
 

Polacy – obywatele?

Kapitał społeczny Polaków

na tle innych państw Europy i świata



1. Czym są kapitał społeczny i społeczeństwo 

obywatelskie?
A. Znany politolog amerykański Francis Fukuyama tak opisuje, czym jest kapitał społeczny (F. Fukuyama, 
Kapitał społeczny, w: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. 
Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington, przeł. Sławomir Dymczyk, Poznań 2003, s. 169-170):

Pytanie do materiału  1. A:
Na podstawie tekstu przedstaw, jakie wartości życia 
społecznego sprzyjają pomnażaniu kapitału 

społecznego, jakie zaś nie pozwalają na jego rozwój.



B.  Jednocześnie ów politolog wskazuje na korzyści płynące z posiadania przez dane społeczeństwo 
kapitału społecznego (F. Fukuyama, op. cit., s. 171):

Pytanie do materiału  1. B:
Na podstawie tekstu oraz wiedzy własnej  przedstaw , (a) czym jest społeczeństwo obywatelskie, 
(b) w jaki sposób wpływa kapitał społeczny wpływa na jego funkcjonowanie.



C. Z kolei znany socjolog francuski Pierre Bourdieu (zmarły w 2002 r.) definiował kapitał społeczny 
inaczej niż Francis Fukuyama i Robert Putnam, znany badacz tego problemu w Południowych 
Włoszech (Diagnoza Społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, red. Janusz Czapiński, 
Tomasz Panek, Warszawa2009, s. 271):

Kapitał społeczny w ujęciu Bourdieu socjologowie badający społeczeństwo polskie nazywają 
najczęściej kapitałem indywidualnym - m. in. prof. Janusz Czapiński, autor Diagnozy 

Społecznej 2009  (http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Diagnoza_2009.
pdf).

Przy takim ujęciu kapitał indywidualny jest dobrem, które może, ale nie musi, sprzyjać 
rozwojowi kapitału społecznego. Przeciwnie, wzrost kapitału indywidualnego może się 
odbywać nawet kosztem kapitału społecznego. Badania  społeczeństwa polskiego Diagnoza 

Społeczna pod kierownictwem Czapińskiego są powtarzane co dwa lata (2003, 2005, 2007, 
2009). Pokazują one stały wzrost kapitału indywidualnego, zależny od wzrostu dobrobytu 
materialnego. Oznacza to, że w Polsce stale rosną m. in. płace, liczba metrów 
kwadratowych powierzchni mieszkania na osobę, liczba osób, które wyjeżdżają na urlop za 
granicę. Podnosi się także poziom m. in. wykształcenia, konsumpcji oraz aspiracji członków 
społeczeństwa. Jednocześnie badania te nie pokazują rozwoju w naszym kraju kapitału 
społecznego w sensie nadanym temu terminowi przez Fukuyamę (następne dane w 
arkuszu, oznaczone DG 2009, pochodzą z rozdziału 6. wspomnianego raportu, s. 257-280). 



2. W jakim stopniu Polacy angażują się w życie 

publiczne?

A. Na podstawie poniższej tabeli (DG 2009) odpowiedz, jakie były w latach 2005-2009 w 
społeczeństwie polskim tendencje zmian stosunku obywateli do konstytucyjnego obowiązków 
ponoszenia ciężarów publicznych:

Jak sądzisz, dlaczego coraz mniej ludzi obchodzi to, że ktoś w Polsce łamie prawo i w ten 
sposób okrada innych obywateli?



