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Miejski urz¹d do spraw parkowania odrzuci³ podanie, twierdz¹c, ¿e jego przychylne
rozpatrzenie stworzy³oby precedens.
„New York Times”, 6.10.1988

PAÑSTWO JEDNOLITE CZY FEDERALNE?
Dla sposobu urz¹dzenia pañstwa du¿e znaczenie ma jego struktura
terytorialno-administracyjna.

➨ „W³adza blisko i daleko obywatela”, s. 185, Zdemokracj¹ na ty.
TU LE, TU GORZEJ

Wyjaœnij krótko, czym ró¿ni siê sytuacja obywatela w pañstwie autorytarnym
i totalitarnym.

S£ÓWKA

• dobro wspólne • politeja • demokracja • monarchia • tyrania
• arystokracja • oligarchia • konstytucja • ³ad spo³eczny • niezawis³y s¹d • republika • autokracja • autorytaryzm • totalitaryzm
• ustrój

3. Stró¿ nocny albo troskliwy opiekun,
czyli o mo¿liwych rolach pañstwa
Pañstwo jest potê¿nym narzêdziem. Warto zastanowiæ siê, w jaki sposób i do jakich celów go
u¿ywaæ, aby nie obróci³o siê przeciwko nam. Jakie pañstwu zleciæ zadania – to pytanie wraca
bez przerwy w demokratycznej debacie.
CZEGO OCZEKUJÊ OD MOJEGO PAÑSTWA?

Przed lekcj¹ podzielcie siê na grupy i przeprowadŸcie sondê w wybranych
œrodowiskach.
Grupa 1: uczniowie waszej szko³y, grupa 2: osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia, grupa 3:
robotnicy na pobliskiej budowie, grupa 4: w³aœciciele prywatnych firm lub warsztatów rzemieœlniczych, grupa 5: inne œrodowisko, którego pogl¹dy w badanej kwestii
wydadz¹ siê wam interesuj¹ce.
Na forum klasy zaprezentujecie wyniki waszych badañ. Czyje postawy analizowaliœcie? Jak du¿¹ grupê przepytaliœcie? Jakich pogl¹dów siê spodziewaliœcie, a jakie pogl¹dy zaprezentowali ankietowani? Czym t³umaczycie przekonania poszczególnych
œrodowisk spo³ecznych?
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Ankieta
a) tworzenie zak³adów pracy i zarz¹dzanie nimi to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
b) œwiadczenie us³ug lekarskich to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
c) tworzenie szkó³ i zarz¹dzanie nimi to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
d) zapewnienie bezpieczeñstwa na ulicach to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
e) ochrona granic to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
f) regulowanie spraw zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska naturalnego to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
g) pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej np. bezrobotnym to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
h) budowa i sprzeda¿ mieszkañ to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
i) zarz¹dzanie bankami i sektorem finansowym to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
j) opieka nad osobami starszymi i niedo³ê¿nymi to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
k) aktywne uczestnictwo w grze rynkowej to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
l) wyrównywanie szans ludzi pochodz¹cych z ró¿nych œrodowisk spo³ecznych to
zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
³) finansowanie badañ naukowych to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
m) tworzenie infrastruktury komunikacyjnej (np. autostrad) to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
n) ubezpieczenia emerytalne to zadanie dla:
❑ pañstwa ❑ samorz¹dów ❑ osób prywatnych ❑ stowarzyszeñ
LIBERA£ I SOCJALDEMOKRATA

