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Wstęp
Mamy przyjemność oddać w ręce Czytelników kolejny tom Prac Naukowych wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zatytułowany „Społeczne
gospodarowanie”. W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie szeroko
rozumianą problematyką społecznego gospodarowania, która jest przedmiotem badań ekonomistów, socjologów, prawników i teologów. Czym właściwie jest społeczne gospodarowanie? Trudne, a wręcz niemożliwe jest jednoznaczne sformułowanie
jednej definicji. Artykuły zawarte w Pracach Naukowych UE stanowią próbę zaprezentowania dyskusji, jaka towarzyszy problematyce społecznego gospodarowania,
oraz badań empirycznych będących próbą uwzględnienia różnorodności problemów,
które ona obejmuje. Egzemplifikacją szeroko rozumianej koncepcji społecznego gospodarowania są podmioty gospodarki społecznej funkcjonujące w warunkach
gospodarki rynkowej. Artykuł Izabeli Ścibiorskiej-Kowalczyk i Agnieszki Mikuckiej-Kowalczyk poświęcony jest perspektywom i wyzwaniom podmiotów trzeciego
sektora. Autorki wskazują, że obecny stan instytucji nie sprzyja osiąganiu celów
podmiotów gospodarki społecznej. Jest to niejako punkt wyjścia do interesujących
rozważań dotyczących związków i różnych form współpracy między sektorami: prywatnym, publicznym i społecznym. Dorota Teneta-Skwiercz zauważa, że nie tylko
z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorstw, które angażują się w różne formy współpracy z sektorem publicznym i społecznym, lecz przede wszystkim udaje się rozwiązywać niektóre problemy społeczne oraz efektywniej wykorzystywać posiadane
zasoby. W kolejnym artykule Agnieszka Chomiuk i Marzena Starnawska na podstawie badań empirycznych gdańskich organizacji pozarządowych podejmują próbę
odpowiedzi na fundamentalne pytanie stawiane w kontekście działań III sektora.
A mianowicie: Czy i w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą budować swoją stabilność i niezależność finansową? Autorki wskazują, że jednym ze sposobów
uniezależniania się podmiotów non-governmental organizations (NGO) od sektora
publicznego jest tworzenie i rozwijanie przedsiębiorczości społecznej. Kolejny artykuł przynosi rozważania teoretyczne i analizę empiryczną danych statystycznych
na temat „pułapki średniego dochodu” w państwach grupy wyszehradzkiej (V4).
Maria Fic i Edyta Ropuszyńska-Surma omawiają czynniki sprzyjające oraz zapobiegające wpadnięciu w pułapkę średniego dochodu w Czechach, Polsce, Słowacji
i na Węgrzech. W następnym interesującym artykule Filip Leszczyński przedstawia historyczne interpretacje zasady gospodarności. Analiza obejmuje okres międzywojenny, a Autor, przedstawiając różnice w interpretacji zasady gospodarności
– Leopolda Caro, Edwarda Taylora oraz Leona Władysława Biegeleisena, wskazuje
na możliwe sposoby wykorzystania sformułowanych wniosków we współczesnych
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gospodarkach rynkowych. Z kolei Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Mirosław
Struś i Tomasz Pilawka omawiają kwestie roli organizacji trzeciego sektora w osiąganiu trwałego i zrównoważonego rozwoju. Autorzy na podstawie ankietowych badań empirycznych zrealizowanych w gminach dolnośląskich stwierdzają, że realna
rola, jaką odgrywają podmioty NGO we wdrażaniu polityki spójności, wynika z ich
kondycji i potencjału, choć zasadniczo różni się od tej, jaka przypisywana jest im
w teorii. Kolejny artykuł, tym razem Katarzyny Przybyły, oparty na analizie danych
empirycznych, również przedstawia zmiany w poziomie infrastruktury społecznej
Poznania na tle powiatów grodzkich: Kalisza, Konina i Leszna. Autorka wyodrębniła komponenty infrastruktury społecznej: infrastrukturę edukacyjną, infrastrukturę
stworzoną na potrzeby kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz infrastrukturę służącą
ochronie zdrowia i opiece społecznej i skonstruowała taksonomiczne miary syntetyczne dla lat 2005-2014. Problemowi wykluczenia społecznego w województwie
łódzkim poświecony został artykuł Aleksandry Wejt. Autorka skoncentrowała się
na wskazaniu podmiotów ekonomii społecznej, których celem jest przeciwdziałanie
ekskluzji i wspieranie inkluzji społecznej. Podobny temat jest przedmiotem analizy,
w którym Izabela Ścibiorska-Kowalczyk i Agnieszka Mikucka-Kowalczyk skupiają się na ujęciu w węższym zakresie inkluzji społecznej, jaką są Warsztaty Terapii
Zajęciowej (WTZ). Autorki podkreślają kontrowersje, jakie w praktyce wywołuje
funkcjonowanie tych podmiotów gospodarki społecznej. Tak jak bezsporna jest rola,
jaką WTZ odgrywają w zakresie podnoszenia jakości życia codziennego uczestników, tak przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej przez te warsztaty jest znikome. Następnie Alina Kulczyk-Dynowska przedstawia funkcje turystyczne gminy
Wleń w dwóch kontekstach. Oba konteksty: kontekst wielofunkcyjności obszarów
wiejskich oraz kontekst świadomości miejsca, z uwagi na swoją komplementarność,
mają szczególne znaczenie dla gmin położonych na terenach o znacznych wartościach przyrodniczych. W ostatnim artykule Eleonora Gonda-Soroczyńska zwraca
uwagę na to, że w gospodarce rynkowej do prawidłowego funkcjonowania uzdrowiska konieczna jest wielofunkcyjność. Przykładem takiej wielofunkcyjności jest
uzdrowisko Krynica-Zdrój. Autorka zamyka swoje rozważania stwierdzeniem, że
jednofunkcyjność uzdrowisk prowadzi do problemów ekonomicznych i stopniowej
ich degradacji.
Żywimy nadzieję, że artykuły zawarte w tym tomie Prac Naukowych będą stanowiły punkt wyjścia do dyskusji na temat społecznego gospodarowania, a w niektórych przypadkach również na temat możliwości aplikacji konkluzji w nich zawartych w tych szczególnych warunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych.
Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz

