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Usïugi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce.
Pytania o rolÚ organizacji non profit
w budowaniu spójnoĂci spoïecznej

Streszczenie
W artykule podjÚto próbÚ okreĂlenia roli organizacji non profit w budowaniu spójnoĂci spoïecznej w kontekĂcie upowszechnienia usïug przedszkolnych w Polsce. W zwiÈzku
z tym zaprezentowano najbardziej aktualne ustalenia literatury przedmiotu w odniesieniu do usïug opiekuñczo-edukacyjnych dla dzieci najmïodszych, w tym m.in. paradygmat
LEGOTM, podejĂcie holistyczne i efekty wyboru okreĂlonego typu prywatyzacji polityki
opieki i edukacji przedszkolnej (popytowa versus podaĝowa) oraz skonfrontowano je
z realizowanym w Polsce podejĂciem systemowym do tych usïug. Oceniono teĝ przydatnoĂÊ owych ustaleñ w budowaniu modelu zarzÈdzania usïugami przedszkolnymi, w którym
w coraz szerszym zakresie oprócz sektora publicznego i rynku uczestniczÈ organizacje
non profit.
Sïowa kluczowe: edukacja przedszkolna, organizacje non profit, paradygmat LEGOTM,
prywatyzacja podaĝowa, prywatyzacja popytowa

1 ISP PAN, ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa; adres elektroniczny autorki:
annac@isppan.waw.pl

64

Anna Ciepielewska-Kowalik

WstÚp
SpójnoĂÊ spoïeczna od wielu lat stanowi jedno z kluczowych zagadnieñ w polityce spoïecznej, które wraz z pojawieniem siÚ nowych wyzwañ spoïecznych (eskalacja ubóstwa
i wykluczenia spoïecznego), ekonomicznych (niska aktywnoĂÊ zawodowa i wzrastajÈca
destabilizacja rynku pracy) oraz demograficznych (starzejÈce siÚ spoïeczeñstwa i niekorzystna struktura wiekowa) w pañstwach europejskich zyskaïo inny wymiar i znaczenie.
Obecne rozumienie spójnoĂci spoïecznej, w Ăwietle dokumentacji Komisji Europejskiej
i Rady Europy oraz polskich strategicznych dokumentów rozwojowych, koncentruje siÚ na
zapewnieniu takiego rozwoju spoïeczno-ekonomicznego, którego efektem jest skuteczna
redukcja wszelkiego rodzaju nierównoĂci, poprawa warunków ĝycia i jakoĂci kapitaïu ludzkiego oraz wzrost partycypacji spoïecznej. Podstawowym narzÚdziem do osiÈgniÚcia tych
celów nie jest dalsza rozbudowa systemu transferów spoïecznych, ale poprawa dostÚpnoĂci
i jakoĂci szeroko rozumianych usïug spoïecznych, w tym usïug wczesnej opieki i edukacji dzieci. Niniejszy artykuï, wykorzystujÈc najnowsze doniesienia krajowej i zagranicznej
literatury przedmiotu, a takĝe prezentujÈc wyniki analizy danych zastanych2 oraz badañ
iloĂciowych i jakoĂciowych przeprowadzonych przez autorkÚ3 w 46 organizacjach non profit, podejmuje próbÚ ukazania znaczenia rozwoju uniwersalnego systemu usïug przedszkolnych dla budowy spójnoĂci spoïecznej w Polsce. Ponadto wskazuje na przemiany
w modelu Ăwiadczenia i zarzÈdzania tymi usïugami oraz zmiany w podejĂciu systemowym
do nich, które uwzglÚdniajÈ silniejszÈ partycypacjÚ organizacji non profit jako operatorów
usïug wczesnej opieki i edukacji.

Zmiana potrzeb spoïecznych w zakresie instytucjonalnej opieki
nad dzieÊmi w wieku przedszkolnym jako nowe wyzwanie dla polityki
spoïecznej. RozwiÈzania systemowe w UE
W literaturze zachodniej (m.in. Evers, Riedel 2003; Fraisse i in. 2004; Jenson 2008) wskazano na kilka cech charakterystycznych, które opisujÈ znaczenie nowej generacji usïug
opieki i edukacji dzieci najmïodszych w budowaniu nowego modelu spoïecznego w konAnalizy wïasne autorki, przeprowadzone na podstawie danych z roczników branĝowych edukacji GUS (OĂwiata i wychowanie) oraz wyników badania fundacji, stowarzyszeñ i innych organizacji
spoïecznych na formularzu SOF-1 za 2008 r. zrealizowanego przez GUS w 2009 r.
3 Badania, w ramach projektu wïasnego autorki przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki,
zrealizowano w latach 2011–2013 w 46 organizacjach non profit, tj. stowarzyszeniach, fundacjach
i innych organizacjach spoïecznych prowadzÈcych placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego) w szeĂciu województwach o zróĝnicowanym stopniu
dostÚpnoĂci przestrzennej usïug przedszkolnych (mazowieckim, podlaskim, ĂwiÚtokrzyskim, wielkopolskim, ĂlÈskim i kujawsko-pomorskim). Badaniem jakoĂciowym i iloĂciowym objÚto organizacje
non profit, w tym rodziców i dzieci uczÚszczajÈce do placówek prowadzonych przez te organizacje.
Badaniem jakoĂciowym objÚto teĝ otoczenie instytucjonalne badanych organizacji non profit, tj. 31
jednostek samorzÈdu gminnego. Uzupeïnieniem badañ terenowych byï moduï jakoĂciowych badañ
eksperckich zrealizowanych z udziaïem 20 ekspertów edukacyjnych i oĂwiatowych.
2
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tekĂcie wspóïczesnych wyzwañ spoïeczno-ekonomicznych (wzrastajÈce wskaěniki ubóstwa
i wykluczenia spoïecznego przy jednoczesnym ograniczeniu zdolnoĂci finansowych sektora publicznego do odpowiedzi na te zmiany) i demograficznych (zachwianie struktury
wiekowej, starzenie siÚ populacji) w pañstwach Unii Europejskiej. Zmiana tego modelu
znajduje wyraz w postrzeganiu polityki spoïecznej jako interwencji ukierunkowanych na
inwestycje w tzw. sektory spoïeczne, m.in. ochronÚ zdrowia, usïugi socjalne i edukacjÚ,
które sïuĝÈ osiÈgniÚciu efektów nie tylko w dziedzinie spoïecznej, ale i gospodarczej.
DziÚki temu staje siÚ moĝliwe jednoczesne wsparcie zrównowaĝonej polityki rozwojowej
i wzmocnienie polityki spoïecznej, która zaczyna byÊ traktowana jako inwestycja w przyszïoĂÊ (Evers 2011). W dziedzinie usïug przedszkolnych ten kierunek zmian modelu
spoïecznego, sygnalizowany w literaturze przedmiotu od koñca lat 90., znalazï wyraz
w tzw. paradygmacie LEGOTM, poĂwiadczonym przez KomisjÚ EuropejskÈ wydaniem
stosownych dokumentów, tj. Strategii Lizboñskiej w 2000 r., a w ciÈgu ostatnich trzech
lat komunikatu pt. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim
dzieciom UE dobry start w przyszïoĂÊ (luty 2011) i zaleceñ tworzÈcych tzw. Pakiet Inwestycji Spoïecznych (Social Investment Package) (luty 2013). W paradygmacie LEGOTM
odwoïanie do znanej na caïym Ăwiecie duñskiej firmy stanowi metaforÚ wyïaniajÈcego siÚ
–b niczym budowle z klocków –b nowego ksztaïtu architektury spoïecznej, którÈ tworzyÊ
bÚdzie w przyszïoĂci dzisiejsze pokolenie dzieci. Dlatego inwestycje w tÚ grupÚ spoïecznÈ
naleĝy traktowaÊ jako obszar strategiczny dla przyszïego rozwoju jednostek i spoïeczeñstwa. Paradygmat LEGOTM opiera siÚ na trzech filarach. Pierwszy to upowszechnianie
ksztaïcenia ustawicznego, które dotyczy wszystkich pracowników, ale szczególnie istotne
jest dla kobiet. One bowiem w wiÚkszym stopniu niĝ mÚĝczyěni zagroĝone sÈ wykluczeniem z rynku pracy wskutek czasowej dezaktywizacji zawodowej po urodzeniu dziecka.
Drugi filar to przekonanie, ĝe nakïady na wczesnÈ edukacjÚ i opiekÚ instytucjonalnÈ nad
dzieÊmi sÈ inwestycjami przynoszÈcymi efekty w dziedzinie spoïecznej i gospodarczej.
DziÚki nim bowiem staje siÚ moĝliwe ïÈczenie obowiÈzków zawodowych z rodzinnymi
przez rodziców (a w szczególnoĂci kobiety matki), co przekïada siÚ na wzrost poziomu
ĝycia wszystkich czïonków gospodarstwa domowego. Ten argument bezpoĂrednio ïÈczy siÚ
z trzecim filarem, którego osiÈ jest zaïoĝenie, ĝe aktywnoĂÊ zawodowa wszystkich grup
spoïecznych stanowi najlepszy sposób na zapewnienie wïaĂciwego poziomu ĝycia i spójnoĂci spoïecznej (Jenson 2006).
Najnowsze przywoïane dokumenty KE poruszajÈce problematykÚ inwestycji spoïecznych idÈ o krok dalej, stawiajÈc dzieci najmïodsze, w wieku do 6 lat, w centrum uwagi.
W przeciwieñstwie do wczeĂniejszych dokumentów strategicznych na temat opieki
i edukacji dzieci w wieku poniĝej obowiÈzku szkolnego, które skupiaïy uwagÚ na rodzicach (zwïaszcza matkach) i ich powrocie do pracy po przerwie zwiÈzanej z urodzeniem
dziecka, w obu dokumentach zapewnienie równego dostÚpu do wczesnej opieki i edukacji
na poziomie ĝïobkowym i przedszkolnym traktowane jest jako wartoĂÊ sama w sobie.
Wymienione dokumenty wskazujÈ na potrzebÚ stworzenia równego dostÚpu do wczesnej edukacji dzieci z róĝnych Ărodowisk w celu przerwania wielopokoleniowej spirali
defaworyzacji oraz dziedziczenia ubóstwa i wykluczenia spoïecznego. Cel ten niewÈt-

