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SPOŁECZNEJ Z PERSPEKTYWY POLITYKI MIEJSKIEJ 
KOMUNIKAT Z OBRAD 

 
 

Problematyka Konferencji 
Rada Europy wraz z Komisją Europejską zorganizowały w Brukseli w dniach 28 II i 1 III 

2011 r. spotkania otwarte dla władz publicznych, badaczy, organizacji pozarządowych 
(ONG) i in. Celem tych spotkań było wywołanie w sercu Europy szerokiej refleksji dotyczącej 
problemu odpowiedzialności partnerów społecznych (uczestników życia społecznego, 
gospodarczego, kulturalnego) po to, by określić przyszłość projektów w sprawach demokra-
cji, sprawiedliwości społecznej, walki z ubóstwem, równoważenia rozwoju, współistnienia.   

Przygotowywany projekt Europejskiej karty współodpowiedzialności społecznej został 
przedstawiony do dyskusji w pierwszym dniu warsztatów. Tematyka konferencji objęła 
następujące zagadnienia. 
 Zmiany w Europie: spójność społeczna i współodpowiedzialność stron, czynniki kluczowe 

dla stworzenia wizji spójnej Europy, m.in. przywrócenia zaufania do przyszłości. 
 Potrzeba koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: szanse i bariery. 
 Mobilizowanie obywateli oraz zainteresowanych stron do współodpowiedzialności. 
 Wyzwania w zakresie wprowadzania współodpowiedzialności w centrum programu 

politycznego. 
 Organizowanie i zarządzanie dla osiągnięcia wspólnego dobra. 

Tematyka ta z pozoru tylko odległa jest od problematyki miejskiej. Wymienione powy-
żej tematy mają bowiem swój wymiar terytorialny, a ich realizacja odbywa się na terenach 
zurbanizowanych, w miastach. Wskazanie wpływu Karty współodpowiedzialności społecznej 
na problematykę miejską nie było celem organizatorów w pierwszym dniu obrad. Niemniej 
jednak dyskutowano nad jej odniesieniem do polityki miejskiej, szczególnie przekształceń 
społeczno-gospodarczych na obszarach kryzysowych w programach rewitalizacji. Temat 
pozostaje otwarty, a jego przedstawienie jest celem niniejszego komunikatu. 
 

Diagnoza spójności społecznej i integracji społecznej  
w wypowiedziach ekspertów 

Autorzy kilkudziesięciu referatów reprezentujący Komisję Europejską i Radę Europy, 
opracowanych z perspektywy nauk humanistycznych, rozwinęli wątki kryzysu zaufania 
i rozpadu spójności społecznej w krajach europejskich. Przedstawiona diagnoza niepokoi 
szczególnie mocno. Znane skądinąd oceny, powtarzane w różny sposób przez media, opinię 
publiczną czy uczestników rozmów prywatnych, nabierają szczególnie silnej wymowy, gdy 
stają się quasi-oficjalnym dyskursem przedstawicieli instytucji, które zarządzają de facto 
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Europą i jej ewolucją w następnych latach. Przedstawiam je poniżej w skrócie, uogólniając 
tylko niektóre myśli. 

W obecnej sytuacji krajów Unii Europejskiej zarówno instrumentarium demokratyczne, 
jak i dorobek socjalny i instytucjonalny muszą sprostać bardzo istotnym przemianom 
społecznym w poszczególnych krajach (niekiedy jest mowa o „społeczeństwie europejskim” 
jako całości). 

– Rosnące nierówności, ubóstwo i brak bezpieczeństwa są następstwem globalizacji, 
która podważa związki między wzrostem gospodarczym, tworzeniem miejsc pracy 
i równoważeniem rozwoju. Następuje to w szczególności ze względu na coraz większą 
konkurencję w dostępie do nieodnawialnych zasobów naturalnych, limity środowiska 
naturalnego w absorpcji odpadów działalności człowieka i szybkie zmiany klimatyczne. 