Przypomnijcie sobie z lekcji historii podstawowe znaczenia pojêæ: „liberalizm”
i „socjaldemokracja”. Któr¹ z poni¿szych wypowiedzi okreœli³byœ mianem liberalnej,
któr¹ zaœ socjaldemokratycznej? Zastanówcie siê wspólnie: jak powy¿sz¹ ankietê wype³ni³by libera³, a jak socjaldemokrata?
W naszym najg³êbszym przekonaniu jedynie usprawiedliwion¹ pozostaje tylko koncepcja pañstwa minimalnego, to jest takiego pañstwa, którego funkcje ograniczaj¹ siê do ochrony obywateli
przed przemoc¹, kradzie¿¹, oszustwem, do egzekwowania umów dobrowolnie przez nich zawartych [...]. Z owej koncepcji wynikaj¹ dwie wa¿ne zasady: pañstwo nie mo¿e stosowaæ przymusu,
aby nak³oniæ niektórych obywateli do pomocy innym, ani te¿ zakazywaæ obywatelom okreœlonych
dzia³añ ze wzglêdu na ich w³asne dobro czy te¿ bezpieczeñstwo.
R. Nozick, Anarchia, pañstwo i utopia
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Pañstwem dobrobytu jest to, co zadekretowa³ parlament, a realizuje rz¹d. Spo³eczeñstwem
dobrobytu jest natomiast to, co ludzie robi¹, czuj¹ i myœl¹ o sprawach, które odnosz¹ siê do
ogólnego dobrostanu. Nie zadowala pogl¹d, ¿e pañstwo dobrobytu jest g³ównie czy ca³kowicie
nastawione na ró¿ne us³ugi socjalne dla tych cz³onków wspólnoty, którzy ich potrzebuj¹ lub s¹
nieuprzywilejowani. Jestem g³êboko przekonany, ¿e pañstwem godnym miana pañstwa dobrobytu
jest tylko takie pañstwo, które koncentruje siê na dobrostanie ca³ego narodu.
W. Robson, Welfare State and Welfare Society

PORZ¥DKUJEMY WIADOMOŒCI
Przekonaliœcie siê ju¿, jak bardzo odmienne mog¹ byæ oczekiwania wobec roli
pañstwa w gospodarce. Spróbujmy uporz¹dkowaæ teraz nasze wiadomoœci.

➨ „Pañstwo a gospodarka”, s. 187, Z demokracj¹ na ty.

DYLEMATY PAÑSTWA OPIEKUÑCZEGO
W XX wieku wszystkie kraje europejskie rozwinê³y instytucje i programy zabezpieczenia
spo³ecznego. Ten typ pañstwa okreœla siê jako pañstwo opiekuñcze. Instytucje sytemu opieki
spo³ecznej maj¹ zagwarantowaæ ka¿demu obywatelowi minimum socjalne, aby nie ucierpia³
z zimna, g³odu lub nie by³ pozbawiony opieki lekarskiej [...]. W pierwszej fazie rozwoju europejskiego sytemu ubezpieczeñ spo³ecznych podstawowym problemem by³o ustawowe okreœlenie
spo³ecznej roli pañstwa. Idea, ¿e pañstwo powinno odgrywaæ pewn¹ rolê na niwie spo³ecznej,
szybko zosta³a zaakceptowana [...]. Ale czy ubezpieczenia powinny byæ obowi¹zkowe czy dobrowolne? Czy powinny obejmowaæ tylko pewne rodzaje potrzeb spo³ecznych, czy wszystkie?
Czy nale¿y je ograniczyæ tylko do osób najbardziej potrzebuj¹cych, czy te¿ obj¹æ nimi wszystkich?
Jak wytyczyæ liniê podzia³u miêdzy osobami zas³uguj¹cymi a nie zas³uguj¹cymi na pomoc? Czy
ubezpieczenia powinny byæ finansowane z podatków czy ze sk³adek pracodawców lub samych
ubezpieczonych? Czy powinny istnieæ œwiadczenia przys³uguj¹ce dopiero po zbadaniu œrodków
utrzymania œwiadczeniobiorcy czy powszechne? Czy powinno je organizowaæ pañstwo, czy te¿
np. zwi¹zki zawodowe i towarzystwa ubezpieczeñ spo³ecznych? [...]. Gdzie znajduj¹ siê granice
odpowiedzialnoœci pañstwa, [a gdzie] rodziny za sprawy opieki spo³ecznej?
I. Budge, K. Newton, Polityka nowej Europy. Od Atlantyku po Ural, Warszawa 2001

CZY WOLA PAÑSTWA I WOLA OBYWATELI TO JEDNO?

