nionego wcześniej planu, bez czego wszelkie inne zabiegi mogłyby okazać się 
bezużyteczne. Oznacza to, że każde działanie osób winno być z góry określone, 
„czyli robota powinna być wykonana według ścisłego zadania”66. A w trakcie 
podejmowania tych czynności istotna jest współpraca wszystkich partnerów. 

Ostatni etap wśród zasad doskonalenia to kontrola osiągniętych wyników. 
Zmierza on do poznania warunków kształtowania się wielkości uczestnictwa 
obywateli w przedsięwzięciu oraz wizerunku budżetu obywatelskiego w środo-
wisku lokalnym. Istotne jest, iż kolejny etap nie może być realizowany, jeżeli nie 
ukończono etapu poprzedniego.

Dokonując pewnych modyfi kacji, autorka postanowiła uporządkować dzia-
łania obywateli w kontekście zaangażowania w budżety partycypacyjne według:

1. celu, 
2. kontekstu,
3. procesu,
4. wyników.

66 Tamże, s. 128.
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Tabela 6. Etapy działania w ramach budżetu obywatelskiego (BO)

Cel
Wypracowanie zasad przebiegu BO, wdrażanie BO, zamierzony
skutek BO 

Kontekst
Kampania informacyjno-edukacyjna przed składaniem wniosków
i na etapie głosowania, aktualne potrzeby obywateli

Proces
Spotkania konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami
Zgłaszanie propozycji projektów
Weryfi kacja zgłoszonych projektów

Wynik Głosowanie, osiągnięte rezultaty – zyski, ewaluacja

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż działania obywateli podlegają bez-
ustannym procesom ewoluowania. Autorka chciałaby w związku z tym odwołać 
się do rozważań Masaaki Imaia (nazywanego też architektem ciągłego dosko-
nalenia), który sformułował standardy i instrumenty fi lozofi i kaizen, będącej 
ciągłym procesem doskonalenia i zmian na lepsze. Trzeba przyznać, że fi lozofi a 
ta znakomicie odpowiada założeniom budżetów obywatelskich i teorii zaanga-
żowania obywatelskiego. Kaizen (kai – ‘zmiana’, zen – ‘dobrze’) oznacza bowiem 
sposób myślenia wpływający na nieustanną poprawę życia osobistego i społecz-
nego, którego istotę stanowi stałe doskonalenie procesów. Te z kolei pozwalają 
na otrzymanie korzystniejszych wyników. Prowadzi to do coraz wyższej jakości 
i większej produktywności. Posługując się terminologią autora, należy podkre-
ślić, iż „kaizen to niewielkie udoskonalenia stanu istniejącego będące rezulta-
tem ciągłych działań”67. Jest to rodzaj fi lozofi i zarządzania, która ma zapobiegać 
marnotrawstwu i wspierać procesy uczenia się. Można powiedzieć, że kaizen 
jest koncepcją będącą fundamentem praktyk dobrego zarządzania. Jego uczest-
nicy rozwijają swoje umiejętności poprzez edukację. Dzięki systemowi sugestii 
i aktywności małych zespołów angażują się w ciągły samorozwój ukierunkowa-
ny na lepsze rozwiązywanie problemów. Charakterystyczna dla tego procesu 
jest możliwość przedstawienia dużej ilości sugestii, które następnie rozważane 
są i włączane do ogólnej strategii kaizen. W fi lozofi i tej niezmiernie istotny jest 
fakt, że sam proces dochodzenia do wyników ma taką samą wagę jak ostatecz-
ne wyniki. Podstawowym instrumentem wdrażania kaizen jest zasada ciągłego 
doskonalenia realizowana poprzez podejście nazywane: zaplanuj (plan), wyko-
naj (do), sprawdź (check), popraw, działaj (act), występującego także jako akro-
nim PDCA. Jej główne założenia w sposób grafi czny zostały zobrazowane na 
Schemacie 5.

67  M. Imai, KAIZEN. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, tłum. K. Pawłowski, 
Warszawa 2007, s. 38.
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Schemat 5. Cykl PDCA 

Źródło: M. Imai, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, nisko kosztowe podejście do zarządzania, Warszawa 
2006, s. 43.

Cykl PDCA jest ciągiem działań zorientowanych na doskonalenie, rozpo-
czynającym się od analizy zastanej sytuacji i kompletowania informacji mają-
cych służyć do tworzenia planu usprawnień. Gdy etap planowania zostanie za-
kończony, następuje wdrożenie, a potem zbadanie efektywności i sprawdzanie, 
czy nastąpiło oczekiwane usprawnienie. Jeśli tak się stało, końcowe działania 
polegają na standaryzacji, czyli upowszechnieniu korzyści płynących z uspraw-
nień. Opisany tu cykl nieustannie się powtarza. 

Kaizen wyzwala myślenie skoncentrowane na procesach w myśl zasady, iż 
to procesy trzeba najpierw udoskonalić, by otrzymać korzystniejsze wyniki68. 
Punktem wyjścia wszelkich działań w tym zakresie jest rozpoznanie problemu. 
Gdy problem zostanie rozwiązany, wnioski winny posłużyć do opracowania 
standardu, który będzie zapobiegał powtarzaniu błędów. Podejście to koncen-
truje się więc przede wszystkim na ludziach i ich działaniach. Dlatego też fi -
lozofi ę kaizen zastosować można w budżecie obywatelskim; jej istota przeja-
wiałaby się w ciągłym i nieprzerwanym doskonaleniu wszystkich związanych 
z nim procesów. Obejmowałaby zarówno urzędników jednostek samorządu 
terytorialnego, jak i samych obywateli, od których oczekiwałoby się pełnego 
zaangażowania. Zgodnie z nią należałoby ciągle poszukiwać i wdrażać nawet 
niewielkie usprawnienia na wszystkich etapach procesu budżetowania. Celem 
byłoby osiągnięcie znacznych sukcesów za pomocą drobnych kroków, niewy-
magających angażowania dużych środków i nakładów. Być może postęp byłby 
powolny, ponieważ opierałby się na wielu subtelnych działaniach, jego zastoso-
wanie wydaje się jednak opłacalne. Kaizen kładzie bowiem nacisk na pracę ze-
społową i szczegóły, orientuje się na ludzi poprzez otwarty system komunikacji. 
A wszystko to w przekonaniu, iż natura ludzka dąży do jakości i wartości. Nale-
żałoby podkreślić także, że kaizen preferuje określony styl przywództwa, który 
w budżecie obywatelskim może dobrze się sprawdzić. Chodzi tu o liderowanie 

68  Tamże, s. 48.

Działaj Zaplanuj

Sprawdź Wykonaj

Usprawnienie
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oparte na osobistym doświadczeniu i przekonaniach, a nie na sile autorytetu. 
Biorąc pod uwagę cele założone, które winny być osiągnięte poprzez realizowa-
nie procedury budżetu obywatelskiego, warto wskazać na wspieranie procesu 
decentralizacji władzy, budowanie zaufania mieszkańców do samorządu i jego 
przedstawicieli.

Polska idea budżetów obywatelskich jest stosunkowo nowa, gdyż obecna 
w Polsce dopiero od siedmiu lat. Jednak w związku ze wzmożoną popularnoś-
cią budżetów jako narzędzi polityki lokalnej i coraz większą liczbą mniejszych 
i większych miejscowości, które je wprowadzają, warto przywołać normy, które 
określają tę formę innowacji społecznej w polityce miejskiej. Proces formowa-
nia budżetu publicznego jest istotnym zagadnieniem dla całego sektora pub-
licznego. W 2013 roku wprowadzono go w ponad 70 gminach i miastach, gdzie 
stał się popularnym instrumentem partycypacji mieszkańców w kwestiach za-
rządzania (stan na koniec 2013 roku)69. Obecnie, od czasu wdrożenia pierwsze-
go mechanizmu budżetu w 2011 roku w Sopocie, idea ta znacznie się rozwinęła. 
W 2015 roku w Polsce było już ponad 100 gmin, które korzystały z tej formy 
planowania wydatków publicznych. W zasadzie osobliwe jest, gdy jakieś miasto 
nie ma takiego budżetu. Nieustannie poszukuje się także nowych rozwiązań, 
które najlepiej sprawdziłyby się w polskich warunkach. W pracy dokonano 
analizy budżetów na podstawie kilku konkretnych rozwiązań. 

Tabela 7. Budżety obywatelskie w Polsce i w Niemczech poddane badaniu

Kraj Miasto Liczba mieszkańców w tys.

Polska
Kraków 760 

Kęty  34 *

Niemcy

Frankfurt nad Menem 716 

Eberswalde  41 

Mülheim an der Ruhr 170 

* liczba mieszkańców gminy

Źródło: opracowanie własne.

Człowiek w trakcie swojej egzystencji, dążąc do samorealizacji, formułuje 
różne cele. Podobna sytuacja ma miejsce przy realizacji budżetów. Przyjmu-
jąc cele jako przyszłe stany rzeczy, do których się dąży, warto podkreślić ich 
wagę. Biegłość wyznaczania celów i sporządzania planów ich realizacji to jedna 
z głównych umiejętności warunkujących osiągnięcie sukcesu. Biorąc pod uwa-
gę cele, które przyczyniły się do implementacji budżetów obywatelskich w Pol-
sce, należy wskazać na różne sposoby ich formułowania. Nadając im określoną 
formę, mówi się m.in. o:

69  D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014, s. 4.
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• budowaniu (czy też wzmacnianiu) społeczeństwa obywatelskiego, pobu-
dzeniu świadomości obywatelskiej poprzez pozyskiwanie społecznego 
zrozumienia dla projektowanych rozwiązań (Kęty, Kraków),

• chęci maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych 
(Kęty),

• włączeniu mieszkańców do współdecydowania o wydatkach z budżetu 
gminy i lokalnych wspólnotach, otwarciu procesów zarządzania mia-
stem na głos samych mieszkańców z perspektywy wspólnego dobra 
(Kęty, Kraków),

• pozyskiwaniu wiedzy na temat problemów społecznych wymagających 
rozwiązania (Kęty),

• efektywnym wydawaniu wspólnych środków z lokalnego budżetu (Kra-
ków),

• budowaniu więzi w lokalnej społeczności (Kraków).
Cele te określane są pozytywnie, czyli jako osiągnięcie określonych skutków. 

W rzeczywistości odzwierciedlają one założenia związane z koncepcją współza-
rządzania (local governance), skierowaną na efektywność i przejrzystość działań, 
interakcje z interesariuszami, zastosowanie zasady partycypacji i konsultacji. 
Cele te pozwalają na decentralizację władzy na poziomie samorządu lokalnego. 
Obywatele samodzielnie decydują się na zaangażowanie, biorąc pod uwagę po-
tencjalne korzyści i realizację własnych partykularnych potrzeb. Lokalne zaan-
gażowanie obywatelskie stwarza szansę, aby wspólnoty lokalne znalazły znowu 
społeczny oddźwięk. Istotnym zagadnieniem jest fakt, czy przy implementacji 
budżetów winno się obrać jeden główny cel, ustalając w ten sposób zasadniczy 
priorytet, czy też precyzować wiele celów. Wydaje się, że zasadnicze integralne 
znaczenie ma jasne wyznaczanie i defi niowane celów. Zaangażowanie obywa-
teli w budżet poszerza repertuar rozwiązań pozwalających na zwiększenie par-
tycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego środowiska. Dia-
logowa komunikacja umożliwia tu tworzenie dobra wspólnego i pozyskiwanie 
kapitału społecznego do kolejnych działań. Celem tej komunikacji winno stać 
się poszukiwanie rozwiązań, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju 
obywatelskości. 

Dokonując porównania celów, które były wyznaczane w Niemczech, należy 
podkreślić, iż niemiecka dyskusja na temat budżetów partycypacyjnych roz-
poczęła się nieznacznie wcześniej niż w Polsce, bo już w latach 90., i zosta-
ła wywołana w dużej mierze kryzysami budżetów lokalnych70. W tym czasie 
pojawiły się różne podejścia teoretyczne, którym towarzyszyły dwa nadrzędne 
dyskursy. Pierwszy z nich związany był z modernizacją administracji (wprowa-
dzeniem nowego zarządzania publicznego), a drugi z demokracją bezpośred-
nią realizowaną na poziomie lokalnym. Ważnym przyczynkiem do powstania 

70  J. Franzke, E. Roeder, Evaluation des Bürgerhaushaltes im Landkreis Mansfeld-Südharz, 
Potsdam 2014, s. 14.
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budżetów partycypacyjnych było wprowadzenie w latach 90. bezpośrednich 
wyborów burmistrzów w większości krajów związkowych oraz możliwość 
przeprowadzenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Budżet taki zaczął 
realizować różnorodne cele, najważniejsze z nich to: przejrzystość, partycy-
pacja oraz wsparcie i pomoc w podejmowaniu istotnych decyzji71 związanych 
z właściwym rozdysponowaniem dostępnych środków fi nansowych. Stwarza 
on obywatelom możliwości bezpośredniego wglądu w budżet, jako podstawę 
gospodarki fi nansowej gminy, i aktywnego współuczestniczenia w jego przygo-
towaniu i konsultowaniu. Odrębnym celem jest przywracanie zaufania obywa-
teli do polityki i zmniejszenie zniechęcenia nią oraz efektywniejsza współpraca 
pomiędzy obywatelami, politykami i jednostkami samorządu terytorialnego 
w kwestiach fi nansowania wspólnoty lokalnej72. 

