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Szanowni Państwo,

Region to formalnie największa samorządowa wspólnota mieszkańców, a w praktyce – także wspólnota organizacji i instytucji oraz rozbudowana zwykle sieć powiązań między nimi. Ostatnio coraz wyraźniej dostrzegana jest rola kapitału społecznego jako ważnego czynnika budowania podstaw rozwoju
regionów i całych państw. O wzrastającej roli społecznych uwarunkowań świadczy najlepiej przychylne
zainteresowanie, z jakim spotkało się seminarium „Kapitał społeczny – istotny czynnik rozwoju
regionalnego” zorganizowane w grudniu ubiegłego roku przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. Efektem spotkania jest szerokie spojrzenie na rolę kapitału społecznego przez pryzmat
rozwoju regionalnego i współczesnych trendów ekonomii i socjologii. Temu zagadnieniu poświęcony
jest też bieżący, kolejny już tom Małopolskich Studiów Regionalnych. Zainteresowanie Samorządu Województwa Małopolskiego tym obszarem ma ścisły związek z naszym głównym zadaniem – prowadzeniem długofalowej polityki w zakresie rozwoju regionalnego. Chcemy być nowoczesnym regionem
wiedzy i mamy szansę na zrealizowanie tego ambitnego zadania.
Cennym głosem na temat wpływu funduszy unijnych na potencjał rozwojowy regionu jest prezentowany raport z badań dotyczący wpływu projektów ﬁnansowanych z funduszy unijnych realizowanych
przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności regionu
i potencjał sektora badawczo-naukowego w Małopolsce. Prezentowany raport zawiera wnioski i rekomendacje dla proponowanych kierunków strategicznych polityki województwa małopolskiego
w zakresie dotyczącym także wzmocnienia i koncentracji kapitału intelektualnego i technologicznego.
Bieżący tom Małopolskich Studiów Regionalnych przybliża Państwu również stan prac nad aktualizacją
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego – dokumentu, którego sukces w znacznej mierze
zależy właśnie od kapitału społecznego. Ambicją samorządu regionalnego jest nie tylko przygotowanie dokumentu, który wyznaczy optymalną ścieżkę rozwoju województwa w horyzoncie 2020 roku.
Naszą intencją i celem jest przeprowadzenie strategicznej debaty o przyszłości regionu, dzięki której
zdołamy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób obudzić nasze potencjały i wykorzystać szanse, tak
by Małopolska stała się regionem dynamicznie rozwijającym się i stwarzającym w praktyce nieograniczone możliwości.

Zachęcam do lektury

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego
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Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski
DR HAB. JAROSŁAW GÓRNIAK, PROF. UJ*,
DR MAGDALENA JELONEK*, JOANNA KWINTA-ODRZYWOŁEK*, JOANNA SKRZYŃSKA*,
HANNA UHL*

Uczelnie wyższe pełnią rolę jednych z najważniejszych aktorów
kształtujących rozwój w regionach: wpływają na wzrost zatrudnienia; podnoszą umiejętności lokalnej społeczności, poziom
jej aspiracji edukacyjnych oraz skłonności do innowacji; tworzą
potencjał intelektualny regionu; generują wiedzę i nowe technologie, przez co budują zaplecze procesów innowacyjnych, oraz
wpływają korzystnie na klimat kulturowy regionu. W procesie
rozwoju sektora badawczo-rozwojowego, będącego jednym
z podstawowych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju i regionu, szkoły wyższe i środowiska akademickie stanowią jeden z kluczowych elementów. Istotne jest więc tworzenie
warunków organizacyjnych i ﬁnansowych sprzyjających podejmowaniu współpracy uczelni z lokalnymi przedsiębiorcami
umożliwiającej transfer wiedzy i najnowszych rozwiązań technologicznych do biznesu, a przede wszystkim poprawa ich zdolności do odgrywania roli kluczowych podmiotów wspierających
rozwój regionalny – w wymiarze krajowym i europejskim.
Na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dra hab. Jarosława Górniaka, prof.
UJ, przeprowadziło badanie, którego zasadniczym celem była
ocena wpływu projektów ﬁnansowanych z funduszy unijnych
realizowanych przez uczelnie wyższe z terenu województwa
małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej Małopolski oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie. Na podstawie przeprowadzonych
badań autorzy raportu zaprezentowali wnioski i rekomendacje
dla proponowanych kierunków strategicznych polityki województwa małopolskiego. Ich realizacja pozwoli na pełniejsze
wykorzystanie potencjału szkół wyższych, przyczyniając się tym
samym do rozwoju regionu.
Raport końcowy z badania jest dostępny na stronie internetowej Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju (www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl). Niedługo ukaże się
również drukiem. Poniżej przedstawiamy wnioski i rekomendacje z badania.

*

Uniwersytet Jagielloński
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Wnioski i rekomendacje z badania
Główną przewagą konkurencyjną Małopolski jest kapitał ludzki
i na nim region powinien budować swoją krajową i międzynarodową pozycję. Robić to powinien jednak w sposób przemyślany,
wykorzystując potencjał, jaki tkwi w uczelniach wyższych. Zachowane przy tym powinny być wymienione poniżej zasady:
• koncentracja kapitału (kapitału intelektualnego i technologicznego),
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• kompleksowość (inwestycji),

wzmocnione nie tylko po to, aby poprawić dostęp do edukacji,
ale aby zwiększyć prestiż innych niż Kraków miast Małopolski.

• trwałość (efektów),
• synergia (funduszy),
• konkurencyjność (podmiotów),
• rozliczalność (rezultatów).
Małopolska powinna nie tylko inwestować we własny kapitał intelektualny, ale też przyciągać kapitał ludzki z zewnątrz –
NAJLEPSZYCH pracowników akademickich, NAJLEPSZYCH
doktorantów i NAJLEPSZYCH studentów. Jedynym sposobem
na „zassanie” tak cennych zasobów ludzkich jest koncentracja
działań regionu w celu zapewnienia jak najlepszych warunków
zawodowych i mieszkaniowych wymienionym grupom. Docelowo działania te doprowadzić powinny do ukształtowania wizerunku Małopolski jako intelektualnego zaplecza Polski, a może
i jednego z wiodących centrów intelektualnych Europy.
Koncentracja regionalna wiąże się też z postulatem łączenia inwestycji w kapitał ludzki i infrastrukturę wybranego ośrodka –
czyli z niezbędną kompleksowością działania, której celem jest
nie tyle dostarczenie pewnego produktu (liczba przeszkolonych,
liczba laboratoriów), co raczej uzyskanie trwałego rezultatu,
którym może być funkcjonujące dłużej niż okres ﬁnansowania
centrum badawcze (zaplecze intelektualne i technologiczne).
Trwałość efektów jest więc kolejnym kryterium, które obowiązkowo powinno być brane pod uwagę podczas podejmowania
decyzji odnośnie wydatkowania środków z funduszy europejskich.
Trwałość i kompleksowość działań wiążą się z pojęciem synergii.
Synergia w procesie wydatkowania polega na uwzględnianiu funduszy zewnętrznych w strategii ﬁnansowania inwestycji, na wykorzystaniu funduszy regionalnych po to, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych, pozaregionalnych
środków i tym samym uzyskać wzmocniony efekt inwestycyjny.
Do efektu synergii doprowadzić ponadto można wykorzystując
regionalny potencjał akademicki do rozwiązywania problemów
natury praktycznej (ekspertyzy, badania). Realizuje się w takiej
sytuacji dwa działania – zarówno rozwiązuje się problem natury
praktycznej, jak i buduje się zaplecze intelektualne Małopolski.

Konieczne jest również ukierunkowanie działań uczelni na
rozliczalność i transparentność, która osiągnięta może zostać
jedynie dzięki publikowaniu wybranych danych statystycznych
charakteryzujących potencjał i efekty pracy szkół wyższych.
W związku z brakiem jawności szeregu niezwykle istotnych
informacji na temat uczelni, określić należy nowe kryterium
dostępności do środków regionalnych, jakim będzie publiczne
prezentowanie przez szkoły wyższe kluczowych wskaźników
charakteryzujących potencjał i produktywność jednostek akademickich. Transparentność powinna dotyczyć także sposobu
wydatkowania funduszy publicznych – projekty, które uzyskały
doﬁnansowanie, powinny być jawne, o ile nie narusza to tajemnicy państwowej.
Dalszą część rozważań należy poświęcić wnioskom i rekomendacjom szczegółowym, które podzielone zostały na bloki tematyczne:
1. Możliwość monitorowania wkładu małopolskich szkół wyższych w rozwój regionu.
2. Zmiany w europejskim i polskim sektorze szkolnictwa wyższego.
3. Potencjał małopolskich szkół wyższych w zakresie B+R.
4. Potencjał małopolskich szkół wyższych w zakresie kształcenia.
5. Potencjał w zakresie wykorzystania oraz rzeczywiste wykorzystanie funduszy strukturalnych przez szkoły wyższe w Małopolsce.
6. Bariery utrudniające rozwój małopolskich szkół wyższych
i efektywne wykorzystanie ich potencjału dla dobra regionu.
7. Fundusze europejskie a rozwój regionu.

Możliwość monitorowania wkładu małopolskich
szkół wyższych w rozwój regionu

Aby system mógł funkcjonować efektywnie, niezbędne jest
spełnienie kryterium konkurencyjności w dostępie do środków
publicznych. Dostęp do wszelkich regionalnych funduszy, w tym
nagród czy stypendiów, powinien zostać ściśle połączony z oceną jakości pracy danej jednostki. Założyć też należy, że szkoły
czy pracownicy konkurować będą nie tylko na poziomie regionu, a raczej celować będą w budowę potencjału, który pozwoli
konkurować na arenie międzynarodowej. Aby wzmocnić jakość
nauczania i prowadzonych badań naukowych, konieczna jest
koncentracja funduszy w wybranych ośrodkach naukowych. Nie
oznacza to, że wszelkie zasoby kapitałowe koncentrować muszą się w głównym ośrodku akademickim Małopolski – w Krakowie. Uczelnie spoza Krakowa (ale tylko te, które są w stanie
udowodnić wysoką jakość kształcenia i badań) powinny zostać

Rozproszenie informacji charakteryzujących potencjał małopolskich szkół wyższych jest kluczową barierą utrudniającą
systematyczne monitorowanie zmian zachodzących w sektorze akademickim. Wiele z nich znajduje się w sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, nie są one jednak
przez sam Urząd analizowane na poziomie województwa.
Niezwykle cenne dla władz regionu są ponadto dane składane przez jednostki akademickie w ramach corocznego sprawozdania, tzw. ankiety jednostki naukowej – są one jednak
dostępne jedynie po uprzedniej zgodzie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego i udostępniane poprzez Ośrodek
Przetwarzania Informacji.
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Bogactwo dostępnych informacji jest więc znaczące, choć jednocześnie warto zauważyć, że brakuje szczegółowych danych
w odniesieniu do realizowanych przez uczelnie projektów
badawczych i sposobów ich ﬁnansowania. Dane dotyczące
projektów ﬁnansowanych z funduszy strukturalnych są stosunkowo trudno dostępne. Próba pozyskania informacji od
samych szkół wyższych wykazała, że jest to proces czasochłonny i niezwykle trudny.
Ponadto nie jest możliwe pełne oszacowanie aktywności małopolskich szkół wyższych w oparciu o zestawienia projektów
wygenerowane przez SIMIK. W zestawieniach tych odnaleźć
można jedynie te projekty, w których szkoły wyższe występują w roli projektodawcy. Tym samym oceniając aktywność
uczelni pomijamy te działania, w których uczelnie występują
jako partner (ale nie główny projektodawca), podwykonawca
czy konsultant.

wyższych. Wybiegając naprzeciw tym standardom, proponujemy utworzenie regionalnego centrum informacji o szkolnictwie
wyższym. Można je powołać w strukturach obserwatoriów
rozwoju lub w oparciu o wieloletni projekt składany w trybie
konkursowym przez uczelnie lub ich konsorcja.

Zmiany w europejskim i polskim sektorze
szkolnictwa wyższego
Komisja Europejska mobilizuje uczelnie wyższe do wdrażania
strategicznych zmian w zakresie organizacji aktywności badawczej. Są to:
 badania naukowe w zespołach lub międzynarodowych (interdyscyplinarnych) sieciach,
 większe otwarcie uczelni na sektor gospodarki i samo społeczeństwo,

W związku z tym rekomenduje się ustanowienie, jako kryterium dostępu do środków regionalnych, obowiązku publicznego prezentowania kluczowych wskaźników charakteryzujących
potencjał i działania małopolskich uczelni (np. na ich stronach
internetowych). Równocześnie, obligując szkoły wyższe do
udostępniania konkretnych informacji, pamiętać należy, że prezentowane publicznie wskaźniki powinny być zasilane tymi danymi, które i tak zobowiązane są monitorować uczelnie (należy
zminimalizować koszty zbierania nowych informacji). Warto
zaznaczyć, że obowiązek prezentacji kluczowych wskaźników
osiągnięć należy do standardów działania europejskich szkół

 większa mobilność międzynarodowa naukowców,
 wzrost przedsiębiorczości (głównie doktorantów),
 łączenie zadań w zakresie kształcenia, badań naukowych
i innowacji,
 wyznaczanie dziedzin strategicznych, w których jednostki
dążą do osiągnięcia doskonałości,
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– model ﬁnansowania badań (w przeważającej mierze grantowy) uwzględniający rzeczywiste powiązanie wysokości ﬁnansowania z jakością prowadzonych prac badawczych,
– nacisk na ewaluację i ocenę aktywności kształceniowej i badawczej instytucji akademickich,
– przekształcenie dotychczasowych jednostek badawczo-rozwojowych w instytuty badawcze, których głównym celem
będzie realizowanie badań i prac rozwojowych na potrzeby
gospodarki, transfer technologii i przystosowywanie wyników do oczekiwań przemysłu,
– zwiększenie nacisku na badania stosowane,
– pozostawienie decyzji odnośnie kierunków badań podstawowych w gestii środowiska naukowego,
– zwiększenie dostępu młodych naukowców do środków ﬁnansowych.
Równocześnie planuje się szereg reform modelu zarządzania
uczelnią, modelu kariery naukowej oraz reformy studiów wyższych. Ponadto planowane jest również zwiększenie autonomii
najlepszych jednostek zarówno w zakresie projektowania programów nauczania, jak i gospodarowania własnym majątkiem.
Inicjatywy regionu powinny zatem wzmacniać te elementy reformy, które z punktu widzenia rozwoju Małopolski wydają się
najważniejsze. Są to:

 skupienie się raczej na dziedzinach badań (np. nanotechnologie) niż na dyscyplinach naukowych,
 wzmocnienie roli nie samego uniwersytetu, ale raczej jego
wydziałów, zakładów czy zespołów badawczych w procesie
dążenia do doskonałości i budowania konkurencyjnego obszaru szkolnictwa wyższego.
W związku z powyższym inicjatywy regionu powinny wzmacniać
te elementy reformy, które z punktu widzenia rozwoju Małopolski określone zostaną jako najważniejsze. Rekomenduje się
rozpoznanie potencjału zespołów badawczych działających w ramach jednostek akademickich. Region zadbać powinien o stworzenie rejestru takich zespołów (informacja o aﬁliacji grupy, prowadzonych i ukończonych pracach badawczych, rekomendacje)
oraz rozpowszechnienie tej listy wśród szkół wyższych, przedsiębiorstw oraz pracowników administracji publicznej. Lista ta
ułatwić powinna kontakty pomiędzy sferą biznesu – szkół wyższych a administracją, które odbywają się zazwyczaj na poziomie
zespołów badawczych, a nie samego uniwersytetu.
Jeżeli chodzi o reformę nauki wdrażaną przez MNiSW, to zakłada ona:
– wzrost nakładów na naukę (w tym na badania i rozwój, projekty stosowane),
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• działania mające na celu wyłonienie jak największej ilości
KNOW-ów (Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących) w Małopolsce,
• wzmacnianie zasady konkurencyjności w aplikowaniu o fundusze (np. stypendia); liczba stypendiów powinna być przynajmniej trzy razy mniejsza niż przewidziana liczba aplikacji,
• promocja badań stosowanych wśród grup młodych naukowców (granty, nagrody, konkursy: np. innowacyjny badacz
roku – działania mocno nagłośnione przez prasę lokalną i krajową).
Ponadto władze województwa powinny traktować środki regionalne jako uzupełnienie innych funduszy (krajowych, europejskich) i powinny być one przeznaczone na ﬁnansowanie tych
dziedzin, które są istotne dla regionu, a nie mogą znaleźć ﬁnansowania z innych źródeł. Muszą być one zatem wydatkowane
na wspieranie przygotowania międzynarodowych zespołowych
projektów (wniosków grantowych i organizacji sieci/konsorcjów badawczych) angażujących młodych naukowców i doktorantów (co najmniej 2/3 zespołu). Rekomenduje się ponadto
ﬁnansowanie projektów skierowanych na tworzenie w uczelniach administracyjno-technicznych centrów wsparcia dla pozyskiwania międzynarodowych grantów badawczych i obsługi ich
realizacji.
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Potencjał małopolskich szkół wyższych
w zakresie B+R
 Wielkość nakładów na działalność B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca stawia województwo małopolskie na drugim miejscu w Polsce. W przeciwieństwie do województwa
mazowieckiego, w Małopolsce to sektor szkolnictwa wyższego warunkuje wysokość wydatków i tym samym rozwój sfery B+R (sektor prywatny ma w tym zakresie zdecydowanie
mniejsze znaczenie).
 Potencjał badawczy Małopolski skupia się w Krakowie w obrębie kilku dużych uczelni publicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska,
Uniwersytet Rolniczy). Te same uczelnie dysponują największym (i najwyżej wycenianym) zasobem, jakim jest aparatura
badawcza. Warto dodać, iż największe inwestycje w aparaturę badawczą w 2008 roku zrealizowały Akademia Górniczo-