Przeanalizujcie poni¿sze tabele. Co wynika z ka¿dej z nich
i z porównania obu? Jaki dostrzegacie zwi¹zek pomiêdzy pogl¹dami obywateli a polityk¹ pañstwa? Na koniec zaœ zastanówcie
siê razem: czy pañstwo zawsze powinno dzia³aæ zgodnie z pragnieniami wiêkszoœci?
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Tabela 1
Wydatki pañstwowe jako procent dochodu narodowego
Pañstwo
Stany Zjednoczone AP
Niemcy
Francja

1890
7,1%
13,2%
15,0%

1955–1957
25,9%
30,2%
33,5%

1974–1976
35,1%
44,0%
41,5%

1981–1983
37,0%
49,1%
50,5%

Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Warszawa 1994
Wydatki pañstwowe obejmuj¹ nie tylko wydatki socjalne, ale te¿ np. koszty zbrojeñ. Gdyby porównywaæ jedynie
wydatki o charakterze spo³ecznym dysproporcje miêdzy Stanami Zjednoczonymi a Europ¹ wzros³yby jeszcze bardziej.

Tabela 2
Odsetek osób akceptuj¹cych socjalne funkcje pañstwa

Stany Zjednoczone AP
Unia Europejska

Zgadzam siê, ¿e pañstwo
powinno byæ
odpowiedzialne za poziom
dochodów obywateli
20%
60%

Zgadzam siê, ¿e pañstwo
powinno zredukowaæ
ró¿nice w dochodach
obywateli
27%
68%

Social Exchange and Welfare Development, red. L. Moreno, Madryt 1993

JAKI MODEL PAÑSTWA PRZYJ¥Æ?

Poni¿sza tabela pokazuje w uproszczeniu trzy modele pañstwa opiekuñczego.
W porównaniu tym pos³u¿ono siê trzema wskaŸnikami – 1) organizacj¹ opieki, 2) zakresem praw do opieki, 3) rozmiarem opieki. WskaŸnik 1. okreœla, czy mamy do czynienia z sytuacj¹, w której pañstwo samo organizuje i finansuje z bud¿etu œwiadczenia
(np. darmowa, pañstwowa s³u¿ba zdrowia), czy te¿ wspó³finansuje z samymi ubezpieczonymi system, którym zajmuj¹ siê struktury prywatne (np. czêœciowo nieodp³atna
prywatna s³u¿ba zdrowia). WskaŸnik 2. okreœla, czy pañstwo obejmuje opiek¹ wszystkich (np. powszechny dodatek dla rodzin wielodzietnych) czy te¿ tylko niektórych
(np. dodatek dla rodzin wielodzietnych o najni¿szych dochodach). WskaŸnik 3. okreœla, jaki procent dochodu narodowego pañstwo przeznacza na cele socjalne: du¿y
(powy¿ej 30%), œredni (20–30%) czy ma³y (poni¿ej 20%).
Pañstwo

Organizacja opieki

Dania

Œwiadczenia pañstwo- Powszechne
we

Zakres praw do opieki

Rozmiar opieki
Du¿y

Szwecja

Œwiadczenia pañstwo- Powszechne
we

Du¿y

Grecja

Ubezpieczenia w³asne Partykularne (tylko nie/ subsydia publiczne
które grupy)

Ma³y

Portugalia

Ubezpieczenia w³asne Partykularne (tylko nie/ subsydia publiczne
które grupy)

Ma³y

Pañstwo z zasadami
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Pañstwo

Organizacja opieki

Rozmiar opieki

Niemcy

Ubezpieczenia w³asne Partykularne (tylko nie/ subsydia publiczne
które grupy)

Œredni

Francja

Ubezpieczenia w³asne Partykularne (tylko nie/ subsydia publiczne
które grupy)

Du¿y

Wielka Brytania

System mieszany

Powszechne

Œredni

W³ochy

System mieszany

Partykularne (tylko niektóre grupy)

Œredni

ród³o: G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy, Warszawa–Kraków 1998