– Migracja do Europy oraz obecność potomków imigrantów (głównie drugie pokolenie), 
którzy mają pełne prawo ubiegania się o pełne uznanie społeczne i polityczne. Jest to 
wyzwanie dla społeczeństw europejskich, które muszą zapewnić im równe traktowanie, 
wpisując różnorodność kulturową, religijną i etniczną do własnych praktyk. Karta miast XXI 
wieku podejmuje ten temat, zwracając uwagę na aspekt miejski tej problematyki. 

– Narastające niebezpiecznie długi publiczne w kontekście spekulacji finansowych 
narażają poszczególne państwa na ryzyko powtarzających się kryzysów i osłabiają ich misję 
zapewnienia dostępu do ochrony socjalnej, zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa i dóbr 
publicznych w ogóle, podczas gdy dostęp do tych dóbr jest podstawowym źródłem zaufania 
i spójności społecznej. 

– Presja globalnych rynków światowych na instytucje krajowe i społeczności lokalne 
prowadzi do bardzo istotnych decyzji, w których brak jest jednak przejrzystości i kontroli 
demokratycznej i które nie są w stanie zaspokoić aspiracji i nadziei ludności. 

– Brak kompleksowej wiedzy i zrozumienia wpływu dokonywanych wyborów, w tym 
również w sferze podejmowanych decyzji prywatnych, nie pozwala na realizację polityki 
zrównoważonego rozwoju, który byłby w stanie zapobiegać i przeciwdziałać zagrożeniu 
nieodwracalnym zniszczeniem środowiska naturalnego. Ekourbanistyka jest próbą 
nawiązania do tych zagadnień w planowaniu miejskim.  

– Wobec wyzwań, jakie stanowi zwiększenie odległości (brak komunikacji i zaufania) 
między klasą polityczną i obywatelami, deficyt demokracji i form regulowania niedomogów 
strukturalnych gospodarki rynkowej oraz przewagi wizji krótkoterminowych, podważone jest 
zaufanie do instytucji demokratycznych. Zwiększa to ryzyko przemocy i zagraża spójności 
społecznej. 

– W rezultacie wspomniane przekształcenia społeczne i gospodarcze, przenoszone 
i wzmacniane przez media, znalazły bezpośrednie odzwierciedlenie w opiniach 
społeczeństwa europejskiego (społeczeństw europejskich). Opinie te oscylują pomiędzy 
poszukiwaniem pozytywnej wizji przyszłości a poczuciem niepewności, niepokoju i utratą 
zaufania ze względu na nieprzewidywalność zmian społecznych i limitowanych rozwiązań 
alternatywnych, jakie są proponowane ze względu na status quo. 

W związku z tak formułowanymi ocenami nasuwa się przede wszystkim przekonanie 
o potrzebie zwiększenia roli państwa. Jest to kierunek odwrotny do trwającej od lat 80. 
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tendencji deregulacji, zawierzenia mechanizmom rynkowym, zmniejszania roli organów 
państwowych i instytucji kontroli publicznej. 
 

Projekt rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich 
Zgodnie z art. 15b Statutu Rady Europy przedłożono projekt Karty Rady Europy na 

temat współodpowiedzialności społecznej. Rekomendacje są przeznaczone dla rządów 
państw członkowskich, miast i władz terytorialnych, przedsiębiorstw, sektora finansowego, 
fundacji i aktorów ekonomii społecznej, mediów i sektora edukacji, związków zawodowych 
i organizacji społecznych, rodzin i osób prywatnych. 

Przyjrzyjmy się tym rekomendacjom, które rzutują na planowanie przestrzenne, 
budownictwo oraz zarządzanie programami przekształceń gospodarczych na obszarach 
zdegradowanych i wykluczonych z życia miast. Dotyczą one w największym stopniu 
programów rewitalizacji. 