Cele wprowadzenia budżetów obywatelskich w Niemczech, choć w dużym 
stopniu zbieżne z tymi przyjętymi w Polsce, w wielu przypadkach kładą nacisk 
na inne wartości. Budżety poddane analizie dotyczyły:

• poprawy dialogu społecznego na szczeblu lokalnym, szczególnie z oby-
watelami, którzy nie są zrzeszeni (Frankfurt), 

• stworzenia platformy wymiany doświadczeń, która jest podstawą do 
publicznej dyskusji na temat podejmowania politycznych decyzji (Mül-
heim, Eberswalde),

• uzyskania pomocy w sprawie decydowania o wykorzystaniu środków 
fi nansowych (Frankfurt), 

• promowania innowacyjności i przedsiębiorczości (nastawienie na 
oszczędzanie) (Mülheim),

• zwiększenia przejrzystości budżetu miasta/gminy i zrozumienia dla nie-
go wśród mieszkańców (Frankfurt),

• stworzenia możliwości decydowania o rozwoju miasta (Eberswalde).
W Tabeli 8. zostały przedstawione cele, które można osiągnąć poprzez dzia-

łania w ramach budżetów obywatelskich.
Konkretnie wytyczone cele pobudzają do działania, te formułowane w ra-

mach budżetów są siłą motywującą. Z jednej strony poprzez ich realizację wła-
dza pragnie zapewnić sobie legitymizację swoich działań przez społeczeństwo, 
a także zwiększyć ich efektywność dzięki podniesieniu stanu wiedzy poprzez 
włączenie potencjału zasobów i kreatywności obywateli. Pozwala to władzom 
poznać realne potrzeby mieszkańców. Z drugiej strony budżet również ma po-
zytywny wpływ na obywateli, jest wzmocnieniem demokracji partycypacyjnej, 
wspiera budowanie zaufania społecznego i samorządności. Stwarza im szan-
se wypowiedzenia własnego zdania i możliwość kontroli, na co wydawane są 
wspólne pieniądze. Pozwala na kierowanie się w życiu powszechnie uznanymi 

71  Por. Kommunaler Bürgerhaushalt. Ein Leitfaden für die Praxis, Gütersloh u.a. 2004, s. 9.
72  A. Günther, Der Bürgerhaushalt. Bestandsaufnahme – Erkenntnisse – Bewertung, Stuttgart 

2007, s. 32.
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we wspólnotach wartościami. Ponadto im więcej spośród celów zostanie zre-
alizowanych, tym większa szansa na zdobycie nowych kompetencji i aktywne 
uczenie się obywatelskości. 

Tabela 8. Cele budżetów obywatelskich 

Cele Polska Niemcy

kształtowanie tożsamości 
lokalnej

budowanie więzi w lokalnej społeczności, 
obserwacja zachowania innych i porównywanie się z nimi

zaangażowanie mieszkańców 
w ustalanie priorytetów społeczno-
ści lokalnej z perspektywy jej wspól-
nego dobra

budowanie poczucia współodpo-
wiedzialności za swoją małą ojczy-
znę

edukacja na rzecz zaan-
gażowania w funkcjono-
wanie na rzecz własnego 
środowiska

pobudzenie myślenia w kategoriach aktywności, wzrost poziomu wie-
dzy na temat funkcjonowania samorządu lokalnego, wzrost realnego 
wpływu mieszkańców na życie miasta oraz poczucia współdecydo-
wania o jego rozwoju zapewnienie wsparcia decyzyjnego dla polityki 
przez partycypację obywateli

poprawa dialogu społecznego 
na szczeblu lokalnym pomię-
dzy obywatelami, światem 
polityki i administracją oraz 
z obywatelami, którzy nie są 
zrzeszeni

rozwijanie i wspieranie 
przedsiębiorczości

efektywne i racjonalne wydawanie środków publicznych, pozwalające 
na oszczędności, optymalizacja kosztów

uczenie się mechanizmów 
funkcjonowania miasta

uczynić budżet przejrzystym 
dla obywateli

Źródło: opracowanie własne. 

Strukturalizując zagadnienie celów budżetów obywatelskich, można stwier-
dzić, że mają one najczęściej społeczny, administracyjny lub polityczny charak-
ter73. Aspekt społeczny koncentruje się na animowaniu obywateli do współ-
udziału w debacie, zwiększeniu ich uczestnictwa w realizacji zadań publicznych 
oraz tworzeniu możliwości partycypacji w sferze publicznej. Istotne jest tu 
równoważenie wpływów różnych grup społecznych. To angażowanie powin-
no być na tyle wcześniejsze w stosunku do prac budżetowych, aby umożliwić 
realny wpływ na kształtowanie ostatecznej wersji budżetu publicznego. Czyn-

73  A. Rytel-Warzocha, Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych, dz. cyt., s. 94.
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ności te winny wspierać budowanie aktywnego i świadomego społeczeństwa 
obywatelskiego. Za to cele administracyjne przewidują funkcjonowanie admi-
nistracji publicznej bliskiej obywatelom, w której oni sami pełnią aktywną rolę 
współtworzących. Natomiast cele polityczne oznaczają dążenie do demokraty-
zacji procesu administrowania poprzez wprowadzenie elementów demokracji 
partycypacyjnej. Obywatele mają wówczas możliwość współdecydowania na 
równych i partnerskich zasadach o kształcie sfery publicznej, a ich działania są 
niekomercyjne. Brak nastawienia na zysk nie oznacza jednak, że nie czerpią oni 
pożytku z tego procesu, są to jednak raczej wartości natury wewnętrznej, a nie 
takie, które mogą generować korzyści ekonomiczne.

3. Kontekst i relacje strukturalne

Budżet obywatelski nie jest jeszcze w Polsce unormowany pod względem praw-
nym. W następstwie tej sytuacji nie zostały ustalone standardy określające jego 
funkcjonowanie. Działa on więc jako „instytucja” fakultatywna, na zasadzie 
umowy społecznej. W świetle prawa jest formą konsultacji społecznych, któ-
rych wyników władza nie musi jednak uznać za wiążące. Pod szyldem budże-
tu są więc realizowane różne procesy konsultacyjne, które często nie mają nic 
wspólnego z rzeczywistą partycypacją obywateli. Skutkuje to tym, iż mieszkań-
cy nie posiadają żadnych narzędzi prawnych, które pozwalałyby te decyzje za-
skarżyć w sytuacji, gdy ich propozycje nie są brane pod uwagę. Jednocześnie 
w tym kontekście podkreślenia wymaga fakt, że budżet partycypacyjny uzyskał 
poparcie Ministra Administracji i Cyfryzacji, a termin ten umieszczono w lek-
sykonie budżetowym Sejmu RP74. W konsekwencji wywołało to debatę na jego 
temat, w tym także w kwestii unormowania ustawowego. 

O tym, czy należy wprowadzić legislację budżetów i czy takie rozwiązanie 
jest niezbędne, dyskutują przedstawiciele lokalnej administracji, władz samo-
rządowych, sektora pozarządowego, eksperci, liderzy społeczni oraz prawni-
cy. Wiele spośród tych osób opowiada się jednoznacznie za prawną regulacją 
budżetu, choć podkreśla, że powinna ona dotyczyć tylko jego podstawowych 
zasad, które gwarantowałyby, że budżet stanie się istotnym elementem zarzą-
dzania publicznego. Chodziłoby więc o stworzenie regulacji nakreślającej ogól-
ne ramy, które dawałyby swobodę w dopasowaniu budżetu do specyfi cznych 
warunków lokalnych75. Oznaczałoby to, iż wszyscy mieszkańcy gminy mają 

74  Termin „budżet partycypacyjny” – leksykon budżetowy Sejmu RP, a informacje o samej 
procedurze i jej przejawach znajdują się na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny-1/ (dostęp: 5.09.2013). 

75  D. Sześciło, Regulować prawnie budżet obywatelski? Zdania są podzielone, „Gazeta Wybor-
cza”, 09.09.2014.
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prawo do: zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego, ich konsultacji 
i dyskusji nad budżetem oraz otwartego głosowania. W ustawie można byłoby 
także zagwarantować minimalną wysokość budżetu, co przyczynić by się mo-
gło do zmiany jego często tylko fasadowego charakteru. Wprowadzenie tych 
zmian może wpłynąć na zwiększenie popularności tego narzędzia, a poprzez to 
poszerzyłoby grono osób biorących w nim aktywny udział. 

Istnieją także wyraźni przeciwnicy ustawowego obowiązku wprowadzenia 
budżetu przez polskie samorządy. Często sami politycy i samorządowcy nie-
chętni są ustawie, utożsamiając ją z odebraniem części władzy wszak demo-
kratycznie wybranym przedstawicielom społeczności. Michał Boni, minister 
administracji i cyfryzacji w latach 2011–2013, przyznaje, że ustawowe regulacje 
mają taką wadę, że „usztywniają każde rozwiązanie – a budżet obywatelski to 
dziedzina, w której im więcej otwartości, tym lepiej”76. Jednym z przeciwników 
jest Wojciech Kębłowski, autor wydanego przez Instytut Obywatelski raportu 
na temat budżetów w Polsce. Jego zdaniem ustawa mogłaby spopularyzować 
to narzędzie, ale nie rozwiąże jego mankamentów. Twierdzi on, że „włączenie 
budżetu partycypacyjnego do polskiego prawa może przyczynić się do zwięk-
szenia nie jakości polskich budżetów partycypacyjnych, ale ich ilości – popula-
ryzując praktyki bardzo płytkie i okrojone, o niewykorzystanym potencjale”77. 
Na pewno nie wpłynęłoby to na poprawę jakości budżetu, eliminując jego wady 
i problemy, lecz mogłoby doprowadzić do uproszczenia jego wersji. 

W celu regulacji prawnej budżetu obywatelskiego można byłoby umieścić 
go w ustawie o referendum lokalnym78. Wskazywałoby to na odrębność budże-
tu od typowych konsultacji społecznych i uniemożliwiało władzom lokalnym 
marginalizowanie ogólnej woli obywateli. W praktyce oznaczałoby to, iż samo-
rząd terytorialny ma obowiązek realizacji poprzez stosowne akty prawne roz-
strzygnięć podjętych przez mieszkańców w głosowaniu powszechnym. Drugą 
możliwość regulacji budżetu można usytuować w ramach ustawy o samorzą-
dzie gminnym. Obecnie podstawą prawną umożliwiającą wprowadzenie bu-
dżetu obywatelskiego w miastach jest właśnie ta ustawa, a dokładnie jej art. 5a, 
który umożliwia radom gminy prowadzenie konsultacji społecznych, w spra-
wach uznanych za ważne dla gminy79. To rozwiązanie jest często stosowane 
w polskiej rzeczywistości. Nie jest ono jednak doskonałe. Budżet jest bowiem 
przede wszystkim procesem współdecydowania, a nie tylko konsultowania. 

76 M. Boni: jak najmniej regulacji, jak najwięcej społecznego zaufania [wywiad], http://
wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/845928.html (dostęp: 5.09.2013).

77 W. Kębłowski, Ustawa nie poprawi jakości budżetu, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomo-
sci/845159.html (dostęp: 12.01.2016).

78 D.  Sześciło, Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycy-
pacyjnych). Masz głos, masz wybór, Warszawa 2014, http://www.maszglos.pl/wp-content/
uploads/2013/04/Koncepcje-ustawowego-uregulowania-budzetow-obywatelskich-partycypa-
cyj nych-D.Szescilo.pdf (dostęp: 12.01.2016).

79 Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.
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„Wprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego jako podtypu konsultacji 
społecznych (…) wiązałoby się z zakwestionowaniem zasady jedynie opinio-
dawczego charakteru konsultacji społecznych”80. W tej propozycji można pod-
dać konsultacjom całość uchwały budżetowej, a nie tylko zlecić mieszkańcom 
podjęcie decyzji o niewielkiej części planowanych wydatków, jak ma to miejsce 
obecnie. Formalnie ustawa ta nie gwarantuje obywatelom, że ich głos zostanie 
usłyszany, decyzje mieszkańców nie są dla władz lokalnych wiążące i nie muszą 
zostać zrealizowane w kształcie zaproponowanym przez mieszkańców. Ozna-
cza to, że władze na gruncie prawa „nie są zobowiązane do postępowania zgod-
nie z wolą mieszkańców wyrażoną w budżecie partycypacyjnym, a zobowiąza-
ne są do tego bardziej na zasadzie pewnego rodzaju umowy społecznej, którą 
zawierają z lokalną społecznością, deklarując, że wyniki konsultacji faktycznie 
wprowadzą w życie”81. Taka sytuacja stanowi istotną przesłankę dla zwolenni-
ków wprowadzenia regulacji prawnych budżetów, która gwarantowałaby wią-
żący charakter decyzji podejmowanych w trakcie realizacji budżetu. Jednym 
z wariantów proponowanych rozwiązań jest przygotowanie ustawy o budżecie 
partycypacyjnym wzorowanej na ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o fundu-
szu sołeckim82. Jego istnienie miało spowodować zasadniczy wzrost aktywno-
ści społecznej i inicjatyw obywatelskich, stanowiąc bodziec prorozwojowy dla 
obszarów wiejskich. Związane z nią było także uniezależnienie się środowisk 
wiejskich od lokalnych uwarunkowań politycznych w zakresie podejmowania 
zadań. Utworzona na wzór funduszu sołeckiego ustawa miałaby zobowiązać 
rady gmin do podejmowania co roku decyzji o wygospodarowaniu puli środ-
ków z budżetu jednostki do rozdysponowania w ramach procedury budżeto-
wej. Propozycja ta spotkała się jednak z nieufnością wielu włodarzy, gdyż wiąże 
to budżet obywatelski z koniecznością niejako wymuszonego rozwoju, ingeru-
jąc w jego naturalny charakter. Obawiano się także dodatkowych obciążeń dla 
budżetów poprzez rezerwowanie puli środków na określone zadania. 

