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Wstęp
Niniejszy zeszyt został opracowany na podstawie referatów wygłoszonych podczas
kolejnej corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Społeczne Gospodarowanie”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we
Wrocławiu. Publikacja obejmuje osiem artykułów, w których autorzy zaprezentowali własne problemy badawcze z zakresu funkcjonowania społecznej gospodarki
rynkowej w Polsce i na przykładach innych krajów.
Jako pierwszy został zamieszczony artykuł Małgorzaty Błażejowskiej pt. Współpraca międzysektorowa podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim. Autorka diagnozuje liczebność istniejących w województwie
zachodniopomorskim podmiotów ekonomii społecznej z podziałem na zarejestrowane, istniejące i aktywne. Przedstawia zakres współpracy międzysektorowej tych
podmiotów z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, ośrodkami ekonomii społecznej, sektorem biznesu i nauki
oraz ich wzajemne potrzeby i oczekiwania.
Kolejny artykuł, zatytułowany Kontrowersje wokół społecznej produkcji i dystrybucji w usieciowionej gospodarce cyfrowej, jest autorstwa Bożeny Klimczak. Przedmiotem artykułu jest krytyczne omówienie koncepcji społecznej produkcji i dystrybucji Yochaia Benklera oraz gospodarki dzielenia się Jeremy’ego Rifkina. Obie
koncepcje dotyczą produkcji i dystrybucji w usieciowionej gospodarce cyfrowej,
w której osiągane mogą być sieciowe korzyści skali. W artykule przedstawiono źródła
zysku w komercyjnych zastosowaniach sieciowych technologii internetowych. Ponadto w wyniku analizy modeli biznesowych wykazano, jakie rozwiązania komercyjne
znajdują się w „społecznych” modelach Benklera i Rifkina, a we wnioskach sformułowano warunki dostarczania dóbr publicznych ukryte w tych modelach.
Jako trzeci zaprezentowano artykuł Aliny Kulczyk-Dynowskiej pt. Nieruchomości mieszkalne w dolnośląskich miastach na prawach powiatu – wybrane aspekty,
w którym Autorka zawarła wyniki badań porównawczych rozwoju zasobów nieruchomości mieszkalnych w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu w latach 2001-2015 na tle zmian czynników zapotrzebowania na mieszkania, tj. społeczno-ekonomicznych, rynku pracy i funkcji turystycznej wybranych miast. W części
wnioskowej artykułu Autorka stwierdziła, że występuje ogromna różnica pomiędzy
zasobem mieszkaniowym Wrocławia i pozostałych dolnośląskich miast na prawach
powiatu, co jest wynikiem szybszego przyrostu mieszkań we Wrocławiu w porównaniu z innymi badanymi miastami.
Artykuł Urszuli Markowskiej-Przybyły i Davida M. Ramseya pt. Identyfikacja
i pomiar kapitału społecznego polskich studentów – sieci relacji a współpraca ma na
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celu weryfikację hipotezy, zgodnie z którą rozwiniętym sieciom relacji towarzyszy
wyższy kapitał społeczny (którego atrybutem jest analizowana w pracy współpraca),
oraz hipotezy zakładającej, że sieciom relacji charakterystycznych dla kapitału wiążącego towarzyszy niższy stopień współpracy niż sieciom relacji charakterystycznych dla kapitału pomostowego.
Z kolei Agnieszka Mikucka-Kowalczyk i Izabela Ściborska-Kowalczyk w artykule pt. Ubóstwo mieszkańców wsi w Chińskiej Republice Ludowej przeprowadziły
analizę modelu rozwoju Chin po 1978 r., który charakteryzował się otwarciem kraju
na świat i stopniową aktywizacją regionów i miast. Efektem tych przemian był postęp społeczno-gospodarczy i transformacja gospodarki z biednego kraju rolniczego
(80% ludności) w drugą potęgę gospodarczą świata. Prowadzona polityka spowodowała wydobycie ponad 400 mln osób z biedy i poprawę warunków życia większości
społeczeństwa.
Z problemem biedy łączy się zjawisko wykluczenia społecznego ‒ tym zagadnieniom poświęcony jest artykuł Pauliny Rydwańskiej i Sylwii Sadowskiej pt. Osoby
wykluczone jako adresat działań klubów integracji społecznej prowadzonych przez
fundacje, w którym Autorki przeprowadziły ocenę działań podejmowanych przez
kluby integracji społecznej (KIS) i fundacje w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych. Sformułowane wnioski mają charakter aplikacyjny.
Kolejny w zbiorze artykuł Zygmunta Tkocza pt. Bieda na zachodzie. Stan faktów ‒ wymowa społeczna koncentruje się także na problemach biedy. Autor wykazał
w nim, że rozwojowi społecznemu w każdej epoce towarzyszyło zjawisko biedy
i pomimo postępu w zakresie form i polityki zaspokajania potrzeb ludzkich bieda
nie zniknęła w żadnym kraju, a nawet ujawnia się w czasie największego rozwoju
ekonomicznego kapitalizmu, co dowodzi trwałości dwóch pierwszych szczebli piramidy A. Maslowa.
Do tego problemu nawiązuje także artykuł Wiesława Wątroby pt. Dziedziczenie
ubóstwa a dług pokoleniowy, w którym autor koncentruje się na zjawisku długu
pokoleniowego postrzeganym nie tylko w jego wymiarze ekonomicznym, ale także
psychologicznym, socjalizacyjnym i politycznym oraz w jego konfliktogennym
charakterze wynikającym z obecnego postrzegania odmiennej percepcji zobowiązań
pokoleniowych oraz rodziny. W poszukiwaniu rozwiązania tej niebezpiecznej dla
rozwoju społecznego sytuacji Autor wskazuje potrzebę redefinicji czy „reinstytucjonalizacji” modelu współczesnej rodziny.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym zbiorem. Poruszane w nim zagadnienia są aktualne i mogą być zaczynem dyskusji, a także kolejnych prac naukowych dotyczących społecznego gospodarowania jako sposobu na wzrost dobrobytu
społecznego i jakości życia.
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