Rekomendacje dla miast. Art. 12. Władze lokalne, w tym władze miast, dzielnic i wsi 
są powołane, by wspierać przejawy oraz rozwój współodpowiedzialności społecznej. Są one 
powołane do:  

a) wzmacniania spójności celów sprawiedliwości społecznej, środowiskowej i międzypo-
koleniowej, określonych w drodze wzajemnego porozumienia oraz wyborów indywidualnych 
i instytucjonalnych; 

b) ustanawiania mechanizmów zarządzania partycypacyjnego i „deliberacyjnego1”, 
ułatwiających podział odpowiedzialności społecznej przypadającej na poszczególnych 
uczestników tego procesu; 

c) opracowania na różnych szczeblach administracji umów, które ułatwiają powstawanie 
lokalnych struktur uczestnictwa; 

d) uzyskiwania poparcia mieszkańców dla projektów tworzonych do celów publicznych, 
w szczególności poprzez ochronę, zachowanie i wzbogacenie dóbr publicznych, krajobrazu, 
dziedzictwa kulturowego i wszystkich zasobów lokalnych, przyczyniających się do 
wzmocnienia kapitału, motywacji i zaufania społecznego, włączając różnorodność, jaką 
wnoszą imigranci; 

e) rozwoju polityk lokalnych, które uwzględniają wkład wszystkich do wzmocnienia 
ochrony i spójności społecznej, sprawiedliwego podziału dóbr publicznych (wspólnych), 
tworzenia zasad sprawiedliwości społecznej, międzypokoleniowej, w odniesieniu do 
środowiska a także zapewnienia stronom prawa do negocjacji i do decyzji; 

Rekomendacje dla przedsiębiorstw. Art. 13. Firmy są zobowiązane do dostosowania 
formy zarządzania do ogólnych zasad odpowiedzialności społecznej.   
Są wezwane do: 

a) przemyślenia swoich celów i zasad działania w ramach sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwego obliczenia kosztów wpływu na środowisko i sprawiedliwości międzypokole-
niowej; 

                                                
1 Przez zarządzanie „deliberacyjne” należy rozumieć wypracowywanie decyzji w ramach konsultacji społecznych 
na szczeblu lokalnym w przeciwieństwie do „zarządzania reprezentatywnego”, gdzie decyzje podejmowane są 
przez wybranych reprezentantów społeczności. 
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b) poszukiwania trwałej przewagi konkurencyjnej, uwzględniającej wartości i potrzeby 
społeczne oraz ekologiczne; ma to nastąpić przez adaptowanie do nich procesów produkcyj-
nych a nie wyłącznie przez redukcję kosztów siły roboczej oraz przerzucanie kosztów degra-
dacji środowiska na społeczeństwo; 

c) zapewnienia zgodności warunków pracy z prawem krajowym i międzynarodowymi 
standardami pracy i wynagrodzenia; 

d) podejmowania decyzji na temat produkcji, silniej uwzględniających interesy pracow-
ników, konsumentów oraz właściwych instytucji i organizacji społecznych i osób, które cierpią 
z powodu negatywnych skutków zewnętrznych produkcji2; 

e) zarządzania relacjami i konfliktami, które mogą występować w miejscach lokalizacji 
przedsiębiorstw, wewnętrznie, w duchu dialogu, zaufania i wzajemnego szacunku dla lokal-
nych partnerów; 

f) objaśnienia w przejrzysty sposób cyklu życia produktów od źródeł surowców aż do 
gospodarki odpadami; 

g) publikowania okresowych sprawozdań na temat skutków społecznych i wpływu na 
środowisko swych działań, w tym skutków natury finansowej. 
 

Karta współodpowiedzialności społecznej a polityka miejska  
– uwagi końcowe 

Rekomendacje proponowane w Karcie współodpowiedzialności społecznej ustawiają 
na nowo pola odpowiedzialności i relacje członków społeczeństw europejskich. W czasie 
kilku miesięcy, dzielących niniejszy komunikat od daty Konferencji w Brukseli z marca 
2011 r., wersja zredagowana i dostępna na stronach internetowych Komisji Europejskiej 
znacznie ewoluowała. Porównanie tekstów z lutego i z czerwca 2011 r., dowodzi że: 
 wzięto pod uwagę wiele analiz, ostrych wypowiedzi i ocen wygłoszonych w czasie debat, 
 proponowane obecnie sformułowania są bliższe działaniom operacyjnym, 
 odpowiedzialność poszczególnych uczestników życia społecznego i gospodarczego jest 

również ostrzej i jaśniej przypisana, np. instytucje finansowe, krajowe i międzynarodowe, 
o których mówiono niewiele, są teraz wymienione jako współwinne stanowi dezorganizacji 
gospodarki światowej i europejskiej a kierunki reform są śmielej naszkicowane 
(transparentność, regulacje i kontrola publiczna, podział banków i ich ról). 