B. Na podstawie danych z dwóch poniższych tabel (DG 2009) odpowiedz na pytanie, jak w 
całym społeczeństwie polskim zmieniał się w latach 2003 – 2009 odsetek osób pełniących 
funkcje oraz biorących udział w zebraniach publicznych:



C. Zapoznaj się z danymi z pierwszej tabeli. Następnie na podstawie danych z drugiej tabeli 
(obie pochodzą z DG 2009), wymień dwie kategorie działań, w których występuje 
największy procentowy wzrost liczebny wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia:    



D. Rodzinne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego

Na podstawie powyższego źródła wyjaśnij, w jaki sposób cechy życia rodzinnego w Polsce 
wpływają na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Na podstawie fragmentu tekstu Fukuyamy (tenże, op. cit., s. 170) wyjaśnij związek 
między poziomem zaufania wewnątrz rodziny i poza nią. Polska nie zalicza się do 
kręgu kulturowego, do którego odnosi się teza Maxa Webera na temat czynników 
historycznych sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego. Do której z dwu części 
świata wymienionych w tekście Polska jest bardziej kulturowo podobna?



3. Jakie wartości wybierają współcześni Polacy?

A. Na podstawie fragmentu wywiadu udzielonego przez prof. Czapińskiego Adamowi 
Leszczyńskiemu, redaktorowi „Gazety Wyborczej” wymień dwa kryteria, na podstawie 
których prowadzący badania DG 2009 wyłonili wśród respondentów cztery grupy. Następnie 
scharakteryzuj  poglądy osób zaliczonych przez autora do grupy liberałów. 



B. Wyniki badań DG 2009 pokazują liczebność grup reprezentujących cztery typy 
postaw społecznych oraz charakteryzujący je poziom zaufania społecznego.



4. Dlaczego Polacy należą do najmniej prospołecznie 

zorientowanych społeczeństw w Europie?
A. Wyniki badań DG 2009 (za European Social Survey) nad poziomem zaufania społ. w Polsce: 



Pytania do materiału 4. A.:
 Wymień dwa kryteria, których spełnienie autorzy DG 2009 uznali za warunek rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Przedstaw, w jaki sposób rozumieją oni pojęcie „trzeci sektor”.
Przedstaw, w jaki sposób przemiany, które nastąpiły w Polsce od 1989 r. wpłynęły na 
skłonność Polaków do przynależności do organizacji. 

B. Wyniki badań DG 2009 (za European Social Survey) nad przynależnością Polaków do 
organizacji:

Pytania do materiału 4. A. i 4. B.:
Wylicz średni poziom zaufania społecznego (procentowy) oraz przynależności do 
organizacji  (liczbowy) w krajach skandynawskich (protestanckich) oraz w Polsce. 
W którym przypadku różnica jest większa?



C. Analizując wyniki badań DG 2009 (za European Social Survey) nad związkami między 
zaufaniem społecznym, poczuciem szczęścia, akceptacją demokracji oraz poziomem PKB per 
capita w Europie, zastanów się, jakie miejsce na poszczególnych wykresach zajmują kraje o 
tradycjach protestanckich, katolickich i prawosławnych



D. Analizując wyniki badań korespondencji między stosunkiem do demokracji i grupami 
wyróżnionymi ze względu na status społeczno-zawodowy (DG 2009), wymień nazwę grupy, 
która ma najsłabiej sprecyzowane przekonania na temat ustroju politycznego w Polsce. Jak 
wyjaśnisz społeczne uwarunkowania braku precyzyjnych przekonań u członków tej grupy?



5. Czy kultura ma znaczenie dla szans rozwoju 

społeczeństw na świecie?

A. W wywiadzie udzielonym dziennikarzowi „Gazety Wyborczej” Arturowi 
Domosławskiemu amerykański ekonomista i politolog Edward Luttwak, autor głośnej 
książki  Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki  (wyd. pol. 2000), 
wyjaśnia, jak Amerykanie godzą akceptację dla liberalnych zasad ekonomicznych z 
religijnością. Zastanów się, w jaki sposób wyjaśnienie to odnosi się do tezy Webera (zob. 
2.D.). 