Istnieje też inne wsparcie prawne procedury budżetu obywatelskiego, a mia-
nowicie zarządzenie wójta/burmistrza/prezydenta odwołujące się do cytowanej 
tu ustawy o samorządzie gminnym, do art. 33 oraz regulaminu organizacyjne-
go urzędu gminy83. W tym przypadku przepisy związane z budżetem partycy-
pacyjnym stają się częścią składową zarządzenia wydawanego przez organ wy-
konawczy (tj. kierownika urzędu) i nie są ograniczone zapisami dotyczącymi 
mechanizmu konsultacji z mieszkańcami.

Biorąc pod uwagę kontekst społeczny i przyglądając się niemieckim rozwią-
zaniom i pracy samorządów, należy stwierdzić, że są one zdominowane przez 

80  D. Sześciło, Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyj-
nych), dz. cyt.

81  A. Bluj, E. Stokłuska, Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla 
praktyków, Warszawa 2015, s. 15. 

82  Tamże.
83  Tamże, s. 16.
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ideę decentralizacji i aktywnego włączania obywateli w życie wspólnoty. Sens 
budowy oddolnej demokracji został zagwarantowany w Konstytucji w art. 28 II 
GG. W ramach regulacji prawnych należy zaznaczyć, że w większości niemie-
ckich gmin istnieje jedynie zobowiązanie do publicznego projektowania bu-
dżetu. Wyjątek stanowią Berlin i Nadrenia Północna-Westfalia, gdzie pojawiały 
się pierwsze podstawy prawne postępowania w sprawie budżetu. Berlińskie 
rozporządzenie dla wszystkich okręgów administracyjnych zawiera jak do-
tychczas najbardziej obszerne regulacje związane z uczestnictwem obywateli 
w budżecie84. Ustawa określa konieczność terminowego informowania miesz-
kańców o podstawach, celach i skutkach średnio- i długofalowych koncepcji 
rozwoju, w tym planowania budżetu, dodatkowo stwarza im też możliwość wy-
powiedzenia się na ten temat. Ustawa gminna w Nadrenii reguluje, iż obywatele 
mogą wnosić sprzeciw przeciwko projektom budżetowym85. Mimo stworzenia 
aktów prawnych w Berlinie i Nadrenii, w innych miejscach budżety obywa-
telskie działają na podstawie zasady dobrowolności. Oznacza to, iż entuzjazm 
oraz wspólne zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego i mieszkań-
ców stanowią ważne czynniki powodzenia realizacji budżetów. Na podstawie 
art. 28, poz. 2 konstytucji Republiki Federalnej Niemiec samorządy mogą au-
tonomicznie podejmować decyzje w sprawie wprowadzenia i projektowania 
budżetów obywatelskich. 

Przedstawione zagadnienia dotyczące zasad organizacji i funkcjonowania 
budżetów obywatelskich uwidaczniają pewne podobieństwa w obu krajach 
w zakresie traktowania budżetów w aspekcie prawa. Ale ujawnia się tu też sze-
reg wątpliwości praktycznych, wynikających z braku wprowadzenia przepisów 
ustawowych. Z pewnością dzięki decentracji zarządzania publicznego w Niem-
czech znacznie bardziej osłabiona jest rola organów władzy wykonawczej, 
a wzmocnione możliwości działania zwykłych obywateli w ramach formalnych 
i nieformalnych grup. W Polsce nie ma jeszcze tak wielu podmiotów, które 
łączy odpowiedzialność za wykonywanie określonych zadań w ramach sfery 
publicznej. Wydaje się jednak, że mimo regulacji co do sposobu organizacji 
budżetów trudno wysnuć wniosek, iż mają one znaczący wpływ na pobudzanie 
aktywności obywatelskiej, na udział we współrządzeniu i pozytywne wsparcie 
zainteresowania mieszkańców sprawami publicznymi, co jest naczelnym zało-
żeniem realizowanych budżetów. Zarówno polskie, jak i niemieckie budżety, 
rzec by można niemal na identycznie niskim poziomie, animują do zaangażo-
wania obywateli.

84  § 41 Abs. 2 Bezirksverwaltungsgesetz 2011, http://mdb-senatsverwaltungen-justiz-gesetz-
undverordnungsblatt2011-ausgabe_nr._30_v._29.11.2011_seite__589_bis_708-1.pdf(dostęp: 
15.01.2016).

85  § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id
=2320021205103438063#det352168 (dostęp: 24.03.2016).
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Kolejnym ważnym elementem procesu ewolucji budżetów obywatelskich są 
relacje strukturalne. W praktyce przejawiają się one różnymi formami współ-
pracy oraz pewnymi zależnościami, niemającymi jednak charakteru auto-
kratycznego. Nikt w nich więc arbitralnie nie podejmuje decyzji i nie jest od-
powiedzialny na przydzielanie określonych działań. Powiązania te mogą być 
skutkiem unormowań prawnych, albo też wynikać z istniejących związków jed-
nostek samorządu terytorialnego. Relacje strukturalne nabierają szczególnego 
znaczenia w fazie początkowej, na etapie kampanii informacyjno-edukacyjnej, 
jeszcze przed składaniem wniosków. W ich konsekwencji wspólnie określane są 
cele grupowe i czynności, które należy wykonać, aby je osiągnąć. 

Przyglądając się wybranym budżetom w Polsce, można zauważyć, że w Kę-
tach w celu umożliwienia obywatelom współdecydowania utworzono Gminny 
Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, czyniąc go odpowiedzialnym 
przede wszystkim za kwalifi kację zadań do głosowania. W skład Zespołu nomi-
nalnie weszli przedstawiciele różnych środowisk: od radnych przez społeczni-
ków po przedsiębiorców, co świadczy o jego dużym uspołecznieniu. W wyniku 
braku danych o personalnym składzie nie wiadomo jednak, w jakim stopniu to 
założenie zostało faktycznie zrealizowane. Funkcjonowanie Zespołu spotkało 
się z krytyką przedstawiciela strony społecznej, który zasygnalizował, że dzia-
łalność zespołu jest fi kcją, ponieważ formalnie nie został on powołany. Dlatego 
też do słabych stron budżetu obywatelskiego w Kętach z pewnością zaliczyć 
należy funkcjonowanie Gminnego Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatel-
skiego na 2016 rok. Poza pracą Zespołu należy zauważyć, że Kęty dobrze zreali-
zowały kampanię informacyjną. Posiadają funkcjonalną, specjalnie w tym celu 
utworzoną stronę internetową, która pozwala brać czynny udział w procedu-
rze i śledzić jej przebieg. Na na bieżąco aktualizowanej stronie zamieszczono 
regulamin, ofi cjalne wyniki, kontakt do osoby odpowiedzialnej za wdrożenie 
budżetu. Strona ta nie posiada jednak profi lu na portalach społecznościowych, 
co z pewnością przyczyniłoby się do popularyzacji samej idei. Profesjonalny 
profi l na portalu społecznościowym stwarza szansę na dotarcie do znacznie 
szerszego grona odbiorców. Raport z monitoringu nie pozwala stwierdzić, w ja-
kim stopniu budżet wpłynął na procesy aktywizacji społecznej. Można nato-
miast zauważyć, że mieszkańcy podejmowali różnorodne działania na rzecz 
promocji swych pomysłów, wykorzystując w tym celu portal społecznościowy 
lub strony internetowe wnioskodawców. Ponadto w ramach kampanii informa-
cyjnej przed uruchomieniem procedury budżetu Urząd Miasta zorganizował 
dwa spotkania, a na stronie internetowej tego Urzędu regularnie publikowano 
zapowiedzi o rozpoczęciu kolejnych etapów procedury, przypominano o upły-
wających terminach, przekazywano wyniki spotkań. W rzeczywistości niewiele 
jest jednak komunikatów na temat realizacji spotkań informacyjnych, trudno 
więc dokonać ich merytorycznej oceny. Do słabych stron budżetu w Kętach 
bez wątpienia zaliczyć należy: niedostatek działań edukujących i aktywizują-
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cych, brak wszechstronnej informacji o uzyskanych rezultatach oraz systemie 
wspierania potencjalnych wnioskodawców, co mogłoby sprzyjać poprawnemu 
przygotowaniu wniosku. 

W Krakowie kampania informacyjna rozpoczęła się dość późno (w lutym, 
podczas gdy już od początku marca należało składać gotowe projekty). Począt-
kiem było wyraziste wydarzenie w postaci organizacji tanecznego fl ash mobu. 
Akcja ta została zauważona przez media lokalne (artykuł w „Gazecie Krakow-
skiej”), jednak sami mieszkańcy nie włączyli się zanadto w wydarzenie. Jedno-
cześnie w ramach kampanii w przestrzeni publicznej utworzono punkty infor-
macyjne komunikujące mieszkańców o trwaniu procesu i warunkach udziału 
w nim. Ponadto posłużono się prasą lokalną („Gazeta Krakowska”, „Dziennik 
Polski”), internetem (interaktywne infografi ki, wykaz punktów głosowania, 
szczegóły głosowania internetowego, wykaz wniosków po weryfi kacji formal-
no-prawnej itp.), lokalną telewizją, ulotkami, radiem, plakatami, bilboardami, 
ekranami zamieszczonymi w komunikacji miejskiej. Niewykorzystanym po-
tencjałem był natomiast wciąż profi l Budżetu Obywatelskiego na Facebooku.

Analiza sytuacji w Niemczech pozwala dostrzec, iż kampania edukacyjna 
we Frankfurcie różniła się znacznie od tych przeprowadzonych w trakcie rea-
lizacji polskich budżetów. Ale co ważne, o wiele wcześniej rozpoczęły się dzia-
łania popularyzujące ideę. W 2011 roku pojawiały się pierwsze informacje na 
temat planowanego na rok 2013 wprowadzenia budżetu obywatelskiego w mie-
ście. Realizacji całego przedsięwzięcia towarzyszyły badania naukowe budżetu 
kierowane przez uniwersytet J.W. Goethego we Frankfurcie. Początkową fazę, 
tzw. informacyjną, przewidziano na sierpień–wrzesień 2011 roku, w tym okre-
sie zaplanowano spotkania informacyjne dotyczące podstaw funkcjonowania 
budżetów gminnych, sytuacji budżetowej miasta Frankfurtu oraz budżetu oby-
watelskiego miasta. Nie było tu takiej różnorodności działań, jak miało to miej-
sce w przypadku budżetów w Kętach i w Krakowie. Jeszcze inaczej kampania 
informacyjna przebiegała w Mülheim. Tu budżet realizowany był w systemie 
„Forum budżetowego online”, w którym mogli brać udział mieszkańcy mia-
sta, przedstawiając propozycje oszczędności, jakich można dokonać w ramach 
budżetu miasta. Ponadto mogli oni oceniać i komentować wszystkie zamiesz-
czone na platformie propozycje. Eberswalde zastosowało odmienną procedurę. 
Propozycje projektów można było tam składać przez cały rok do 30 czerwca 
i mogły one zostać przesłane drogą elektroniczną, poprzez specjalnie przygo-
towaną w tym celu stronę internetową, a także dotrzeć zwykłą drogą poczto-
wą lub zostać dostarczone bezpośrednio w godzinach wyznaczonych dyżurów 
w urzędzie. Ponad 70% projektów wpłynęło za pośrednictwem internetu. Koszt 
projektu nie mógł przekroczyć 15 tys. euro; umożliwiało to realizację możli-
wie wielu projektów. W regulaminie istniało zastrzeżenie, iż organizacja, która 
otrzymała środki z budżetu obywatelskiego, nie może się o nie starać ponownie 
w ciągu najbliższych trzech lat. Stwarzało to dodatkowe szanse innym podmio-
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tom na realizowanie idei na rzecz swojej wspólnoty i wykorzystywanie zasobów 
lokalnych. Szczegółowe zasady przebiegu budżetu obywatelskiego zostały opi-
sane w Statucie budżetu obywatelskiego miasta Eberswalde86. 