W konsekwencji przedstawionych diagnoz i propozycji Karta prowadzi do obalenia lub 
wprowadzenia zmian w dominującej doktrynie „niewidzialnej ręki rynku”. Również w dużym 
stopniu atakuje pogląd o rzekomej nieuchronności skutków globalizacji, szczególnie 
negatywnych. Według ekonomisty Jacquesa Sapira: „Globalizacja to nie jest wynik 
naturalnej, niepodlegającej kontroli ewolucji – powstała poprzez kolejne decyzje 
podejmowane przez konkretne instytucje i osoby. Można więc i należy zaproponować 
wyjście z trudnej sytuacji, do której prowadzą niektóre jej przejawy w gospodarce (np. tzw. 
delokalizacja przedsiębiorstw, przenoszenie przedsiębiorstw do krajów z tanią siłą roboczą 
oraz jej skutki dla rynku pracy i wzrostu bezrobocia” (Sapir 2011).  

                                                
2 Termin externalités négatives (fr.) określa negatywne skutki zewnętrzne produkcji, np. niekorzystne 
oddziaływanie na środowisko konkretnych decyzji gospodarczych podejmowanych przez inwestorów. 
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Można słusznie zadać pytanie o związek problematyki Karty i polityki miejskiej 
w zakresie np. rewitalizacji, wyborów inwestycji i ich lokalizacji, strategii mieszkaniowych. 
W toku dyskusji w Brukseli stwierdzono, że wszystkie zagadnienia poruszane w Karcie mają 
odniesienie do terytorium. Terytorium, na którym przejawia się odpowiedzialność polityków, 
instytucji finansowych, grup społecznych i grup interesu to w dużej mierze zurbanizowana 
przestrzeń miejska. Wyjaśnia to obecność na tej konferencji przedstawicieli związków miast, 
sieci miast3. Stwierdzono też, że to miasta, szczególnie małe i średnie, mogą stać się 
miejscem „odrodzenia” więzi społecznych, zanikających w krajach europejskich. Wielkie 
metropolie już nie są w stanie tworzyć tych więzi, będąc raczej uciążliwym miejscem 
atomizacji życia codziennego i dezintegracji tradycyjnie spójnych społeczeństw lokalnych. 
W sferze polityki miejskiej i zarządzania miastami – Karta odnosi się pośrednio do 
przekonania, że rozwój globalny odbywa się i powinien się odbywać głównie – a według 
niektórych ekonomistów prawie wyłącznie – poprzez najbardziej konkurencyjne i bogate 
metropolie światowe i zadaje fałsz temu przekonaniu.  

Poglądy takie godzą również w dawną doktrynę Banku Światowego na temat roli 
wielkich metropolii – widzianych w perspektywie konkurencyjności gospodarczej w tworzeniu 
bogactwa, które ma być rzekomo rozprzestrzeniane następnie na ośrodki małe.  Doktryna 
„polaryzacyjno-dyfuzyjna”, stworzona dla krajów najuboższych, okazuje się nieodpowiednia 
dla niektórych krajów europejskich, a już na pewno nie jest właściwa dla Polski, gdzie 
ogromny potencjał rozwoju zawiera się właśnie w bogatej sieci miast małych i średnich4. Sieć 
miast małych i średnich stanowi również, w świetle przesłań Karty współodpowiedzialności 
społecznej, najlepsze laboratorium poszukiwań nowych form integracji i spójności społecznej 
– poprzez wartości takie jak zaufanie i wzajemność, które w tych miastach i miasteczkach 
jeszcze niekiedy przetrwały.  