B. Wykresy w punkcie 5. B. zaczerpnięto z publikacji Ronalda Ingleharta Kultura a demokracja, 
opublikowanej w książce Kultura ma znaczenie (opis bibl. zob. pkt 1), s. 146-167. 
Ów amerykański autor wybrał pewne kraje należące do różnych kręgów kulturowych o 
różnym poziomie dochodu per capita oraz ustroju politycznym, a następnie porównał na ich 
temat dane następującego pochodzenia:
I - wyniki badań z lat 1995-1998 nad stosunkiem do władzy (skala: tradycjonalna – świecko-
racjonalna) oraz wartościami (skala: sprzyjające przetrwaniu – swobodnej ekspresji) 
przeprowadzone przez World Values Survey (rys. 7.1, 7.3, 7.4),
II -  dane Banku Światowego  z 1995 r. nt. poziomu rozwoju gospodarczego (rys. 7.2, 7.3),
III - sondaże Freedom House z lat 1981-1998 nt. stopnia przestrzegania zasad demokracji 
liberalnej i poszanowania wolności jednostki w poszczególnych krajach (7.4).
Władza tradycjonalna opiera się na poszanowaniu autorytetu jednostek o silnych 
osobowościach, przekonaniu, iż źródeł współczesnych rozwiązań ustrojowych trzeba szukać w 
objawieniu religijnym i/lub historii. Władza świecko-racjonalna opiera się na zaufaniu do 
prawa i instytucji – jej źródłem jest rozum, a nie tradycja, nie ma pochodzenia 
metafizycznego. 
Wartości sprzyjające przetrwaniu charakteryzują ludzi zorientowanych przede wszystkim na 
pozyskanie materialnych środków do życia i ochronę najbliższego otoczenia przed światem 
„zewnętrznym”. Są one szerzej reprezentowane w społeczeństwach słabo 
zmodernizowanych, o silnych więzach krewniaczych i raczej niskim poziomie zaufania 
społecznego. 
Z kolei wartości swobodnej ekspresji charakteryzują ludzi zorientowanych na indywidualny 
rozwój, chętnie podejmujących nowe wyzwania. Są one szerzej reprezentowane w 
społeczeństwach silniej zmodernizowanych, w których więzy między ludźmi powstałe w 
wyniku swobodnego wyboru są przynajmniej tak samo częste jak więzi typu rodzinnego. W 
społeczeństwach tych występuje wyższy poziom zaufania społecznego. 





Na podstawie rysunków 7.1, 7.2 i 7.3 przedstaw dwa argumenty potwierdzające tezę Webera 

o związku między reformacją a wyższym poziomem rozwoju gospodarczego i wyższym 
poziomem kapitału społecznego (zaufania społecznego). Zwróć uwagę, że kraje, które 
przeszły przez reformację charakteryzuje także częstsze występowanie poglądów liberalnych 
(świecko-racjonalnych) i silniejsza indywidualizacji stylów życia jednostek (wartości 
sprzyjające ekspresji). 



Tematy esejów:

1. Kapitał społeczny a społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce. 
Przedstaw, jak kapitał społeczny wpływa na rozwój społeczeństw 
obywatelskich na świecie. Wymień i omów po jednym czynniku społeczno-
ekonomicznym, politycznym, historycznym i mentalno-kulturowym 
utrudniającym tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 
Zaproponuj trzy działania dla władz centralnych RP mające na celu 
przezwyciężenie tych trudności. Wykorzystaj nie mniej niż dwa materiały 
źródłowe. 

2.   Czy kultura ma znaczenie? Scharakteryzuj i porównaj kapitał społeczny, 
społeczeństwo obywatelskie, poziom rozwoju gospodarczego i stan 
przestrzegania wolności obywatelskich w USA, krajach skandynawskich, 
Chinach i Polsce. Ustosunkuj się do tezy, iż w wobec coraz szybszej 
globalizacji w pierwszej dekadzie XXI w. kultura traci stopniowo znaczenie 
dla tempa przemian społeczno-gospodarczych i obywatelskich w różnych 
częściach świata. 