Relacje strukturalne w zaprezentowanych budżetach widocznie się różnią. 
Podczas gdy w Polsce wyraźnie kładzie się nacisk na nawiązanie możliwie wielu 
relacji z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi informowania, to w Niemczech 
działania te są relatywnie skromne. W niemieckich działaniach w coraz więk-
szym zakresie wykorzystywane są media elektroniczne, technologie informa-
tyczne oraz dostęp do internetu. Godne podkreślenia jest, iż bez nowoczesnych 
narzędzi komunikowania się i szerokiego dostępu do informacji trudno byłoby 
dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców i nawiązywać kontakty. Ukazane tu 
przykłady sygnalizują, że relacje strukturalne istnieją i wskazują, szczególnie 
w Polsce, na próbę budowania wspólnoty, podejmowania kooperacji. Jest to 
niezmiernie ważny wymiar ich obecności, konieczny do właściwego kreowania 
kontaktów między władzą a mieszkańcami. 

4. Proces jako strategia edukacyjnego postępowania

Przyjmując, iż proces stanowi ciąg uporządkowanych czynności, w wyniku 
których powstaje określony rezultat niosący ze sobą pewne wartości, autorka 
pragnie przyjrzeć się temu postępowaniu bliżej. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj 
pomiędzy czynnościami występują zależności przyczynowo-skutkowe powo-
dujące, iż skutki działań poprzedzających są równocześnie początkiem dzia-
łań następujących po nich. W tym kontekście należałoby podkreślić, że jedną 
z fundamentalnych dziedzin aktywności władz jest strategiczne planowanie 
rozwoju. Trzeba zaakcentować, iż decydenci samorządowi traktują budżet 
jako narzędzie „marketingu terytorialnego”87 zaspokajające bieżące potrzeby 
mieszkańców i zmierzające do poprawy warunków ich codziennego życia. Tym 
samym budżet staje się też popularnym instrumentem edukacji w dziedzinie 
samorządności. Specyfi ka partycypacji w ramach budżetu obywatelskiego na 
szczeblu samorządowym przejawia się zasadniczo w:

• samoidentyfi kacji przestrzennej, czyli względnie bliskiej terytorialnie 
więzi obywateli z miejscem zamieszkania/władzą,

• decyzyjności i poczuciu sprawstwa/współzależności, 
• dużej liczbie aktorów biorących udział w procesie decyzyjnym, który do-

konuje się na wielu poziomach.

86 https://eberswalde.de/fi leadmin/bereich-eberswalde/global/satzungen/Buergerhaushalt.
pdf (dostęp: 12.03.2016).

87  M. Poniatowicz, Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu 
fi nansów lokalnych, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 198, cz. 1, s. 183.
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Dokonując identyfi kacji procesów zachodzących podczas realizacji budże-
tów obywatelskich i przyglądając się zaangażowaniu mieszkańców w proce-
sy budżetowania, można wyróżnić zasadniczo trzy jego poziomy88. Pierwszy 
etap to zaangażowanie we wprowadzenie, realizację oraz promocję mechani-
zmu budżetu obywatelskiego. Tej fazie odpowiada uczestnictwo w zespołach 
tworzących rozwiązania, organizowanie spotkań, publikowanie materiałów 
o budżecie obywatelskim oraz zachęcenie do zaangażowania się innych miesz-
kańców. Ten etap jest niezwykle ważny dla właściwej realizacji całej procedury 
budżetu obywatelskiego i w związku z tym wymaga profesjonalizacji proce-
su upowszechniania informacji. W jego trakcie szerokie kręgi społeczeństwa 
winny zostać w rzetelny sposób poinformowane o zasadach realizacji budżetu 
obywatelskiego. Stanowi to warunek zainteresowania tą inicjatywą, a w kon-
sekwencji także aktywnego zaangażowania się w całą procedurę. W wyniku 
analizy uwarunkowań zrealizowanych budżetów obywatelskich wydaje się, że 
znaczenie tego etapu jest zauważalnie marginalizowane. Na poziomie tworze-
nia regulaminu budżetu często mieszkańcy nie są brani pod uwagę, i to sami 
urzędnicy przygotowują zasady i prezentują je obywatelom. W dotychczaso-
wym systemie propagowania informacji konieczne są innowacje i ulepszenia. 
Nie da się ukryć, że poziom dojrzałości wspólnot do partycypacji jest bardzo 
różny. Wiele samorządów nie dopuszcza społeczeństwa do współdecydowania 
o politykach publicznych. 

Drugi poziom dotyczy zaangażowania w przygotowywanie i składanie po-
mysłów do budżetu. Wymaga on przemyślenia pomysłu, sformułowania suge-
stii i postulatów, wypełnienia wniosku, a w wielu przypadkach również zachę-
cenia innych mieszkańców do wyrażenia poparcia dla danego przedsięwzięcia. 
Równie ważny jak poprzedni jest ten poziom, który wsparty przez władzę, sta-
nowi trzon budżetu obywatelskiego. Początki procesu angażowania obywateli 
są trudne, wzajemna komunikacja nie zawsze jest szczera i oparta na woli zro-
zumienia drugiej strony. Wspólne zaangażowanie obywateli w przygotowanie 
projektu buduje społeczności lokalne, wzmacniając ich kapitał, uczy rozpozna-
wania potrzeb współmieszkańców i dążenia do realizacji wspólnego dobra. 

Na przykładzie krakowskiego budżetu można dostrzec, że na tym poziomie 
przeprowadzone zostały dwa typy spotkań: ogólnomiejskie oraz dzielnicowe. 
Spotkania ogólnomiejskie prowadzone były przez specjalnie w tym celu powo-
łany zespół moderatorów. Składał się on z pięciu osób o wykształceniu socjo-
logicznym, szerokiej wiedzy na temat mechanizmu budżetu partycypacyjnego 
i doświadczeniu w przeprowadzaniu podobnego typu projektów. Spotkania 
dzielnicowe prowadzili wyłącznie radni. Cele obu typów spotkań były podobne 
– miały stać się przestrzenią deliberacji i konsultowania pomysłów pomiędzy 
mieszkańcami, a także źródłem informacji o zasadach zgłaszania wniosków. 
Spotkań ogólnomiejskich odbyło się 12, z czego 4 miały charakter informa-

88  D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet…, dz. cyt., s. 19–20.
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cyjno-konsultacyjny, a 8 było w formie warsztatów. W spotkaniach uczestni-
czyli także przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa 
i Miejskich Jednostek Organizacyjnych. W większości dzielnic odbyły się co 
najmniej 2 spotkania, czyli łącznie w dzielnicach zorganizowano 79 spotkań. 
Mankamentem wydaje się to, iż tylko połowicznie do animowania dyskusji 
włączono organizacje społeczne. Większość spotkań (zarówno dzielnicowych, 
jak i miejskich) odbyła się w instytucjach i placówkach publicznych, takich jak 
szkoły, siedziby rad dzielnic oraz domy kultury; tylko 8% spotkań miało miej-
sce poza instytucjami publicznymi. Oba typy spotkań cieszyły się stosunkowo 
małym zainteresowaniem mieszkańców. Wydaje się, że główne przyczyny wpły-
wające negatywnie na frekwencję to: niewystarczające poinformowanie miesz-
kańców o dacie i miejscu spotkania, słaba informacja o funkcji, jaką spotkanie 
miało pełnić, myląca nazwa (nazwa sugerowała nie dyskusję, lecz konsultacje). 
W wielu przypadkach nie udało się osiągnąć deliberacyjnego wymiaru spotkań. 
Mieszkańcy nie odbywali ze sobą dyskusji dotyczących potrzeb miasta, nie two-
rzyli też razem projektów działań. Wielu przyszło na spotkania z gotowymi już 
pomysłami lub wypełnionymi formularzami projektowymi i oczekiwało kon-
sultacji szczegółowych dotyczących przygotowanych wniosków. W ocenie mo-
deratorów wiele osób związanych było z instytucjami, byli to np. przedstawicie-
le bibliotek, placówek edukacyjnych (szkół i przedszkoli) szukający w budżecie 
możliwości zrealizowania działań uzupełniających realizację celów założonych. 
Nie byli oni zainteresowani diagnozowaniem potrzeb czy zawiązywaniem po-
rozumień o wspólnym działaniu z innymi mieszkańcami. Z analiz wynika, że 
spotkania dla wnioskodawców były najbardziej pomocne w zrozumieniu zasad 
i procedur budżetu, a w drugiej kolejności w dopracowaniu projektu. Zdecy-
dowanie mniej osób dostrzegło w nich możliwość zaprezentowania projektu 
mieszkańcom, nawiązania kontaktu z innymi wnioskodawcami czy opracowa-
nia projektu. Ale też 25% uczestników spotkania zgodziło się ze stwierdzeniem, 
że ułatwiło im ono opracowanie projektu, co sugeruje, że tkwi w nich pewien 
potencjał inspiracyjny. Jest on jednak wciąż w dużej mierze niewykorzystany. 
Być może dobrym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie spotkań diagnostycznych, 
deliberacyjnych i konsultacyjnych.

Ostatecznie w ramach krakowskiego budżetu zgłoszono 627 wniosków, 
z czego 457 miało charakter dzielnicowy (73%) i 170 ogólnomiejski (27%). Co 
ciekawe, w stosunku do zeszłorocznej edycji liczba wniosków dzielnicowych 
spadła o 9%, podczas gdy ogólnomiejskich wzrosła o 7 punktów procentowych. 
Trudno jednoznacznie określić przyczynę takiego stanu rzeczy. W sumie zło-
żonych zostało 4% mniej wniosków niż przed rokiem, a aktywność mieszkań-
ców była uzależniona od zamieszkiwanej przez nich dzielnicy. Można zauważyć 
prawidłowość, że tam, gdzie zorganizowano więcej spotkań, składano też więcej 
wniosków. Wśród nich ponad połowę wnioskodawców (52%) stanowiły osoby 
w wieku 25–44 lat, znacznie słabiej reprezentowani byli seniorzy (11%) oraz 
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osoby młodsze, do 24. roku życia (6%). Osoby zaangażowane w budżet były po-
nadprzeciętnie zainteresowane sprawami miasta, aktywne społecznie w ramach 
organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działających na rzecz miejsca 
zamieszkania. Posiadały więc doświadczenie w działaniach w sferze publicznej. 
Pamiętać należy, iż osoby angażujące się w proces partycypacyjny zazwyczaj 
napotykają wiele przeszkód; przyczyną tego może być szybkie zniechęcenie 
do partycypacji. W takich przypadkach zmiana nie jest trwała, a stare nawyki 
po jakimś czasie wracają. Przygotowanie wniosku przez zaangażowane osoby 
było zazwyczaj indywidualną aktywnością wnioskodawcy, a nie pracą grupową 
w odpowiedzi na potrzeby najbliższej okolicy. Jeśli ktoś podejmował koope-
racje, to najczęściej wykorzystywał posiadane już znajomości i kontakty i nie 
współpracował z nowymi osobami. Zaledwie 3–8% wnioskodawców podjęło 
kooperację z nowo poznanymi mieszkańcami.

Analizując sytuację w Kętach, autorka stwierdziła, że do edycji budżetu 
2016 złożono 48 propozycji zadań, czyli o 40% mniej niż w edycji poprzedniej. 
W głosowaniu wzięło udział prawie 5,5 tys. osób, to znaczy około 20% upraw-
nionych, co stanowi spadek o prawie 20% w stosunku do edycji poprzedniej. 
Według regulaminu budżetu, przy zgłaszaniu projektu istnieje konieczność 
uzyskania poparcia pod wnioskiem określonej liczby osób (minimum 15 osób) 
i uzasadnienia realizacji projektu, co wydaje się mieć wpływ na uspołecznienie 
pomysłu i zmusza potencjalnego projektodawcę do wykroczenia poza interes 
własny lub ograniczonego kręgu najbliższych osób. 

Dla porównania we Frankfurcie podczas realizacji budżetu obywatelskie-
go w 2013 roku już jesienią 2011 roku w internecie pojawiały się pierwsze in-
formacje na temat zbierania projektów obywatelskich. Mogły je składać osoby 
zamieszkujące miasto Frankfurt nad Menem, bez względu na wiek i obywatel-
stwo. Faza ta trwała przez okres dwóch miesięcy, od września do październi-
ka 2011 roku. Nie przewidziano żadnych preferencyjnych obszarów działań, 
w związku z tym propozycje mogły dotyczyć różnych obszarów budżetu, nie 
sformułowano również ograniczeń fi nansowych dotyczących wnioskowych 
projektów. Podstawową drogą komunikacji w sprawach budżetu stała się plat-
forma internetowa, na której zbierano, dokumentowano i poddawano analizie 
projekty. Nowe technologie stały się głównym elementem realizowanego bu-
dżetu i sposobem, który miał wprowadzić więcej ułatwień. Możliwe było jed-
nak także dostarczenie propozycji listownie, faksem lub telefonicznie, oferty 
te zostały następnie przez pracowników Urzędu Miasta umieszczone na elek-
tronicznej platformie. Łącznie w budżecie wzięło udział 2751 osób; złożono 
1328 propozycji projektów89. Korzystanie z mediów elektronicznych dotyczyło 
także budżetu w mniejszych miejscowościach, a mianowicie w Mülheim oraz 
Eberswalde. Aby złożyć projekt, propozycję zmian lub zamieścić komentarz 
dotyczący istniejących projektów w Mülheim, należało posiadać kompeten-

89  S. Hanmacher, Aus für den Bürgerhaushalt, „Frankfurter Rundschau”, 23.04.2013.
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cje medialne i dokonać rejestracji w internecie. Każda nowa propozycja była 
sprawdzana i następnie włączana do wykazu projektów, celem poddania jej ko-
mentarzom i krytyce innych użytkowników forum. Od momentu pojawienia 
się na forum użytkownicy mieli sześć tygodni, aby przedyskutować, ewentual-
nie zakwestionować i ocenić zaproponowany projekt. Możliwe było także pro-
wadzenie otwartych dyskusji z innymi zarejestrowanymi na portalu osobami. 
W Eberswalde mieszkańcy także składali swoje propozycje za pośrednictwem 
internetu; w 2016 roku złożono 57 projektów. Wszelkie informacje na temat 
budżetu mieszkańcy mogli uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta. Nie były 
organizowane w tym celu specjalne spotkania władz samorządowych z miesz-
kańcami. 