Ta unikalna w skali Europy, bogata sieć polskich miast historycznych, lokowanych 
w XIII i XIV w., o wielkim potencjale dziedzictwa, która przetrwała do czasów współczesnych, 
bynajmniej nie musi jednak trwać nadal. Jeśli nie stanie się na równi z dużymi miastami 
w Polsce przedmiotem mądrej, zrównoważonej polityki miejskiej, programów wsparcia 
poprzez rewitalizację, w tym rozwoju życia gospodarczego i wsparcia dla wykorzystania 
spuścizny historycznej, przyszłość tego zasobu sieciowego będzie nadal mocno zagrożona.   

Dla środowisk profesjonalnie związanych z planowaniem i rozwojem miast Karta 
stwarza możliwość lepszego rozumienia roli i odpowiedzialności planistów.  Pozwala np. na 
odejście od mitu planisty organizatora społeczeństw lokalnych, który poprzez ukształtowanie 
przestrzeni może skutecznie walczyć z wykluczeniem społecznym. Szkicuje również 
w sposób innowacyjny, choć niekiedy „w tle”, odpowiedzi na pytania, kto i za co jest 
naprawdę odpowiedzialny w mieście. Wychodząc od niejasnych niekiedy ról różnorodnych 

                                                
3 Np. obecność przedstawicieli światowej sieci tzw. miast dobrego życia (wł. Cittaslow), w tym autora niniejszego 
komunikatu. Te samorządy starają się podtrzymywać i rozwijać humanistyczne wartości życia w miastach małych 
i średnich – przemysł lokalny, dziedzictwo historyczne, produkty regionalne, gastronomię, rzemiosło, ekologię. 
Do sieci obejmującej ponad 150 miast należy kilka miast polskich z regionu Warmii i Mazur oraz Wielkopolski.  
4 Jak dotychczas najlepiej zauważa ten potencjał sieć banków, które tłoczyły się dotychczas na ulicach wielkich 
miast polskich, sieć Carreforur–Express czy sieć restauracji McDonald’s. W drugiej dekadzie XXI w. „atakują” one 
pełnym frontem miasta polskie liczące 40-45 tys. mieszkańców.   
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uczestników życia miejskiego, którzy zrzucają odpowiedzialność na innych, szczególnie 
w obliczu kryzysu krajów strefy euro, Karta odnosi się do odpowiedzialności społecznej.   

Oddziałując głównie w sferze świadomości może okazać się przydatna do 
wzbogacenia mechanizmów wychodzenia z obecnego kryzysu. Dla środowisk profesjonalnie 
związanych z gospodarką przestrzenną będzie wówczas stanowić nowe wyzwanie do 
przełożenia rekomendacji na odpowiednie, często innowacyjne rozwiązania polityki miejskiej 
i decyzje operacyjne w zarządzaniu miastem. 
 
Literatura 
Tendances de la cohésion sociale nr 23:  Repenser le progrès et assurer un avenir pour 

tous: les leçons de la crise,  praca zbiorowa, janvier 2011, Conseil de l’Europe.  
Construire le progrès sociétal pour le bien-être de tous avec les citoyens et les 

communautés, Guide Méthodologique; 2011, Conseil d’Europe. 
Stiglitz Joseph E., 2010, Le Rapport Stiglitz; Pour une vrai réforme du système monétaire et 

financier international; LLL, Les liens qui libèrent. 
Sapir Jacques, 2011, La démondialisation, Économie humaine, Éditions du Seuil,  
http://www.coe.int/t/dg3/source/progconf_fr.pdf 
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/conference2011_fr.asp 
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/Conf%202011/Charte fr.pdf    
http://www.cittaslow.org    
http://www.cittaslowpolska.pl 
 
 

PREPARING THE EUROPEAN CHARTER ON SHARED SOCIAL RESPONSIBILITIES 
FROM THE PERSPECTIVE OF URBAN POLICY. MEETING COMMUNICATION 

 
 
Dr hab. arch. Krzysztof Skalski, prof. UJ 
Instytut Spraw Publicznych  
Uniwersytet Jagielloński  
Kraków 
 
 