-Hutnicza oraz Uniwersytet Jagielloński, czyli uczelnie, które
już posiadają największe zasoby infrastrukturalne. Wszystkie
inwestycje w aparaturę badawczą małopolskich uczelni wyższych skoncentrowane są w stolicy regionu – Krakowie.
 Działalność badawcza ma zdecydowanie największy wkład
w strukturę przychodów dużych uczelni o proﬁlu technicznym – Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej. W małopolskich szkołach wyższych rola sprzedaży
prac i usług badawczych w ogóle przychodów z działalności
badawczej jest stosunkowo niewielka, można zatem przypuszczać, że większość realizowanych przez szkoły projektów to
projekty, które nie znajdują bezpośredniego zastosowania na
rynku. Uczelnie niepubliczne, w odróżnieniu od publicznych,
100% wszystkich nakładów na badania przeznaczają na prace
rozwojowe. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
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 Na przestrzeni lat 2004–2008 uczelnią najlepiej radzącą sobie z transferem wiedzy była Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie. Równie dobrze radziły sobie Politechnika Krakowska i Uniwersytet Jagielloński.
Uczelnie wyższe o charakterze badawczym są powołane do
tworzenia wiedzy naukowej, czyli deﬁniowania i rozwiązywania
problemów badawczych w zakresie wyjaśnienia lub zrozumienia
natury i człowieka oraz jego wytworów. Osiągnięcie mistrzostwa w tej dziedzinie oddziałuje także na sferę B+R. W krajach
technologicznie zaawansowanych znaczna część postępu technicznego dzieje się na skutek badań stosowanych prowadzonych
przez ﬁrmy. W Polsce jesteśmy obecnie w innej fazie trajektorii
rozwojowej: fazie doganiania krajów najwyżej rozwiniętych.
Największe korzyści przynosi sektorowi przedsiębiorstw importowanie postępu technicznego w postaci gotowych maszyn
i technologii. Jednak konieczne jest zainwestowanie w potencjał
badań stosowanych właśnie na uczelniach, by przygotować się
do budowania długofalowej konkurencyjności: trzeba zbudować zaplecze kadrowe, rozwinąć metody pracy, zbudować kulturę technologiczną i zaplecze narzędziowe, a także stworzyć
istotne elementy otoczenia instytucjonalnego (m.in. sprawnie
funkcjonujący system patentowy i komercjalizacji rozwiązań).
Sens interwencji publicznych nie ma polegać na ﬁnansowaniu działalności ﬁrm podejmowanych przez nie w sposób niezależny (np.
zakup maszyn i urządzeń czy technologii). Sensem interwencji
publicznej jest tworzenie ogólnych warunków konkurencyjności regionu, a do tych należy kształtowanie potencjału kadrowego i kultury B+R, co jest inwestycją wieloletnią. Tak określona
strategia wymaga dużych nakładów zwłaszcza w przygotowanie
i rozwój personelu B+R. Ponadto dobry potencjał B+R rozwija się najlepiej w otoczeniu nauk podstawowych uprawianych
na najwyższym poziomie. Należy zatem zadbać o rozwój obu
obszarów i wzajemne interakcje pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi. Podkreślenia wymaga również to, że
istotnym dla rozwoju gospodarczego obszarem badań podstawowych i stosowanych są nauki społeczne, szczególnie w tej
swojej części, która zajmuje się innowacyjnym kształtowaniem
efektywnych struktur organizacyjnych i wspieraniem procesów
decyzyjnych w ﬁrmach i instytucjach publicznych oraz kształtowaniem sprzyjającego konkurencyjności ładu instytucjonalnego
w otoczeniu gospodarki. Dla ogólnej jakości życia i tworzenia
klimatu innowacyjności ważny jest także żywy i kreatywny potencjał humanistyki i twórczości w dziedzinie kultury, którego
nie należy zaniedbywać.

Potencjał małopolskich szkół wyższych w zakresie
kształcenia
• Prognozuje się systematyczne zmniejszanie się liczby osób
w „wieku studenckim” w Małopolsce. Z jednej strony, bezwzględna liczba osób w wieku 25–44 lata w Małopolsce
spadnie, a spadek ten będzie najbardziej widoczny w okolicach roku 2020–2030 (nie będzie on jednak tak drastyczny
jak w przypadku grupy osób młodych, w wieku 20–25 lat).
Z drugiej, gwałtownie wzrośnie w regionie odsetek osób
starszych – powyżej 60 roku życia.
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• Małopolska przy stosunkowo niższej, w porównaniu z innymi regionami, liczbie szkół wyższych, jest drugim województwem co do liczby studentów. Od roku 2004 do 2008 liczba osób studiujących w Małopolsce wzrosła o około 20%,
przy czym przyrost studentów uczelni publicznych wyniósł
5%, zaś w niepublicznych ponad 30%. Uczelnie niepubliczne są w tym momencie w większym stopniu narażone na
utratę kandydatów na studia spowodowaną niżem demograﬁcznym.
• W szkołach publicznych większość stanowią studenci studiów stacjonarnych. Oferta małopolskich uczelni prywatnych nastawiona jest głównie na studia niestacjonarne.
• W Małopolsce zdecydowana większość studentów kształci
się na kierunkach humanistycznych i społecznych, głównie
ekonomicznych i administracyjnych. Oferta uczelni publicznych w porównaniu do szkół niepublicznych jest bardziej
zróżnicowana.
• Wśród kierunków podejmowanych na studiach doktoranckich dominują przedmioty humanistyczne i społeczne. Jednak udział kierunków ścisłych i technicznych na tym etapie
kształcenia jest większy niż na studiach I i II stopnia.
• Najwyższy odsetek studentów dorosłych (powyżej 30
roku życia) kształcą ośrodki zlokalizowane poza Krakowem
(w tym ośrodki zamiejscowe Uniwersytetu Pedagogicznego).
• Najwyższy odsetek słuchaczy studiów podyplomowych
w stosunku do ogółu studentów uczelni znajduje się w szkołach niepublicznych.
• W Małopolsce kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni dokształcają się w ramach studiów podyplomowych. Po-
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dobnie, z roku na rok, wzrasta odsetek doktorantek studiujących w Małopolsce. Mimo że kobiety stanowią większość
wśród ogółu studentów w Małopolsce, są w mniejszości,
jeśli chodzi o zatrudnienie na uczelni na stanowisku nauczyciela akademickiego. Wśród grupy profesorów zaobserwować można zdecydowaną dominację mężczyzn, jednak wyraźnie widoczny jest międzygeneracyjny trend zwiększania
udziału kobiet, co wskazuje na zachodzącą zmianę społeczną w tym zakresie.
• Województwo małopolskie stosunkowo dobrze wypada
na tle pozostałych województw pod względem obciążenia
dydaktycznego kadry akademickiej (stosunek liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich), reprodukcji
młodej kadry akademickiej (relacja liczby nadanych stopni
doktora na 10 tysięcy studentów), a także liczby studentów
przypadających na 1 miejsce w domu studenckim.
W związku z jednoznacznymi trendami demograﬁcznymi, które
wskazują na prognozowany spadek liczby osób w „wieku studenckim”, uczelnie wyższe powinny upatrywać szansy kompensaty deﬁcytów demograﬁcznych przez kształcenie podyplomowe i inne formy kształcenia ustawicznego. Niestety większość
uczelni publicznych jest mało aktywnych w tym obszarze – co
wynikać może m.in. z deﬁcytów organizacyjnych w ww. zakresie. Ponadto przesunięcie charakteru kształcenia traﬁa na barierę związaną z silną koncentracją zajęć poza tygodniem roboczym
(w weekendy). W związku z tym szkoły wyższe będą musiały
opracować nowe podejścia w zakresie kształcenia ustawicznego, w tym powinny w najbliższych latach rozwinąć formy uczenia
na odległość. Aby otworzyć ten ważny kanał kształcenia, dostosowany do zróżnicowanych możliwości czasowych osób pracujących, trzeba ponieść duże nakłady na tworzenie programów
kształcenia i samych platform zdanego nauczania. W tym miejscu widzimy rolę funduszy publicznych. Jeszcze raz podkreślić
należy, że rola ta nie powinna polegać na ﬁnansowaniu kosztów
bezpośrednich (uczestnictwa w edukacji), ale na podniesieniu jakości oferty dla tych, którzy sami zdecydują się zapłacić za swoje wykształcenie. Tworzenie wysokiej jakości treści kształcenia
podyplomowego będzie pozostawało w synergii z badaniami
naukowymi. Im lepsza treść on-line, tym mniejsze ograniczenia
wynikające z dostępności najlepszej kadry w procesie bezpośredniej obsługi kształconych.

Uczelnie publiczne w większym zakresie podejmowały działania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zdobywając projekty w dużej mierze o charakterze
infrastrukturalnym. Uczelnie niepubliczne realizują częściej
projekty „miękkie”, edukacyjne (w przypadku infrastruktury
badawczo-rozwojowej niska aktywność uczelni jest prostą
konsekwencją faktu, że małopolskie jednostki niepubliczne
zazwyczaj nie mają potencjału i możliwości, by koncentrować
się na działalności badawczo-rozwojowej. Niska aktywność
w pozyskiwaniu funduszy na infrastrukturę edukacyjną związana jest z dużym ryzykiem takich projektów oraz koniecznością posiadania odpowiedniego zabezpieczenia ﬁnansowego).
Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są często
konstruowane tak, że zakładają wkład własny beneﬁcjenta (np.
szkoły wyższej), a stwarzają marginalne możliwości budowania
potencjału. Motywację do ich realizacji mają pracownicy, którzy
chcą w ten sposób zwiększyć swoje dochody. Inaczej jest w przypadku projektów zorientowanych na infrastrukturę. Z punktu
widzenia uczelni przynosi to pewne korzyści w postaci doświadczenia w obsłudze procesu projektowego przez pracowników,

Zasadne ponadto wydaje się kształcenie kadr naukowo-dydaktycznych przez ﬁnansowanie studiów w najlepszych ośrodkach
zagranicznych i ﬁnansowanie szkół letnich dla kadry akademickiej w Małopolsce, prowadzonych z udziałem czołowych naukowców z wiodących w rankingach międzynarodowych uniwersytetów.
Potencjał w zakresie wykorzystania oraz rzeczywiste
wykorzystanie funduszy strukturalnych przez szkoły
wyższe w Małopolsce
Uczelnie większe (najczęściej publiczne) są bardziej aktywne
(choć niekoniecznie bardziej efektywne) w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
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ale nie są to wyraźne korzyści rozwojowe. Projekty o charakterze badawczym ﬁnansowane z funduszy strukturalnych stwarzają trwałe podstawy do budowy potencjału Małopolski, ale tych
jest relatywnie niewiele.
W związku z rekomendowaną strategią kumulacji, a nie rozpraszania środków w sektorze szkolnictwa wyższego, proponuje
się nadal stosować strategię inwestowania w infrastrukturę badawczą w kluczowych dla regionu obszarach i w ściśle wyselekcjonowanych ośrodkach. Można na przykład ustanowić wysoką
nagrodę z przeznaczeniem na sﬁnansowanie infrastruktury badawczej, środków potrzebnych do badań i kosztów współpracy
międzynarodowej dla zespołów badawczych (nie wydziały, instytuty, katedry, ale zakłady, pracownie, centra, zespoły projektowe itp.) uzyskujących: najlepszą w danym roku naukometryczną
ocenę dorobku w kategoriach grup nauk zdeﬁniowanych przez
Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków ﬁnansowych na działalność statutową (nauki społeczne i humanistyczne, nauki ścisłe i techniczne,
nauki o życiu), największy w danym roku dorobek patentowy,
największą w danym roku kwotę pozyskaną z tytułu sprzedaży
usług badawczych (osobno dla grup: nauki społeczne i humanistyczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu).
Fundusze przeznaczone na rozwój infrastruktury badawczej
uzupełniane powinny być przez fundusze przeznaczone na
rozwój kapitału ludzkiego w danej dziedzinie (np. szkolenia,
szkoły letnie, warsztaty, wykłady zagranicznych naukowców).
Fundusze te powinny być przyznawane niejako „w pakiecie”
tym jednostkom/zespołom badawczym, które wyróżniają się
pod względem jakości i produktywności pracy. Budowanie infrastruktury badawczej dla danej dziedziny musi być połączone
z budowaniem kapitału ludzkiego (zespołów) w tym obszarze.
Jedynie tak przemyślana strategia działania zapewni Małopolsce
przewagę konkurencyjną, jaką jest zasób ludzki skoncentrowany
wokół laboratorium i wspólnej problematyki badawczej.
Należy ponadto rozważyć wszelkie strategie zapewniające
uczelniom wyższym (w tym i prywatnym) zachowanie płynności
ﬁnansowej i wkładu własnego w procesie wnioskowania o ponadregionalne fundusze. Fundusze małopolskie przyznawane
powinny być w taki sposób, aby zmaksymalizować szansę pozyskania przez jednostki akademickie dodatkowych środków
zewnętrznych.
 Uczestnicy wywiadów indywidualnych twierdzili, że na uczelniach, jakie reprezentują, nie ma szczególnych preferencji,
jeśli chodzi o źródła ﬁnansowania projektów – centralne czy
regionalne. W procesie aplikowania o fundusze unijne ważniejszy od źródła ﬁnansowania jest obszar, w ramach którego
można uzyskać ﬁnansowanie. Z rozmów wynika, że łatwiejszy
jest proces ubiegania się o fundusze centralne (liczba wymaganych dokumentów, stopień skomplikowania procedur).
 Programy regionalne dysponują mniejszą ilością środków, stąd
w sytuacji dużych inwestycji czy szeroko zakrojonych badań
naukowych wymagających odpowiednich funduszy uczelnie
wyższe raczej z nich rezygnują na rzecz programów centralnych. Z drugiej strony stwierdzono, że programy regionalne
pozwalają na większą dowolność w wyborze działania – uczel-
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niom łatwiej jest się wpisać z własnym projektem w szeroki
obszar tematyczny.
Chcąc zwiększyć zainteresowanie uczelni funduszami regionalnymi, podjąć należy działania mające na celu zmodyﬁkowanie
procedury oceny wniosków, a także uprościć formularz wniosku
i zredukować liczbę dołączanych obowiązkowo dokumentów.
Po raz kolejny zdecydowanie rekomenduje się kompleksowość
w przyznawaniu środków z funduszy strukturalnych (doﬁnansowanie infrastruktury, ale też równoczesne budowanie kapitału ludzkiego). W wydatkowaniu środków strukturalnych
zwiększyć należy znaczenie kryterium trwałości – powstawania
w toku projektów innowacyjnych treści i rozwiązań dydaktycznych (zwłaszcza treści platform internetowych zdalnego nauczania), możliwych do użycia dla kolejnych grup beneﬁcjentów po
ustaniu ﬁnansowania.
Ponadto zaleca się strategiczne planowanie wydatkowania środków regionalnych. Fundusze powinny być wykorzystywane
w celu zwiększenia szansy jednostek akademickich na zdobycie
ﬁnansowania spoza zasobów regionu (bez względu, czy będzie
to ﬁnansowanie krajowe, zagraniczne, ze strony podmiotów
publicznych czy przedsiębiorstw). Fundusze regionalne powinny
zatem stanowić mechanizm „zasysania” kapitału do Małopolski.
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Nie każda uczelnia wyższa posiada w swoich strukturach wyspecjalizowaną jednostkę odpowiedzialną za pozyskiwanie
środków unijnych. Niektóre uczelnie korzystają z pomocy
jednostek zewnętrznych zajmujących się przygotowaniem
wniosków projektowych. Nie zidentyﬁkowano kłopotów
związanych z niedoinformowaniem jednostek akademickich
odnośnie dostępnych środków unijnych, zarzucono jednak
regionowi, że nie rozpowszechnia w sposób aktywny informacji o konkursach i potencjalnych środkach, o jakie wystąpić
mogą szkoły wyższe.
Dużym problemem dla małopolskich szkół wyższych jest: brak
jasnych i konkretnych informacji o potrzebach regionu, częste
niedoinformowanie odnośnie potrzebnych do złożenia projektu dokumentów dodatkowych, a także odnośnie określonej formuły tych dokumentów skutkujące odrzuceniem wniosków ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
Zdecydowanie rekomenduje się wzmocnienie merytorycznego
wsparcia dla szkół wyższych w obszarze wnioskowania o środki europejskie czy rozliczania tych środków. Władze regionu
inwestować powinny nie tylko w kapitał intelektualny szkół
wyższych, ale też w kapitał ludzki samych urzędów (doradcy,
asesorzy, osoby odpowiedzialne za informację), który w sposób
istotny wpływać może na skuteczność wykorzystania potencjału małopolskich uczelni. Wsparcie to powinno wiązać się z dostarczeniem wiedzy na temat takich elementów jak: procedura

wnioskowania (np. kryteria oceny projektu, forma załączników),
kwaliﬁkowalność środków, monitoring i ewaluacja.
Ponadto dążyć należy do podnoszenia efektywności doradztwa
ze strony instytucji wdrażających w zakresie przygotowywania
wniosków projektowych, by unikać sytuacji wykluczania wniosków z powodów formalnych lub formalistycznie interpretowanych kryteriów oceny merytorycznej. Region powinien przygotować zestaw najczęściej popełnianych błędów we wniosku
merytorycznym i zestaw najczęstszych niedociągnięć formalnych, z powodu których projekty szkół wyższych oceniane są
negatywnie. Powinien ponadto udostępnić szkołom wyższym
przykłady poprawnie sformułowanych wniosków, które dostały
wysoką notę. Proponuje się wprowadzenie zasady transparentności do procesu przyznawania i rozliczania środków (jawność
ﬁnansowanych projektów). To pozwoli podnosić jakość wniosków w kolejnych rundach konkursowych.
Omawiając zagadnienie potencjału w zakresie wykorzystania
funduszy strukturalnych przez szkoły wyższe w Małopolsce, należy wspomnieć o problemach pracowników uczelni. Są nimi:
– zbyt krótki okres na przygotowanie wniosku od ogłoszenia
konkursu,
– procedura oceny wniosku projektowego rozpoczynająca się
od oceny formalnej, a kończąca oceną merytoryczną,
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– zbyt skomplikowane i zbiurokratyzowane procedury aplikacyjne.
W związku z powyższym zaleca się wydłużenie okresu od ogłoszenia konkursu do ostatecznego terminu złożenia wniosku
oraz, w miarę możliwości, odwrócenie procedury oceny wniosków. Procedura powinna zacząć się od oceny merytorycznej
projektu (potencjalny wpływ na region, cele, sposób zarządzania projektem, ewaluowania jego efektów), która kończyłaby się wyborem odpowiedniej liczby wniosków najlepszych.
W drugim kroku weryﬁkowane powinny być kryteria formalne.
Projekty ocenione jako niezwykle istotne dla rozwoju regionu
powinny mieć możliwość uzupełnienia kwestii formalnych (np.
załączników).
Druga możliwość związana jest z przyjęciem dwustopniowej
procedury oceny. W pierwszym kroku ocenia się merytorycznie
projekty, a dopiero w kroku drugim uczelnie, których projekty
zostały zakwaliﬁkowane, dostarczają niezbędne do uzyskania
ﬁnansowania zaświadczenia i dokumenty. Taka formuła oceny
w największym stopniu ograniczy proceder „marnowania” potencjału uczelni na działania, które i tak nie przyniosą wymiernych rezultatów w postaci ﬁnansowania. Równocześnie zredukuje ona liczbę sytuacji, w których niezwykle cenne dla regionu
projekty odrzucane są ze względów formalnych.