66

Anna Ciepielewska-Kowalik

pliwie sprzyja wzmocnieniu spójnoĂci spoïecznej regionów i pañstw, a w konsekwencji
caïej Wspólnoty.
Nowy model spoïeczny, akcentujÈcy wagÚ inwestycji spoïecznych, odwoïuje siÚ bardziej do solidarnoĂci miÚdzypokoleniowej i partnerskiego ukïadu pïci niĝ tradycyjnego
modelu rodziny. W sensie praktycznym wyraĝa siÚ to w takim projektowaniu i realizowaniu polityk publicznych, zwïaszcza polityki rynku pracy, rodzinnej i edukacyjnej
(w tym na etapie przedszkolnym), które uwzglÚdniajÈ inwestycje i dziaïania na rzecz
aktywizacji grup stanowiÈcych obecne i przyszïe zasoby pracy. Istotne sÈ zwïaszcza inwestycje w mïode pokolenie oraz kobiety. W odniesieniu do dzieci wprowadzenie innowacyjnych i aktywnych instrumentów z zakresu interwencji spoïecznych i usïug spoïecznych
w miejsce rozbudowanego systemu Ăwiadczeñ spoïecznych ma sïuĝyÊ budowie pokolenia dobrze wyksztaïconego, aktywnie odpowiadajÈcego na nowe wyzwania rozwojowe
i dostosowanego do zmieniajÈcych siÚ warunków spoïeczno-ekonomicznych. Strategia
inwestycji spoïecznych zorientowanych na dzieci (child-centred social investment strategy)
stanowi warunek sine qua non zrównowaĝonego, spójnego, efektywnego, konkurencyjnego
i opartego na wiedzy systemu produkcji (Esping-Andersen 2002). W przypadku kobiet
dziaïania interwencyjne wpisujÈ siÚ w aktywizacjÚ zawodowÈ grup tworzÈcych obecne
zasoby pracy, które w pañstwie zorientowanym na tradycyjny model rodziny pozostajÈ
niedocenione.
PamiÚtaÊ naleĝy, ĝe w zwiÈzku z tzw. nowÈ demografiÈ zwiÈzanÈ z przybierajÈcÈ na sile
destabilizacjÈ i deinstytucjonalizacjÈ rodziny, a takĝe wskutek indywidualizacji wartoĂci
i stylów ĝycia jednostek, wspóïczeĂnie obok tradycyjnie rozumianej rodziny mamy do czynienia z upowszechnianiem róĝnych alternatywnych form ĝycia maïĝeñsko-rodzinnego,
takich jak rodziny monoparentalne i partnerzy prowadzÈcy osobne gospodarstwa domowe
(LAT). Obecnie niewiele rodzin wybiera standardy ĝycia rodzinnego, które byïy powszechnie praktykowane w drugiej poïowie XX w. „Post-rodzinna rodzina” (Slany 2002) jest
bardziej zróĝnicowana strukturalnie niĝ kiedykolwiek wczeĂniej. Zarazem jednak wieloĂÊ
form ĝycia maïĝeñsko-rodzinnego przyczynia siÚ silniej do polaryzacji poïoĝenia ekonomicznego czïonków rodzin, co wzmaga ryzyko zagroĝenia wykluczeniem spoïecznym. StÈd
w nowym modelu spoïecznym, uwzglÚdniajÈcym nowÈ generacjÚ usïug opieki i edukacji
przedszkolnej, wskazuje siÚ stworzenie warunków promujÈcych rozwiÈzania korespondujÈce z nowÈ demografiÈ oraz postÚpujÈcÈ destabilizacjÈ rynku pracy. Upowszechnienie nowych form zatrudnienia, takich jak praca w niepeïnym wymiarze, elastyczne formy
zatrudnienia, kontrakty, oraz spadek stabilnoĂci zatrudnienia i zjawisko working poor,
wĂród osób zakïadajÈcych rodziny i wychowujÈcych dzieci rodzÈ koniecznoĂÊ nie tylko
upowszechnienia usïug opiekuñczo-edukacyjnych, ale w równym stopniu nadania im
nowej jakoĂci, która sïuĝyÊ ma lepszemu dopasowaniu do zdywersyfikowanych potrzeb,
oczekiwañ i moĝliwoĂci pracujÈcych rodziców. W takiej sytuacji niejednokrotnie tradycyjne
usïugi przedszkolne okazujÈ siÚ zbyt sztywne dla rodzin poszukujÈcych usïug doraěnych,
bardziej elastycznych lub w wiÚkszym stopniu dostÚpnych ekonomicznie. Wzrasta wiÚc
znaczenie nowych inicjatyw opiekuñczo-edukacyjnych dla dzieci, takich jak miniĝïobki
i przedszkola, dzienne centra opieki, usïugi poza placówkami, w nietypowych godzinach,
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itp. Nowe usïugi opiekuñczo-edukacyjne dla dzieci, w wiÚkszym stopniu niĝ usïugi tradycyjne, dostosowane sÈ do oczekiwañ wspóïczesnych rodziców, którzy bardziej niĝ przed
laty chcÈ byÊ obecni w procesie wychowania dzieci, oczekujÈ wspóïpracy z wychowawcami,
a opiekÚ instytucjonalnÈ postrzegajÈ jako uzupeïnienie wychowania rodzinnego i istotny
element edukacji mïodego pokolenia. Wreszcie, nowe usïugi ĝïobkowe i przedszkolne
promujÈ podejĂcie holistyczne, czyli pïynne przechodzenie do kolejnych faz rozwoju
psychofizycznego dziecka i szczebli edukacyjnych. Wyraĝa siÚ to w tworzeniu systemów
zintegrowanych usïug dla dzieci w wieku do 6 lat, w których nie istnieje ani wyraěna
granica miÚdzy funkcjÈ edukacyjnÈ i opiekuñczÈ placówek, ani ich rygorystyczny podziaï
wedïug kryterium wieku dzieci do nich uczÚszczajÈcych. Promowane sÈ teĝ inicjatywy
przedszkolne sprzyjajÈce wielostronnej integracji spoïecznej, tzn. z jednej strony aktywizujÈce lokalnÈ spoïecznoĂÊ np. na terenach zaniedbanych ekonomicznie lub zamieszkaïych przez rodziny ubogie, imigrantów, mniejszoĂci narodowe, dysfunkcyjne itp., z drugiej
–bbezpoĂrednio nawiÈzujÈce do koncepcji wspóïprodukcji, w której instytucje publiczne
wspólnie z partnerami prywatnymi for- i non profit wspóïdziaïajÈ na rzecz nowych programów spoïecznych4. W ten sposób partnerzy komercyjni i organizacje non profit stajÈ siÚ
aktywnymi podmiotami wspóïodpowiedzialnymi zarówno za definiowanie ksztaïtu usïug
przedszkolnych, jak i za ich bezpoĂrednie Ăwiadczenie.