Tak w Polsce, jak i w Niemczech istotną rolę w fazie lokalnego zaangażo-
wania w przygotowanie i składanie projektów do budżetu odegrali urzędni-
cy. W przypadku polskich budżetów, uczestniczyli oni w organizacji spotkań, 
w Niemczech nadzorowali prawidłowość i skuteczność funkcjonowania proce-
dury poprzez media elektroniczne. Partycypacja w budżetach na terenie Polski 
różni się zasadniczo od tej w Niemczech. Podczas gdy w warunkach polskich 
zorganizowano spotkania, warsztaty i fora publiczne, tworząc szansę na dialog 
obywatelski, w Niemczech ograniczano się najczęściej do działań na platfor-
mach internetowych. Co prawda stworzono tam mieszkańcom możliwość kon-
taktu z urzędnikami, trudno jednak stwierdzić, w jakim zakresie wsparcie to 
okazało się pomocne w gąszczu skomplikowanych biurokratycznych procedur. 
Doradztwo na etapie składania projektów pozwalało już wtedy zweryfi kować 
wiele błędów w zgłaszanych inicjatywach. A wykorzystanie platformy interne-
towej opiera się na zmniejszeniu bezpośrednich kontaktów i niweluje możli-
wość wspólnego zaangażowania obywateli w przygotowanie projektu, w konse-
kwencji nie buduje więzi i zaufania w społecznościach lokalnych. 

Trzeci poziom to aktywność mieszkańców w procesie wyboru rozwiązań 
przeznaczonych do realizacji spośród pomysłów zgłoszonych przez inne osoby 
oraz zaangażowanie w proces społecznej kontroli realizacji budżetu. Trzeci etap 
w implementacji polskich budżetów jest najbardziej zauważalny dla szerokiej 
opinii publicznej. Nie jest on jednak najważniejszy; tutaj obywatele, na zasadzie 
plebiscytu, wybierają najbardziej atrakcyjne propozycje, które przyczynić się 
mają do poprawy warunków ich życia. 

W Krakowie głosowanie trwało 9 dni, a odbywało się przez portal interneto-
wy oraz w 121 punktach głosowania znajdujących się na terenie miasta. W pod-
danej analizie edycji uczestniczyło ponad 48 tys. osób, niecałe 8% uprawionych 
do głosowania, czyli o 2 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej. Mimo iż 
procedura głosowania została uproszczona (można było oddać 3 głosy na pro-
jekty dzielnicowe i 3 głosy na projekty ogólnomiejskie, czyli łącznie 6, a nie 10 
jak w poprzedniej turze), nie miało to wpływu na zwiększenie liczby zebranych 
głosów. Największą grupę głosujących stanowiły osoby młode, w wieku od 23 
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do 38 lat. Czynnikiem, który mógł wpłynąć na strukturę wieku głosujących, 
była dostępność głosowania – ta z pewnością była większa u osób młodszych, 
które bez problemu odnalazły się w głosowaniu internetowym. Głosy oddane 
poza internetem stanowiły mniejszość, było ich 24%. Podobnie jak w Krakowie, 
również w Kętach dla ułatwienia mieszkańcom wyboru na terenie gminy utwo-
rzono gęstą liczbę punktów do głosowania, co wydaje się wyrównywać szanse 
różnym kategoriom uczestników i nie marginalizuje żadnej z nich. Do słabych 
stron budżetu w Kętach zaliczyć można fakt, iż realizacja procedury budże-
towej jest bliższa plebiscytowi niż idei deliberacji. Uwidacznia się w niej brak 
elementów deliberacji i uzgadniania priorytetów przez społeczności lokalne, 
a także słabe włączenie Rady Miejskiej i radnych w ten proces. Przyczyna leżeć 
może w zbyt małej wiedzy zarówno po stronie władzy publicznej, jak i po stro-
nie obywateli. 

Niemieckie przypadki ukazują, iż ostatecznie najlepiej ocenione projek-
ty znalazły się w kolejnej fazie procedury i zostały poddane dogłębnej ocenie 
technicznej, dokonanej przez pracowników administracji, w odniesieniu do 
rzeczywistych kosztów realizacji przedsięwziąć (Frankfurt). Najwyżej zaopi-
niowane projekty zostały przedyskutowane w grupach obywateli podczas war-
sztatów i przedstawione w postaci listy propozycji uznanych za priorytetowe. 
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszano w sposób losowy, przy czym za-
sadnicze znaczenie miało zameldowanie na terenie miasta Frankfurt nad Me-
nem. Prowadzenie i moderowanie warsztatów spoczywało w rękach urzędni-
ków administracji publicznej zatrudnionych w wydziale odpowiedzianym za 
fi nanse publiczne. Ostatecznie mieszkańcy Frankfurtu dostarczyli propozycje, 
które zostały umieszczone wraz z opinią ekspertów na temat możliwości ich 
wdrożenia i fi nansowania, a w rezultacie poddane głosowaniu przez członków 
Rady Miejskiej. Nieco inna procedura obowiązywała w Mülheim tam spośród 
podanych do publicznej wiadomości przez mieszkańców propozycji te możli-
we do realizacji zostały zgłaszone do odpowiedniej jednostki w urzędzie. Tam 
demokratycznie wybrani przedstawiciele obywateli mieli możliwość bliższej 
analizy i podjęcia decyzji, czy winny one ostatecznie trafi ć na posiedzenie Rady 
Miasta. Radni zadecydowali o przyjęciu bądź też odrzuceniu wniosku, a oby-
watele w ramach „Forum online” zostali poinformowani o podjęciu ostatecznej 
decyzji. Odmienną procedurę głosowania prezentuje Eberswalde. Weryfi kacja 
projektów następuje w ramach odpowiedniego departamentu w Urzędzie Mia-
sta, który sprawdza wymogi formalne wpływających wniosków. Warunkiem 
dopuszczenia do weryfi kacji jest zgodność z kryteriami. Ostatecznego wyboru 
projektów, które będą realizowane w ramach budżetu, dokonuje się na podsta-
wie głosów oddanych przez mieszkańców. Każda osoba, która ukończyła 14. 
rok życia, jest uprawniona do udziału w bezpośrednim i powszechnym głoso-
waniu, otrzymując do dyspozycji 5 głosów (w postaci talarów), które można 
oddać (wrzucać do określonej urny, każdy projekt to jedna urna) na konkretne 
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projekty. W sumie ponad 1000 osób wzięło udział w głosowaniu. Zrealizowano 
projekty, które otrzymały największą liczbę głosów. Głosowanie odbywało się 
w określonym wcześniej w harmonogramie dniu (najczęściej sobota) w godzi-
nach 8.00–18.00 w ramach imprezy masowej, a jego wynik był wiążący. Warto 
podkreślić, iż w Eberswalde zrezygnowano z procedury realizacji budżetu oby-
watelskiego przy wykorzystaniu nowych technologii i internetu, kładąc w ten 
sposób nacisk na znaczenie wspólnotowości. Projekty były realizowane w za-
leżności od uzyskanych głosów do momentu wyczerpania środków fi nanso-
wych przeznaczonych na ten cel. 

Często opisywany tutaj poziom trzeci równoznaczny jest z realizacją proce-
dury głosowania na projekty zaproponowane przez bliżej nieznane osoby. Uwi-
dacznia się w nich brak głębszej refl eksji, a procesy związane z uczeniem się są 
słabiej zauważalne. Taka sytuacja często ma miejsce podczas głosowania online. 
Chociaż również tutaj dostrzec można proces edukacyjny (kreacyjny) związa-
ny z wyborem odpowiednich propozycji. Wśród przytoczonych przypadków 
szczególny wymiar zaangażowania pojawia się w Eberswalde, gdzie mieszkańcy 
wieńczą budżet wspólnym spotkaniem członków społeczności lokalnej. Stwa-
rza to szansę na pogłębianie kontaktów społecznych, budowanie i utrwalanie 
więzi, poczucia identyfi kacji ze środowiskiem lokalnym. Każdy z poziomów 
zaangażowania obywatelskiego w proces budżetowania wymaga nieco innego 
czynnego udziału oraz wysiłku obywatelskiego; dwa pierwsze wiążą się ze zdo-
bywaniem kompetencji w różnych wymiarach. Autorka zdecydowanie zgadza 
się z tezą, że budżet partycypacyjny wyraźnie pokazuje konkretne możliwości 
stworzenia przestrzeni decyzyjnej dla zwykłych obywateli, którzy okazują się 
zdolni do zarządzania zasobami publicznymi90. Taką możliwość w sferze pub-
licznej należy jednak wcześniej dobrze zaaranżować. 

Podejście procesowe opiera się na założeniu, że należy optymalizować dzia-
łania w odniesieniu do procesów, celem przyczynienia się do wzrostu ich efek-
tywności. Usprawnienie działania wiąże się w tym przypadku z pojęciem lokal-
nego zaangażowania obywatelskiego. Korzystając z rozważań Marthy Nussbaum 
na temat zaangażowania obywatelskiego, do których autorka odwoływała się we 
wcześniejszych rozdziałach, i dokonując w nich pewnych modernizacji, można 
stwierdzić, że cechy charakteryzujące lokalne zaangażowanie obywatelskie to:

• krytyczne nastawienie do życia i doświadczania własnego potencjału,
• rozumienie innych oraz ich predyspozycji, 
• zdolność stawiania się w sytuacji innych osób,
• rozumienie dziejących się spraw oraz konsekwencji jednostkowych 

i zbiorowych wyborów.
Analizując w ten sposób lokalne zaangażowanie obywatelskie, można stwier-

dzić, że dyspozycje te można zdobyć bądź też wzmocnić je w ramach party-
cypacji w procesach związanych z budżetem obywatelskim. Biorąc jednak pod 

90  R. Górski, Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007, s. 138.
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uwagę fakt, iż poziom zaangażowania w budżet obywatelski jest niski, rozwijanie 
tych cech dotyczy na razie małej części mieszkańców. Niemniej ma to wpływ 
na kształtowanie się więzi oraz form życia społecznego, i w konsekwencji na 
integrację wspólnoty lokalnej. Budżet obywatelski ma więc znaczenie wspólno-
totwórcze. Stwarza także szanse na współzarządzanie sferą publiczną. 

Nie można zapominać, że kształt sektora obywatelskiego jest podstawą de-
mokracji, pełni on bowiem szereg istotnych funkcji, m.in. aranżuje do uczestni-
ctwa w procesach przygotowywania, konsultacji i realizacji decyzji publicznych 
oraz do samodzielnego zagospodarowywania w obrębie życia społecznego. 
W sferze społecznej obywatelom w Polsce wyraźnie brakuje wiary w rzetelność 
życia publicznego, co wpływa na poziom i jakość ich zaangażowania w działa-
nia społeczne. Ponadto instytucje polityczne, mimo że wyalienowane ze spo-
łeczeństwa i cieszące się znikomym zaufaniem społecznym, także wywierają 
wpływ na uczestnictwo obywateli w budżetowaniu. Dodatkowym aspektem jest 
jakość życia, która wpływa na partycypację obywatelską. Należy podkreślić, iż 
partycypacja mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nie przyjmuje 
charakteru homogenicznego, ponieważ jej konkretny kształt i struktura zawsze 
są uwarunkowane zróżnicowaną sytuacją społeczno-polityczną i ekonomiczną 
danej przestrzeni lokalnej. 

Istotnym aspektem budżetu obywatelskiego jest więc jego silny charakter 
edukacyjny, pozwalający traktować wszystkich jako pełnoprawnych uczestni-
ków i równorzędnych partnerów w procesach decyzyjnych. „Nie chodzi tu tyl-
ko o pomaganie mieszkańcom w przygotowywaniu propozycji inwestycyjnych, 
ale o stworzenie przestrzeni, w ramach której mieszkańcy i urzędnicy nie tylko 
mogą współdecydować, ale też uczą się od siebie nawzajem, jak funkcjonuje 
miasto i jakie są jego potrzeby. Uczestnicy powinni w ramach budżetu partycy-
pacyjnego zdobywać umiejętności i wiedzę dotyczącą zarządzania miastem, tak 
by stawali się za nie współodpowiedzialni”91. Do tej pory zarządzanie miastem 
kojarzyło się z wyłączną odpowiedzialnością władz samorządowych i rady mia-
sta; budżet zmienia tę sytuację, pozwalając decydować o kierunkach rozwoju 
i sposobach osiągania wytyczonych celów także zwykłym obywatelom. Staje się 
on realnym instrumentem współdecydowania urzeczywistniającym ideę party-
cypacji obywatelskiej. Cyklicznie realizowany budżet pozwoliłby obywatelom 
na zyskanie możliwości oceny i wprowadzania koniecznych zmian w proce-
durach, a równocześnie stworzyłby szansę na obserwację rezultatów ich pracy. 