Bariery utrudniające rozwój małopolskich szkół
wyższych i efektywne wykorzystanie ich potencjału
dla dobra regionu
Oceniając wpływ projektów zrealizowanych dzięki funduszom
europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu,
należy przeanalizować bariery utrudniające rozwój małopolskich szkół wyższych i efektywne wykorzystanie ich potencjału
dla dobra regionu.
Badani eksperci do wewnętrznych barier rozwoju małopolskich
szkół wyższych zaliczyli:
 bariery infrastrukturalne i niski poziom ﬁnansowania badań
naukowych,
 „ślepe” ukierunkowanie na badania podstawowe, nieraz
o wątpliwej jakości,
 „lokalność” nauki polskiej (głównie nauk humanistycznych),
 brak integracji sektora akademickiego,
 tematyczne i organizacyjne rozdrobnienie jednostek akademickich,
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 antykonkurencyjność wewnątrz szkół wyższych,

 procedury związane z realizacją i wnioskowaniem o środki europejskie tworzone w obrębie uczelni często zawiłe
i dysfunkcjonalne,

 brak systemów motywujących do zaangażowania się w badania stosowane (sprzeczność w oczekiwaniach stawianych
przed pracownikami naukowymi dużych uczelni publicznych
– głównie oceniani są za swoją produktywność badawczą,
a nie za efekt społeczny),

 niewystarczające kompetencje pracowników administracji
szkół wyższych (w dziedzinie funduszy strukturalnych, obsługi prawnej, w zakresie zamówień publicznych czy polityki
kadrowej),

 nieefektywny system zarządzania badaniami,
 brak tradycji myślenia strategicznego i biznesowego planowania – brak dokumentów, które przekładałyby ogólną
wizję na operacyjnie zdeﬁniowane cele lub posiadanie dokumentów, ale bez charakteru wiążącego,

 nierównomierne obciążenie zasobów ludzkich uczelni wyższych.
Badani eksperci do zewnętrznych barier rozwoju małopolskich
szkół wyższych zaliczyli:

 brak rozwiązań, które pozwoliłyby na zwiększenie mobilności pracowników akademickich,

• struktura małopolskiego rynku: małe i średnie przedsiębiorstwa (niezgłaszające popytu na innowacje), duże przedsiębiorstwa często z kapitałem zagranicznym (niezgłaszające popytu na polskie innowacje),

 stosunkowo niska kontrola jakości nauczania na uczelniach,

• hermetyczny język funduszy unijnych niezrozumiały dla potencjalnych projektodawców, biurokracja w administracji,

 problemy z reprodukcją kadr uniwersyteckich (zwłaszcza
osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego),

• wielość wymaganych dokumentów na etapie aplikacji i realizacji (brak jasności co do właściwej formuły tych dokumentów),

 brak wiedzy o potrzebach przedsiębiorstw i o skuteczności
kształcenia,
 często sprzeczne oczekiwania pracodawców względem absolwentów szkół wyższych,

• nie zawsze wystarczające merytoryczne przygotowanie
urzędników (problemy z uzyskaniem jednoznacznej odpowiedzi na pytania związane z procedurą aplikacyjną i niezbędnymi dokumentami),

 brak odpowiedniego przygotowania kadr akademickich do
nauczania osób dorosłych,

• nie zawsze satysfakcjonujące przygotowanie merytoryczne
asesorów i niespójność w ich ocenianiu,

 brak dostatecznego przygotowania (jakościowego, ale też
i ilościowego) bazy noclegowej dla potencjalnych studentów,

• nie zawsze uzasadnione praktycznie wymagania wstępne
przy ubieganiu się o środki (np. posiadanie studium wykonalności),
• zbyt krótki okres od ogłoszenia do zamknięcia konkursów,
• kontrole skoncentrowane na drobiazgach formalnych, a nie
aspektach merytorycznych,
• sposób ﬁnansowania (zwłaszcza refundacja), który warunkuje realizację projektu od stabilności ﬁnansowej uczelni,
• brak jasnej interpretacji przepisów (np. ustawy o ﬁnansach
publicznych),
• niesprzyjające transferowi technologii prawo podatkowe,
• spowalniające działania jednostek prawo przetargowe.
Badani eksperci do międzysektorowych barier rozwoju małopolskich szkół wyższych zaliczyli:
 nacisk na proces współpracy, a nie efekty współdziałania,
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 brak jasnych sygnałów dotyczących kierunków badań o znaczeniu strategicznym dla regionu,
 brak wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach województwa,
 niska wiedza na temat funkcjonowania poszczególnych podsystemów (administracji, przedsiębiorstw, szkół wyższych) –
brak możliwości oceny skuteczności ich funkcjonowania,
 słabo rozwinięte, rozproszone i często skupione na własnych
interesach instytucje pośredniczące w transferze technologii.
W związku z powyższym, aby zwiększyć aktywność (zwłaszcza
młodych pracowników naukowych), władze regionu zachęcać
powinny rektorów małopolskich uczelni do uwzględnienia podczas oceny pracownika jego zaangażowania w badania stosowane i tworzenie rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i instytucjonalnych oraz rozwój kultury. Powtórzyć
należy jeszcze raz niezwykle istotną rekomendację o konieczności inwestowania w kapitał intelektualny uczelni wyższych
(kształcenie najlepszych kadr kształcących), jest to bowiem
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czynnik bezpośrednio wpływający na jakość kapitału ludzkiego
w regionie. Promować należy inicjatywy badawcze (w tym inwestycje infrastrukturalne), które realizowane są przez konsorcja
uczelni wyższych, a nie pojedyncze uczelnie. Region zapewnić
powinien środki na integrację badawczą Małopolski, które przekazywane jednak będą samym szkołom wyższym, a nie instytucjom pośredniczącym w procesie współpracy.
Rekomenduje się również przygotowanie metodologii i narzędzia do systematycznego monitoringu (np. za pomocą platformy
internetowej) zainteresowań badawczych małopolskich pracowników (w celu lepszej integracji inicjatyw regionalnych) oraz
do systematycznej (np. corocznej) oceny strategicznych kierunków badawczych w Małopolsce (informacja dla regionu, przedsiębiorstw i pracowników naukowych). Zaleca się także wprowadzenie zasady obowiązku precyzyjnego ustalania efektów
współpracy jednostek (wraz ze wskaźnikami ich osiągnięć).
Ponadto rekomenduje się podjęcie współpracy z innymi regionalnymi obserwatoriami (w tym Regionalnym Obserwatorium
Rynku Pracy i Edukacji) w celu podjęcia wspólnych działań
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mających na celu systematyczne gromadzenie informacji o potrzebach edukacyjnych i szkoleniowych małopolskich przedsiębiorstw.
Proponuje się, aby region promował cenne inicjatywy związane ze strategicznym planowaniem polityki małopolskich uczelni. Dobre przykłady i doświadczenia jednostek akademickich
powinny być rozpowszechniane w formie „dobrych praktyk”
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz regionu. Urząd Marszałkowski powinien w sposób szczególny promować przykłady
wkomponowania w strategię szkoły koncepcji jej produktywności regionalnej oraz modelu wykorzystania funduszy strukturalnych w efektywny i przynoszący trwałe rezultaty sposób.
Na tym etapie rozważań powtórzyć należy omówione już rekomendacje o:
• promocji zaangażowania młodych pracowników akademickich w badania stosowane poprzez kierowane w zamkniętych przetargach i konkursach do uczelni wyższych zamówień
na badania, opracowania, projekty i studia; często środki
przeznaczone na te cele traﬁają do podmiotów, które subkontraktują następnie jako podwykonawców pracowników
naukowych uczelni; tak kierowane środki nie wzmacniają
w sposób trwały potencjału badań stosowanych w polskich
uczelniach wyższych,
• konieczności zapewnienia przez władze regionalne merytorycznie lepszego wsparcia dla szkół wyższych w obszarze
wnioskowania o środki unijne i w obszarze wdrażania tych
środków,
• zreformowaniu systemu oceny projektów ﬁnansowanych ze
środków europejskich, w taki sposób, aby ich ocena skupiała się na wartości merytorycznej wniosku, a nie jego ocenie
formalnej,
• dopuszczeniu możliwości uzupełnienia elementów formalnych w momencie kiedy wartość merytoryczna wniosku
oceniona jest jako bardzo wysoka,
• wydłużeniu okresu od ogłoszenia konkursu do jego zamknięcia,

Fundusze europejskie a rozwój regionu
Respondentom trudno było ocenić, czy projekty przyczyniają się
do rozwoju regionu/kraju (brak było powszechnej zgody co do
tego, jakie kierunki są najważniejsze dla Małopolski i czy kierunki
wyznaczone w regionalnych strategiach są najwłaściwszymi).
Zdaniem badanych jest za wcześnie, żeby osądzić, czy podejmowane działania są słuszne. Przykładowo, wątpliwości budzą
inwestycje, np. kierunki zamawiane, nie ma jednak podstaw do
tego, aby twierdzić, że wątpliwości te są uzasadnione. Część
badanych zaproponowała proste kryterium oceny projektów:
jeśli projekt jest korzystny dla uczelni, to jest korzystny dla rozwoju Małopolski (pamiętać jednak należy, że nie jest to zasada
uniwersalna). Brak jest zgody co do ważności i wielkości oddziaływania na region różnych typów projektów realizowanych
przez jednostki akademickie (inicjatywy badawcze, edukacyjne).
Co więcej, nie należy traktować tych obszarów jako rozłączne –
kwestie kształcenia i badań wzajemnie się wspierają i stymulują
do dalszego rozwoju.
Powtórzyć należy scharakteryzowany już wniosek o konieczności wykorzystania funduszy unijnych w możliwie szeroki, systemowy sposób, aby uzyskać efekty w skali makro – dla całej
uczelni lub całego regionu, a nie poprzez projekty przynoszące
korzyści pojedynczym osobom/instytucjom. Łączyć powinno się
projekty infrastrukturalne (infrastruktura badawcza) z projektami kształceniowymi za pomocą jednego mechanizmu ﬁnansowania.
W miarę możliwości wydatkowanie funduszy europejskich zogniskowane powinno być na trzech sferach, takich jak: rozbudowa kapitału ludzkiego regionu (wyrównywanie szans, reprodukcja kadr dla gospodarki i kształcenie elit), rozbudowa kapitału
technologicznego (wsparcie transferu badań podstawowych
i ﬁnansowanie badań stosowanych), wspieranie współpracy
w Małopolsce (budowanie kapitału instytucjonalnego i pogłębianie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy instytucjami w ramach
wspólnie realizowanych projektów).
Zaleca się ponadto systematyczne gromadzenie danych charakteryzujących produktywność jednostek doﬁnansowanych z funduszy publicznych.

• rozważeniu wprowadzenia mechanizmu funduszy poręczeniowych przy dużych projektach infrastrukturalnych.
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PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ:
Małopolska 2020
OPRACOWANIE: ZESPÓŁ PLANOWANIA I ANALIZ REGIONALNYCH*

W jaki sposób określić model długofalowego rozwoju Małopolski, by okazał się on adekwatny tak za 5, jak i za 10 lat? Jakie wyzwania stoją przed regionem w perspektywie roku 2020? W jaki
sposób wyselekcjonować te najbardziej istotne, by obejmowały one najważniejsze zadania czekające wspólnotę regionalną
w najbliższym czasie? Próba odpowiedzi na te pytania została
podjęta w dokumencie „Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020”, który stanowi
podsumowanie pierwszego etapu procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Małopolski, trwającego od lipca ubiegłego roku.
Dokument ten, który możemy określić jako swoisty wstępny
scenariusz rozwoju regionu w perspektywie roku 2020, został
przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego 18 lutego
tego roku. Zanim na bazie „Założeń…” przygotowana zostanie
wstępna wersja projektu zaktualizowanej Strategii, warto bliżej
zapoznać się z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami
płynącymi z treści tego dokumentu oraz z dalszym harmonogramem planowanych na rok 2010 działań.
Badania Obserwatorium na rzecz procesu
aktualizacyjnego
Debatując na temat przyszłości Małopolski, należy w pierwszej
kolejności przeanalizować obecną sytuację społeczno-gospodarczą województwa. Jej ważnym elementem jest stan ﬁnansów regionu oraz jego potencjał inwestycyjny, a także prognoza
dochodów i wydatków budżetowych. Źródłem gruntownych
i obszernych informacji w tym zakresie jest m.in. przygotowany
na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Regionalnej,
cytowany w „Założeniach…” raport „Analiza i ocena sytuacji
województwa małopolskiego jako podmiotu transferów publicznych oraz prognoza ﬁnansowa dla regionu na lata 2010–
2015”, autorstwa Wojciecha Misiąga oraz Marcina Tomalaka.
Część wyników tej analizy, dotycząca czynników kształtujących
sytuację ﬁnansową województwa, była prezentowana na łamach
5. Raportu Rocznego Małopolskiego Obserwatorium Polityki
Rozwoju.

*

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
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Najważniejsze wnioski płynące z analizy:
• sytuacja ﬁnansowa województwa małopolskiego jest gorsza
niż wynikałoby to z udziału województwa w tworzeniu produktu krajowego brutto,
• obciążenia ﬁskalne w województwie małopolskim są – w relacji do średniej dla Polski – zdecydowanie wyższe,
• w latach 2010–2015 jednostki samorządu terytorialnego
z województwa małopolskiego będą mogły przeznaczyć na
nowe zadania rozwojowe kwotę ok. 17 mld zł, czyli prawie
20% ich dochodów z tego okresu,
• system redystrybucji dochodów ﬁnansów publicznych
spełnił swoje zadanie, ale nie jest dobry z punktu widzenia
wdrażania perspektywy ﬁnansowej 2014–2020,
• wypracowane dochody przypisane do województwa stanowią 18% dochodów ogółem, co oznacza, że o podziale
pozostałych 82% dochodów stanowią algorytmy podziału
środków; Małopolska nie jest „rozpuszczana”, ale ma stabilną sytuację ﬁnansową.
Wyniki raportu zostały przedstawione podczas seminarium
„Samorząd terytorialny jako podmiot systemu ﬁnansów publicznych”, które odbyło się 17 lutego br. Wśród dyskutantów,
przybyłych na zaproszenie Marszałka Marka Nawary, znaleźli
się m.in. Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, prof. dr hab.
Krzysztof Surówka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa, Ludwik Węgrzyn
– prezes Związku Powiatów Polskich, Marta Tylek – Skarbnik
Województwa Małopolskiego, Mirosław Legutko z Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie. Jedną z ważniejszych rekomendacji dla aktualizacji Strategii, która padła podczas dyskusji,
jest wskazanie na konieczność dążenia do pełniejszego wykorzystania naturalnych atutów regionu i zwiększenia dochodów
z nich płynących, w tym z szeroko rozumianego agrobiznesu czy
zarządzania dziedzictwem kulturowym.
Wśród badań, których wyniki mają wspomóc prace nad aktualizacją Strategii, należy wymienić opracowywane również na
zlecenie Obserwatorium raporty dotyczące (1) wpływu aktywności uczelni wyższych z terenu województwa na wzrost
konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie po-
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Prace nad Założeniami aktualizacji SRWM do 2020
Wnioski z realizacji
SRWM
w 2007-2008

Wnioski kierowane
w ramach
konsultacji
zewnętrznych

Wnioski z prac
nad strategiami
rządowymi

Eksperckie
wnioski
i rekomendacje

5 listopada 2009
Dyskusja nad wstępnymi Założeniami aktualizacji SRWM
w Zespole zadaniowym ds. aktualizacji SRWM

Grudzień 2009
Dyskusja nad wstępnymi Założeniami aktualizacji SRWM
z udziałem Radnych Województwa Małopolskiego

Luty 2010
Przyjęcie zweryfikowanych Założeń aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku

tencjału sektora badawczo-naukowego w Małopolsce oraz (2)
rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce – z uwzględnieniem
oceny wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej
polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy tych obszarów. W najbliższym czasie odbędą się poświęcone tym tematom
seminaria.