Rola nowej generacji usïug opieki i edukacji przedszkolnej w budowaniu
spójnoĂci spoïecznej w Polsce
W literaturze przedmiotu wskazuje siÚ, ĝe w Polsce w konsekwencji silnego niedostosowania podaĝy i popytu usïug instytucjonalnej opieki nad dzieÊmi w wieku przedszkolnym dominuje familijny model opieki, w którym podstawowym ěródïem opieki sÈ wiÚzi
rodzinne (m.in. Kotowska i in. 2007; Kotowska i in. 2007a; Muszyñska 2004). Ogranicza
to aktywnoĂÊ zawodowÈ spoïeczeñstwa i jest szczególnie dotkliwe dla mïodych kobiet, którym problemy w ïÈczeniu obowiÈzków zawodowych z rodzinnymi stwarzajÈ silnÈ barierÚ
uczestnictwa w rynku pracy. W efekcie aktywnoĂÊ ekonomiczna kobiet obniĝa siÚ wraz
z wiekiem dziecka5. Upowszechnienie miÚdzypokoleniowych transferów opieki na linii
dziadkowie–wnuki, wynikajÈce m.in. z przeniesienia trudnoĂci w ïÈczeniu pracy zawodowej
z opiekÈ w grupie mïodych matek6, stanowi z kolei jednÈ z przyczyn obniĝenia aktywnoĂci
zawodowej kobiet w wieku okoïoemerytalnym, po 50. roku ĝycia7. Bariery instytucjonalne
WiÚcej na temat koncepcji wspóïprodukcji zob. m.in. Pestoff 2009, Pestoff, Brandsen 2008.
Na temat wspóïprodukcji usïug opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce zob. Ciepielewska-Kowalik
2013.
5 Aĝ 3/5 kobiet w wieku do 40 lat wychowujÈcych dzieci do trzeciego roku ĝycia i poïowa
wychowujÈcych dzieci w wieku 4–6 lat rezygnuje z pracy zawodowej (Wóycicka 2009).
6 WiÚcej na ten temat zob. Matysiak 2007.
7 W I kw. 2013 r. w Polsce wskaěnik zatrudnienia kobiet w wieku 50–59 lat wyniósï 55,5 proc.
wobec Ăredniej dla 28 pañstw UE na poziomie 63,7 proc. [obliczenia wïasne na podstawie bazy
Eurostat, dostÚp: 28.01.2014].
4
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w zakresie dostÚpnoĂci przestrzennej i ekonomicznej usïug opiekuñczo-edukacyjnych dla
dzieci najmïodszych powodujÈ, ĝe aktywnoĂÊ ekonomiczna spoïeczeñstwa polskiego,
a zwïaszcza kobiet, pozostaje na niĝszym poziomie niĝ w innych krajach UE8. Obecne
wskaěniki rynku pracy dowodzÈ nie tylko znacznego dystansu miÚdzy stanem faktycznym
i zaïoĝeniami w dokumentach strategicznych dla rozwoju kraju9, ale wskazujÈ równieĝ, ĝe
rozwój usïug instytucjonalnej opieki nad dzieÊmi stanowi absolutnÈ koniecznoĂÊ wobec
wdraĝania idei inteligentnego, zrównowaĝonego i wïÈczajÈcego wzrostu gospodarczego
opartego na wykorzystaniu zasobów pracy jak najwiÚkszej liczby osób.
Ponadto, biorÈc pod uwagÚ wzmocnienie spójnoĂci spoïecznej, wyraěnie niĝsze niĝ
w pozostaïych pañstwach UE upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Polsce, a takĝe
silne zróĝnicowanie regionalne i lokalne dostÚpnoĂci usïug przedszkolnych przyczynia siÚ
do miÚdzypañstwowego i wewnÈtrzkrajowego pogïÚbienia róĝnic rozwojowych wĂród dzieci.
Jest to szczególnie dotkliwe dla dzieci z rodzin o niĝszym statusie ekonomiczno-kulturowym
i edukacyjnym oraz zamieszkaïych na terenach zaniedbanych pod wzglÚdem spoïeczno-ekonomicznym. PamiÚtaÊ naleĝy, ĝe w Polsce po 1989 r. niski status spoïeczny, ekonomiczny i kulturowy rodziny silniej niĝ w dekadach poprzednich ograniczajÈ moĝliwoĂci
edukacyjne dzieci. Dzieje siÚ tak, poniewaĝ w okresie transformacji systemowej to wïaĂnie
wyksztaïcenie staïo siÚ podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za pozycjÚ spoïeczno-ekonomicznÈ jednostek, ich sukcesy ekonomiczne, jak równieĝ zajmowane przez nie
miejsce na drabinie spoïecznej. Wyksztaïcenie jest wiÚc silniej niĝ kiedykolwiek przedtem
czynnikiem przekazu statusu spoïecznego (Górniak 2007; Jarosz 2011). Z drugiej strony,
to wïaĂnie poziom wyksztaïcenia silnie determinuje wzory edukacji realizowane w rodzinie
od najwczeĂniejszych szczebli nauczania. Wyniki badañ dowodzÈ, ĝe im wyĝszy poziom
wyksztaïcenia rodziców, a co za tym idzie –b wyĝsze przeciÚtne dochody gospodarstw
domowych, tym wyĝsze prawdopodobieñstwo korzystania przez dziecko z opieki zewnÚtrznej, tj. instytucjonalnej lub innej formy pïatnej opieki, której koszty oszacowano na ok.
8 proc. przeciÚtnych miesiÚcznych dochodów netto gospodarstw domowych (Wóycicka,
Rurarz 2007)10. Rodziny o niskim poziomie wyksztaïcenia rodziców sprawujÈ natomiast
opiekÚ nad dzieckiem, gïównie wykorzystujÈc zasoby wewnÚtrzne wïasnego gospodarstwa
domowego. Ponadto dzieci rodziców gorzej wyksztaïconych korzystajÈ z przedszkoli nie

8 W I kw. 2013 r. w Polsce wspóïczynnik aktywnoĂci zawodowej kobiet w wieku 15 lat i wiÚcej
wyniósï 47,7 proc., a wskaěnik zatrudnienia 42 proc. (wobec odpowiednio 50,8 proc. i 45,2 proc.
w UE-28) [obliczenia wïasne na podstawie bazy Eurostat, dostÚp: 28.01.2014].
9 W tym m.in. w Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji zaïoĝeñ strategii Europa 2020,
w którym postulowano do 2020 r. zatrudnienie 71 proc. osób w wieku 20–64 lat.
10 DostÚpnoĂÊ ekonomiczna zewnÚtrznej opieki nad dzieckiem Ăwiadczonej przez dostawców
komercyjnych moĝe byÊ jeszcze bardziej ograniczona. Przykïadowo wedïug Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych w 2012 r. w Warszawie Ărednia wysokoĂÊ czesnego w przedszkolu niepublicznym to 900 zï miesiÚcznie (Ciepielewska-Kowalik 2012). Z kolei raport portalu Niania.pl wskazuje,
ĝe Ăredni koszt godzinnej opieki nad dzieckiem sprawowanej przez opiekunkÚ w Warszawie to 12bzï
(w mniejszych miastach 2–3 zï mniej).
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tylko rzadziej, ale takĝe krócej niĝ ich rówieĂnicy wychowywani przez osoby z wyĝszym
poziomem wyksztaïcenia11.
W takiej sytuacji równoĂÊ szans, której elementem jest powszechny system edukacji
przedszkolnej bez wzglÚdu na status spoïeczno-ekonomiczny i kulturowy rodziny pochodzenia oraz miejsce zamieszkania, stwarza moĝliwoĂÊ awansu spoïecznego dzieci, stanowiÈc podstawowy czynnik przeciwdziaïajÈcy petryfikacji struktury spoïecznej i w konsekwencji sïuĝÈcy wzmocnieniu spójnoĂci spoïecznej regionów i kraju.
Dobra edukacja, tzn. realizowana przez wysokiej klasy specjalistów, we wïaĂciwych
warunkach i dostÚpna przynajmniej od trzeciego roku ĝycia (Murawska 2004), moĝe staÊ
siÚ „drugÈ szansÈ”, szczególnie potrzebnÈ dzieciom wymagajÈcym wiÚkszego zainteresowania ze strony systemu oĂwiaty oraz pochodzÈcym z rodzin, w których boděce rozwojowe
zostajÈ ograniczone wskutek niskiego statusu ekonomiczno-kulturowego i edukacyjnego.
OgólnodostÚpna, zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i ekonomicznym oraz ofertowym, edukacja przedszkolna przeciwdziaïa marginalizacji, analfabetyzmowi cywilizacyjnemu i funkcjonalnemu oraz wykluczeniu mïodych ludzi z udziaïu w tworzeniu wïasnego
losu i losu spoïeczeñstwa (Waloszek 2006). Wyniki polskich (m.in. Giza 2010; Putkiewicz
2000) i zagranicznych badañ12 dowodzÈ jednoznacznie, ĝe programy przedszkolne wpïywajÈ na wyraěnie lepsze osiÈgniÚcia naukowe dzieci, zwïaszcza ze Ărodowisk defaworyzowanych pod wzglÚdem spoïeczno-ekonomicznym, dysfunkcjonalnych wychowawczo, spoïecznie wykluczonych, a takĝe dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole
nie tylko sprzyja rozwojowi intelektualnemu dzieci, ale takĝe ksztaïtuje ich umiejÚtnoĂci
spoïeczne, w tym m.in. motywacjÚ do uczenia siÚ i wzory uczestnictwa w edukacji, koncentracjÚ, ĂmiaïoĂÊ i odwagÚ oraz umiejÚtnoĂÊ wspóïpracy i interakcji w grupie. UmiejÚtnoĂci
te majÈ szczególne znaczenie dla rozwoju kapitaïu ludzkiego i z tego wzglÚdu naleĝy je
traktowaÊ jako waĝny czynnik wyrównujÈcy szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci oraz
wzmacniajÈcy spójnoĂÊ spoïecznÈ.
Owe pozytywne efekty edukacji przedszkolnej warto mieÊ na uwadze, biorÈc pod
uwagÚ skalÚ ubóstwa i wykluczenia spoïecznego dzieci i mïodzieĝy w Polsce. W ostatnich latach w Polsce mamy do czynienia z nadreprezentacjÈ dzieci i mïodzieĝy wĂród
osób ubogich, które to zjawisko Tarkowska (2005) nazwaïa juwenalizacjÈ biedy. W 2012
r. wskaěnik zagroĝenia ubóstwem skrajnym wĂród dzieci i mïodzieĝy do lat 18 wyniósï
ponad 9 proc., a osoby w tym wieku stanowiïy prawie jednÈ trzeciÈ populacji zagroĝonej
ubóstwem skrajnym, podczas gdy w populacji ogóïem do tej grupy wiekowej naleĝaïa
mniej wiÚcej co piÈta osoba (GUS 2013a, s. 6). Tymczasem niedostatek powoduje wyraěne
trudnoĂci w realizacji lub zupeïne zaniechanie planów edukacyjnych wobec dzieci (Balcerzak-Paradowska 2008; Tarkowska 2007). Brak skutecznych mechanizmów wyrównywania
szans edukacyjnych na poczÈtku Ăcieĝki ksztaïcenia skutkuje utrwalaniem nierównoĂci na
WskazujÈ na to m.in. wyniki badañ Instytutu Badañ Edukacyjnych –bzob. IBE 2011.
Chodzi m.in. o badania amerykañskie The HighScope Perry School –bzob. Schweinhart i in.
1993, 2005; badania brytyjskie The 1970 British Cohort Study (BCS70) –bzob. Cleveland, Krashinsky
1998; badania szwedzkie przeprowadzone przez B.E. Anderssona –bzob. Andersson 1992.
11
12
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dalszych etapach nauczania i rozwoju13, co pogïÚbia polaryzacjÚ terytorialnÈ w rozwoju
spoïecznym i ekonomicznym. W konsekwencji w niektórych regionach (metropolie, duĝe
miasta i gminy podmiejskie pozostajÈce w strefie ich najwiÚkszych wpïywów) prowadzi
to do emergencji nowoczesnych technologii, rozwoju chïonnych lokalnych rynków pracy
oraz wzrostu stopy ĝycia mieszkañców, podczas gdy w innych (regiony wiejskie, popegeerowskie, typowo rolnicze) sprzyja poszerzaniu siÚ marginesów biedy, obsïugiwanych
przez transfery socjalne.
MajÈc na uwadze obecnÈ koniecznoĂÊ sprostania opisanym wyzwaniom rozwojowym,
trzeba uznaÊ, ĝe interwencje ukierunkowane na inwestycje w rozwój usïug przedszkolnych stanowiÈ jedno z najbardziej efektywnych narzÚdzi wzmocnienia spójnoĂci spoïecznej w Polsce. Niemniej jednak, budowanie uniwersalnego systemu nowej generacji
usïug wczesnej opieki i edukacji dzieci wymaga redefinicji kierunków i instrumentów
realizacji polityki spoïecznej. Ze wzglÚdu na relatywnie wysokie nakïady czasu i Ărodków
finansowych na usïugi przedszkolne wskazane jest uzupeïnienie dziaïañ dostawców tworzÈcych tradycyjnÈ triadÚ opiekuñczÈ (pañstwo–rynek–rodzina) o organizacje spoïeczne.
Jest to tym istotniejsze, ĝe obecny kryzys finansów publicznych powaĝnie ogranicza zdolnoĂci zdecentralizowanego sektora publicznego14 do zaspokojenia rosnÈcych potrzeb
spoïecznych w zakresie instytucjonalnej opieki nad dzieÊmi. Z drugiej strony, rosnÈca
róĝnorodnoĂÊ oczekiwañ i potrzeb uĝytkowników usïug przedszkolnych wymusza zmianÚ
ról obywateli –bz biernych odbiorców na aktywnych producentów, którzy wspólnie z sektorem publicznym podejmujÈ trud wspóïdefiniowania i wspóïĂwiadczenia usïug spoïecznych, tworzÈc tym samym faktycznÈ alternatywÚ dla sektora publicznego i komercyjnego,
a takĝe poszerzajÈc istniejÈce kanaïy partycypacji spoïecznej.

Organizacje non profit jako dostawcy usïug opieki i edukacji
przedszkolnej w Polsce. Model prywatyzacji usïug przedszkolnych
a spójnoĂÊ spoïeczna
Analizy sektorowe15 dowodzÈ, ĝe w Polsce w latach 2005–2013, podobnie jak w innych
krajach europejskich realizujÈcych odmienne modele polityki spoïecznej16, przy zachowaniu dominujÈcej pozycji sektora publicznego, wzrósï udziaï podmiotów niepublicznych

13 WiÚcej zob. np. Murawska 2004; Putkiewicz, Zahorska 2001; DÈbrowski, ¿ytko 2007, 2008;
Kozarzewski 2008.
14 Od 1990 r. w Polsce samorzÈdy gminne sÈ odpowiedzialne za organizacjÚ i finansowanie
wychowania przedszkolnego, które realizujÈ jako zadanie wïasne, nie uzyskujÈc na ten cel Ărodków
z budĝetu centralnego. Rok 2013 ma byÊ pierwszym, w którym gminy otrzymajÈ dotacjÚ celowÈ na
przedszkola, o czym piszÚ w dalszej czÚĂci artykuïu.
15 Analizy autorki na podstawie GUS 2013 oraz wyniki badania GUS na formularzu SOF-1.
16 OdnoĂnie do modelu konserwatywno-korporacyjnego w Niemczech zob. Evers i in. 2011;
modelu Ăródziemnomorskiego zob. Costa, Sabatinelli 2011; modelu socjaldemokratycznego zob.
Vamstad 2007 oraz Nordfeldt, Larsson 2011.
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w Ăwiadczeniu usïug opieki i edukacji przedszkolnej17. W 2005 r. fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje spoïeczne prowadziïy 5,6 proc. przedszkoli, ĂwiadczÈc usïugi dla
3,7 proc. dzieci korzystajÈcych z wychowania przedszkolnego. W 2013 r. funkcjonowaïo
8 proc. przedszkoli, do których uczÚszczaïo 4,9 proc. dzieci pozostajÈcych w systemie
edukacji przedszkolnej. WzrastajÈce zróĝnicowanie dostawców usïug przedszkolnych
widaÊ szczególnie wyraěnie na przykïadzie bezprecedensowego w latach 2008–2013 rozwoju innych form wychowania przedszkolnego. W 2013 r. sektor publiczny byï organem
prowadzÈcym dla niewiele ponad jednej trzeciej (32,2 proc.) innych form wychowania
przedszkolnego, podczas gdy prawie dwie trzecie z nich prowadziï sektor prywatny, tj.
podmioty komercyjne (42,5 proc.) i spoïeczne (25,3 proc.)18.
W Polsce, mimo wzrostu liczby stowarzyszeñ, fundacji i innych organizacji spoïecznych prowadzÈcych przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, potencjaï
rozwojowy tych podmiotów, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, jest sïabo
rozpoznany. W 2008 r. tylko 0,79 proc. fundacji, stowarzyszeñ i innych organizacji
spoïecznych wskazaïo prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego jako jedno
z trzech gïównych pól swojej dziaïalnoĂci. Organizacje non profit sÈ czÚsto pomijane
w dyskusjach nad sposobami i kierunkami reform polityki opieki i edukacji przedszkolnej.
¥wiadczy o tym chociaĝby sposób przeprowadzania w 2012 r. konsultacji spoïecznych
dotyczÈcych zagadnieñ kluczowych dla niepublicznych dostawców usïug przedszkolnych,
tj. sposobów organizowania i finansowania przedszkoli19. Z drugiej strony, edukacja
przedszkolna po 1989 r. stanowi przykïad polityki publicznej, w której istotnie wzrosïa
rola obywateli w zakresie planowania, programowania i ksztaïtowania usïug. Przykïadem
jest udziaï organizacji non profit w zmianach prawa oĂwiatowego, które doprowadziïy do
pluralizacji organów prowadzÈcych przedszkola20, stabilnoĂci organizacyjnej i finansowej