Przeanalizujcie powy¿sze dane. Jak widaæ we wspó³czesnej Europie nie istniej¹
pañstwa minimalne, które pe³ni¹ jedynie funkcje „stró¿a nocnego”, ale te¿ nie ma jednego standardu wype³niania funkcji opiekuñczej. Podzielcie siê na „stronê liberaln¹”
i „stronê socjaldemokratyczn¹” i przedyskutujcie, jakie obowi¹zki powinno braæ na
siebie pañstwo i w jaki sposób powinno to czyniæ? Wsparciem dla dyskutantów mog¹
byæ poni¿sze argumenty, nie poprzestawajcie jednak na nich.
ARGUMENTY ZA PAÑSTWEM OPIEKUÑCZYM
• Pañstwo takie daje gwarancjê, ¿e swobody obywatelskie mog¹ byæ urzeczywistniane
(patrz æwiczenie „Czy pañstwo opiekuñcze sprzyja wolnoœci?”).
• We wspó³czesnym spo³eczeñstwie tradycyjne wspólnoty, takie jak rodzina, parafia
czy gmina, nie s¹ ju¿ w stanie zorganizowaæ pomocy dla swoich cz³onków i wymagaj¹ wsparcia ze strony pañstwa.
• Pañstwo opiekuñcze gwarantuje spo³eczeñstwu niezbêdn¹ stabilizacjê – spokój spo³eczny, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, ³agodzi napiêcia i konflikty.
• Pañstwo opiekuñcze jest wyrazem solidarnoœci z najubo¿szymi, a przez to sprzyja
integracji narodowej i budowaniu wspólnoty, dla której zagro¿eniem s¹ du¿e dysproporcje dochodów.
• Pañstwo opiekuñcze os³abia negatywne skutki konkurencji wolnorynkowej i przybli¿a realizacjê prawa ka¿dego cz³owieka do szczêœcia. Dzieje siê tak m.in. dlatego,
¿e gwarantuje ono pewne minimum dochodu niezale¿nie od wartoœci rynkowej
naszych zasobów (intelektualnych, materialnych itd.).
• Edukacja i opieka zdrowotna powinna byæ równodostêpna na tym samym, wysokim poziomie, zapewnianym przez pañstwo wszystkim, niezale¿nie od statusu
materialnego. Tylko pañstwo jest w stanie os³abiaæ negatywny w skutkach mechanizm dziedziczenia po rodzicach niskiej spo³ecznej pozycji.
• Koncepcja pañstwa opiekuñczego nie jest formu³¹ socjaldemokratyczn¹, ale wynikiem tworzonego od ponad stu lat spo³ecznego kompromisu libera³ów, socjalistów,
chrzeœcijañskich demokratów i konserwatystów, odwo³uj¹cego siê do najlepszych
humanistycznych tradycji europejskich. Twórcami pierwszych europejskich pañstw
opiekuñczych byli niemiecki konserwatysta Bismarck i brytyjski libera³ Beveridge.
ARGUMENTY PRZECIW PAÑSTWU OPIEKUÑCZEMU
• Zobowi¹zania pañstwa opiekuñczego nieustannie siê rozrastaj¹ i wkrótce nikt nie
bêdzie w stanie ich sfinansowaæ. Zw³aszcza ¿e spo³eczeñstwa europejskie starzej¹
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siê i coraz mniejsza liczba osób aktywnych zawodowo utrzymuje coraz wiêksz¹
liczbê osób niepracuj¹cych.
Pañstwo opiekuñcze potrzebuje wysokich podatków. Ich skutkiem jest zmniejszenie
inwestycji, os³abienie innowacyjnoœci, a co za tym idzie spadek tempa wzrostu
gospodarczego.
Pañstwa opiekuñcze przegrywaj¹ w konkurencji z pañstwami nie obci¹¿onymi obowi¹zkami socjalnymi. Œwiatowa produkcja przenosi siê z Europy do Azji, a towary
azjatyckie wypieraj¹ europejskie.
Pañstwo marnotrawi œrodki, rozbudowuj¹c zbêdn¹ biurokracjê i podejmuj¹c decyzje
zgodne z interesem urzêdników, a nie z dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Pañstwo opiekuñcze coraz bardziej ingeruje w nasze ¿ycie prywatne.
Pañstwo opiekuñcze niszczy odpowiedzialnoœæ cz³owieka za samego siebie i poszerza nieustannie (wbrew swym za³o¿eniom) grupê obywateli niezdoln¹ do funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej (patrz æwiczenie „Czy pañstwo opiekuñcze
sprzyja wolnoœci?”).
CZY POLSKA MO¯E BYÆ PAÑSTWEM OPIEKUÑCZYM?