• rezygnacja z realizowanej dotychczas tradycyjnej polityki
wyrównawczej, która nie przyniosła zadowalających skutków,
• maksymalna koncentracja środków na starannie wyselekcjonowane, najważniejsze dla rozwoju województwa działania; środki będące w dyspozycji władz regionalnych należy
koncentrować na zadaniach kluczowych o zasięgu lub oddziaływaniu regionalnym i ponadregionalnym,

Model rozwoju – jaka będzie wizja województwa?
Zdeﬁniowane w „Założeniach…” wyzwania, przed którymi stoi
Małopolska w perspektywie najbliższych lat, poprzedzają rekomendacje dotyczące modelu długofalowego rozwoju regionu. Jako generalną zasadę należy przyjąć, iż Strategia Rozwoju
Województwa powinna odnosić się nie tylko do tych obszarów
rozwoju, w których samorząd województwa ma istotne uprawnienia, ale w dokumencie należy ująć wszystkie dziedziny, które są istotne dla rozwoju Małopolski, w tym również te, które
wykraczają poza sferę formalnych kompetencji samorządu. Przy
zachowaniu tej zasady, opracowywany model rozwoju województwa winien jednocześnie służyć osiągnięciu dwóch celów:
• dynamicznemu rozwojowi regionalnych ośrodków wzrostu
oraz
• lepszemu wykorzystaniu unikalnych potencjałów gospodarki regionu; należy zwrócić uwagę, iż obszary słabiej rozwinięte należy wspierać poprzez ich powiązanie z regionalnymi i subregionalnymi centrami rozwoju.
Zgodnie z tak określonym modelem należy przyjąć, iż aktualizacja Strategii powinna zostać oparta na następujących założeniach:

• ukierunkowanie polityki rozwoju województwa na rozwiązanie problemów, które po pierwsze – są precyzyjnie
zdeﬁniowane, po drugie – potraﬁmy odnieść je do realiów
przestrzennych i potrzeb konkretnych obszarów w województwie,
• różnicowanie rodzaju i intensywności podejmowanej interwencji i dostosowywanie jej do specyﬁcznych uwarunkowań i potencjałów danego terytorium.
Aktualizując Strategię Rozwoju Małopolski, powinniśmy wskazać terytorialne obszary, które staną się miejscem strategicznej
interwencji samorządu województwa. Takie podejście pozwoli
na integrację planowania przestrzennego z planowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.
W trakcie opracowywania celów rozwoju województwa należy
zwrócić uwagę, iż powinny być one spójne z celami określonymi w strategicznych dokumentach krajowych: długookresowej
i średniookresowej strategii rozwoju Polski oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Obszary polityki rozwoju Małopolski powinny być ponadto odpowiedzią na nowe wyzwania krajowe, europejskie i globalne. W tym celu interwencja samorządu
regionalnego powinna zostać skoncentrowana na:
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• wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej Małopolski poprzez
wykorzystanie potencjału regionalnego, do którego zaliczamy: kapitał intelektualny, aktywność zawodową i przedsiębiorczość mieszkańców, sprawne i efektywne otoczenie
biznesu, nowoczesny rynek pracy, przemysły oparte na nauce, innowacjach i wysokich technologiach, kulturze, turystyce oraz potencjale rezydencjonalnym,
• wzmacnianiu atrakcyjności lokalizacyjnej i spójności przestrzennej Małopolski, na które wpływają: infrastruktura
regionalna, potencjał rozwojowy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz subregionów, poziom rozwoju
miast i obszarów wiejskich,
• poprawę bezpieczeństwa publicznego (ekologiczne i zdrowotne) oraz efektywniejsze zarządzanie rozwojem województwa.
Rekomendacje dla polityki rozwoju województwa w zakresie
powyższych obszarów zdeﬁniowane zostały w ramach dziewięciu wyzwań dla Małopolski. Ich treść – przedstawiona poniżej
– stanowi zasadniczą treść dokumentu „Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku
2020”.

 foresight na rzecz strategicznego określenia kluczowych
branż jako punkt wyjścia do wzmacniania specjalizacji gospodarczej Małopolski,
 systemowe budowanie międzysektorowej współpracy nauki, B+R i gospodarki – w miejsce bezpośredniej
interwencji ﬁnansowej: likwidacja barier oraz tworzenie
mechanizmów mobilizujących zainteresowanie trwałą
współpracą,
 wsparcie dla zwiększenia skali oraz właściwego ukierunkowania kształcenia na poziomie doktoranckim,
 upowszechnienie systemu studiów i badań zamawianych na rzecz gospodarki regionalnej, współﬁnansowanego m.in. przez sektor prywatny,
 nowy model wspieranie talentów (szeroki system stypendialny) oraz model kreowania i promocji liderów
(modelowa ścieżka kariery).
Wyzwanie 2
Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość
Rekomendacje:

Wyzwania – z czym się musimy zmierzyć?
 systemowe rozwiązania dla rozwoju regionalnego rynku
pracy zamiast ﬁnansowania działań doraźnych,

Wyzwanie 1
Kapitał intelektualny, w tym kapitał społeczny
Rekomendacje:
 efektywniejsze wykorzystywanie kapitału intelektualnego
jako warunek rozwoju sektorów gospodarki wiedzy,
innowacji i nowych technologii,
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 nowy model wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw: stopniowe obniżanie poziomu bezpośrednich
dotacji inwestycyjnych, przy jednoczesnym wzmacnianiu
instytucji otoczenia biznesu oraz rozszerzaniu oferty i dostępności do instrumentów zwrotnych,
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 nowy model wspierania inicjatyw klastrowych: koncentracja na wspieraniu podmiotów współpracujących
w oparciu o realny bilans korzyści oraz kryterium interesu
ekonomicznego – zamiast ﬁnansowania powiązań kooperacyjnych uzależnionych od ﬁnansowania publicznego,

 wsparcie sektora turystyki ściślej koncentrowane na wykorzystywaniu potencjału miejsc o najcenniejszych walorach naturalnych i największym udziale w generowaniu dochodów z obsługi ruchu turystycznego, w tym
przedsiębiorczość oparta na agroturystyce,

 nowy model wspierania organizacji pozarządowych:
wsparcie jedynie dla podmiotów, których działalność przynosi realną korzyść społeczną lub gospodarczą, z wyłączeniem podmiotów, których istnienie jest warunkowane
ﬁnansowaniem publicznym (przeciwdziałanie międzysektorowemu uzależnieniu).

 wsparcie inwestycji w infrastrukturę służącą lepszemu wykorzystaniu potencjału rezydencjonalnego województwa.

Wyzwanie 3
Potencjały regionalnej szansy: wysokie technologie,
dziedzictwo kulturowe i turystyka

Wyzwanie 4
Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej
Rekomendacje:
 spójny system komunikacyjny regionu, oparty na skorelowanych systemach transportowych, z uwzględnieniem
powiązań z regionami sąsiednimi,

Rekomendacje:
 rozwój gospodarki opartej na wiedzy i wysokich technologiach – poprzez wzmacnianie kluczowych branż
gospodarki budujących pozycję Małopolski jako regionu
wiedzy, innowacji i kreatywności,

 transport kolejowy „kręgosłupem” systemu komunikacyjnego: mapa inwestycji powinna opierać się na zestawieniu przedsięwzięć realizowanych lub zadeklarowanych
do realizacji – z rozwiązaniami w fazie koncepcji,

 preferencja dla obszarów sektora kultury, które bezpośrednio przyczyniają się do wzmacniania gospodarki
kreatywnej, opartej na różnych formach własności intelektualnej oraz komercjalizacja produktów kreatywnych,

 infrastruktura drogowa: mapa inwestycji powinna zestawiać istniejące i obecnie realizowane zadania – z pomysłami
na efektywne skomunikowanie regionu, ze szczególnym
uwzględnieniem pd i pd-wsch części Małopolski,
 rozwój infrastruktury lotniczej powinien zmierzać
w kierunku kontynuacji rozwoju MPL-Balice, również
w powiązaniu z rozwojem portu lotniczego w Pyrzowicach w ramach wzmacniania Śląsko-Krakowskiego obszaru
współpracy,

 wzmacnianie sektora kultury i zasobów dziedzictwa
kulturowego jako unikalnego potencjału decydującego
o przewadze konkurencyjnej regionu,

Koncepcja docelowego układu transportowego w Małopolsce
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 rozwój komunikacyjnych węzłów aglomeracyjnych
rozprowadzających komunikację w regionie jako czynnik
wspierający kształtowanie się silnych ośrodków subregionalnych,

 proces starzenia się ludności oraz odpływ ludzi młodych
na obszary podmiejskie – zagrożenie demograﬁczne, ale
także szansa na rozwój nowego sektora usług oraz nowych funkcji obszarów wiejskich,

 zmiany w systemie prawnym: regionalne rzecznictwo
interesów dla zwiększenia wpływu województw na realizowane inwestycje oraz ich hierarchię.

 wzmacnianie funkcjonalnych powiązań transportowych, w tym systemów komunikacji miejskiej,
 szczególne wspieranie rozwoju potencjalnych ośrodków
o znaczeniu regionalnym – Nowego Targu, Oświęcimia
i Chrzanowa jako centrów subregionalnych.

Wyzwanie 5
Krakowski Obszar Metropolitalny i inne obszary
funkcjonalne

Wyzwanie 7
Rozwój funkcji i potencjału obszarów wiejskich,
w tym agrobiznes

Rekomendacje:
 identyﬁkacja i klasyﬁkacja obszarów funkcjonalnych
w Strategii Rozwoju Województwa oraz ich delimitacja
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
 skuteczny rozwój obszarów funkcjonalnych wymaga adekwatnych instrumentów wsparcia; brak instrumentów
zarządzania obszarem metropolitalnym kluczową barierą
dla rozwoju KOM,
 wstępnie zidentyﬁkowane potencjały obszarów funkcjonalnych: (a) krakowski: nauka, energetyka, inżynieria
materiałowa, life science, informatyka; (b) tarnowski: przemysł chemiczny i zbrojeniowy; (c) nowosądecki: media; (d)
Podhale: turystyka, zarządzanie dziedzictwem kulturowym;
(e) oświęcimsko-chrzanowski: przemysł chemiczny, petrochemia, energetyka, górnictwo,
 współpraca w ramach ponadregionalnych obszarów
funkcjonalnych, w tym: KOM – Aglomeracja Górnośląska, Tarnów – Rzeszów, Mielec (Dolina Lotnicza),
 inwestycje metropolitalne niezbędne do realizacji: ﬁlharmonia, hala widowiskowo-sportowa, dopełnienie układu komunikacyjnego wokół Krakowa,
 ograniczenie obszarów wykluczenia komunikacyjnego,
w tym poprawa połączeń komunikacyjnych w strefach
funkcjonalnych dojazdów do pracy.
Wyzwanie 6
Rozwój funkcji i potencjału miast
Rekomendacje:
 kierunki polityki miejskiej regionu powinny wynikać z kompleksowej diagnozy potencjału i tendencji rozwojowych
ośrodków miejskich w regionie,
 mniejsze ośrodki miejskie jako „ogniska” integrujące
otaczające obszary na bazie świadczonych usług publicznych, oferowanych miejsc pracy – dzięki lepszym powiązaniom komunikacyjnym,
 rewitalizacja przestrzeni miejskiej o charakterze zintegrowanym, obejmująca sferę infrastrukturalną i społeczną,
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Rekomendacje:
 obszary wiejskie powinny zyskiwać rolę obszaru o unikalnym potencjale rezydencjonalnym, ale także obszaru
podlegającego przestrzennej integracji z obszarami
zurbanizowanymi,
 efektywne wykorzystywanie naturalnego potencjału środowiskowego, dziedzictwa przyrodniczego i walorów
tradycyjnego krajobrazu obszarów wiejskich,
 zróżnicowany obszarowo proﬁl małopolskiego rolnictwa
sprzyja terytorialnej specjalizacji produkcji rolnej, co
powinno znaleźć odzwierciedlenie w kierunkach rozwo-
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 lokalne grupy działania – wsparcie ich działań przez władze lokalne zarówno w warstwie rozwiązań systemowych,
jak i w wymiarze ﬁnansowym.

ju obszarów wiejskich w ramach poszczególnych subregionów,
 zapóźnienie małopolskiej gospodarki w zakresie produkcji
żywności szansą na promowanie markowej żywności
regionalnej oraz rozwój rolnictwa ekologicznego w powiązaniu z agrobiznesem,

Wyzwanie 8
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne
Rekomendacje:

 stworzenie właściwej oferty służącej zagospodarowaniu
na rynku pracy osób odchodzących z pracy w rolnictwie,

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kontekście gospodarczym oraz w związku z bezpieczeństwem

- 26 -

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
NR 1 (18) 2010

ekologicznym: najistotniejsze kierunki rozwoju OZE
w Małopolsce: energia wodna, elektryczna i cieplna z geotermii, energia z biomasy i odpadów, energia słoneczna,
energia wiatrowa i jądrowa,
 wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez
zmniejszanie poziomu różnic w dostępie do opieki
zdrowotnej na obszarach miejskich i wiejskich oraz poprawę dostępu do nowoczesnego sprzętu medycznego,

 strategia w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej
powinna koncentrować się na: (a) podnoszeniu świadomości zdrowego stylu życia w połączeniu z promowaniem postaw ekologicznych, (b) zwiększeniu znaczenia kampanii
społecznych w proﬁlaktyce zdrowotnej, (c) dążeniu do
integracji działań na rzecz osób starszych oraz (e) promowaniu koncepcji „Starzenie się szansą dla Małopolski”
(inwestycje w obszary uzdrowiskowe),
 działania samorządu regionalnego w obszarze bezpieczeństwa publicznego powinny być ściśle powiązane i uzupełniające wobec działań administracji rządowej.
Wyzwanie 9
Zarządzanie rozwojem województwa
Rekomendacje:
 strategia powinna uwzględniać zróżnicowany poziom
wpływu władz regionu na osiąganie celów stawianych
w poszczególnych obszarach interwencji,
 obszary polityki i kierunki interwencji zaktualizowanej strategii muszą znaleźć odzwierciedlenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego,
 system zarządzania rozwojem województwa należy oprzeć
na partnerskiej współpracy z samorządami lokalnymi,
publicznymi instytucjami regionalnymi, niepublicznymi partnerami władz samorządu województwa oraz administracją
rządową,
 system zarządzania rozwojem województwa powinien
opierać się na instrumentach i mechanizmach mobilizujących samorządy lokalne i instytucje regionalne do budowania strategii spójnych ze strategią regionalną,
 przejrzysty i partnerski system zarządzania rozwojem województwa powinien prowadzić do poprawy zewnętrznego wizerunku oraz wzmacniania kapitału społecznego w regionie.
Wyzwania przekuć w cele
Zdeﬁniowanie wyzwań, które stoją przed regionem, to pierwszy
etap prac podjętych w ramach aktualizacji Strategii. Kolejny krok
stanowi sformułowanie na ich podstawie zaktualizowanych: wizji rozwoju województwa, celów operacyjnych oraz kierunków
działań służących realizacji celów. Zadanie to zostało podjęte
podczas lutowego spotkania Zespołu ds. aktualizacji Strategii
z udziałem Zarządu Województwa Małopolskiego. W wyniku
całodziennych prac na forum plenarnym, jak i podczas dyskusji
w podzespołach, powstał zestaw propozycji celów i kierunków
dla nowej Strategii. Na bazie wypracowanych zapisów do końca
kwietnia opracowany zostanie wstępny projekt zaktualizowanej
Strategii.

