
Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 

1989 r. (SONATA 10). 

Celem badań jest określenie roli, jaką organizacje III. sektora odgrywają w polityce społecznej w Polsce 

po 1989 r. Cel ten zostanie osiągnięty przez zbadanie roli III. sektora w dwóch szczegółowych politykach 

publicznych, tzn. polityce edukacyjnej i polityce pomocy społecznej. W wymiarze teoretycznym projekt 

oparto na koncepcji koprodukcji, która określa wkład trzeciego sektora zarówno w formułowanie, czyli 

planowanie, wyznaczanie kierunków, wybór narzędzi i metod realizacji polityki publicznej, jak również 

w jej implementację, tj. świadczenie usług publicznych oraz zarządzanie nimi. Osiągnięciu głównego 

celu projektu służy realizacja 3 celów szczegółowych: 1) zbadanie wkładu organizacji III. sektora 

jednocześnie w formułowanie i implementację polityki edukacji i pomocy społecznej, 2) porównanie 

wkładu III. sektora w obu politykach publicznych, 3) określenie modelu relacji między III. sektorem a 

administracją publiczną w obu politykach publicznych na poziomie krajowym i lokalnym. Hipoteza: rola 

III. sektora, która wpływa na relacje międzysektorowe, jest odmienna w szczegółowych politykach 

publicznych, przy czym różnice dotyczą zarówno danej polityki publicznej, jak i różnych polityk 

publicznych. Dlatego można wyróżnić odmienne kombinacje koprodukcji w każdej ze szczegółowych 

polityk publicznych. Owe zróżnicowania kombinacji koprodukcji przyjmują odmienny kształt na różnych 

poziomach administracyjnych, tzn. europejskim (polskie org. III. sektora wpływające na polityki 

publiczne na poziomie instytucji UE), krajowym (Polska) i lokalnym (gminy). 

Badanie jest realizowane w 3 modułach badawczych. Moduł 1 dotyczy poziomu lokalnego (gmin) i 

obejmuje badanie jakościowe oraz ilościowe organizacji III. sektora świadczących usługi edukacyjne 

(rozumiane jako prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów) i pomocy społecznej (prowadzenie 

środowiskowych domów samopomocy). Badanie jakościowe obejmuje indywidualne wywiady pogłębione z 

liderami organizacji III. sektora i przedstawicielami gmin. Badanie ilościowe w module 1 jest 

reprezentatywnym badaniem organizacji III. sektora świadczących usługi edukacji i pomocy społecznej w 

4 wytypowanych województwach. Dodatkowo, przy doborze województw będą analizowane tradycje 

aktywności społecznej regionów. Moduł 2 dotyczy poziomu krajowego, wykorzystuje metodologię 

mieszaną ze wskazaniem na badanie jakościowe. Część jakościowa to IDI z przedstawicielami org. III. 

sektora wchodzących w skład organów konsultacyjno-doradczych na poziomie krajowym w zakresie 

polityki edukacyjnej (Forum Rodziców przy MEN) i pomocy społecznej (Rada Pomocy Społecznej przy 

MPiPS). Moduł 3 dotyczy poziomu europejskiego i obejmuje jakościowe badania eksperckie wśród 

przedstawicieli polskich org. III. sektora, usiłujących mieć wpływ na analizowane polityki publiczne na 

poziomie instytucji UE.  

Zastosowanie koncepcji koprodukcji nadaje nową jakość analizom relacji międzysektorowych oraz roli III. 

sektora w polityce społ., dzięki odejściu od dominującego w Polsce analizowania tej problematyki w 

kontekście terminologii z ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz traktowania org. III. sektora wyłącznie jako podmiotów uzupełniających działania 

administracji publicznej i rynku. Dotychczasowe polskie badania skupiają się głównie na fazie 

implementacji, analizując udział III. sektora w świadczeniu usług publicznych, ale nie przywiązują 

należytej wagi do zarządzania tymi usługami. Z kolei rola III. sektora w formułowaniu polityk publ. jest 

niemal zupełnie niewidoczna. Dzięki zastosowaniu koprodukcji uzyskujemy wiedzę nie tylko na temat 

wkładu III. sektora jako dostawcy usług publicznych - kategoria analityczna co-production (jak w 

badaniach opartych na ustawie o działalności pożytku publicznego), ale też analizujemy udział III. 

sektora w zarządzaniu tymi usługami (kategoria analityczna co-management) i demokratyzacji polityk 

publicznych (kategoria co-governance). Koprodukcja, w przeciwieństwie do ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, legitymuje się bogatym zapleczem teoretycznym nauk społecznych. 

Pozwala to, oprócz wymiaru deskryptywnego, zastosować wymiar normatywno-instytucjonalny. Dzięki 

temu koncepcja koprodukcji oprócz opisania kształtu relacji międzysektorowych, umiejscawia je w 

szerszej problematyce porządku społeczno-politycznego i ekonomicznego. Projekt ugruntowuje nową w 

Polsce koncepcję koprodukcji. Ponadto przełamuje podstawowe słabości dotychczasowych zachodnich i 

niewielu polskich badań nad koprodukcją, dzięki zastosowaniu badań empirycznych, w tym jednocześnie 



metodami ilościowymi i jakościowymi w więcej niż jednej polityce publicznej oraz wyjściu poza 

wyłącznie teoretyczne ujęcia koprodukcji w odniesieniu do krajów Europy Zachodniej. 


