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DETERMINANTY WZROSTU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO  
W KONTEKŚCIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

(sprawozdanie z konferencji)

Kapitał społeczny od lat jest obiektem zainteresowań socjologów oraz polito-
logów, ale obecnie coraz częściej uwagę zwracają na niego również ekonomiści, 
rozpatrując go jako warunek skutecznego wdrożenia polityki społecznej obowiązu-
jącej na danym terenie. W dobie globalizacji, urbanizacji i coraz szybszego tempa 
życia nie wszyscy wśród nas wiedzą, jak ważny staje się kapitał społeczny. Tym 
bardziej że w dużej mierze to właśnie on warunkuje jakość naszego życia. Tworzą 
go instytucje nieformalne, takie jak normy i wartości, nasze zaufanie, wiarygod-
ność, społeczne zaangażowanie – uczestnictwo, umiejętność współpracy i lojalność.  
W społeczeństwie o niskim poziomie tych instytucji, czy też niskim poziomie cech 
jakościowych kapitału ludzkiego, kapitał społeczny będzie również niski. Dlatego 
słuszne staje się twierdzenie, że skuteczne podniesienie wymienionych zasobów za-
owocuje w przyszłości wzrostem poziomu kapitału społecznego. Działania prowa-
dzone na rzecz wzrostu tego kapitału nazwać można inwestycjami w kapitał społecz-
ny. Problem niskiego poziomu kapitału społecznego staje się o tyle istotny, że – jak 
wynika z badań prowadzonych przez Komisję Europejską w ramach Eurobarometru 
oraz sondażowych badań European Social Survey – Polska pod tym względem zaj-
muje końcowe miejsce. Świadczy o tym jego niewielka zdolność do pobudzania 
innowacji, przedsiębiorczości, wydajności pracy, edukacji, rozwoju gospodarczego, 
spójności społecznej itp. Pilną potrzebą staje się więc odbudowa tego kapitału, która 
jest procesem długotrwałym, obejmująca kilka pokoleń. Jednak przed określeniem 
perspektyw wzrostu kapitału społecznego należy dokonać diagnozy stanu obecnego.

Zadań tych podjął się zespół naukowy z Politechniki Poznańskiej, którym kie-
rowała prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska – Kierownik Katedry Nauk Ekono-
micznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, realizując 
projekt „Badanie kapitału społecznego jako czynnika determinującego skuteczność 
strategii polityki społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania te były 
prekursorskie, albowiem dotyczyły zbadania poziomu i struktury kapitału społecz-
nego w województwie wielkopolskim, przy jednoczesnym określeniu sposobów 
jego wzrostu. W literaturze przedmiotu brak było wzorców, które ułatwiłyby prze-
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prowadzenie badań, nie wykonano również wcześniej identyfikacji tego kapitału  
w jednostkach terytorialnych w sposób tak kompleksowy. 

Badaniom poddano 4 grupy społeczne, uzyskując odpowiedzi od 1360 respon-
dentów. Do współpracy zaproszono 30 przedstawicieli władz samorządów lokal-
nych, 150 menedżerów przedsiębiorstw, 180 przedstawicieli dyrekcji szkół ponad-
gimnazjalnych (w tym również uczelni wyższych) oraz 1000 osób bezrobotnych. 
Respondenci dobrani zostali z 6 powiatów ziemskich o największej stopie bezro-
bocia w latach 2009-2010 w całym województwie. Są to powiaty: gostyński, ja-
rociński, koniński, średzki i wągrowiecki oraz dla celów porównawczych powiat 
poznański, o najniższej stopie bezrobocia, uznany za wzorcowy. Badaniem obję-
to także 2 miasta grodzkie: Konin i Poznań. Do analizy zastosowano opracowaną  
w tym celu metodę Multiwymiarową Analizę Kapitału Społecznego (MAKS). Praca 
została wykonana w okresie od 1.10.2010 do 30.09.2011 i była koordynowana przez 
Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. 