„Kształtowanie i aktualizowanie postaw obywatelskich wymaga osobistego 
doświadczania wielowymiarowych relacji społecznych, w których powinności 
i obowiązki tworzą sieć wzajemnych zobowiązań członków grupy”92. Realizu-

91  W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013, s. 23.
92  M. Czerepaniak-Walczak, Zaangażowanie w szkole – szkoła zaangażowana. O możliwościach 

i utrudnieniach demokratycznego uczestniczenia uczniów w sferze publicznej, „Studia Edukacyjne” 
2012, nr 22, s. 140.
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je się to w dużym stopniu w osobistym zaangażowaniu w różne sfery lokal-
nego życia społecznego. Partycypacja społeczna absorbuje bowiem nie tylko 
ludzkie poznanie i intelekt, ale i emocje, dając poczucie wpływu na otaczającą 
rzeczywistość i podstawę rozwijania lokalnego zaangażowania obywatelskiego. 
Współcześnie coraz większe znaczenie mają sposoby bezpośrednio angażują-
ce obywateli w procesy planowania i w publiczny proces decyzyjny w sferze 
publicznej. Budżet należy do takich: zajmuje ich uwagę, czas własny i wysiłek 
w tworzenie czegoś, z czego w przyszłości sami będą mogli korzystać. Obywa-
tele wyrażają swoje opinie oraz proponują i projektują zmiany.

Budżet, jako nowa inicjatywa współpracy obywateli z administracją publicz-
ną, stwarza ogromne możliwości rozwoju społeczno-moralnego jego uczestni-
ków, dlatego też sprawami ważnymi są uczestnictwo i sposób działania władz 
publicznych. Celem budżetu jest stworzenie przestrzeni, w której współpraca 
i dialog stają się możliwe, przestrzeni, która ma charakter inkluzywny, tzn. 
włączający mieszkańców do debaty publicznej nastawionej na trwałą zmianę. 
Warto podkreślić, że budżet obywatelski, ze względu na swoją naturę, może 
kształtować wśród jednostek poczucie własnej podmiotowości i wpływu na 
sprawy publiczne. Ponadto daje możliwości wywierania presji na rządzących 
w sprawach, które są ważne dla określonej grupy społecznej. Budżet może stać 
się efektywną drogą dochodzenia do bardziej satysfakcjonujących rozwiązań 
w różnych sprawach istotnych dla społeczności lokalnych. 

Budżet obywatelski w polskiej praktyce od początku uważany był za istot-
ne narzędzie bezpośredniego wpływu obywateli na życie publiczne, dlatego 
też wdrażanie go zaczęło postępować lawinowo. W praktyce w krajach o roz-
winiętych demokracjach, w rządzeniu i zarządzaniu sprawami publicznymi 
ewaluowały rozmaite formy inkluzji obywateli. Odwoływały się one do dialo-
gu obywatelskiego i mechanizmu kolektywnego podejmowania decyzji, czyli 
prowadzenia dyskusji z obywatelami, oraz społecznej partycypacji. W Polsce 
budżet obywatelski wśród wielu form współzarządzania zajmuje pozycję wyjąt-
kową. Warto pamiętać, że dzięki współpracy władz i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego rządy uzyskują lepszą wiedzę o potrzebach i problemach spo-
łecznych oraz większą aprobatę swoich zamierzeń. 

Zainteresowanie procedurą budżetową i jej monitoringiem przyczyniało 
się do realizacji projektu „Skontroluj, jak działa budżet obywatelski w twojej 
gminie”, którego celem było wypracowanie i przetestowanie metod i narzędzi 
monitorowania w samorządach na szczeblu lokalnym. Etap pilotażowy projek-
tu został zrealizowany jesienią 2014 roku w sześciu gminach województwa ślą-
skiego, natomiast etap badania właściwego od marca do końca roku 2015 roku 
w 6 gminach z etapu pilotażowego i 12 dodatkowych z terenu 9 województw93. 
Wnioski z badań wskazują, iż budżet obywatelski, mimo że bardzo modny, 
w polskiej rzeczywistości bywa często procedurą administracyjną, a nie auten-

93  Skontroluj…, dz. cyt., s. 5.
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tycznym procesem partycypacji. Ponadto procedury budżetu niejednokrotnie 
„mają charakter rywalizacyjny i premiują jednostkową kreatywność kosztem 
deliberacji i wspólnotowości”94. Różne formy deliberacji na poziomie społecz-
ności lokalnych stosowane są raczej sporadycznie. 

Wydaje się, że budżet obywatelski, jako następstwo procesów decentrali-
zacji państwa, przyczynia się do niwelacji niedorozwoju mechanizmów spo-
łecznej partycypacji i demokratyzacji istotnych sfer życia publicznego. Stwa-
rza zaangażowanym obywatelom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu 
publicznym. Kształtowanie opinii publicznej umożliwia natomiast poszerzanie 
kompetencji obywateli, a poprzez to sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywa-
telskiego i wzmocnieniu demokracji deliberacyjnej. 

5. Społeczne implikacje zastosowania budżetu

Poczynione tu rozważania nie pozwalają podać w wątpliwość prawidłowości, iż 
budżety partycypacyjne uczą samorządności i obywatelskości. Krok po kroku 
stają się pierwszoplanowym narzędziem wpływu mieszkańców na podejmowa-
nie decyzji fi nansowych. Pomagają nie tylko w kształtowaniu postaw obywatel-
skich, lecz pobudzają do refl eksji nad tym, czym jest dobro wspólne i zaanga-
żowanie na rzecz wspólnoty lokalnej95. Poprzez zaangażowanie obywatele uczą 
się, w konkretnych sytuacjach, znaczenia demokratycznych procesów i wagi 
własnego głosu. Możliwość realnego uczestnictwa wspiera też zainteresowanie 
sprawami publicznymi. Nie można zapominać, że budżety obywatelskie zwięk-
szają jakość poprzez aktywne społeczeństwo. 

W tym kontekście pojawiają się pewne pytania i dylematy. Mimo iż budżet 
stwarza wszystkim obywatelom jednakową możliwość zaangażowania, nie każ-
dy z niej korzysta. Widoczny jest brak równowagi; generalnie rzadziej angażują 
się kobiety, najczęściej zaś uczestniczą w nich mężczyźni. Jeśli idzie o wiek, to 
najczęściej realizują go osoby w przedziale wiekowym od 36 do 65 lat, co po-
woduje, że budżet nie jest reprezentatywny dla pokolenia ludzi pracujących za-
wodowo96. Pojawia się pytanie, czy powinien taki być? Oczywiście trzeba zmie-
rzać do tego, aby każdy miał szansę współuczestniczenia w nim, pamiętając 
jednocześnie, że udział taki wymaga kompetencji, a zdobycie ich jest możliwe 
także poprzez samą partycypację w budżecie. Wiele budżetów obywatelskich 
w swoich celach zakłada maksymalną reprezentatywność mieszkańców. Istot-
ne jest bowiem, aby w ramach budżetu zostały usłyszane głosy grup najsłab-

94  Tamże. 
95  Por. K. Tadeusiak-Jeznach, M. Szarnowicz-Kusz, M. Studzińska, Młodzież i budżet 

partycypacyjny, Warszawa 2016, s. 12.
96  A. Günther, Der Bürgerhaushalt, dz. cyt., s. 99 i nast.
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szych i marginalizowanych, których interesy są słabo ujawniane w polityce na 
szczeblu lokalnym. Ważne jest jednak, aby uświadamiać sobie wielość potrzeb, 
interesów i animować mieszkańców do szacunku dla odmiennych racji i nawią-
zywania współpracy. Inny istotny aspekt to ogólna niska liczba mieszkańców 
uczestniczących w budżecie97. Na tym tle pojawia się argument, iż budżet może 
powodować wysokie koszty i wykorzystywać zasoby, których nakłady nie mają 
szansy na zwrot. Początkowy niski poziom aktywności obywatelskiej, oparty 
na małym doświadczeniu, ma szansę na zwiększenie potencjału w kolejnych 
edycjach. 

Analizując położenie niemieckich budżetów, można dostrzec, że mimo 
wielu pozytywnych rozwiązań, jakie udało się zaszczepić w sferze publicznej 
dzięki budżetowi obywatelskiemu, jego realizacja napotyka liczne przeszkody. 
Urzeczywistnienie budżetów jako narzędzi demokracji bezpośredniej to dzia-
łanie powiązane z wieloma aspektami funkcjonowania jednostek samorządu 
terytorialnego oraz środowiska lokalnego, a dokładniej pewnego specyfi czne-
go rodzaju wspólnoty. Jednym z fundamentalnych problemów jest zapewnie-
nie odpowiednich zasobów fi nansowych. Zbyt małe środki w ramach budże-
tu gmin na realizację propozycji obywatelskich skutkują często niemożnością 
urzeczywistnienia przedsięwzięć lub wręcz z góry skazują budżet obywatelski 
na niepowodzenie98. Taka sytuacja dotyczy nie tylko Niemiec; z podobnymi 
praktykami można się spotkać także w Polsce. Dlatego też w społecznościach, 
które zamierzają zrealizować budżet partycypacyjny, należałoby zaplanować 
osobny budżet, nawet jeśli miałby on być mały, w celu umożliwienia spełniania 
intencji mieszkańców. 

Ponadto niektórzy uważają, że budżety są zbyt złożone i skomplikowane, 
aby realizować i omawiać je z obywatelami99. W związku z tym nie dociera-
ją one do pewnych grup społecznych lub całkowicie je marginalizują, i w ten 
sposób forują inne bardziej aktywne grupy, które już i tak zainteresowane są 
tym, co dzieje się na poziomie gminy, i włączone już w procesy partycypacji 
na różnych poziomach. Zwracając uwagę na przyczyny słabej partycypacji 
obywatelskiej, wskazać należy m.in. na niską wiedzę i umiejętności obywateli 
w obszarze spraw budżetowych, co utrudnia podejmowanie właściwych de-
cyzji. Świadczy to o defi cytach w kompetencjach, których źródeł upatrywać 
można m.in. w procesie edukacji. Innym przykładem jest udział mieszkańców 
w procesie jedynie w charakterze konsultantów, których decyzje nie muszą być 

97  K. Masser, Bürgerhaushalte in der Diskussion. Bürgerhaushalte aus Sicht der Kritiker, http://www.
buergerhaushalt.org/de/article/b%C3%BCrgerhaushalte-aus-sicht-der-kritiker (dostęp: 21.03.2016).

98  Por. R. Sandbichler, F. Siebeck, Frischer Wind in den Kommunen, FAZ-net 2010, http://
www.faz.net/aktuell/wirtschaft /wirtschaft spolitik/wirtschaft -anders-denken-3-frischer-wind-in-
den-kommunen-11040334.html (dostęp: 29.03.2016).

99  G. Schwarting, Der Bürgerhaushalt – Einführung muss durchdacht sein (cz. II), Mainz 2011, http://
www.buergerhaushalt.org/de/article/b%C3%BCrgerhaushalt-%E2%80%93-einf%C3%BChrung-
muss-durchdacht-sein (dostęp: 29.03.2016).
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brane pod uwagę przez władze publiczne. Wyłączne opiniowanie działań, bez 
przejawiania inicjatywy własnej, uznać można za pasywną formę uczestnictwa 
w działaniach sfery publicznej.

W Polsce ważne wydaje się ciągłe poszerzanie roli społeczności lokalnych 
w procedurze budżetowania oraz zwiększanie kwoty podlegającej uzgadnianiu 
i rozdysponowaniu wspólnie z mieszkańcami. Co prawda wysokość budżetu 
obywatelskiego nie jest najistotniejszym elementem jego sukcesu, niemniej 
stopniowe zwiększanie udziału środków przeznaczonych na niego w ogólnych 
fi nansach gminy powoduje, iż nabiera on charakteru poważnego i ofensywne-
go przedsięwzięcia. W przeciwnym razie, dotycząc bardzo symbolicznej części 
wydatków budżetowych ogółem, budżet ma marginalne znaczenie. Warto też 
dodać, że podjęcie decyzji o „przeznaczeniu na budżet obywatelski kwoty więk-
szej, z jednej strony, może stanowić wyraz zaufania do mieszkańców, z drugiej –
wymaga, aby budżet obywatelski był szczególnie dobrze zaplanowany, miesz-
kańcy należycie poinformowani, cały proces przejrzysty i obliczony na wiele lat 
z możliwością korygowania przyjętych założeń”100. Oczywiście sumę tę należy 
zwiększać stosownie do poziomu zainteresowania obywateli i możliwości gmi-
ny. Badania przeprowadzone w pierwszej połowie 2015 roku przez Biuro Ana-
liz Sejmowych wskazują, iż w okresie od 2013 do 2015 corocznie zwiększała się 
pula środków na inwestycje bezpośrednio konsultowane przez społeczeństwo, 
w tym wzrostowi uległy także kwoty jednostkowe budżetów101. Mimo tego 
środki asygnowane na budżet obywatelski są relatywnie niskie w stosunku do 
ogólnej kwoty budżetu jednostek samorządowych. Informacje o tym zamiesz-
czono w Tabeli 9. 

Tabela 9. Budżety, o których zadecydowali mieszkańcy w 2015 roku

Miasto/gmina Kwota przeznaczona na BO % całego budżetu 

Warszawa 26,2 mln zł 0,2%

Kraków 4,5 mln zł 0,11%

Kęty 3,4 mln zł 3,96%

Łódź 40 mln zł 1,02%

Katowice 10 mln zł 0,55%

Poznań 10 mln zł 0,35%

Źródło: opracowanie własne.

100  D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet…, dz. cyt., s. 6.
101  M. Korolewska, K. Marchewka-Bartkowiak, Budżet obywatelski jako przejaw aktywności 

społecznej – analiza doświadczeń na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, „Studia BAS” 
2015, nr 4 (44), s. 129.
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Największy udział budżetu obywatelskiego w stosunku do budżetu miasta 
ogółem zaobserwować można w Kętach, małym mieście leżącym w południo-
wej części Kotliny Oświęcimsko-Raciborskiej. Jednak w większości miejsco-
wości budżet obywatelski w stosunku do ogólnego budżetu nie przekraczał 
1% (z wyjątkiem Łodzi, 1,2%), z czego w większości był mniejszy niż 0,5%. 
W Polsce realne środki fi nansowe z całkowitego budżetu, przeznaczone do roz-
dysponowania przez mieszkańców, wynosiły w roku budżetowym 2013/14 od 
0,002% do 3,403%102. Można przyznać, że są to stosunkowo niewielkie pienią-
dze na realizację obywatelskich przedsięwzięć, jednakże da się też zauważyć, że 
mimo to prowadzą one do aktywizacji mieszkańców, którzy zyskują poczucie, 
iż mają realny wpływ na kształtowanie własnego środowiska lokalnego poprzez 
współdecydowania o dystrybucji określonej puli środków publicznych. W ten 
sposób obywatelom przywrócono możliwość współdecydowania o znaczących 
dla nich sprawach, kreowania wspólnego dobra, tworzenia nowych idei i bez-
pośredniego poprawiania jakości swojego życia. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet obywatelski ma sens, jeśli wy-
brane podczas głosowania projekty zostają potraktowane poważnie, tzn. zo-
staną rozpoczęte i zrealizowane. Tymczasem zdarzają się sytuacje, w których 
wykonanie zadań odracza się na kolejne lata lub pieniądze z budżetu obywa-
telskiego zostają rozdysponowane na inne cele. Radni, przesuwając fundusze 
na następne lata, nie animują jednocześnie urzędników do realizacji bieżących 
projektów. Takie działania demobilizują, prowadzą do utraty zaufania dla tej 
inicjatywy, pozbawiają wiary w sens partycypacji oraz niszczą ideę budżetu 
obywatelskiego. Pokazują jednocześnie, że władze samorządowe nie są gotowe 
do dzielenia się władzą, mimo że mieszkańcy biorą odpowiedzialność za roz-
wiązywanie problemów społecznych i zarządzanie przestrzenią gminną. 

Przyglądając się projektom wdrażanym w ramach budżetu obywatelskiego, 
można zauważyć, że wiele z tych zadań powinno być realizowanych zwycza-
jowo przez samorząd terytorialny (gminy, powiaty), ponieważ leżą w ramach 
jego kompetencji. Należą do nich działania na rzecz poprawy infrastruktury 
szkolnej, przedszkolnej, żłobkowej (rozbudowa i remont placówek), ulepszania 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej czy remontu stanu dróg samorządowych. 
Zadania te są jednak często projektami zgłaszanymi przez samych mieszkań-
ców, którzy pragną poprawy jakości w przestrzeni lokalnej. 

Bez wątpienia budżet obywatelski jest procesem wymagającym dużego za-
angażowania emocjonalnego, poświęcenia sporej ilości czasu, energii, wytrwa-
łości oraz wielu wyrzeczeń, szczególnie w początkowych latach jego wdrażania 
i funkcjonowania, ale opłaca się to ze względów wychowawczych i rozwojo-
wych uczestników. Procedura budżetu obywatelskiego w pierwszym okresie 
jego wdrażania w poszczególnych samorządach wyraźnie ewoluuje w kierunku 

102  W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja. Instytut Obywatelski, Warszawa 2014, 
s. 44 i nast.
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poprawy efektywności. Władze starają się dostosować ją do własnej sytuacji lo-
kalnej. Jest to bardzo niewdzięczna praca, nie przynosi bowiem szybkich i wy-
miernych rezultatów, często oczekiwanych przez pracowników administracji 
publicznej. W pierwszej kolejności potrzebne jest więc uświadomienie sobie, 
iż jego sukces zależy od wzajemnego zaufania pomiędzy obywatelami a przed-
stawicielami lokalnej władzy i urzędów103. A celem działań winno być wzmac-
nianie i budowanie lokalnych więzi, a w konsekwencji szersze zainteresowanie 
mieszkańców sprawami lokalnej społeczności. Budowanie kapitału społeczne-
go i wytwarzanie pewnych postaw obywatelskich to długi proces. 

Partycypacja społeczna w budżecie obywatelskim jest celowa i efektyw-
na o tyle, o ile ma charakter dwustronny i może wywierać zauważalny przez 
uczestniczących w niej obywateli wpływ na decyzje władz publicznych104. 
Warto podkreślić, że w polskich warunkach w ostatnich latach nadal wzrasta 
ranga budżetu obywatelskiego. Jego rosnąca popularność wynika m.in. z fak-
tu, iż coraz większe znaczenie zyskują nieformalne ruchy społeczne, których 
celem jest zwiększenie wpływu mieszkańców na decyzje podejmowane przez 
władze lokalne. Łączy się to ze wzrostem znaczenia koncepcji współrządzenia 
publicznego (Public Governance) jako tendencji w reformowaniu administracji 
publicznej. Obywatele coraz chętniej chcą brać udział w zarządzeniu i decy-
dowaniu, na co są wydawane fi nanse publiczne, tworząc w ten sposób nową 
fazę polskiej samorządności. Ponadto dający się w Polsce dostrzec zwiększający 
się poziom frustracji społecznej przekłada się na próby władz samorządowych 
zmierzające do łagodzenia nastojów obywateli; w tym celu władze często uży-
wają budżetu obywatelskiego. Poza tym zainteresowanie budżetem może wią-
zać się też z modą, w której zaobserwować można pozytywne zjawisko – pobu-
dzania aktywności mieszkańców do działań na rzecz własnego środowiska. Jest 
to także dowód na to, iż mechanizmy demokracji przedstawicielskiej przestają 
spełniać oczekiwania obywateli. Sam proces daje możliwość poznania potrzeb 
lokalnej społeczności, a zgłoszone projekty wskazują samorządom kierunek, 
w jakim powinny zmierzać. Budżet obywatelski ma więc niewątpliwie bardzo 
dobry wpływ na rozwój zaangażowania obywatelskiego oraz debaty publicznej, 
zwłaszcza w kontekście spraw lokalnych. 

103  Por. Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, dz. cyt., s. 23.
104  Por. R. Skrzypiec, D. Długosz, Budżet gminy bez tajemnic, Warszawa 2007, s. 41.



Zakończenie 

Edukacja obywatelska dorosłych w ujęciu modelowym

Nigdy nie zmienisz stanu rzeczy poprzez zwalczanie zastanej 
rzeczywistości. Aby coś zmienić, zbuduj nowy model, który 
sprawi, że dotychczasowy stanie się przestarzały.

Richard B. Fuller

Dla współczesnego człowieka życie jest wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć 
i odnaleźć w nim odpowiednie dla siebie wartości, doświadczając w ten sposób 
pełni istnienia. W to istnienie wpisuje się także edukacja, która zgodnie z ideą 
całożyciowego uczenia się towarzyszy nam w codziennej egzystencji, stanowiąc 
jednocześnie czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to edukacja za-
równo formalna, jak i pozaformalna umożliwiająca realizację potrzeb i skon-
centrowana na osiągnięciu określonych, ściśle sprecyzowanych celów. Intencją 
edukacji jest ułatwienie odnalezienia się w często pełnym sprzeczności i powi-
kłanym życiu społecznym, co pozwala na poznawanie świata i rozszyfrowanie 
zmian, jakie w nim zachodzą. Ryszard Gerlach zwraca uwagę na nową rolę edu-
kacji, która winna przygotowywać do życia i pracy w świecie zmiany. „W pro-
cesie tym brać należy pod uwagę fakt postępującej erozji funkcji adaptacyjnej”1. 
W kontekście edukacji obywatelskiej dorosłych oznacza to, iż nie ma już czego 
adaptować, należy uczyć skutecznego działania w zmiennych warunkach, które 
stały się przewodnią cechą otaczającej nas rzeczywistości. Nadrzędnym moty-
wem postępowania jednostki jest reagowanie na zmienne okoliczności i próba 
jak najbardziej efektywnego funkcjonowania w ich ramach. 

Studia nad literaturą przedmiotu oraz analiza materiału empirycznego po-
zwalają na poczynienie rozważań dotyczących edukacji obywatelskiej i doko-
nanie uogólnień teoretycznych. Punktem wyjścia było uznanie, iż najistotniej-
szym atrybutem obywatelskości jest prawo do udziału w sferze publicznej, jej 
kształtowanie poprzez własne działania, czyli lokalne zaangażowanie obywa-
telskie. Te oddziaływania obywateli na sprawy polityczno-społeczne są cechą 
charakterystyczną każdej demokracji. A od ich rodzaju i intensywności zależą 
jej jakość i siła społeczeństwa obywatelskiego. Zgromadzony tu materiał i pod-
dane analizie dane pozwalają na ujęcie istoty edukacji obywatelskiej dorosłych 

1  R. Gerlach, Dylematy kształcenia zawodowego w Polsce na tle porównawczym, w: Kształcenie 
zawodowe: Pedagogika i psychologia, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało, Często-
chowa–Kijów 2001, s. 187.
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oraz stworzenie teoretycznego opisu jej struktury rozumianej jako zbiór kon-
stytutywnych właściwości. 

Zasadniczym jej elementem są teorie uczenia się przywołane w rozdziale 
drugim niniejszej pracy, a przede wszystkim uczenie sytuacyjne, uczenie przez 
zaangażowanie, autoedukacja oraz podmiotowa teoria uczenia się. Wszystkie 
traktują uczenie jak proces, a rolę osoby uczącej się postrzegają jako tej, która 
poszerza własne umiejętności, zdobywa wiedzę, aby w przyszłości zagwaran-
tować sobie lepszą jakość funkcjonowania w przestrzeni lokalnej. Uczenie się 
przebiega tu w indywidualnym tempie i czasie i zależne jest od dotychczaso-
wych doświadczeń oraz szerszego kontekstu społecznego. Duże znazenie ma 
tutaj moc jednostki i jej siła motywacji do kreowania własnego życia. W jego 
wyniku dorośli przetwarzają informacje i tworzą struktury poznawcze, które 
stają się źródłem wiedzy o sobie i środowisku. Edukacja nadal postrzegana jest 
jako ważne narzędzie promowania aktywnej postawy obywatelskiej, a zaanga-
żowanie obywateli w życie społeczno-polityczne stanowi dodatkowo pożądany 
priorytet europejski. Poprzez gotowość do podejmowania aktywności reali-
zować można nie tylko proces kształtowania demokracji, ale także podnosić 
poziom własnej egzystencji, dzięki świadomości własnej mocy i wpływu na 
życie indywidualne i innych. W demokracji edukacja obywatelska winna więc 
wspierać predyspozycje w kierunku przystosowania się do zmieniającej się rze-
czywistości oraz do angażowania się w sprawy publiczne, i koncentrować się 
na kompetentnej ocenie aktualnych problemów społeczno-politycznych. Tym 
samym stanowiłaby ważny wkład w ustawiczne doskonalenie umiejętności 
obywatelskich, odpowiadając na konieczność rozwoju dojrzałej obywatelskiej 
odpowiedzialności. 

Edukacja obywatelska dorosłych, rozumiana jako nauczanie i uczenie się, 
które umożliwia poznanie życia społecznego i sprawne w nim funkcjonowanie, 
jest nie do przecenienia. Rozwój człowieka traktowany jest w niej jako dosko-
nalenie się w rolach, które określa społeczeństwo. W związku z tym powinna 
ona łączyć przekazywanie wiedzy i wdrażać w działania praktyczne, które sta-
nowią jeden z jej najważniejszych elementów, aby nabyta w ten sposób wiedza 
w zakresie życia publicznego i ukształtowane umiejętności pozwalały na zro-
zumienie sceny politycznej, analizę wydarzeń społeczno-politycznych i zasad 
funkcjonujących w demokratycznym państwie. Ponadto dzięki tej edukacji 
obywatele zdobywają umiejętność artykułowania własnych i grupowych inte-
resów, krytycznego myślenia, wspierają tolerancję i ochronę praw człowieka. 