- 27 -

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
NR 1 (18) 2010

Kapitał społeczny jako motor rozwoju
rozwiniętych
PROF. DR HAB. JANUSZ CZAPIŃSKI*

Jak wygląda kapitał społeczny w dzisiejszej Polsce i jak wypadamy pod tym względem na tle krajów rozwiniętych? Chciałbym
odpowiedzieć na te pytania w oparciu o doświadczenia empiryczne. Empiria niestety zazwyczaj wymaga dużych uproszczeń
w stosunku do teorii. Jeśli chcemy operować jakimiś wskaźnikami, w grę będą wchodziły naprawdę bardzo proste wskaźniki kapitału społecznego, a także bardzo proste wskaźniki rozwoju.
Posłużę się pewną anegdotą, która wprawdzie dotyczy lat 90.,
ale dość dobrze pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy obecnie
w Polsce. Właśnie w owych latach pewna kooperatywa farmerów austriackich zaprosiła chłopów polskich, by przyjechali
i zobaczyli, jakie można odnieść korzyści ze wspólnego działania.
Połączenie sił sprawia, że zamiast dziesięciu małych kombajnów
można kupić jeden duży i wiele na tym zaoszczędzić. Można budować gorzelnie, serowarnie, mleczarnie itd. i czerpać z tego
tytułu ogromne korzyści.
Wydelegowano z województwa pomorskiego dziesięciu młodych, rzutkich, wykształconych polskich rolników, którzy tam
pojechali, pooglądali wszystko, zachwycili się i przyjechali z silnym postanowieniem zrobienia tego samego. Nic z tego nie wyszło, a cały zapał w krótkim czasie uszedł z nich jak powietrze
z balonu. Powód był niezwykle prosty. Na nieszczęście wybrano
dziesięciu rolników z dziesięciu różnych wsi. Każdy z nich wrócił
do siebie i usiłował przekonać sąsiadów, ale ci wietrzyli w tym
jakiś podstęp, ukryte intencje, jakiś niecny interes tych młodych, którzy ich namawiali do zawiązywania takich kooperatyw.
Nic z tego nie wyszło, podobnie jak z wielu innych podjętych
w Polsce prób namówienia ludzi do współpracy (także na gruncie inwestycji publicznych, które przecież z deﬁnicji wymagają
współpracy bardzo wielu różnych podmiotów).
Kiedyś mówiliśmy, że nie budujemy autostrad, bo nie mamy
wystarczająco dużo pieniędzy. Dzisiaj pieniędzy, jak niektórzy
twierdzą, mamy nawet nadmiar, ale też jakoś autostrad nie budujemy. To znaczy budujemy, ale tylko na papierze. Nie jesteśmy
w stanie zmienić słów w czyn i sﬁnalizować projektów, które
naprawdę ułatwiłyby życie Polakom i podtrzymały rozwój naszego kraju.

*

Uniwersytet Warszawski

- 29 -

Zacznę od tego, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce i na
tamtejszym rynku pracy.
Wykres 1 ilustruje zmiany w strukturze zapotrzebowania rynku pracy na zadania wymagające od pracowników określonych
umiejętności. Przyjmijmy rok 1960 za wyjściowy. Jak widać,
wraz z upływem czasu spadało zapotrzebowanie na umiejętności nierutynowe manualne – czyli na pracowników określanych
mianem „złotej rączki” (np. właściciele uniwersalnych warsztatów samochodowych, w których wszystko można zrobić – od
wymiany ogumienia do naprawy systemów elektrycznych). Spadało oczywiście również zapotrzebowanie na zadania rutynowe
manualne (np. praca robotnika przy taśmie) oraz rutynowe poznawcze (np. praca księgowej dokonującej według określonych
algorytmów bilansów ﬁnansowych w ﬁrmie).
Rosło za to gwałtownie, szczególnie od lat 80. ubiegłego wieku,
zapotrzebowanie na inne typy zadań i umiejętności. Najintensywniej zaś na umiejętności pozwalające zmierzyć się z zadaniami nierutynowymi interaktywnymi, czyli z zadaniami twórczymi,
których trudno gdziekolwiek znaleźć algorytm. Takim zadaniem
jest na przykład zaprojektowanie nowego modelu samochodu,
komórki. To po prostu wszelkie zadania innowacyjne.
Jak rozumieć pojęcie interaktywności zadań? Skończyła się era
indywidualnych wynalazców. Nie żyjemy w erze Leonarda da
Vinci ani Edissona. Dziś już nie wystarczy siąść przy biurku i dokonać wspaniałego wynalazku. Wszystko, co jest innowacyjne
w gospodarce opartej na wiedzy, jest dziełem zespołowym.
Bo nawet gdy ktoś ma w głowie genialny pomysł, to żeby ten
pomysł rzeczywiście traﬁł na rynek, potrzebna jest współpraca
całego sztabu ludzi.
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Wykres 1. Oczekiwane na rynku pracy w USA umiejętności pracowników ze względu na typ zadań w latach 1960–2000
Źródło danych: Citizenship and Education in Twenty-eight Countries; The International Association for the Evaluation of Educational Achievement
1999/2000

W jakim punkcie znajduje się polski rynek pracy i nasza gospodarka? To jest tylko szacunek i zgadywanie. Sądzę, że jesteśmy
gdzieś około lat 80., jeżeli za punkt odniesienia przyjąć poziom
rozwoju gospodarki amerykańskiej. Amerykanie niewątpliwie
weszli już w erę gospodarki opartej na wiedzy. My nie weszliśmy, nawet nie zbliżyliśmy się jeszcze do tego progu, za którym
zaczyna się gospodarka oparta na wiedzy. Jesteśmy na razie genialni w montowaniu samochodów, w produkowaniu na cudzej
licencji telewizorów plazmowych i LCD, pralek, lodówek etc.
– tymi produktami zalewamy inne rynki. Z tego żyjemy, dzięki
taniej sile roboczej i niezłym kwaliﬁkacjom Polaków.
W tym miejscu warto wskazać różnice między pojęciami kapitału społecznego i kapitału ludzkiego. Wskaźniki tych kapitałów
są w niewielkim tylko stopniu ze sobą skorelowane. Widać to
zwłaszcza w porównaniach międzynarodowych. Nie jest wcale
tak, że w krajach z wyższym poziomem kapitału ludzkiego, najprościej deﬁniowanego jako poziom wykształcenia społeczeństwa, występuje zarazem wyższy poziom kapitału społecznego.
Gdyby tak było, to pod względem kapitału społecznego bylibyśmy już wyżej niż Szwajcaria, w której średni poziom wykształcenia jest niższy niż w Polsce.
Przejdźmy teraz do próby odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście istnieje związek przyczynowy między kapitałem społecznym i tempem rozwoju gospodarczego? Najpierw spróbujmy
zdeﬁniować te wskaźniki. Na klasyczne rozumienie, takie Putnamowskie rozumienie kapitału społecznego, składają się dwa
elementy: familizm i kolektywizm instytucjonalny.

Jeśli chodzi o deﬁnicję operacyjną, kapitał społeczny w klasycznym rozumieniu Roberta Putnama obejmuje poziom ogólnego
zaufania do ludzi oraz poziom stowarzyszania się (przynależności do organizacji). Często jednak badacze tworzą inne wskaźniki, np. odnoszące się do relacji między korporacjami i instytucjami publicznymi lub normy sprzyjające współpracy w imię
dobra wspólnego.
Putnam rozróżnił dobry (tzw. pomostowy) i zły (tzw. wiążący)
kapitał społeczny . Odpowiednikiem złego kapitału jest familizm,
czyli wysoki poziom integracji wewnątrz pewnej zamkniętej grupy przy jednoczesnym zamknięciu tej grupy na szerszą wspólnotę. Taką zamkniętą grupą może być rodzina, klan czy struktura
maﬁjna, której członkowie w pełni sobie ufają i są wobec siebie
solidarni.
W jednym z dużych badań międzynarodowych w programie
GLOBE – Culture, Leadership, and Organizations z udziałem
menedżerów miarą familizmu była skrajnie pozytywna odpowiedź na dwa pytania: . „Czy dzieci są dumne z indywidualnych
osiągnięć rodziców?” i „Czy rodzice są dumni z indywidualnych
dokonań dzieci?”. Natomiast miarą pomostowego kapitału społecznego była w tym badaniu skrajnie pozytywna odpowiedź na
dwa następujące pytania: „Czy przywódcy wzmacniają spójność
wspólnoty?” i „Czy system ekonomiczny sprzyja maksymalizowaniu dobra wspólnego?”.
Jeszcze inny wskaźnik dobrego kapitału społecznego, tzw. indeks
etyki korporacyjnej, pochodzi z badań prowadzonych w stu kil-
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Wykres 2. Związek między familizmem i instytucjonalnym kolektywizmem w 43 krajach
Źródło danych: The GLOBE study of 62 Societies

Wykres 3. Związek między instytucjonalnym kolektywizmem i klasycznie mierzonym kapitałem społecznym w 32 krajach
Źródło danych: World Value Study i The GLOBE study of 62 Societies
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kudziesięciu krajach co dwa lata przez Bank Światowy. Badania
obejmują menedżerów wyższego szczebla dużych ﬁrm, w tym
także międzynarodowych korporacji. Indeks ten to procent
ﬁrm, których menedżerowie pozytywnie oceniają etykę korporacyjną; twierdzą, że ﬁrmy nie ﬁnansują (ani legalnie, ani nielegalnie) polityków, nie przerzucają kosztów działania na państwo,
nie dają łapówek, nie korumpują oraz nie oszukują banków i administracji publicznej.

W Polsce poziom kapitału społecznego – o czym za chwilę – jest
wedle wszelkich wskaźników dramatycznie niski. A przecież nasze tempo wzrostu gospodarczego w minionych 20 latach było
bardzo duże. Czy zatem stanowimy jakiś szczególny wyjątek,
czy też odzwierciedlamy pewną ogólną zasadę? Niewykluczone,
że kapitał społeczny zaczyna odgrywać ważną rolę jako zasób
rozwojowy dopiero po osiągnięciu stosunkowo wysokiego poziomu rozwoju.

Sprawdźmy, czy kapitał społeczny ma wpływ – jak twierdzi wielu
teoretyków – na rozwój gospodarczy wspólnoty. Wcześniej jednak warto pokazać dowód na przeciwieństwo dobrego i złego
kapitału społecznego. Wykres 2 pokazuje negatywny związek
między familizmem i instytucjonalnym kolektywizmem w przekroju 43 krajów.

Podzielmy zatem według najprostszego kryterium – PKB per
capita – kraje prezentowane wcześniej na wykresach na bogate,
czyli wysokorozwinięte, które właściwie weszły już w erę gospodarki opartej na wiedzy, gdzie liczy się innowacyjność i twórcza kooperacja, oraz na kraje ubogie, w skład których wchodzi
Polska, która niewątpliwie nie weszła jeszcze w okres gospodarki opartej na wiedzy. Jak widać na wykresach 8 i 9, kapitał
społeczny nie odgrywa żadnej roli w rozwoju gospodarczym
w krajach ubogich, natomiast w krajach bogatych ma znaczenie
decydujące.

Instytucjonalny kolektywizm idzie w parze z klasycznie deﬁniowanym kapitałem społecznym (uogólnione zaufanie i aktywność
organizacyjna obywateli) (wykres 3), natomiast związek między
familizmem i klasycznie rozumianym kapitałem społecznym jest
wyraźnie negatywny (wykres 4).
Przejdźmy do gospodarki. Wykres 5 dowodzi, że istotnie instytucjonalny kolektywizm pozwala przewidywać tempo wzrostu gospodarczego. Podobnie familizm (wykres 6), tyle że
w przypadku familizmu związek jest negatywny: im wyższy poziom familizmu, tym słabszy rozwój gospodarczy w późniejszym
okresie. Podobny obraz zależności jak dla instytucjonalnego kolektywizmu daje indeks etyki korporacyjnej (wykres 7).

Tak więc spośród dwóch rodzajów kapitału – społecznego i ludzkiego – do rozwoju krajów ubogich, takich jak Polska, przyczynia
się przede wszystkim kapitał ludzki. Polacy zainwestowali w edukację. Bez tego cały sukces dwudziestolecia „nowej” Polski by się
nie powiódł, bo sam fakt, że mieliśmy tanią siłę roboczą, nie był
jeszcze wystarczającą zachętą do inwestycji i ściągania kapitałów
z zagranicy. Dopiero tania siła robocza w połączeniu z wysokimi kwaliﬁkacjami, których oczekiwali inwestorzy, spowodowały
napływ obcych kapitałów i otwieranie nowych montażowni, na
których tak naprawdę obecnie Polska stoi.

Wykres 4. Związek familizmu z klasycznym kapitałem społecznym w 33 krajach
Źródło danych: World Value Study i The GLOBE study of 62 Societies
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Wykres 5. Związek między instytucjonalnym kolektywizmem i logarytmem zmiany PKB per capita w latach 1995–2006 w 47 krajach
Źródło danych: Bank Światowy i The GLOBE study of 62 Societies

Wykres 6. Związek między familizmem i zmianą logarytmu PKB per capita w latach 1995–2006 w 47 krajach
Źródło danych: Bank Światowy i The GLOBE study of 62 Societies
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Wykres 7. Związek między indeksem etyki korporacyjnej i zmianą logarytmu PKB per capita w latach 1995–2006 w 97 krajach
Źródło danych: Bank Światowy

Odwrotnie jest w krajach bogatych, gdzie nie liczy się już tak
bardzo kapitał ludzki. Nawiasem mówiąc, poziom wykształcenia
jest już tam dość wysoki, chociaż utrzymują się spore różnice,
jak na przykład między Szwecją, najlepiej wykształconym krajem
w Europie, a Szwajcarią, w której przeciętny poziom wykształcenia jest nawet niższy niż w Polsce. Układ zależności między
obydwoma grupami państw jest cakowicie asymetryczny.
Czynnikiem niezbędnym do zwiększenia innowacyjności gospodarki jest wzrost nakładów na badania i rozwój. W Polsce udział
nakładów na badania i rozwój w stosunku do budżetu wynosi
0,57%, co jest najniższym wynikiem w Europie. Mimo że państwo nie łożyło na wykształcenie obywateli, obywatele sami sobie to wykształcenie sﬁnansowali. W tym momencie już ponad
dwie trzecie polskich studentów płaci czesne za naukę. Nikt jednak nie jest w stanie indywidualnie ﬁnansować badań. Tego się
nie da zrobić indywidualnie, tak jak nie da się po wybudowaniu
„chałupy” zbudować drogi dojazdowej – na to nikogo nie stać,
nie mówiąc już o metrze czy autostradach. Tu bez wątpienia
musi być trud wspólny i duże nakłady środków publicznych.
Jednakże same nakłady nie wyjaśniają jeszcze samodzielnie
tempa rozwoju. Potrzebne są nakłady plus kapitał społeczny.
Jeśli wpływa dużo pieniędzy do instytucji, które, powiedzmy
w uproszczeniu, zajmują się wynalazkami, które są innowacyjne,
ale zarazem pracują w tych instytucjach ludzie, którzy potraﬁą ze
sobą współpracować, nie strzegą tajemnicy własnych pomysłów
jak źrenicy oka, tylko się nimi dzielą i robią coś wspólnie, to wtedy mamy przesłanki rozwoju. W przekroju międzynarodowym
jest bardzo silna korelacja między kapitałem społecznym (mierzonym indeksem etyki korporacyjnej) a nakładami na badania
i rozwój (r=0,91, N=71). Pieniądze przeznaczone na badania
i rozwój mogą być wyrzucone w błoto, jeśli traﬁą do zespołów