Na podstawie dokonanej analizy przedstawić należy kilka ciekawych wniosków. 
Przede wszystkim wskazano na występowanie niskiego i średniego poziomu kapita-
łu społecznego w badanych powiatach oraz na bardzo zróżnicowaną jego strukturę 
zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Analiza pokazała również, że poziom ka-
pitału społecznego jest uzależniony od cech takich, jak: wiek, płeć, wykształcenie, 
miejsce zamieszkania i staż pracy. Stwierdzono, że najniższy poziom kapitału spo-
łecznego w Wielkopolsce charakteryzuje osoby bezrobotne, tej grupie responden-
tów przypisuje się także największe zróżnicowanie ocen w poszczególnych powia-
tach. Najwyższy natomiast poziom tego kapitału występuje wśród reprezentantów 
samorządów lokalnych, a w następnej kolejności szkolnictwa; udział tych środowisk 
we wzroście kapitału społecznego w regionie jest wręcz niezastąpiony. Okazało 
się również, że słabym ogniwem kapitału społecznego jest współpraca i uczestnic-
two. Oba te zasoby oparte są na wiedzy, dlatego słuszne jest twierdzenie, że można  
i należy je wzmocnić np. za pomocą instytucji dbających o wspólne dobro, działal-
ność których przynosi pozytywny skutek społeczny. Niska ocena obu tych zasobów 
kapitału społecznego przyczyniła się do odrzucenia hipotezy, że poziom kapitału 
grupowego jest wyższy niż indywidualnego, na skutek wartości dodanej jako sieci 
relacji. Badania wykazały brak takich zależności. Prognozy do roku 2020 wskazują, 
że istnieje realne zagrożenie utrzymania się niskiego i średniego poziomu kapitału 
społecznego. Jego poprawa opiera się przede wszystkim na inwestycji w ten kapitał. 
W tym przypadku ważną rolę odgrywa państwo, które oddziałuje na rewitalizację  
i wzrost kapitału społecznego w sposób pośredni i bezpośredni. Powinno ono dzia-
łać tak, by instytucje formalne były przejrzyste, spójne i adekwatne do instytucji 
nieformalnych, gdyż może to przyczynić się do zwiększenia zaufania społecznego. 
Państwo powinno oddziaływać także na inne podmioty kształtujące kapitał społecz-
ny, by zmniejszyć występowanie barier kompetencyjnych i infrastrukturalnych (np. 
niski potencjał organizacji edukacyjnych, oświatowych czy sfery nauki). Działania 
te winny wyprzedzać wdrażanie polityki społecznej w regionie, bowiem na pozio-
mie powiatu i gminy polityka społeczna nie może ograniczać się tylko do pomocy 
społecznej, a więc pełnienia funkcji opiekuńczej. Ważniejsze wydaje się tu two-
rzenie warunków do zwiększenia aktywności, przedsiębiorczości społeczeństwa, 



Kronika172

by zmienić postawy członków społeczności z biernej na czynną, by zwiększyć ich 
udział choćby w tworzeniu i wdrażaniu programów społecznych. Równie istotne 
okazuje się tu być otwarcie i nawiązanie współpracy wszystkich partnerów polityki 
lokalnej w ramach struktur formalnych, jak i nieformalnych, a także praca na rzecz 
dobra wspólnego. Dlatego ważnym efektem wdrożeniowym badań jest przedstawie-
nie rekomendacji dla władz regionu odnośnie zarządzania kapitałem społecznym, 
by w racjonalny sposób wykorzystać jego potencjał i dążyć do jego wzrostu w przy-
szłości. Owe rekomendacje zawierają zarówno scenariusze rozwojowe, jak i bierne 
realizacji tej polityki, ze wskazaniem na kluczowe zasoby kapitału społecznego i ich 
uwarunkowania. W końcowej fazie tych rekomendacji zaprezentowano propozycje 
aplikacyjne rozwoju kapitału społecznego, wskazując na dotychczasowe siły spraw-
cze tego procesu oraz sposoby i instrumenty jego wsparcia w przyszłości.  

Wymiernym efektem przeprowadzonych działań było wydanie monografii pt. 
„Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy 
wzrostu”, zawierającej wyniki badań empirycznych w zakresie pomiaru zasobów  
i atrybutów kapitału społecznego oraz instrumentów jego wzrostu. 

Podsumowanie wyników badań nastąpiło dnia 22.09.2011 r. na konferencji 
naukowej pt. „Kapitał społeczny Wielkopolski w strategii polityki społecznej”, 
zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Honorowy patronat 
nad konferencją objęła Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Patronem medial-
nym natomiast była Telewizja Polska SA oddział w Poznaniu oraz Miesięcznik 
„Polityka Społeczna”. 