17 W Polsce w 2010 r. organem prowadzÈcym dla 76,8 proc. przedszkoli, do których uczÚszczaïo
83,9 proc. wszystkich dzieci korzystajÈcych z systemu opieki przedszkolnej, byï sektor publiczny
(samorzÈdy gminne), sektor prywatny prowadziï ponad jednÈ czwartÈ (26,9 proc.) przedszkoli, przy
czym dla 6,7 proc. z nich organem prowadzÈcym byïy fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje
spoïeczne.
18 Obliczenia autorki na podstawie GUS 2013, dane Systemu Informacji OĂwiatowej (stan na
23.02.2013).
19 Chodzi o konsultacje spoïeczne rzÈdowego Projektu zaïoĝeñ projektu ustawy o zmianie
ustawy o systemie oĂwiaty z 3 paědziernika 2012 r., które przeprowadzono, rozsyïajÈc dokument do
organizacji spoïecznych niezajmujÈcych siÚ systemowo edukacjÈ przedszkolnÈ, np. OHP. PominiÚto
natomiast organizacje spoïeczne, których gïównym polem (lub jednym z gïównych pól) dziaïalnoĂci jest edukacja przedszkolna i które majÈ wieloletnie doĂwiadczenie w tym zakresie; naleĝy
do nich m.in. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeñskiego, Fundacja Rodzice w Edukacji,
Stowarzyszenie Rodziców TU, Federacja Inicjatyw OĂwiatowych, a nawet Spoïeczne Towarzystwo
OĂwiatowe.
20 Edukacja stanowi przykïad polityki publicznej, w której jako jednej z pierwszych wpisano do
ustawy o systemie oĂwiaty w 1990 r. moĝliwoĂÊ zakïadania i prowadzenia placówek oĂwiatowych
przez podmioty niepubliczne.
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przedszkoli21, dywersyfikacji placówek przedszkolnych22 oraz moĝliwoĂci przekazywania przedszkoli podmiotom niepublicznym (art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oĂwiaty) 23.
W Polsce udziaï obywateli w ksztaïtowaniu polityki wczesnej edukacji jest takĝe widoczny
w tworzeniu wspólnych, tj. publiczno-prywatnych zespoïów zarzÈdzajÈcych usïugami edukacyjnymi. Badania autorki dowodzÈ jednak, ĝe w przeciwieñstwie do pañstw o ugruntowanej demokracji, takich jak Niemcy, Francja czy kraje skandynawskie, w Polsce niezwykle rzadko tworzone sÈ formalne organy zarzÈdzajÈce usïugami edukacyjnymi. DominujÈ
natomiast bardziej zachowawcze formy wspóïrzÈdzenia, takie jak niewiÈĝÈce dla administracji publicznej konsultacje i doradztwo. Przykïadem jest dziaïajÈce na poziomie krajowym od 2011 r. przy ministrze edukacji narodowej Forum (wczeĂniej Rada) Rodziców,
w skïad którego wchodzÈ przedstawiciele administracji publicznej szczebla rzÈdowego
i organizacji non profit z dziedziny edukacji. Gremium to nie ma niestety wpïywu na
podejmowane decyzje w zakresie edukacji i oĂwiaty. Na poziomie lokalnym natomiast, na
31 gmin wszystkich typów objÚtych badaniem wïasnym autorki, zaledwie w jednej (gmina
miejsko-wiejska Murowana GoĂlina) dziaïaï formalny zespóï administracyjny, który podejmowaï wszystkie decyzje dotyczÈce lokalnego systemu oĂwiaty (w tym dotyczÈce budĝetu
na edukacjÚ) z udziaïem partnerów prywatnych for- i non profit.
Niedostateczne dostrzeĝenie organizacji spoïecznych w Polsce, podobnie jak w krajach
Europy Zachodniej, wynika ze zbyt silnej koncentracji na aspekcie ekonomicznym reformowania sfery spoïecznej (the input side of the welfare state), który oznacza zawÚĝenie problematyki przeksztaïceñ do moĝliwoĂci zredukowania nakïadów na poszczególne polityki
publiczne. Niewiele uwagi poĂwiÚca siÚ natomiast problematyce implementacji polityk
publicznych (the output side of the welfare state), w której centralnym zagadnieniem pozostaje Ăwiadczenie usïug spoïecznych, tj. sposób ich produkcji i dostarczenia, jakoĂÊ oraz
dostawcy (Pestoff 2009; LeĂ 2011). W tym podejĂciu udziaï organizacji non profit jako
producentów usïug spoïecznych jest istotny. ZostajÈ one wpisane w tzw. trójkÈt dobrobytu
(welfare triangle) i w modelu mieszanym polityki spoïecznej (welfare mix), zakïadajÈcym
aktywnoĂÊ podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, które razem z pañstwem, rynkiem i rodzinÈ zaspokajajÈ potrzeby zbiorowe.
W Polsce, zgodnie z podejĂciem kosztowym, debata publiczna koncentruje siÚ
na rozwiÈzaniach i narzÚdziach obniĝajÈcych koszty usïug przedszkolnych. Dotyczy
to postulowanych regulacji w zakresie finansowania przedszkoli przez samorzÈdy,
21 Chodzi o obowiÈzek dotowania niepublicznej placówki przedszkolnej kaĝdego typu przez
samorzÈd gminy, zgodnie z algorytmem zapisanym w ustawie o systemie oĂwiaty (art. 80 i 90).
22 Wprowadzenie do ustawy o systemie oĂwiaty w 2007 r. innych form wychowania przedszkolnego, tj. punktów przedszkolnych i zespoïów wychowania przedszkolnego, powstajÈcych na bazie
doĂwiadczeñ sektora non profit w prowadzeniu tzw. maïych przedszkoli na terenach wiejskich, gdzie
nie funkcjonowaïy ĝadne programy przedszkolne.
23 Zapis ten, wprowadzony w 2009 r., zezwala samorzÈdom na przekazywanie szkóï i przedszkoli,
do których uczÚszcza nie wiÚcej niĝ 70 uczniów, innym podmiotom, w tym organizacjom non profit, na podstawie umowy, bez wczeĂniejszej likwidacji tych placówek oĂwiatowych –bUstawa z dnia
19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oĂwiaty oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458).
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w tym przedszkoli niepublicznych, które wdraĝane sÈ w celu zmniejszenia obciÈĝenia
finansowego gmin. CzÚĂÊ z tych regulacji wprowadziïa mechanizmy rynkowe do systemu
opieki i edukacji przedszkolnej, zgodnie z koncepcjÈ nowego zarzÈdzania publicznego
(New Public Management) i wspóïzarzÈdzania publicznego (New Public Governance) wraz
z ich charakterystycznymi cechami. Chodzi m.in. o outsourcing usïug edukacyjnych
(np. usïugi dowozu i ĝywienia dzieci w przedszkolach samorzÈdowych), próby uelastycznienia statusu i struktur pracowników oĂwiaty (np. prace nad liberalizacjÈ Karty Nauczyciela, postulaty Ărodowiska samorzÈdowego w zakresie zniesienia Karty Nauczyciela),
prywatyzacjÚ zadañ publicznych w znaczeniu materialnym i funkcjonalnym (art. 5 ust. 5g
ustawy o systemie oĂwiaty), planowanie kontraktowania zadañ publicznych w edukacji
przedszkolnej (niezrealizowane dotÈd plany MEN z 2011 r. i 2013 r. w zakresie zlecania podmiotom spoïecznym realizacji zadañ oĂwiatowych zgodnie z ustawÈ o dziaïalnoĂci
poĝytku publicznego i o wolontariacie).
Wprowadzenie mechanizmów rynkowych opartych na NPM i NPG do polityki opieki
i edukacji przedszkolnej przeksztaïciïo realizowany od 1989 r. mieszany system spoïeczny
w edukacji oparty na dywersyfikacji i pluralizmie podmiotów ĂwiadczÈcych te usïugi.
Istota obecnie realizowanej w Polsce prywatyzacji usïug przedszkolnych, podobnie jak
w pañstwach Europy Zachodniej, polega na rozwijaniu systemu o zróĝnicowanej podaĝy.
Wykorzystuje on wieloĂÊ ěródeï finansowania i zdywersyfikowane formy dostaw usïug
spoïecznych odpowiednio do specyfiki potrzeb zbiorowych. Wspóïczesne rozumienie prywatyzacji jest wiÚc bardziej zïoĝone od tego sprzed kilku dekad, kiedy oznaczaïo przeniesienie odpowiedzialnoĂci za zarzÈdzanie usïugami spoïecznymi na sektor prywatny:
for- i non profit. Obecnie prywatyzacja jest rozumiana równieĝ jako zmiana sposobów
implementacji polityk publicznych i zakïada restrukturyzacjÚ roli pañstwa i podmiotów
prywatnych w Ăwiadczeniu usïug spoïecznych. Tak rozumiana prywatyzacja stanowi sygnaï
do przebudowy architektury spoïecznej uwzglÚdniajÈcej rozwój nowych form wspóïdziaïania w zakresie Ăwiadczenia usïug spoïecznych podejmowanych przez róĝne podmioty
(Ascoli, Ranci 2002).
W literaturze przedmiotu wyróĝnia siÚ dwie formy prywatyzacji, tzn. prywatyzacjÚ ukierunkowanÈ na rozwój popytu (demand-driven privatization) i ukierunkowanÈ na podaĝ
usïug spoïecznych (supply-driven privatization). Pierwszy typ zakïada ograniczenie aktywnoĂci sektora publicznego w Ăwiadczeniu usïug spoïecznych przy jednoczesnym rozwoju
instrumentów stymulujÈcych wzrost popytu prywatnego na te usïugi, takich jak bony,
vouchery i zwolnienia podatkowe (Ascoli, Ranci 2002). Przykïadem zastosowania tego
rozwiÈzania w polskim modelu wczesnej opieki i edukacji sÈ istniejÈce od 2011 r. rozwiÈzania preferencyjne w zakresie kosztów ubezpieczenia opiekunek24, a takĝe trwajÈce
od poczÈtku lat 90. dyskusje (i lokalne próby, np. w mieĂcie Kwidzyn) na temat wprowa-