Waszym zadaniem bêdzie sformu³owanie opinii na temat Polski jako pañstwa
opiekuñczego. Ka¿da z grup zajmie siê jedn¹ dziedzin¹: 1) edukacj¹, 2) opiek¹ zdrowotn¹, 3) opiek¹ spo³eczn¹, 4) ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi, 5) œwiadczeniami rodzinnymi. Grupy pracowaæ bêd¹ metod¹ metaplanu (patrz ni¿ej), st¹d te¿
wskazane by³oby, aby znalaz³y siê w nich osoby o podobnych pogl¹dach na instytucjê
pañstwa opiekuñczego. W waszych uwagach powinniœcie uwzglêdniæ wszystkie trzy
wskaŸniki z tabeli z poprzedniego æwiczenia.
JAK JEST?
• .....
• .....
• .....

JAK BYÆ POWINNO?
• .....
• .....
• .....

DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK BYÆ POWINNO?
• .....
• .....
• .....
WNIOSKI
• .....
• .....
• .....
CZY PAÑSTWO OPIEKUÑCZE SPRZYJA WOLNOŒCI?

Spór o obowi¹zki pañstwa wobec obywateli jest w istocie sporem o wolnoœæ
i jej warunki. Jedni s¹dz¹, ¿e pañstwo, które hojn¹ rêk¹ rozdaje pieni¹dze, zdejmuje
odpowiedzialnoœæ z obywateli i odbiera im tym samym wolnoœæ. „Stworzyliœmy now¹
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kastê – ludzi, których podstawowe potrzeby s¹ zaspokajane, ale którzy s¹ jednoczeœnie
ca³kowicie zale¿ni od pañstwa. Trudno mieæ jak¹kolwiek nadziejê, ¿e ludzie ci kiedykolwiek z tej zale¿noœci zdo³aj¹ siê wyrwaæ”. – powiada jeden z zwolenników tego
pogl¹du. Inni natomiast s¹dz¹, ¿e gwarancj¹ korzystania ze swobód obywatelskich
jest bezpieczeñstwo socjalne, które wszystkim zapewniæ mo¿e jedynie pañstwo. „Có¿
po wolnoœci s³owa cz³owiekowi, który z trudem wi¹¿e koniec z koñcem i z lêkiem
myœli o jutrze?” – pytaj¹ dramatycznie. Jak myœlisz, czy pañstwo opiekuñcze zagra¿a
czy sprzyja twojej wolnoœci?
CO MI SIÊ NALE¯Y?

SprawdŸ, jakie obowi¹zki wziê³o na siebie pañstwo polskie, w zakresie:
– edukacji,
– zapewnienia pracy,
– zapewnienia mieszkania.
SPO£ECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

Napisz, jak nale¿y rozumieæ poni¿szy fragment Konstytucji. Jaki, twoim zdaniem, wp³yw wywiera ów zapis na ¿ycie spo³eczne i pañstwowe?
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 20. Spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej, w³asnoœci
prywatnej oraz solidarnoœci, dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych stanowi podstawê ustroju
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

S£ÓWKA

• pañstwo opiekuñcze • pañstwo minimalne • „stró¿ nocny”
• opieka socjalna • prawa do opieki socjalnej

4. Fundamenty demokracji
Rozliczne s¹ rodzaje ustrojów pañstwowych. Jeszcze liczniejsze standardy zarz¹dzania pañstwem demokratycznym. Wiele zale¿y od tradycji, sytuacji spo³ecznej i obyczajów danego
pañstwa. A jednak wszyscy zgodzilibyœmy siê, ¿e powinny byæ zasady, bez zachowania których o demokracji nie mo¿e byæ mowy.
BY£Y SOBIE PAÑSTWA TRZY...

Przypomnijcie sobie æwiczenie „Trzy planety”. Z czasem na planetach powsta³y
trzy pañstwa – Avalonia, Bardia i Cecja. Poni¿ej znajdziecie katalog najwa¿niejszych
zasad ustrojowych, jakie w nich obowi¹zuj¹. Podzielcie siê na te same co wczeœniej
grupy. Niech ka¿dy zespó³ przeanalizuje ustrój swojego pañstwa i okreœli, jak mo¿na
by go nazwaæ.
Grupa 1. Zasady ustrojowe pañstwa Avalonia
1. Najwy¿sz¹ w³adz¹ pañstwa jest zgromadzenie ludowe wybierane na trzyletni¹ kadencjê.