Do udziału w konferencji zaproszono uznane autorytety ze świata nauki oraz re-
prezentantów sfery oświaty, biznesu i samorządów terytorialnych w Wielkopolsce, 
a także innych znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Wojciech 
Jankowiak (Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego), prof. dr hab. Aldona  
Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab.  
Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska), prof. dr hab. Eliza Frejtag-Mika 
(Politechnika Radomska), prof. dr inż. Maria Władyka-Przybylak (Instytut Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu), prof. dr hab. Romuald I. Zalewski 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Jan Tkocz (Wyższa Szkoła  
Bankowa w Chorzowie), Apolonia Wojciechowska (Zastępca Dyrektora Regional- 
nego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu), Marek Niedbała (V-ce Przewodni-
czący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego). 

Obrady toczone były podczas 2 sesji plenarnych. Przewodniczącym pierwszej, za-
tytułowanej „Znaczenie kapitału społecznego dla strategii polityki regionalnej”, był 
prof. dr hab. Romuald I. Zalewski, a referującymi prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz- 
-Wronka oraz prof. dr hab. Felicjan Bylok. Wygłoszone na tej sesji referaty stano-
wiły swoistą „przystawkę” wprowadzającą do tematu kapitału społecznego, a tym 
samym do głównych wystąpień konferencji. 

Sesji II przewodniczyła prof. dr hab. Eliza Frejtag-Mika. Autorką referatu opi-
sującego stan dotychczasowych badań na temat kapitału społecznego w Polsce była  
dr Małgorzata Gajowiak. Prof. dr hab. Eulalia Skawińska – przewodnicząca kon-
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ferencji, zaprezentowała referat nt. „Badanie kapitału społecznego i osiągnięte wy-
niki”, gdzie w sposób syntetyczny przedstawiła metody pomiaru kapitału społecz-
nego wykorzystane w projekcie oraz najważniejsze wnioski płynące z wykonanych 
badań. Kolejny referent, dr Tomasz Brzęczek, omówił warunki doboru responden-
tów do próby, zapewniające reprezentatywne wyniki oraz sposób szacowania ka-
pitału społecznego w Wielkopolsce. Po krótkiej przerwie, ze zmianą przewodni-
czącej sesji na prof. dr inż. Marię Władykę-Przybylak, nastąpił ciąg dalszy obrad. 
O wpływie, jaki niewątpliwie posiada kapitał społeczny na innowacyjność regio-
nu Wielkopolski, mówił w trakcie swojego wystąpienia prof. dr hab. Romuald I. 
Zalewski. Natomiast dr Marek Szczepański zaprezentował słuchaczom referat pt: 
„Pracownicze programy emerytalne jako instrument budowania kapitału społeczne-
go w zakładzie pracy”.       

Dyskutanci zgodnie podkreślali, iż istnieje widoczna potrzeba wypełniania prze-
strzeni naukowej badaniami diagnozującymi stan kapitału społecznego, co umożli-
wi poszukiwanie rozwiązań stymulujących jego budowanie. Podjęta problematyka 
jest niezwykle istotna z punktu widzenia budowania relacji społecznych, mających 
wpływ na poprawę koniunktury gospodarki poszczególnych regionów, a w konse-
kwencji całego kraju. Inwestycje w kapitał społeczny owocują także wymiernym 
efektem w postaci wzrostu innowacyjności, przedsiębiorczości czy konkurencyj-
ności. W okresie nierównowagi na rynku pracy, jednym z kluczowych czynników 
w tworzeniu pożądanych relacji jest edukacja. Rola państwa powinna sprowadzać 
się do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego poprzez 
system norm formalnych – podkreślała prof. dr hab. Eulalia Skawińska. W trakcie 
toczonych obrad zwrócono uwagę na problem, jakim jest rozerwanie więzi społecz-
no – ekonomicznych, dlatego proponuje się, by kierunkiem badań w przyszłości była 
diagnoza kapitału społecznego z uwzględnieniem wszystkich warstw społecznych. 

Reasumując, w literaturze polskiej, jak i międzynarodowej, brak jest danych 
wraz z rekomendacjami co do instrumentów dotyczących przeprowadzonego bada-
nia. W związku z tym wydaje się, iż poruszana problematyka stanowić może wstęp 
do dalszych, pogłębionych badań kapitału społecznego jako czynnika stymulujące-
go wzmacnianie więzi i relacji w różnych społecznościach.

Agata Budzyńska