24 Ustawa z 2011 r. o opiece nad dzieÊmi w wieku do lat 3 wprowadziïa rozwiÈzanie, zgodnie
z którym pañstwo (a nie rodzice) pokrywa koszt ubezpieczenia spoïecznego zarejestrowanych opiekunek.
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dzenia bonu oĂwiatowego25. Zdaniem zwolenników tego typu prywatyzacji sprzyja ona
przezwyciÚĝeniu mankamentów modelu mieszanego, opartego na rozdziale finansowania (pozostajÈcego w gestii pañstwa) od Ăwiadczenia usïug spoïecznych (przypisanego
podmiotom publicznym oraz niepublicznym). Prywatyzacja typu demand-driven zakïada
redukcjÚ wydatków publicznych na usïugi spoïeczne i wprowadzenie na szerokÈ skalÚ
dostawców sektora prywatnego. Rola sektora publicznego zostaje ograniczona do Ăwiadczenia na minimalnym poziomie usïug skierowanych do grup o najniĝszych dochodach,
które nie sÈ w stanie korzystaÊ z rozbudowanego rynku usïug oferowanych przez dostawców prywatnych (Ascoli, Ranci 2002).
W rozwaĝaniach na temat skierowania systemu opieki i edukacji przedszkolnej na
tory prywatyzacji typu demand-driven w Polsce naleĝy braÊ pod uwagÚ sïabe strony tego
rozwiÈzania. Dotyczy to w szczególnoĂci przeniesienia na podmioty niepubliczne odpowiedzialnoĂci nie tylko za Ăwiadczenie, ale w znacznej mierze teĝ finansowanie usïug przedszkolnych. Tymczasem zmniejszenie Ărodków publicznych na placówki przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje spoïeczne grozi ograniczeniem
dostÚpnoĂci usïug opiekuñczych i edukacyjnych, co stoi w sprzecznoĂci z budowaniem
uniwersalnego systemu przedszkolnego oraz wzmocnieniem spójnoĂci spoïecznej. Wynika
to z faktu, ĝe podstawowym ěródïem finansowania dziaïalnoĂci przedszkolnej organizacji
non profit sÈ Ărodki ze ěródeï publicznych. W 2008 r. stanowiïy one 63,8 proc. budĝetu
wszystkich stowarzyszeñ, fundacji i innych organizacji spoïecznych, a korzystaïo z nich
trzy czwarte tych podmiotów. Dla porównania: przychody ze ěródeï rynkowych, tj. odpïatnej dziaïalnoĂci statutowej i dziaïalnoĂci gospodarczej stanowiïy tylko 18,5 proc. budĝetu
organizacji spoïecznych prowadzÈcych placówki przedszkolne, a wykazaïa je mniej niĝ
jedna trzecia tych podmiotów26. Ograniczenie finansowania publicznego jest szczególnie niebezpieczne dla organizacji na obszarach wiejskich, gdzie, jak potwierdziïy badania
wïasne autorki, dotacja gminna jest podstawowym (a czÚsto jedynym) ěródïem finansowania dziaïalnoĂci przedszkolnej organizacji spoïecznych. Niska siïa nabywcza gospodarstw
domowych na tych terenach natomiast nie tylko istotnie ogranicza perspektywy rozwojowe
przedszkoli komercyjnych, ale w przypadku podniesienia (lub czÚsto nawet wprowadzenia
jakichkolwiek) opïat za usïugi w przedszkolach organizacji non profit spowoduje wykluczenie dzieci z rodzin najuboĝszych z programów przedszkolnych. Dlatego aĝ 78 proc.
fundacji, stowarzyszeñ i organizacji spoïecznych prowadzÈcych placówki w gminach wiejskich w ogóle nie pobiera opïat za udziaï dzieci w zajÚciach przedszkolnych, prowadzÈc
nieodpïatnÈ dziaïalnoĂÊ statutowÈ27. Ponadto, jak dowodzÈ badania iloĂciowe autorki, dla
rodziców dzieci uczÚszczajÈcych do przedszkoli organizacji non profit dostÚpnoĂÊ ekonomiczna usïug stanowi jeden z najwaĝniejszych czynników wyboru placówki. PrzystÚpne
25 Tematyka wprowadzenia bonu oĂwiatowego w ostatnim czasie zostaïa podjÚta m.in. przez
FundacjÚ RepublikañskÈ, której przedstawiciele upatrujÈ w tym rozwiÈzaniu jedno z narzÚdzi
obywatelskiego wspóïdecydowania o ksztaïcie systemu oĂwiaty. WiÚcej na ten temat zob. http:/
/republikanie.org/polska-szkola-potrzebuje-oddolnej-rewolucji/# [dostÚp: 14.05.2013].
26 Na podstawie badania SOF-1 za 2008 r.
27 Analizy autorki na podstawie danych GUS z formularza SOF-1 za 2008 r.
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opïaty za opiekÚ nad dzieckiem stanowiïy czwarty najczÚĂciej wskazywany powód wyboru
placówki przedszkolnej organizacji non profit. Wskazane zostaïy w 40,9 proc. przypadków,
w tym aĝ w 78,6 proc. przez rodziców z obszarów wiejskich.
Naleĝy jednak mieÊ na uwadze, ĝe obecne ograniczenia finansowe samorzÈdów promujÈ rozwiÈzania ograniczajÈce dotowanie przedszkoli niepublicznych ze ěródeï publicznych na rzecz zwiÚkszenia aktywnoĂci tych placówek na otwartym rynku. Przykïadem
takich strategii jest udany lobbing strony samorzÈdowej na rzecz zmiany sposobów finansowania przedszkoli niepublicznych przeprowadzony w 2012 r.28.
Wobec koniecznoĂci wzmocnienia spójnoĂci spoïecznej, równieĝ przez równy dostÚp do
programów przedszkolnych, wydaje siÚ, ĝe w Polsce znacznie korzystniejsze jest wprowadzenie prywatyzacji ukierunkowanej na podaĝ usïug spoïecznych. Przewiduje ona utrzymanie odpowiedzialnoĂci za finansowanie usïug spoïecznych po stronie sektora publicznego
przy zmianie instrumentów ich Ăwiadczenia. Ten typ prywatyzacji nie zakïada zmiany fundamentów modelu spoïecznego, ale jego rekonstrukcjÚ przez zastosowanie mechanizmów
wspóïzarzÈdzania i wspóïfinansowania usïug spoïecznych. Prywatyzacja typu supply-driven, w przeciwieñstwie do modelu opartego na rozwoju popytu, nie przeïamuje ciÈgïoĂci
w tradycyjnej strukturze europejskich modeli spoïecznych. NowoĂciÈ w tym modelu jest
zastÈpienie relacji wspóïzaleĝnoĂci sektora publicznego i prywatnego (for- i non profit)
opartej na zaufaniu relacjami bazujÈcymi na wymianie, w której pañstwo peïni rolÚ pïatnika i nabywcy usïug spoïecznych Ăwiadczonych przez podmioty niepubliczne (Ascoli,
Ranci 2002).
W ostatnich latach w polskiej polityce opieki i edukacji przedszkolnej pojawiajÈ siÚ
elementy, które wskazujÈ na próby wdroĝenia modelu prywatyzacji typu supply-driven.
Chodzi o redefinicjÚ finansowania usïug przedszkolnych przez partycypacjÚ administracji
publicznej szczebla rzÈdowego (od 2013 r. wprowadzenie dotacji). Ponadto organizacja
usïug przedszkolnych prawnie moĝe zostaÊ powierzona podmiotom spoïecznym, m.in.
z zastosowaniem art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oĂwiaty29. Tworzenie wielosektorowej
struktury dostawców usïug przedszkolnych na poziomie lokalnym przejawia siÚ takĝe
28 Chodzi o tzw. urealnienie dotowania przedszkoli niepublicznych, w którym wyïÈczono z podstawy naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych wpïaty wnoszone przez rodziców w przedszkolach samorzÈdowych za udziaï dzieci w zajÚciach poza czasem realizacji podstawy programowej
oraz wyĝywienie. Zmiana ta zostaïa zapisana w tzw. ustawie przedszkolnej (Ustawa z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oĂwiaty oraz niektórych innych ustaw).
29 Jak wykazujÈ badania wïasne autorki, nie jest to jednak rozwiÈzanie popularne wĂród przedstawicieli badanych samorzÈdów. SkïadajÈ siÚ na to trzy czynniki. Po pierwsze, wzglÚdy ekonomiczne
(przekazanie placówki utrzymuje obowiÈzek jej dotowania przez samorzÈd, podczas gdy likwidacja
taki obowiÈzek znosi); po drugie, istnienie barier kulturowych w zakresie dzielenia siÚ wïadzÈ z obywatelami (wïÈczanie obywateli w lokalne systemy zarzadzania usïugami spoïecznymi jest rozumiane
jako zagroĝenie dla demokracji przedstawicielskiej i odebranie czÚĂci kompetencji wïadzy lokalnej);
po trzecie natomiast, na co wskazywali badani przedstawiciele samorzÈdów lokalnych zwïaszcza
na terenach wiejskich, nadal stosunkowo niska gotowoĂÊ wspólnot lokalnych do realizacji zadañ
publicznych, znajdujÈca wyraz w dziaïaniu w grupach pierwotnych (rodzina, przyjaciele, znajomi),
a nie w formalnych organizacjach.
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w rozwoju eksperymentalnych form partnerstwa publiczno-prywatnego, takich jak Ăwiadczenie usïug przedszkolnych przez sektor spoïeczny z wykorzystaniem infrastruktury naleĝÈcej do samorzÈdu (w Gdañsku) lub rezerwowanie przez samorzÈd miejsc w ĝïobkach
i przedszkolach niepublicznych w przypadku zbyt maïej puli miejsc w placówkach gminnych (np. na warszawskiej BiaïoïÚce). Niemniej jednak dotychczasowe analizy wskazujÈ
na sïabo wykorzystany potencjaï rozwojowy polskich organizacji non profit w zakresie
Ăwiadczenia usïug przedszkolnych. Z badañ i analiz wïasnych autorki wynika, ĝe przyczyny
takiego stanu rzeczy tkwiÈ w uwarunkowaniach ekonomicznych (niedostateczne dofinansowanie przedszkoli prowadzonych przez partnerów spoïecznych, nierównoĂci w finansowaniu placówek przedszkolnych organizacji non profit i samorzÈdowych) i spoïecznych
(nierównowaga partnerów uczestniczÈcych w dialogu spoïecznym dotyczÈcym edukacji,
w tym silna opozycja oĂwiatowych zwiÈzków zawodowych wobec przekazywania przez
samorzÈd szkóï i przedszkoli innym podmiotom). Nie bez wpïywu pozostaje teĝ niskie
zaangaĝowanie spoïeczne Polaków, wĂród których praca spoïeczna pozostaje w tyle za
aktywnoĂciÈ zawodowÈ i rodzinnÈ. Warto teĝ nadmieniÊ, ĝe aby placówki przedszkolne
organizacji non profit mogïy w wiÚkszym stopniu redukowaÊ lukÚ usïugowÈ w zakresie
opieki instytucjonalnej nad dzieÊmi, potrzebujÈ nie tylko stabilnych ram prawno-finansowych (takie juĝ sÈ zagwarantowane), ale przede wszystkim sprzyjajÈcych warunków rozwojowych w postaci równego traktowania przez samorzÈd placówek wïasnych i partnerów
prywatnych, zaangaĝowania spoïecznoĂci lokalnej oraz uznania nauczycieli30.