z niskim kapitałem społecznym. Z tego punktu widzenia wydatki
na B+R w Polsce w pełni odpowiadają poziomowi naszego kapitału społecznego. Ich wzrost bez wzrostu kapitału społecznego
byłby rozrzutnością.
Jak już wcześniej wspomniałem, kapitał społeczny w Polsce jest
bardzo słaby. Według Europejskiego Sondażu Społecznego plasujemy się na przedostatnim miejscu. Z innych badań wynika, że
za nami są tylko kraje pozaeuropejskie. Przeciętny Szwed należy
do ponad dwóch organizacji, podczas gdy przeciętny Polak do
jednej siódmej organizacji. Za nami są jeszcze Malezja, Argentyna, Rosja, Maroko, Turcja, Rumunia. W indeksie aktywności
obywatelskiej jesteśmy na samym końcu, ale już w indeksie
nielegalnej korupcji korporacyjnej mamy pewne osiągnięcia. Za
nami znalazły się Węgry, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rosja, Nikaragua, Bangladesz, Bułgaria.
Jak wyglądała dynamika zmian w zakresie bardzo uproszczonych
wskaźników kapitału społecznego w Polsce? Najdłużej mierzony
był wskaźnik otwartego zaufania do innych ludzi. W 1992 roku
byliśmy na poziomie 10% i dziś ten odsetek jest podobny. Według ostatniej Diagnozy Społecznej jest to 13%. Inne wskaźniki,
jak np. aktywność społeczna czy członkostwo w organizacjach,
także pozostają nieustannie na niskim poziomie.
Rozwijaliśmy się dzięki inwestowaniu w kapitał ludzki. Polacy po
zmianie systemu w 1989 roku bardzo szybko zorientowali się,
że wykształcenie jest bardzo ważne. Myślę zresztą, że wiedzieli
o tym znacznie wcześniej. W latach 70. i 80. ub. wieku co roku
w okolicach czerwca w wydaniu Dziennika Telewizyjnego słyszałem przecież niezmiennie taki sam komunikat: „Utworzono
100 tysięcy miejsc dla nowych studentów na polskich uczelniach. Kandydatów jest 200 tysięcy”. Zawsze było dwa razy
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Wykres 8. Znaczenie kapitału ludzkiego (wykształcenie w 2000 r.) i pomostowego kapitału społecznego (zaufanie i kolektywizm instytucjonalny
z drugiej połowy lat 90. XX w.) dla wyjaśnienia logarytmu wzrostu PKB per capita w latach 1995–2006 w grupie 20 bogatych i 14 ubogich
krajów; procent wariancji wyjaśnionej przez dany kapitał przy kontroli pozostałego
Źródło danych: Bank Światowy, GLOBE i World Value Survey 2 i 3 fala
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Wykres 9. Znaczenie kapitału ludzkiego (wykształcenie w 2000 r.) i kapitału społecznego (indeks etyki korporacyjnej w 2004 r.) dla wyjaśnienia
logarytmu wzrostu PKB per capita w latach 1995–2006 w grupie 29 bogatych i 61 ubogich krajów; procent wariancji wyjaśnionej przez dany
kapitał przy kontroli pozostałego (bez Irlandii)
Źródło danych: Bank Światowy
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więcej kandydatów niż miejsc. Dopiero po 1989 roku wszyscy
chętni mogli rzeczywiście dostać się na studia.
Jeśli spróbujemy znaleźć takie kryterium podziału na kraje biedne i bogate, przy którym najostrzej rysuje się asymetria znaczenia kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, to okaże się, że do
klubu krajów bogatych mamy stosunkowo niedaleko. Gdyby nie
kryzys światowy i to nasze ciągle zielone, ale jednak spowolnienie gospodarcze, to za 5 lat weszlibyśmy do grupy krajów wykorzystujących inne, oparte na kapitale społecznym mechanizmy
rozwoju. Przez spowolnienie ten horyzont został przesunięty
i wejdziemy do tej grupy krajów mniej więcej za 10 lat. Tyle
nam zostało czasu na zbudowanie kapitału społecznego. Jeśli
tego nie zrobimy, to grozi nam nie tyle dryf, ile oddalanie się od
świata. Będziemy coraz bardziej spychani na peryferie. Staniemy
się kolonią, w której będzie się produkowało na masową skalę
według cudzego know-how, jeśli oczywiście polscy pracownicy
nie zaczną się domagać wyższych zarobków. Będziemy, tak jak
do tej pory, na dużą skalę zalewać rynek światowy lodówkami,
kuchenkami, telewizorami, samochodami itd. Pod warunkiem
oczywiście, że ktoś nam jeszcze wybuduje infrastrukturę, że będzie możliwość wywożenia tego wszystkiego z kraju.
Gdzie budować kapitał społeczny? Z różnych względów najbardziej obiecującym miejscem jest szkoła. Mamy tam bowiem do
czynienia z ludźmi jeszcze nieukształtowanymi. Szkoła zasadniczo pełni trzy funkcje: edukacyjną, wychowawczą i socjalizacyjną. Polska szkoła funkcję edukacyjną pełni całkiem nieźle, nie
jesteśmy co prawda na górze rankingów osiągnięć szkolnych,
ale z pomiaru na pomiar awansujemy. Wychowawczą też pełni na przyzwoitym poziomie: nasilenie przemocy, nikotynizmu,
alkoholizmu itp. jest w polskich szkołach niższe niż na przykład
w wielce chwalonej Skandynawii. Nie martwię się zatem, że polska szkoła nie wywiązuje się z tych dwóch pierwszych obowiązków – całkiem nieźle pełni funkcję edukacyjną i wychowawczą.
Funkcja edukacyjna będzie zresztą odgrywała coraz mniejszą
rolę, ponieważ dzieci przychodzą do szkoły z głowami pełnymi
wiedzy, która pochodzi m.in. z Internetu. Rola wychowawcza
nie będzie oczywiście tracić na znaczeniu, ale niewątpliwie zyska
rola socjalizacyjna. Przypominam, mamy dziesięć lat na otwarcie
naszych dzieci na innych, na świat, na nauczenie ich współpracy. Polska szkoła do tej pory nie podejmowała wysiłków w tym
kierunku. Wprawdzie wspaniały przedmiot, jaki funkcjonuje w polskiej szkole – Wiedza o Społeczeństwie – naprawdę
zdaje egzamin i nauczyciele tego przedmiotu też go zdają. Jeśli
chodzi o wiedzę teoretyczną z tej dziedziny, polscy uczniowie
świetnie wypadają w międzynarodowych rankingach. Tylko co
te dzieciaki przenoszą z teorii do życia? Nic. Tu są na końcu
rankingów. Wiedzę mają, ale nie potraﬁą jej wykorzystać. Niżej
są może Włochy i Słowacja. Pod względem jednego wskaźnika jesteśmy absolutnie najniżej. Jest to wielkość wolontariatu.
Tylko 5% uczniów dobrowolnie i nieodpłatnie działa na rzecz
innych. Liczba przyjaciół także potwierdza to ostatnie miejsce.
Mniej mają ich tylko młodzi Grecy. Smutne jest także to, że jak
pierwszaki przychodzą do szkoły podstawowej, to są jako tako
uspołecznione. A potem? Wydaje się jakby szkoła wręcz „odspołeczniała” ich. Rodzice także zniechęcają do kumplowania się
z dzieckiem sąsiadów, bo nie wiadomo, skąd sąsiedzi mają pieniądze itd. Uspołecznienie maleje zatem z wiekiem. Wyjątkiem
jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jest jedyna forma
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aktywności społecznej, w której z jednakowym zapałem biorą
udział i ci młodsi, i ci starsi uczniowie.
Wyznaczenie puli zadań zespołowych do wykonania w toku
zajęć szkolnych jest dosyć prostym rozwiązaniem. Można to
przecież zlecić na zasadzie rozporządzenia ministra, a nawet
kuratora. Powinno się określić, że pewna część zadań musi być
realizowana w 3–4-osobowych zespołach uczniowskich. Nie
tak, żeby jak na doświadczeniach z chemii, każdy uczeń stał przy
swoim palniku. Ministerstwo przyjęło ten pomysł i co z niego
zrobiło? Wynaturzyło. Mianowicie na egzaminie gimnazjalnym,
poza testem, będzie jeszcze obowiązek zespołowego przygotowania prezentacji. Ale przecież egzamin gimnazjalny jest na
koniec gimnazjum. Uczniowie mają wtedy po 16 lat i nie potraﬁą
tego zrobić.
Wcześniej był pomysł, żeby taką zasadę wprowadzić na egzaminie maturalnym. Mój syn, tegoroczny maturzysta, jak się o tym
dowiedział, to powiedział: „o jak się cieszę, że ja w tym roku
maturę zdawałem”. Przecież on by nie potraﬁł przygotować
takiej prezentacji w gronie 3–4-osobowym, z udziałem innych
uczniów. Bo każdy miałby na nią inny pomysł. Pozabijaliby się,
a nie dogadaliby się. Współpracy trzeba uczyć od przedszkola.
Nawiasem mówiąc, tylko 40% dzieci w wieku przedszkolnym
w Polsce chodzi do przedszkola, i to jest też najniższy procent
w całej Europie.
Zostawmy szkołę i przyjrzyjmy się administracji. Dlaczego nie
możemy przyjąć zasady „oświadczenia zamiast zaświadczeń”?
Klęska jednego okienka właśnie na tym polega, że do tej pory
niezwykle zmotywowany człowiek, który chciał założyć własną
działalność gospodarczą, biegał po instytucjach po zaświadcze-

nia, robił to bardzo szybko, a następnie zanosił tam, gdzie się
rejestruje ﬁrmę. A teraz spoczywa to na urzędniku z „jednego
okienka”. A czy ten urzędnik jest tak samo zmotywowany? On
normalną pocztą wysyła prośbę, żeby przysłać mu te wszystkie
zaświadczenia. A to trwa. Przecież adresaci też się nie spieszą,
bo mają na odpowiedź dwa tygodnie. Poza tym są zarzuceni papierkową robotą i to ich też mało interesuje, bo przecież nie
oni tę ﬁrmę otwierają. Dobra idea została wykoślawiona. Jedno
okienko wydłużyło czas rejestracji ﬁrmy, zamiast go skrócić.
A gdyby postąpić odwrotnie, gdyby przyszły przedsiębiorca
mógł przyjść do okienka i nawet odręcznie na kartce napisać, że
spełnia wszystkie niezbędne warunki. I już. I urzędnik rejestruje
ﬁrmę w ciągu jednego, dwóch dni, tak jak w Irlandii czy Finlandii.
A potem urzędnik ma tyle czasu, ile sobie zażyczy, żeby wszystko sprawdzić. Dlaczego nie zrobiono tego właśnie tak?
Jeśli chodzi o docenienie znaczenia kapitału społecznego, to
pierwsze obudziły się w Polsce ﬁrmy. Nie administracja publiczna, nie szkoły, tylko ﬁrmy. Obudziły się z reﬂeksją, że zrobiły już
wszystko, co można, żeby wyśrubować kapitał ludzki. To znaczy
przyjęli najlepszych, włożyli duże pieniądze w ich szkolenia, organizowanie warsztatów i stwierdzili, że nie ma już z tego żadnej wartości dodanej. Inwestują, inwestują i nic z tego nie ma
dla rozwoju ﬁrmy. Szefowie ﬁrm zorientowali się, że to, co jest
barierą na drodze rozwoju, to nieumiejętność pracy w zespole,
brak zaufania pomiędzy pracownikami poszczególnych działów,
tworzenie silosów – zamkniętych jednostek organizacyjnych,
które się ze sobą nie kontaktują i strzegą swoich tajemnic, między którymi nie ma właściwego przepływu informacji sprzyjającego realizacji większych projektów. Tylko rozwój kapitału
społecznego może tę sytuację poprawić.
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Rola kapitału społecznego w zarządzaniu
funduszami unijnymi
PROF. DR HAB. PAWEŁ SWIANIEWICZ*

Zacznijmy od pytania, co ma wspólnego kapitał społeczny z funduszami unijnymi? Po pierwsze: samo pojęcie „zaufania” lub
raczej jego braku. Warto to rozważyć w kontekście realizacji
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kierowałem badaniem, które dotyczyło wykorzystania
przez polskie samorządy funduszy unijnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przy tej okazji brak
zaufania pojawiał się w kilku wymiarach. Może akurat tutaj,
w Małopolsce, stosunkowo mniej niż w innych województwach,
ale brak zaufania występował między administracją samorządu
wojewódzkiego a administracją wojewody. W owym okresie
realizacja programu była tak skonstruowana, że to samorząd
wojewódzki odpowiadał za wybór projektów, a administracja
wojewody odpowiadała za podpisywanie umów i przekazywanie pieniędzy. Brak współpracy pomiędzy tymi dwoma pionami
administracji potraﬁł znakomicie spowalniać działania.
Brak zaufania pojawiał się również między samorządem wojewódzkim a różnymi aktorami społecznymi, którzy byli przewidziani do udziału w tym programie. Istniała taka instytucja jak
Regionalny Komitet Sterujący, która z założenia miała obejmować rozmaitych aktorów społecznych. Brak zaufania zaczynał
się od samego ich doboru do udziału w RKS, potem objawiał
się poprzez jego funkcjonowanie. Mógłbym tu przytoczyć wiele
ciekawych anegdot z naszych badań, nie tylko z Małopolski.
No i w końcu istniał brak zaufania między instytucjami zarządzającymi funduszami unijnymi a potencjalnymi beneﬁcjentami.
Chociażby te osławione oświadczenia zamiast zaświadczeń.
Albo sławny niebieski długopis, którym trzeba było podpisywać
dokumenty. Dlaczego podpisanie czarnym długopisem je dyskwaliﬁkowało? Ponieważ bardzo proste urzędnicze rozumowanie mówiło, że nie wiadomo, czy dokumenty podpisane czarnym
kolorem aby na pewno są oryginałami. A może to jest ksero?
Oczywiście urzędnicy nie słyszeli o kolorowym ksero i o tym, że
samo podpisanie niebieskim o niczym nie świadczy. Na szczęście
nie słyszeli, bo by jakoś dodatkowo skomplikowali życie.
W moim przekonaniu, gdy mówimy o wykorzystaniu funduszy
unijnych, pojawia się błędne koło braku zaufania. Na samym początku mamy niskie zaufanie władzy (administracji) do społeczeństwa. Jaki jest biurokratyczny skutek tego obniżonego zaufania?
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Nadmierna komplikacja procedur, w szczególności mnożenie
różnego rodzaju zaświadczeń, potwierdzeń i innego rodzaju
dokumentów. To nie jest tak do końca, że wykorzystywanie pieniędzy unijnych wiąże się z uciążliwymi procedurami, bo Unia
nam je narzuca. Część tych komplikacji faktycznie narzuca Unia
Europejska, jednak drugie tyle dokładamy sobie sami.
W moim przekonaniu przyczyną tejże własnej inicjatywy jest
właśnie brak zaufania – komplikujemy procedury, żeby sprawdzać potencjalnych beneﬁcjentów. Karykaturalnie rzecz ujmując,
przychodzi beneﬁcjent do urzędu i mówi, że chciałby skorzystać
z dotacji dla przedsiębiorców, a urzędnik sobie myśli – chciałby dotację dostać, znaczy się, pewnie jakiś oszust. Pewnie chce
zdefraudować te pieniądze, musimy zapobiec takiej sytuacji.
Z nadmiernej komplikacji procedur wynikają dwie rzeczy. Po
pierwsze, trudne do uniknięcia błędy formalne we wnioskach.
Po drugie, przeładowanie pracą pracowników instytucji realizujących, którzy muszą wszystkie te procedury kontrolować,
sprawdzać dokumenty. Tak naprawdę z tego przeładowania pracą wynika mało efektywna kontrola, a to z powrotem przekłada
się na niskie zaufanie.
Odwołując się teraz bardziej bezpośrednio do programu, który
badaliśmy, czyli ZPORR, to od samego początku badania tego
programu zafascynowało nas, że program, który jest jednolity,
zintegrowany w skali całego kraju, tak bardzo różni się, jeżeli
chodzi o faktyczną jego realizację. Mamy tu jeden bardzo prosty wskaźnik, podawany, gdy bardzo się baliśmy, że nie zdążymy wykorzystać wszystkich środków. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego w różnych przedziałach czasowych publikowało
dane przedstawiające, jak bardzo poszczególne województwa
są zaangażowane w absorpcję środków unijnych.
Analizując zaawansowanie w wydatkowaniu środków we wrześniu 2006 roku, proszę zobaczyć, że różnice w wydatkowaniu
były ponad dwukrotne między województwami. Małopolska
bez strachu pokazuje ten wykres, gdyż jest tu jednym z liderów.
Również w innych tego typu zestawieniach Małopolska była blisko ich szczytu. I co ciekawe, kiedy badaliśmy różne dokumenty
ewaluacyjne, oﬁcjalne, przygotowywane na zlecenie ministerstw
bądź województw, to trudno było znaleźć wyjaśnienie tych różnic.
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Kiedy rozmawialiśmy z wysokiej rangi urzędnikami Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, pojawiały się hipotezy, że powodem
może być konﬂikt pomiędzy marszałkiem województwa a wojewodą. Inne wyjaśnienie, jakie się pojawiało, to rozproszenie
środków na małe projekty – być może tam, gdzie pulę pieniędzy
podzielono na małą ilość dużych projektów, tam łatwiej było
nimi zarządzać, a przebieg programu był sprawniejszy. Natomiast w tych województwach, gdzie pulę podzielono na wiele
małych projektów, zarządzanie było trudniejsze i wszystko szło
wolniej.

Zastanawialiśmy się, czy czynnikiem wyjaśniającym różnicę
w wykorzystaniu funduszy unijnych może być kapitał ludzki.
Sprawdzaliśmy związek pomiędzy poziomem wykształcenia
i poziomem absorpcji środków, ale go nie było. Podobnie jak nie
dało się udowodnić związku pomiędzy zmiennymi, które mamy
na powyższej ilustracji.
Oba te wyjaśnienia nie wytrzymują konfrontacji z doświadczeniami empirycznymi. Zresztą akurat w Małopolsce rozproszenie
środków na małe projekty było przyjęte jako półoﬁcjalna zasada