Aby edukacja obywatelska miała rację bytu, winna opierać się na wartoś-
ciach demokratycznych, formułować rolę obywatela oraz znaczenie instytucji 
politycznych państwa. Edukacji potrzebna jest bowiem jasna orientacja, gdyż 
tylko zrozumiałe określenie celów działania pozwoli na ich osiągnięcie i za-
inspiruje do ich realizacji. W zmieniającym się dynamicznie świecie ważne 
jest, aby edukacja obywatelska podążała w tym samym kierunku, w którym 
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zmierza postęp społeczny. Dla pojmowania wartości istotne znaczenie mają 
ramy instytucjonalne oraz obszary życia jednostek, w nich bowiem dochodzi 
do odmiennego ich formułowania. Warto podkreślić, że wzorce postępowania 
i ich urzeczywistnianie stanowią wskaźnik służący do określania ogólnego celu 
edukacji. Wśród podstawowych wartości demokratycznych specyfi czną rangę 
otrzymują: wolność, równość/sprawiedliwość i solidarność. 

Schemat 6. Główne wartości edukacji obywatelskiej dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

Wolność jest niewątpliwie newralgicznym określeniem nowoczesnych de-
mokracji i jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Eduka-
cja obywatelska w systemie demokracji ma na celu umożliwienie przeżywania 
wspólnych spraw jako własnych, wspierania życia w świecie politycznej wol-
ności i aktywnego uczestnictwa w sferze publicznej. Jest zatem „nieodzownym 
elementem demokratycznej kultury politycznej”, nie jest jednak instancją, która 
przekazuje uczącym się, w jaki sposób winni myśleć i jak przeżywać wolność2. 
Partycypacja obywatelska jest obszarem, w którym wolność myślenia i odczu-
wania została zapewniona przez podejmowanie wiążących decyzji i sprawowa-
nie władzy politycznej. O takiej wolności pisał John Lock, twierdząc, że wyraża 
się ona w wolności do kierowania się „własną wolą we wszystkich sprawach, 
w których prawa tego nie zakazują, oraz niepodlegania zmiennej, niepewnej, 
nieznanej, arbitralnej woli innego człowieka”3. Współczesna edukacja oby-
watelska, oparta na tak rozumianej wolności, pozwala podejmować działania 
i zabierać głos w sprawach, które mają charakter publiczny. Według republi-
kańskiego ujęcia wolności, które bliskie jest autorce, stanowi ona wymóg zaan-
gażowania w działania wspólnoty i w proces samorządzenia. Wolność zaanga-
żowania obywateli musi natomiast zostać zagwarantowana przez odpowiednie 

2  Por. W. Sander, Politik entdecken – Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung, 
Schwalbach/Ts 2013, s. 9.

3  J. Locke, Drugi traktat o rządzie, w: tegoż, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 
1992, s. 198.
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decyzje. Warunkiem zaistnienia wolności obywatela jest tu wolność wspólnoty 
politycznej, czyli wolność istniejąca w ramach państwa. Potrzebne są do tego 
instytucje, które to umożliwiają. 

Drugą wartością, na której opiera się edukacja obywatelska, jest równość
/sprawiedliwość. Demokracja ma się przyczynić do urzeczywistniania spra-
wiedliwości społecznej poprzez zagwarantowanie równego dostępu do dóbr 
społecznych, w tym także do edukacji. We współczesnych demokracjach 
istotne jest przede wszystkim poczucie równości między obywatelami. Jest to 
znaczące, gdyż stanowi ogólnoludzką wartość uniwersalną. Zorientowanie na 
sprawiedliwość społeczną inicjuje aktywny udział w debatach publicznych, 
krytyczne podchodzenie do rzeczywistości i dążenie do trwałych zmian. Od 
instytucji edukacyjnych oczekuje się, iż będą przyczyniać się do integracji spo-
łecznej osób i grup, które zostały zepchnięte na margines życia społecznego, 
oraz że wobec tych osób będą realizowane działania ukierunkowane na ich 
wszechstronne wsparcie. Upowszechnia się jednocześnie pogląd, że to system 
edukacji powinien dostosować się do potrzeb tych osób, a nie odwrotnie, co 
wiąże się z promowaniem edukacji inkluzywnej i równości uczestnictwa. Spra-
wiedliwość wymaga takiej organizacji społecznej, która pozwala wszystkim 
członkom społeczeństwa brać aktywny udział w interakcjach społecznych na 
równi z innymi4. A budowanie relacji zaufania między mieszkańcami i władza-
mi samorządowymi jest podstawą podejmowania znacznie trudniejszych de-
cyzji. Aby taka sytuacja zaistniała, konieczna jest, z jednej strony, sprawiedliwa 
dystrybucja zasobów materialnych, które zapewnią uczestnikom niezależność 
i prawo głosu. Z drugiej natomiast wymagane jest, aby „zinstytucjonalizowane 
wzorce wartości kulturowej wyrażały równy szacunek dla wszystkich uczestni-
ków i zapewniały im równe możliwości osiągnięcia poważania społecznego”5. 
Równa partycypacja w edukacji obywatelskiej jest dużym wyzwaniem współ-
czesnych czasów. 

Nie bez znaczenia w kontekście edukacji obywatelskiej jest też wartość soli-
darności, pojmowanej jako poczucie wspólnoty i odpowiedzialności związane 
z ponadindywidualnymi interesami. Solidarność połączona jest ściśle ze wspo-
mnianą wcześniej wolnością i równością w demokratycznym społeczeństwie. 
Wyraża się w gotowości do pomagania sobie, łączy silnych i słabych, budując 
tym siłę i struktury niezbędne do wprowadzania koniecznych zmian. Ponadto 
jest wartością, która stanowi cel właściwie zorganizowanych stosunków spo-
łeczno-politycznych zorientowanych na budowanie jakiegoś wspólnego dobra. 
W tym ujęciu, co ważne, solidarność nie opiera się na więzi wytworzonej dzię-
ki podobieństwu wartości czy sytuacji, ale ma głębsze podstawy, a mianowicie 
obecność drugiego człowieka. Kogoś, z kim często nie czujemy żadnych głęb-

4  N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-fi lozofi czna, Wrocław 
2005, s. 50.

5  Tamże.
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szych powiązań, a jedynie dostrzegamy podobieństwo. Współcześnie wartość 
ta przez wielu uznawana jest za nierealistyczną, jest zachowaniem wysoce mo-
ralnym i nie stanowi naturalnego komponentu życia. Mimo to należy uznać, 
że solidarność stanowi kwintesencję zachowań prospołecznych. Warto podkre-
ślić, iż zaangażowanie w dobrowolne działania społeczne wiąże się z realizacją 
rozmaitych wzorców postępowania, a do najważniejszych należą z pewnością: 
odnajdywanie wartości we wspólnie podejmowanych działaniach, identyfi -
kowanie siebie jako członka wspólnoty, wnoszenie swego wkładu w realizację 
wartości będących przedmiotem poczynań i dobrem wspólnym działających. 
W pluralistycznym społeczeństwie istnieją niezliczone grupy interesu, które re-
prezentując określone wartości, dążą do urzeczywistnienia swoich celów. Jeśli 
działania te są zgodne z założeniami konstytucyjnymi, nie budzi to żadnych 
wątpliwości. Niemniej istnieje niebezpieczeństwo, że w spostrzeganiu obywateli 
walka o interesy stanie się czymś konkretnym, co ma miejsce w społeczeństwie. 
Wówczas na wspólne wartości jest coraz mniej miejsca i nie są one postrzega-
ne jako cenne. Wymienione tu wartości mają wpływ na dobre funkcjonowanie 
społeczne i sugerują pewien określony sposób postępowania. 

W praktyce warto podkreślić, że we współczesnym społeczeństwie obywa-
tele, którzy są krytyczni, „zorientowani na współpracę, solidarność, ceniący 
sobie równość społeczną i aktywnie uczestniczący w życiu lokalnych środo-
wisk, stanowią zagrożenie dla struktur partyjnych i rządowych instytucji”6. To 
stwierdzenie wskazuje, iż nie należy doszukiwać się w polityce i kręgach rządo-
wych zainteresowania dobrze realizowaną edukacją obywatelską i wspierania 
jej. Państwo nie przykłada więc zbyt dużej uwagi do urzeczywistniania edukacji 
obywatelskiej. Niewygodne bowiem może wydawać się inicjowanie dyskursu 
i organizowanie obywatelskiego uczestnictwa w sferze publicznej. W wielu 
przypadkach jest ono bowiem postrzegane jako nieuprawniona konkurencja 
w dostępie do publicznych procesów decyzyjnych. Dlatego też, w tym kontek-
ście, dużego znaczenia nabiera nieformalna i incydentalna edukacja obywatel-
ska dorosłych i właśnie w tym obszarze autorka sytuuje model edukacji obywa-
telskiej. Zauważmy, że edukacja taka charakteryzuje się większą dostępnością, 
ma charakter całożyciowy, jest więc doskonałym sposobem na kompensatę 
nierówności w dostępie do edukacji, na zdobycie wiedzy przydatnej w codzien-
nym życiu. Może ona z łatwością dopasowywać się i odpowiadać na specyfi czne 
zapotrzebowanie społeczne. 

Na poziomie wartości wyjaśnia się relacja między jednostką a społeczeń-
stwem oraz formą kształtowania się życia społecznego. Obok wartości pod-
stawowych, konstytuujących edukację obywatelską, formułuje ona także okre-
śloną wizję człowieka. W ramach modelu dąży się do osiągnięcia dojrzałości 
obywatelskiej, cechującej się zdolnością do samostanowienia i opartej na od-

6  B. Przybylski, W kierunku modelu edukacji obywatelskiej. O uwikłaniu i współzależności 
demokracji, polityki i edukacji, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2013, nr 4 (83), s. 34.
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powiedzialności i niezależności. Jest to więc obywatel godzący własne interesy 
z dobrem wspólnym, zaangażowany, współdecydujący o istotnych sprawach 
publicznych. Partycypacja w życiu publicznym przestaje być zawężona do aktu 
wyboru przedstawicieli władzy, ale odzwierciedla się w uczestnictwie w róż-
nego typu zebraniach, debatach, konsultacjach, głosowaniu, inicjowaniu pro-
jektów, realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych. Chcąc zdefi niować wytyczne 
dla nowoczesności, należy też podkreślić znaczenie kooperacji i samodziałania 
(samodzielności). Edukacja obywatelska nie przechodzi obok tych wymiarów 
ludzkiego życia obojętnie; znajdują one w niej swe odzwierciedlenie, uwzględ-
nia ona potrzebę rozwoju osobistego, uczenia współdziałania i możliwości 
wzajemnego wpływania na bieg spraw publicznych. Pozwala zrozumieć zasady 
funkcjonowania demokratycznego państwa, uczy krytycznego myślenia, arty-
kułowania interesów własnych i grupowych, refl eksyjnego przyglądania się no-
wym sytuacjom. Z przedstawionych w pracy analiz wynikają pewne wnioski. 
Dostrzec można powiązania między edukacją obywatelską a uczeniem przez 
działanie, które nawiązuje do tradycyjnych ujęć pragmatyzmu. Praktyki zaan-
gażowania obywatelskiego stają się określonymi formami uczenia się przez do-
świadczenie i działanie w ramach nieformalnego i nieinstytucjonalnego uczenia 
się. Można sądzić, że dzieje się tak dlatego, iż to szczególnie nieformalna edu-
kacja oferuje przestrzeń do podejmowania działań społeczno-obywatelskich na 
poziomie lokalnym, które wywierają wpływ na zmianę charakteru współczes-
nej obywatelskości. Ważną rolę w tym procesie uczenia się odgrywa refl eksyj-
ność, która pozwala na wieloraką reinterpretację danej nam rzeczywistości oraz 
stanowi warunek sprawnego uczenia się przez całe życie. W konsekwencji staje 
się podstawą rozwoju społeczeństwa.

Edukacja obywatelska dorosłych winna tworzyć pewnego rodzaju pomost 
pomiędzy indywiduum i społeczeństwem, dzięki niej możliwe jest zdobycie 
kluczowych kompetencji i zinternalizowanie wartości, poprzez które jednostka 
określa siebie samą. A kompetencje, z jakimi ludzie włączą się w życie publicz-
ne, są dla przyszłości Polski kwestią niezwykle istotną. 

Próbując stworzyć model edukacji obywatelskiej odpowiadający potrzebom 
współczesności, tak bardzo nasyconej zmiennością, warto uwzględnić fakt, iż 
proces uczenia się obywatelskości odbywa się w złożonych sytuacjach i rozma-
itych przestrzeniach, dlatego też znalezienie prostych rozwiązań, które byłyby 
w stanie zaradzić wszystkim problemom, wydaje się mrzonką.
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