Zakoñczenie
Niniejszy artykuï dowodzi, ĝe ostateczny wybór sposobu rekonstrukcji modelu usïug opieki
i edukacji przedszkolnej w Polsce, który sprzyjaïby wzmocnieniu spójnoĂci spoïecznej, nie
zostaï jeszcze dokonany. Moĝna raczej mówiÊ o systemowym mieszaniu elementów obu
wyróĝnionych w literaturze przedmiotu typów prywatyzacji. Naleĝy jednak zdawaÊ sobie
sprawÚ z faktu, ĝe prywatyzacja ukierunkowana na rozwój popytu usïug przedszkolnych
promuje wprawdzie zasadÚ wolnego rynku i (przynajmniej deklaratywnie) moĝliwoĂci
wyboru odbiorców usïug, ale w warunkach polskich, w wyniku silnego oparcia funkcjono30 W Ăwietle badañ wïasnych autorka uwaĝa, ĝe zwïaszcza ten ostatni warunek jest trudny do
speïnienia. Badania te dowiodïy bowiem silnej nierównowagi pozycji zawodowej nauczycieli zatrudnionych w placówkach przedszkolnych organizacji non profit i nauczycieli pracujÈcych w przedszkolach samorzÈdowych. Stanowi to nie tylko wynik zróĝnicowania podstawy prawnej zatrudnienia
nauczycieli (Karty Nauczyciela w przedszkolach samorzÈdu i Kodeksu Pracy w placówkach organizacji non profit), ale przede wszystkim skutek mniejszego potencjaïu ekonomicznego niĝ w sektorze
publicznym. Owa nierównowaga przejawia siÚ w z reguïy niĝszych wynagrodzeniach (szczególnie na
obszarach wiejskich), dïuĝszym tygodniowym czasie pracy, mniej stabilnych warunkach zatrudnienia
(brak umowy mianowania), braku moĝliwoĂci realizacji Ăcieĝki awansu zawodowego w przypadku
nauczycieli w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz w mniej korzystnych
warunkach rozwoju zawodowego z uwagi na niskie zasoby ekonomiczne organizacji non profit na
szkolenia i doksztaïcanie pracowników.
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wania organizacji spoïecznych na ěródïach publicznych i ograniczenia dochodów gospodarstw domowych, powoduje takĝe ograniczenie dostÚpnoĂci usïug przedszkolnych. Jest
to szczególnie niebezpieczne w rodzinach o niskim statusie spoïeczno-ekonomicznym
i kulturowym, na obszarach wiejskich, w gminach typowo rolniczych i popegeerowskich,
a wiÚc paradoksalnie tam, gdzie rozwój usïug przedszkolnych ma bezcenne znaczenie
dla poprawy jakoĂci kapitaïu ludzkiego i redukcji nierównoĂci rozwojowych. StÈd teĝ
wzmocnieniu w Polsce spójnoĂci spoïecznej w drodze budowy uniwersalnego (w peïni
dostÚpnego przestrzennie i ekonomicznie) systemu usïug przedszkolnych bardziej sprzyjaÊ bÚdzie architektura spoïeczna oparta na wspóïdziaïaniu pañstwa i obywateli, zgodna
z modelem mieszanym i koncepcjÈ prywatyzacji typu demand-driven. Ten model przebudowy sfery spoïecznej, w warunkach pogïÚbiajÈcego siÚ kryzysu finansowego, zwiÚksza gwarancjÚ wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych mïodego pokolenia od
najwczeĂniejszych etapów Ăcieĝki ksztaïcenia, zwiÚkszajÈc zdolnoĂÊ jego reagowania na
zmiany na rynku pracy i w przestrzeni spoïecznej. Ponadto, przez wïÈczenie rodziców
w proces zarzÈdzania usïugami przedszkolnymi w placówkach prowadzonych przez organizacje spoïeczne, sprzyja partycypacji spoïecznej, która stanowi klucz do modernizacji
usïug opieki i edukacji przedszkolnej zgodnej z preferencjami i potrzebami uĝytkowników
tych usïug.
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Summary
The aim of this article is to investigate the role of non-profit organizations in enhancing
social cohesion in relation to early childhood education and care services (ESEC) in
Poland. Taking above statement into consideration, the study attempts to present the
most present findings of childcare services, such as the LEGOTM paradigm, the holistic
(integrated) theory in education and the results of the demand-driven and supply-driven
privatization of ECEC policy. These findings are compared with the present system of
early childhood education and care services in Poland. Solutions favorable to building
ECEC services in which non-profit organizations are appreciated in greater extend, are
also pointed out in this study.
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