Zaawansowanie w wydatkowaniu środków ze ZPORR (09/2006)
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dzielenia tych środków. Chodziło o to, aby środki dotarły do
każdej lub prawie każdej gminy. Istniała nieoﬁcjalna zasada, że
jeśli mała gmina dostała już środki na jeden projekt, to właściwie
nie powinna już ubiegać się o drugi, bo inni też są w kolejce. Jak
widać, nie przeszkodziło to Małopolsce w znalezieniu się w czołówce pod względem szybkości wykorzystania środków. Jednym
z wyjaśnień, które nam przyszło do głowy, było to, że być może
pewne aspekty kapitału społecznego wpływają na sprawność instytucji i na te różnice między województwami.
Znamy wiele prac potwierdzających istnienie takiego związku,
jak np. praca Putnama, czy też Diagnoza Społeczna. Powyższe
mapy bazujące na bardzo prostych miarach, pokazują, że generalnie kapitał otwarty jest w Polsce bardzo niski i jest zróżnicowany w zależności od regionu.
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Polska nie jest krajem bardzo zróżnicowanym regionalnie i o ile
ten kapitał otwarty, pomostowy, dominuje bardziej w Polsce zachodniej, to domeną Polski wschodniej jest kapitał zamknięty,
wiążący, charakterystyczny dla zasiedziałych grup społecznych,
w których wiele osób nie tylko mieszka w tym samym miejscu
od urodzenia, ale i od pokoleń, co sprzyja tworzeniu się więzi wewnątrz tej grupy społecznej, ale nie ułatwia relacji na zewnątrz.
Jak widać, Małopolska w skali względnej, polskiej, charakteryzuje
się raczej silnym kapitałem wiążącym, natomiast nieco niższym
od przeciętnej kapitałem pomostowym, jeżeli uznamy, że nasza
miara jest wystarczająco dobra.
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I tutaj pojawia się pewne zaskoczenie, jeżeli spojrzymy na związek między tymi dwoma rodzajami kapitału i sprawnością instytucji samorządu regionalnego mierzoną szybkością absorpcji
środków unijnych. Kapitał pomostowy okazał się nieistotnie
związany z tak mierzoną sprawnością, natomiast dość zaskakująco kapitał wiążący właśnie, ten kapitał zamknięty, okazał się
nie bardzo, ale jednak skorelowany z szybkością absorpcji środków.
Zanim spróbuję przedstawić prostą interpretację czy rodzaj hipotezy, do której nasze badanie prowadzi, trzeba wspomnieć,
że jak się poszuka głębiej w literaturze, to nie jest to związek
kompletnie zaskakujący. Począwszy od badania Axelroda, który badał sprawność sieci społecznych i doszedł do wniosku, że
takie sieci hierarchiczne są sprawniejsze, istnieją badania, które pokazują, że w pewnej fazie rozwoju gospodarczego kapitał
wiążący sprzyja rozwojowi, a dopiero na dłuższą metę kapitał
pomostowy, poprzez sprzyjanie innowacji, robi się ważniejszy.
Nasze badanie oparte było na dwóch założeniach. Po pierwsze,
nie badaliśmy kapitału społeczności regionalnej, tylko kapitał
społeczny w grupie elity regionalnej zaangażowanej w tworzenie realizacji polityki regionalnej (radni sejmiku wojewódzkiego,
członkowie zarządu, burmistrzowie, wójtowie, eksperci, członkowie komitetów sterujących). Zakładaliśmy i próbowaliśmy
wykazywać, że istnieje przełożenie między kapitałem społecznym w regionie i typem relacji społecznych wewnątrz regionalnych elit.
W pierwszym etapie naszej pracy badaliśmy dwa województwa,
które istotnie różniły się na skali szybkości absorpcji środków
i na skalach mierzonego kapitału społecznego. Jeden z tych regionów nazwaliśmy regionem otwartym, był reprezentowany
w naszych badaniach przez województwo dolnośląskie, drugi

nazwaliśmy regionem tradycyjnym, którym była właśnie Małopolska.
Między tymi województwami zauważyliśmy kilka ciekawych różnic, które ujawniały się już na pierwszych etapach badania. Jeśli
chodzi o dostęp do informacji, ujawniał się pewien zamknięty
charakter społeczności małopolskiej – chociażby w ilości informacji, jakie byliśmy w stanie znaleźć samodzielnie za pomocą
Internetu. Wiele informacji, które znajdowaliśmy bez trudu
w województwie dolnośląskim, w Małopolsce było chronionych
hasłem – udostępnianych z wahaniem, po licznych telefonach,
tłumaczeniach, przekonywaniach, dlaczego te informacje chcemy uzyskać.
Druga rzecz to atmosfera kilkudziesięciu wywiadów, które
przeprowadzaliśmy w obu województwach. Na Dolnym Śląsku
atmosfera wywiadów była otwarta, rozmówcy chętnie ujawniali
nam swoje, także krytyczne, opinie wobec funkcjonowania programu. Natomiast (zwłaszcza) kiedy jechaliśmy do mniejszych
gmin w województwie małopolskim, miałem typowe odczucie
osoby wchodzącej do zamkniętej społeczności. Obcym nie
ujawniamy żadnych informacji poza zupełnie oﬁcjalnymi. Padały
politycznie poprawne odpowiedzi, nie ma żadnych konﬂiktów,
wszystko jest porządku, o nic się nie kłócimy, wszystko jest
w ogóle fantastycznie...
Pytaliśmy również o kontakty, o to, z kim je urząd utrzymuje.
Przytoczę bardzo anegdotyczny przykład pewnej wiejskiej,
małej gminy w województwie małopolskim, gdzie wójt bardzo
nerwowo powiedział nam, że oni się nigdy nie kontaktują z kimkolwiek. Długo przekonywany przyznał, ale bardzo niechętnie,
że czasami kontaktują się z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem
Marszałkowskim, ale poza tym absolutnie z nikim. Internetu nie
mają, faks się zepsuł, po prostu nie ma żadnych kontaktów. Py-
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tanie o kontakty wywoływało panikę, którą w pewien sposób
potraﬁę zrozumieć, ale ciekawe, że taka duża różnica była pomiędzy dwoma województwami.
Bardzo interesujące wyniki przyniosło również badanie poziomu zaufania wewnątrz elity regionalnej. Okazało się, że o ile
w województwie dolnośląskim poziom zaufania na zewnątrz
grupy – czyli do większości ludzi – był wyższy niż w Małopolsce,
o tyle w Małopolsce był wyższy poziom zaufania wewnątrz elity
regionalnej: do innych polityków, do samorządów województwa, do regionalnej administracji samorządowej. Znowu pojawiło się coś, co jest charakterystyczne dla kapitału wiążącego
badaną elitę polityczną, co wydaje się kluczowe.
Badaliśmy sieci kontaktów społecznych i okazało się, że ich
kształt był inny w regionie otwartym (niższa centralizacja, tzn.
sieć była bardziej policentryczna, kontakty biegły w różnych
kierunkach). Natomiast w regionie tradycyjnym, reprezentowanym przez Małopolskę, centralizacja była wyższa. Wszystkie
powiązania prowadziły do dwóch, trzech kluczowych aktorów
i centralność położenia w sieci kontaktów nieformalnych była
ściśle związana z postrzeganym wpływem na podejmowanie
decyzji. Takiego związku w drugim regionie nie było. Mówiąc
krótko: ta sieć wyglądała na mocno hierarchiczną, dużo bardziej
niż w drugim regionie.
Zupełnie inaczej wyglądała rola organizacji pozarządowych
w realizacji polityki. Jeśli chodzi o pierwszy region, rola organizacji pozarządowych była marginalna, raczej pasywna, a jeżeli
się uaktywniały, to pojawiały się konﬂikty między nimi i samorządem regionalnym. Natomiast w Małopolsce rola tych organizacji była znacząca, aktywna. Jednak bliższa analiza wykazywała,
że szefowie czy działacze tych organizacji pozarządowych byli
członkami tej samej elity politycznej. Nie sugeruję, że byli tak
dobierani, tylko raczej wniosek był taki, że rzeczywiście istnieje
pewna homogeniczność struktury tego województwa i pewna
jednorodna elita polityczna, poza którą pozostaje samorząd
Krakowa.
Pozostaje jeszcze akceptacja wewnętrznej hierarchii przez elitę polityczną. W województwie dolnośląskim akceptacja była
niewielka, pojawiały się silne spory przy formułowaniu i realizacji polityki. Natomiast w Małopolsce mieliśmy silne wrażenie
internalizacji hierarchii, braku tych sporów. Mówiąc w dużym
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uproszczeniu: w momencie, kiedy Marszałek Województwa
Dolnośląskiego coś proponował, bardzo często było to kontestowane przez wójtów gmin, przez różnego rodzaju innych aktorów. Kiedy natomiast z jakąś propozycją wychodził Marszałek
Województwa Małopolskiego, większość członków elity regionalnej mówiła „tak jest Panie Marszałku” i ruszała do realizacji.
Nie dlatego mówiła „tak jest”, że się bała, że marszałek ukarze
ich w jakiś sposób, tylko mówiła „tak jest”, bo akceptowała tę
hierarchię – od tego on jest marszałkiem, żeby być przywódcą
i żeby mówić, co mamy robić.
To pokazuje, w jaki sposób kapitał wiążący może wpływać
na szybkość podejmowanych decyzji, szybkość ich realizacji,
a w szczególności szybkość absorpcji funduszy. Natomiast pojawia się oczywiście pytanie, na które nie znamy w tej chwili
odpowiedzi: czy on również sprzyja podejmowaniu lepszych
decyzji? Być może jest tak, że tam, gdzie tych konﬂiktów jest
więcej, gdzie dłużej się ścierają poglądy, tam być może w efekcie
tego ścierania dochodzi się do lepszych decyzji długofalowych.
Ponieważ jednak w Polsce wykorzystanie funduszy unijnych
ocenia się póki co głównie przez pryzmat ich absorpcji, to w łatwo mierzalnych wskaźnikach, z których zresztą rozliczani są
politycznie samorządowcy, region pozbawiony takich sporów
wypada dużo lepiej.
Pamiętamy o tym, że niski poziom kapitału społecznego jest
czynnikiem hamującym: brak zaufania utrudnia współpracę, niewystarczający rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego
osłabia kontrolę i utrudnia budowanie partnerstwa, którego
Unia Europejska bardzo oczekuje w swoich programach, a czasami w niektórych działaniach wręcz wymaga. Z tego wynika, że
polityka wspierania rozwoju, wspierania kapitału społecznego
może okazać się równie ważną polityką prorozwojową jak np.
budowa infrastruktury. Natomiast czy kapitał społeczny można
w ogóle budować poprzez odpowiednią politykę?
Odpowiedzią na powyższe pytanie może być na razie jedynie
pewna hipoteza wymagająca potwierdzenia. Zresztą na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego robione było badanie
w kolejnych pięciu województwach. Raport jest w przygotowaniu; gdy zostanie ukończony, to te, na razie intuicyjne wnioski
z naszego badania zostaną potwierdzone bądź obalone. Wyniki
powinny być opublikowane za kilka miesięcy, gdy będą już dane
oparte na szerszej grupie województw.
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O pojęciu kapitału społecznego
PROF. DR HAB. PIOTR SZTOMPKA*

Czym właściwie jest „kapitał społeczny” w dzisiejszych czasach?
Aby to wyjaśnić, zajmijmy się najpierw pierwszym członem tego
pojęcia. Postawmy, wydawałoby się banalne, pytanie: czym jest
„kapitał”?
Kapitał to pewne zasoby, środki, które uruchomione w procesach społecznych czy gospodarczych mają dwie bardzo
atrakcyjne cechy: pomnażają się (lub co najmniej kumulują) i są
wymienialne na inne dobra. Kapitał społeczeństwa należałoby
odróżnić od kapitału osobistego. Kapitał społeczeństwa to suma
zasobów, jakimi dysponuje społeczeństwo, a kapitał osobisty to
suma różnorodnych zasobów i środków, jakimi dysponuje jednostka.
Oryginalne znaczenie terminu to oczywiście kapitał ekonomiczny. Pojęcie to wywodzi się od klasyków ekonomii politycznej,
także od Karola Marksa. Wskazuje, że gdy mówimy o kapitale,
to mamy na myśli coś innego niż dobra konsumpcyjne. Chodzi
raczej o takie dobra ekonomiczne, które w obiegu gospodarczym przynoszą zyski (jak powiadał Marks: wartość dodaną,
dodatkową) i za które można kupić inne rzeczy lub wymienić
je na inne (takie jak edukacja, ochrona zdrowia, komfort, prestiż, władzę itd.). Kapitał zatem to dobra inne niż konsumpcyjne,
które ulegają zużyciu w wyniku konsumpcji, podczas gdy dobra
kapitałowe mają zupełnie odwrotny i bardzo atrakcyjny sens,
a mianowicie zwiększają się.
Najważniejszym zasobem każdego kraju są oczywiście jego
obywatele. Zasób ludzki, kapitał ludzki – to dla mnie pojęcie
bardzo szerokie, które zawiera w sobie wiele precyzyjniejszych
określeń. Mam na myśli kapitał edukacyjny, a więc zasób wiedzy;
kapitał zdrowotny – dobrostan biologiczny, psychiczny; kapitał
cywilizacyjny, tzn. umiejętności, kompetencje posługiwania się
wszystkimi otaczającymi nas urządzeniami nowoczesnej cywilizacji; wreszcie – kapitał społeczny.
Kapitał społeczny, czyli centrum naszego dzisiejszego zainteresowania, to w moim rozumieniu pojęcie daleko węższe niż
kapitał ludzki. Kapitał społeczny to stan relacji międzyludzkich,
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więzi i stosunków społecznych, to tkanka społeczna, albo, jak
lubię to metaforycznie nazywać, przestrzeń międzyludzka. Społeczeństwo to ludzie i to, co jest między nimi – ta geometria
relacji międzyludzkich. To jest to, co w społeczeństwie jest najistotniejsze.
Mamy też do czynienia z luźnym, metaforycznym znaczeniem
terminu kapitał. Kiedy mówimy o kapitale politycznym, mamy na
myśli reputację, widoczność w życiu publicznym, siłę przebicia
czy sławę. Mówimy o kapitale zawodowym, także mając na myśli
reputację, wybitność, rozgłos. Wreszcie mówimy o autorytecie jako o takich właściwościach osobowych, które oznaczają
kumulację wysokiego kapitału na różnych polach: wiedzy, doświadczenia, umiejętności, kwaliﬁkacji moralnych. Kapitał zbierany przez autorytet ma często również charakter relacyjny, tzn.
wynika z relacji autorytetu z innymi ludźmi. Jeśli popatrzymy na
sylwetkę naszego krakowskiego kardynała, Stanisława Dziwisza,
to zobaczymy właśnie przykład kapitału, który jest czerpany nie
tylko z własnego talentu, wiedzy i umiejętności, ale także z postaci będącej w jego tle, która dla kardynała była osobą najbliższą, darzącą go najwyższym zaufaniem. Kapitał społeczny, jeżeli
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ograniczamy to pojęcie zgodnie z moją sugestią, ma także bardzo różne składniki.
A kapitał kulturowy? To są podstawowe umiejętności komunikowania się, obcowania z innymi ludźmi. To nasze codzienne
nawyki, takie jak ładny język czy umiejętność grzecznego zachowania się wobec innych, dobre wychowanie. Kapitał kulturowy
jest istotnym czynnikiem sukcesu społecznego w nowoczesnych
społeczeństwach, a także czynnikiem reprodukcji klasowej.
Lekcje wynoszone z domu przenosimy na własną karierę, która
w ten sposób bywa ułatwiona. Pierre Bourdieu – wielki francuski socjolog – pokazywał rolę kapitału społecznego w rozgraniczaniu klasowym społeczeństwa i w petryﬁkowaniu pewnych
przywilejów natury klasowej.
Kapitał symboliczny to umiejętność rozumienia i interpretowania różnych przesłań, które otrzymujemy od innych, a więc tekstów, ale także obrazów, dzieł sztuki itd.
Wreszcie najbardziej centralny dla dzisiejszej naszej debaty –
kapitał moralny. Czyli te szczególne więzi, do których zaliczam
więzi zaufania, lojalności, solidarności, wzajemności i tolerancji.
Są one szczególne, gdyż dotyczą poczucia, że ktoś inny będzie
działał dla mnie w sposób odpowiedzialny, korzystny. Więzi
lojalności, czyli zobowiązania do tego, aby kogoś, kto wobec
mnie działa w sposób pełny zaufania, nie oszukiwać, żeby za
jego plecami nie podejmować działań przeciwko niemu. Więzi

solidarności, czyli poczucie, że zbiorowe „my” posiada pewną
wartość, która godna jest naszych wysiłków, nawet bezinteresownych czy idących wbrew naszym interesom. Wzajemność,
czyli poczucie, że jeśli ktoś jest dobry w stosunku do mnie, to
ja również powinienem czuć się zobligowany do tego samego.
Szczególnie widoczne jest to w problematyce zaufania – jeżeli
obdarzam kogoś zaufaniem, to jest to zobowiązanie także dla
niego. Sam fakt, że ktoś coś mi powierza i otwiera się przede
mną, jest dla mnie obligacją do tego, aby to odwzajemnić. Zasada
wzajemności, jak już Bronisław Malinowski stwierdził na Wyspach Trobriandzkich, jest fundamentem ludzkiej społeczności.
No i wreszcie element tolerancji, tzn. stosunek do osób innych
niż ja, niż moje społeczeństwo, niż moje środowisko, niż moje
„my”. To jest kapitał moralny.
Kapitał moralny opiera się na pewnych wartościach, podczas
gdy bardzo istotny kapitał kooperacji opiera się na interesach.
Jest to więź polegająca na tym, że w moim własnym interesie
jest dobrze współpracować i pozytywnie odnosić się do innych
ludzi, z czego wszyscy będziemy czerpać korzyści.
Na kapitał społeczny można patrzeć z dwóch perspektyw – jako
na pewną właściwość jednostki (kapitał jednostkowy) albo jako
na właściwość węższej czy szerszej społeczności, od małej grupy, poprzez społeczność lokalną, region, aż po cały kraj.
Jeżeli chodzi o kapitał osobisty, to jest to suma moich relacji z innymi ludźmi, korzystnych relacji z otaczającą mnie przestrzenią
społeczną, czy – jakby powiedział Marek Grechuta – z korowodem społecznym, który wokół mnie się rozwija. Dzięki tym
relacjom z innymi uzyskuję dostęp do najróżniejszych kapitałów, jakimi oni dysponują, a więc na przykład do ich wiedzy, gdy
zwracam się do nich o radę, do ich informacji, doświadczenia,
kontaktów, władzy i wpływów, prestiżu, czy wreszcie zasobów
ﬁnansowych, kiedy proszę o pożyczkę czy pomoc w jakiejś trudnej sytuacji życiowej.
Kapitał indywidualny jako zasób osobisty daje każdemu, kto go
posiada, większe szanse niż komuś, kto jest samotny, izolowany, pozbawiony dobrych relacji z innymi. Kapitał społeczny jest
także zasobem każdej zbiorowości, od najmniejszej, rodziny, aż
po państwo czy społeczeństwo narodowe. Kapitał zbiorowy
to suma pozytywnych relacji kooperacyjnych czy moralnych
pomiędzy ludźmi, członkami tych zbiorowości, ponieważ taka
sytuacja umożliwia i ułatwia wspólne działanie, które każdemu
z członków zbiorowości przynosi korzyści. Przykłady mamy
w sporcie: wiemy, jak szalenie ważny jest w drużynie „team spirit”, czym się różni Barcelona od Wisły, jak ogromnie ważne są
relacje w zakładzie pracy, poczucie lojalności, wspólnota lokalna, jak istotny jest w tym wymiarze zbiorowy kapitał społeczny,
solidarność obywatelska, jedność wiernych w kościele, jedność
duchowa. Tak rozumiany kapitał społeczny jest fundamentalnym
elementem społeczeństwa obywatelskiego, jest warunkiem oddolnej mobilizacji ludzi, samorządności, stowarzyszania się, organizowania, budowania instytucji samorządowych. Przykładem
więzi solidarności zawodowej są oczywiście znane nam wszystkim rozmaite obrazki zbiorowych manifestacji.
Zapytajmy: co decyduje o wadze kapitału społecznego? Przede
wszystkim narzuca się, że chodzi o liczbę osób, z którymi mamy
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dobre, czy to moralnie, czy to kooperacyjnie, stosunki. Ale ważne jest także to, co nasi partnerzy mają do zaoferowania. Powiedzenie, że dobrze jest mieć bogatych i wpływowych przyjaciół,
jest uogólnieniem tej sprawy. Ważne jest, aby osoby mieszczące
się w naszej przestrzeni międzyludzkiej posiadały wiedzę, informacje i majątek, który np. pozwoli nam pomóc w podupadającym biznesie, bo możemy uzyskać pożyczkę czy pomoc innego
rodzaju. Są to więc te dwa aspekty, które decydują o wadze
kapitału osobistego. Jeżeli na starość mamy na ogół mały krąg
przyjaciół, i to do tego przyjaciół mało wpływowych i zamożnych, bo pobierają emeryturę i są poza układami zawodowymi,
to oczywiście nasz kapitał społeczny bardzo maleje.
Co jeszcze decyduje o wadze kapitału społecznego? Otóż oczywiście treść tych relacji, ponieważ relacje międzyludzkie są bardzo różne – od intymnych po bardzo formalne, od autotelicznych
do instrumentalnych (to bardzo ważne, o czym za chwilę) i od
dobrowolnych do przymusowych. Pozytywny kapitał społeczny
lokuje się po lewej stronie tych wszystkich odróżnień. Dobrze
jest pozostawać ze współpracownikami i z innymi członkami
zbiorowości czy wspólnoty w bliskich, możliwie odformalizowanych relacjach, wręcz bliskich relacjom intymnym, quasi rodzinnym. Bardzo istotne jest, aby te relacje nie były oparte tylko na
interesach, nie tylko na cynicznej kalkulacji, ale na samej frajdzie
współdziałania czy współbycia z kimś drugim. O tym mówimy
przy okazji relacji autotelicznych. No i wreszcie dobrze, żeby
te relacje były dobrowolne, a nie przymusowe. To nie ma być
relacja więźnia ze strażnikiem więziennym, nie relacja pracownika rzuconego w jakiś skonﬂiktowany zakład pracy, w którym
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z przymusu życiowego musi funkcjonować, tylko dobrowolny
akces i dobrowolne regulacje. Więzi intymne to oczywiście tylko wzorzec więzi, które są najbardziej użyteczne.
Co jeszcze decyduje o wadze kapitału społecznego? Otóż decyduje pojemność sieci relacji. Mamy bowiem sieci relacji otwarte
lub zamknięte. Co to znaczy? Otwarte to są te, które pozwalają innym ludziom w miarę swobodnie do nich dołączać, na
przykład do działalności samorządowej, do różnych lokalnych
ośrodków mobilizujących działania, do społeczności o otwartych granicach.
Rzecz jasna są także społeczności zamknięte. Tam pojawia się
problem ksenofobii, czy też odwrotnie: problem tolerancji.
Możemy zaobserwować ciekawą skalę sytuacji: od takiej, gdy
inni traktowani są jako wrogowie, poprzez takie, gdy różnice
etniczne wzbogacają krajobraz społeczny, np. mniejszości narodowe w krajach zachodnich – Szwecji czy Holandii. Otóż albo
traktuje się tych „innych” jako wroga, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji, nawet do wyniszczania się wzajemnie,
jak np. w Afryce, albo jako obcego, gdy z przymrużeniem oka,
albo nawet wręcz przez zaciśnięte zęby, uznajemy jego prawo
do istnienia, ale wolelibyśmy nie mieć z nim nic do czynienia. Jest
też trzeci stopień – kiedy traktujemy „innego” jako odmiennego od nas, ale takiego, który ma pełne prawo rozwijania swojej
odmienności. To jest polityka multikulturalizmu, wielokulturowości. I wreszcie to, co byłoby najbardziej pożyteczne – traktowanie „innych” jako sąsiadów. Któż to jest sąsiad? Sąsiad to ten,
którego wartość zależy od jego inności, od tego, że on co innego
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wie, co innego umie, że ma w kuchni inne produkty, których mi
akurat zabrakło na kolację, że pomoże mi zasiać trawnik. Jednym
słowem sąsiad to ktoś, kto jest inny od nas, ale dzięki tej inności
jest cenny. I to jest to podejście, które jest tolerancją maksymalną, o której marzył Ryszard Kapuściński w swojej jedynej
ﬁlozoﬁcznej książce „Inny”.
Teraz przejdę do części najbardziej może istotnej, mianowicie:
jakie są efekty kapitału społecznego? Wymienię trzy najogólniejsze, o których pisali różni autorzy. Otóż wielu wskazuje, że kapitał społeczny jest sekretem indywidualnego sukcesu i kariery.
Pamiętam wywiady z „Gazety Wyborczej” z polskimi liderami
wielkiego biznesu, tymi, którym się naprawdę powiodło w toku
transformacji. Jednoznacznie mówili, że dla nich najważniejsze
jest właśnie to, żeby być wbudowanym w jakieś środowisko, aby
mieć silny społeczny kapitał międzyludzki, i że ten kapitał jest dla
nich nawet cenniejszy niż kapitał ﬁnansowy.
Inne badania pokazywały, że kapitał społeczny jest sekretem
rozwoju gospodarczego, dobrobytu regionów lub nawet całych
krajów. Robert Putnam, profesor Harvardzki, robił badania we
Włoszech, porównując północne i południowe regiony. Wskazywał, że sukces północnych Włoch jest w ogromnej mierze
zasługą bardzo rozbudowanego kapitału społecznego o wektorze pozytywnym, podczas gdy południowe Włochy mają kapitał społeczny, ale ten zamknięty, ekskluzywny, który występuje
w zamkniętych, maﬁjnych organizacjach.
Wreszcie bardzo wielu autorów, od Alexisa de Tocqueville’a
w XIX wieku do Putnama i innych obecnie, mówi o tym, że kapitał społeczny jest sekretem rozbudowanego społeczeństwa
obywatelskiego, a więc oddolnej samorządności, sieci stowarzyszeń, ruchów społecznych i podobnych, niezbędnych demokracji elementów. Demokracja na poziomie instytucji jest
bowiem tylko połową demokracji. Demokracja prawdziwa jest
demokracją społeczeństwa obywatelskiego, zarządzanego, kierowanego i sterowanego przez mądre instytucje.
Co daje jednostce kapitał społeczny? Daje bardzo wiele,
a w skrócie: pełniejsze i szczęśliwsze życie. Autorzy różnie piszą
o rozmaitych tego elementach, a wiec na przykład o poczuciu
bezpieczeństwa. Jak znam wielu ludzi, z którymi mi po drodze,
to czuję się pewniej. Mam poczucie zakorzenienia. Myślę w kategoriach „my” o znacznej grupie innych ludzi. Mam poczucie tożsamości. Człowiek ma również potrzebę komunikacji, a rozmawiać, komunikować się mogę przecież tylko z innymi. Człowiek
jest zwierzęciem rozmawiającym, co era komórek dowodzi już
ponad wszelką wątpliwość. Jest to prawdopodobnie ten szczytowy moment ewolucji naszego gatunku, w którym rozmowa
osiągnęła już niebywałe właściwości, bo oderwała się od miejsca
i czasu. Wreszcie, człowiek potrzebuje audytorium dla autoprezentacji. Erving Goﬀman, wielki amerykański socjolog, twierdził,
że ludzie mają stałą tendencję do tego, żeby się przed innymi
pokazywać, popisywać, tworzyć spektakl ze swoich działań,
który przynosi im uznanie i poklask. Ludzie potrzebują wreszcie lustra, żeby siebie ocenić. Lustro normalne wystarczy, żeby
dostrzec swoją ﬁzjonomię, ale lustro społeczne to są te reakcje
ludzi w moim otoczeniu, którzy mnie akceptują albo odrzucają.
Uśmiechają się albo krzywią. Są dla mnie życzliwi albo odwracają
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się plecami. Otóż dla tych wszystkich powodów kapitał społeczny jest rzeczą niesłychanie ważną dla jednostki.
Poza wcześniej opisanymi korzyściami jest, rzecz jasna, cała
masa korzyści instrumentalnych, pomocnych w osiąganiu celów.
Inni są dla nas źródłem informacji, wiedzy itp. Istnieją rozliczne
badania empiryczne w socjologii, które potwierdzają te teoretyczne dywagacje.
Istnieją na przykład badania, które pokazują, jak bardzo sukces
edukacyjny zależy od kapitału społecznego. Inne dowodzą, jak
bardzo sukces konsumpcyjny zależy od kapitału społecznego. Co
to znaczy sukces konsumpcyjny? To znaczy, żeby kupić możliwie
dobry towar możliwie tanio. Jak się ma do tego kapitał społeczny? Otóż możemy się dowiedzieć od innych, czy coś jest dobre,
czy dana marka jest pożądana, gdzie dany towar można nabyć.
Dostępność ekspertyzy, informacji, ocen, recenzji jest warunkiem tego rodzaju racjonalnego zachowania konsumenckiego.
Jeszcze inne badania pokazują, że sukces małżeński i rodzinny
zależą w dużej mierze od różnych aspektów kapitału społecznego, a każdy wie, że wewnątrz rodziny kwestie moralnej więzi
są po prostu z deﬁnicji zupełnie podstawowe. Trudno o dobrą
rodzinę bez zaufania, solidarności i wzajemności. Jeszcze inne,

zaskakujące już tym razem badania empiryczne pokazują, że
zdrowie ﬁzyczne, biologiczne jest zależne właśnie od sieci relacji międzyludzkich. Ludzie, którzy mają szeroki, rozbudowany
kapitał społeczny, mają wsparcie emocjonalne, są zdrowsi, lepiej się czują, mają lepszą pracę. Są to wyniki empiryczne, a nie
moje pobożne życzenia. Wskaźniki zdrowotności pokazują, że
wiele zależy właśnie od tego, a wskaźniki międzynarodowe, które mierzą poziom kapitału społecznego np. poziomem zaufania
uogólnionego dla innych ludzi w naszym otoczeniu, pokazują,
że średnia długość życia i zdrowotności jest najwyższa właśnie
w tych krajach, w których kapitał społeczny jest najsilniejszy.
Ta korelacja nie jest przypadkowa. Skandynawia, w odróżnieniu
od państw afrykańskich, jest doskonałym przykładem do obserwacji. Korzyści dla zbiorowości to otwarte, gęste kontakty
z innymi ludźmi. Jeżeli zbiorowość jest przeniknięta pozytywną
relacją kapitału, to ludzie mają poczucie wspólnoty, honoru zawodowego, dumy z ﬁrmy, z tego, że są z Małopolski, mają silnie
ukształtowaną tożsamość społeczną, wiedzą, kto to „my”. To
są wszystko korzyści, które nazywamy autotelicznymi, czyli nie
bezpośrednio instrumentalne. Na przykład tożsamość genderowa, dziś bardzo rozbudowana i modna, jest istotnym elementem
tożsamości wielu pań w dzisiejszych nowoczesnych społeczeństwach.
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Dla zbiorowości kapitał przynosi także korzyści instrumentalne.
Dotyczy to zwłaszcza samorządności. Kapitał społeczny sprzyja
mobilizacji oddolnej, innowacyjności, kooperacji, efektywności
działań, a jak ekonomiści zauważają, przede wszystkim obniża
koszty transakcyjne wszystkich typów operacji ekonomicznych.
Jeżeli działa się w oparciu o uścisk ręki, to sporo się oszczędza na kosztach adwokatów, procesów, notariuszy itp. Badania
pokazują, że społeczności, które potraﬁły wyrobić tego typu
mechanizmy działań, są bezkonkurencyjne. Warto wspomnieć
znakomite amerykańskie badania nad sprzedawcami diamentów
pochodzenia żydowskiego w Nowym Jorku, którzy posługują się
wyłącznie swoim kapitałem społecznym dla robienia transakcji
nieprzebijalnych przez jakiekolwiek inne środowiska. Pomijam
już to, że kapitał indywidualny i społeczny bardzo tu ze sobą
korelują. Nie przypadkiem bogaci Szwajcarzy tworzą bogatą
Szwajcarię – to oczywiście przenośnia, ale faktem jest, że silny
kapitał zbiorowy przekłada się właśnie na poczucie stabilności,
zakorzenienia, siły własnej, optymizmu i innych rzeczy, ważnych
dla oddolnej działalności samorządowej i każdej innej.
Co więc należy robić, aby tworzyć lub wzmacniać kapitał społeczny? Wszystkie badania pokazują, że kluczową rolę odgrywa
tu edukacja; podwyższanie poziomu edukacji, ale nie tylko edukacji ogólnej – zwracanie większej uwagi na edukację obywatelską, czyli edukację do uczestnictwa w demokracji. Obywatele
urodzeni w demokracji nie stają się od razu demokratami. Muszą nauczyć się posługiwać tymi instytucjonalnymi narzędziami,
które ona daje im do ręki. Lud musi być ludem mądrym, żeby
mądrze w demokracji rządził. Chodzi także o edukację etyczną,
aby respektować innych, ich godność i walory po to, żeby móc
nawiązywać pozytywne relacje jedności, solidarności.
Co jeszcze trzeba robić? To już kieruję wprost do Państwa:
nie odbierać szans i stymulować oddolną aktywność obywateli. Oddolna aktywność obywatelska, począwszy od działań na
podwórku, przy bloku, a na Greenpeace czy Amnesty International kończąc, jest ogromną lekcją społeczną. Jest lekcją właśnie owych pozytywnych więzi, która przenosi się potem na
inne dziedziny życia. Niezbędne jest także propagowanie tychże
wzorców przez media – wyróżnianie liderów, budowanie autorytetów lokalnych, kładzenie większego nacisku na to, żeby ci,
którzy są bohaterami pozytywnymi, znaleźli miejsce w wyobraźni zbiorowej, aby wyobraźni tej nie zapełniały wyłącznie obrazy
złodziei i nędzników. Jest to niesłychanie ważne dla zdrowia społecznego i równowagi medialnej.
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Dla mnie szalenie istotne jest wspieranie amatorskiego sportu,
a zwłaszcza gier zespołowych. Nie ma lepszej szkoły kooperacji,
„team spirit”, wspólnego działania. Podobnie animowanie amatorskiego ruchu artystycznego we wszystkich jego przejawach,
tworzenie miejsc, w których jest szansa na zawiązanie pozytywnych więzi społecznych, typu boiska, baseny, siłownie, kluby,
czytelnie, biblioteki itd. Sport wytwarza wrażenie, że można
osiągać rzeczy nieosiągalne. Sport wzmacnia także poczucie
działania zbiorowego.
Na liście implikacji praktycznych jest też kultywowanie tradycji
lokalnych i regionalnych – niezwykle ważne dla poczucia „my”
– za pomocą wspierania czasopism, muzeów, miejsc pamięci.
Wreszcie, wykorzystanie prestiżu Kościoła, tego polskiego
zasobu, który jest niezwykle istotny dla zadań organizacyjnych
i animatorskich wykraczających poza duszpasterstwo, a więc
działań charytatywnych, edukacyjnych, turystycznych, łączenie
sił pomiędzy władzą publiczną a Kościołem w zakresie oddolnego mobilizowania ludzi, którzy w Polsce mają wysokie zaufanie
do instytucji kościelnych.
I na koniec jeszcze podmiotowe i partnerskie traktowanie obywateli przez władzę. Dyskutowana ostatnio dość często kwestia zastąpienia zaświadczeń oświadczeniami. To mały krok, ale
w tym właśnie kierunku, o który mi chodzi. Władza, która nie
ma zaufania do obywateli, nie będzie miała ich zaufania, bo zaufanie jest relacją wzajemną. Nie trzeba daleko szukać – w latach
2005–2007 katastrofa zaufania publicznego w Polsce wiązała
się bardzo wyraźnie z manifestacjami braku zaufania władzy
do społeczeństwa. No i wreszcie konieczne jest dostarczanie
wzorców kapitału moralnego i kapitału współpracy przez tych,
których co dzień widzimy, którzy nas codziennie odwiedzają
w naszych domach w okienku telewizora. Dopóki ich działania będą przypominać raczej ring bokserski niż wspólnotę, niż
społeczność kierowaną wspólnym dobrem, wspólnym interesem, dopóty trudno mówić o budowaniu oddolnego kapitału
społecznego.
Dzisiaj to brzmi jak utopia, zwłaszcza to ostatnie. Gdy przyjdziemy do domu i włączymy telewizor, pewnie będziemy wiedzieli,
dlaczego to brzmi jak utopia. Jednak warto sobie wyobrażać
utopię zarówno jako kryterium, które pozwala nam zdecydować, co jest dobre, a co jest złe, krzywić się na te złe przejawy
życia publicznego, a zarazem jako drogowskaz dążeń i działań,
które pozwoliłyby obecną sytuację poprawić.
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