
 

Dr hab. Małgorzata Dymnicka 

Wydział Architektury 

Politechnika Gdańska  

 

Dobro wspólne a dobro prywatne  

 

1.Dumna historia i tradycja pojęcia. Platoński wspólny pożytek, szczęście obywateli, 

arystotelesowska pomyślność społeczeństwa, cnota i roztropność – najwyższym nakazem. 

Ideał wspólnego dobra pozostawał w nierozerwalnym związku z ideałem dobrego obywatela. 

Dobra czy wartości publiczne są to takie dobra, których osiągnięcie oznacza korzyść dla 

wszystkich. Z samej swojej natury mają one charakter powszechny i nie mogą być 

zarezerwowane tylko dla niektórych. Jeśli są realizowane, stanowią dobrodziejstwo dla 

wszystkich.  

 

2. Dobro wspólne wyrasta z samowiedzy zbiorowej, kształtuje się w toku otwartej dyskusji, w 

procesie socjalizacji. Idea dobra wspólnego nie zamyka się w sferze moralnej, lecz jest 

związana z pragmatyką działalności politycznej, z wyborem takiego, a nie innego sposobu 

realizowania celów publicznych. Sensu dobra publicznego nie da się sprowadzić do prostej 

sumy przekonań, poglądów, sentymentów, preferencji czy ogólnych stanów świadomości 

poszczególnych jednostek. Nie ma odrębnej etyki dla państwa i jednostki. Uzgadnianie 

relacji pomiędzy dobrem wspólnym i dobrem prywatnym powinno być traktowane jako szkoła 

obywatelskości. A uzyskany poziom obywatelskości czyni to uzgadnianie bardziej dojrzałym i 

odpowiedzialnym.  

 

3.Skuteczność polityki miejskiej w zakresie ochrony dóbr publicznych polega na tym, że  

działając w interesie miasta, działa ona zarazem zgodnie z duchem wspólnoty, z przyjętymi 

założeniami o dobru wspólnym, a więc wpisuje się w jej obyczaje, potrzeby, oczekiwania, 

system praw.  

 

4.Dobro wspólne wymaga wiedzy, obeznania z kulturą, tradycją. Będzie ono obecne w 

świadomości zbiorowej, jeżeli obywatele i zarządzający miastem nauczą się je dostrzegać 

oraz cenić, a instytucje publiczne będą taką postawę kształtować i promować. „Dobrem 

wspólnym jest res publica-polis, constitutio libertatis, owo „my”, w które wkraczamy i w 

obrębie którego rozpoznajemy swoją tożsamość, swoje potrzeby oraz uprawnienia”1. 

                                                 
1 Śpiewak, P. 1998. W stronę wspólnego dobra. Warszawa: Aletheia, s. 292. 



 

5.W dobie neoliberalizmu chodzi nie tylko o przestrzenie wspólne, lecz także o praktyki 

społeczne, które ustanawiamy, o język, w jakim wypowiadamy się na ten temat. Granica 

między dobrem publicznym a prywatnym jest nieostra. W praktyce poszczególne dobra mają 

status dóbr mieszanych. Wystarczy przyjrzeć się centrom handlowym czy osiedlom 

strzeżonym. Dobro publiczne najczęściej bywa określane jako niewyłączne, co oznacza, że 

każdy członek danej zbiorowości może z niego korzystać i nikt nie ma większego prawa do 

tego dobra niż ktokolwiek inny należący do tej samej zbiorowości. 

 

6. Troska o dobra publiczne pozostaje w istotnym związku z polityką przestrzenną miasta i 

planami miejscowymi. Bez tych planów zwiększa się ryzyko degradacji przestrzeni 

publicznych lub ich realizacja rozumiana w kategoriach konsumpcyjnego „dobra wspólnego”. 

Skutki społeczne to wykluczenie ludzi niespełniających wymogów „szczęśliwego 

konsumenta”.  

 

7. Wolny rynek bez ingerencji instytucji publicznych stojących na straży dobra wspólnego nie 

jest w stanie zrównoważyć rozwoju miasta jako spójnego środowiska zbudowanego. Tereny 

przeznaczone w planie na rekreację, sport i wypoczynek są łakomym kąskiem dla 

potencjalnych grup inwestorskich. Te ostatnie w dyskusjach publicznych powołują się na 

nienaruszalne ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, podczas gdy w 

rzeczywistości realizują inwestycję, wymuszając zmiany ustaleń planistycznych. Mamy więc 

do czynienia z rażącym i nieodwracalnym w praktyce procederem zawłaszczania dobra 

publicznego – jest nim na przykład ograniczenie dostępu do terenów zielonych lub ich 

całkowite zawłaszczenie z przekreśleniem szansy odzyskania otwartej przestrzeni publicznej 

dla wszystkich mieszkańców. Niewrażliwość wolnego rynku na dobra mające z natury 

charakter publiczny osłabia fundamentalne podstawy jakości życia w miejskiej wspólnocie.  

 

8.Brak zainteresowania decydentów planistycznych tworzeniem szczegółowych planów, 

postrzeganych jako ograniczenia w swobodnym inwestowaniu, skutkuje chaotycznym 

rozwojem miejskich struktur. Sukces mierzony zrealizowaną powierzchnią budynków czy 

każdym kolejnym kilometrem zbudowanej drogi, chociaż niezaprzeczalny, powinien łączyć 

się z dbałością o interesy wszystkich mieszkańców. W zarządzaniu przestrzenią wciąż jest 

obecna postawa cynizmu, obojętności bądź dystansowania się wobec kwestii dobra 

publicznego – odpowiadają za to przede wszystkim instytucje publiczne, media i system 

edukacji, które nie wykształciły odpowiednich narzędzi, służących ustaleniu wspólnej wiedzy 

o dobru publicznym. Zgoda na strategię rozwoju polegającą na postrzeganiu miasta jako 



zbioru nieciągłych przestrzeni jest akceptacją dla sfragmentaryzowanego i chaotycznego 

jego obrazu.   

 

9. Zanik myślenia o przestrzeni publicznej jako o dobru wspólnym utrudnia budowanie ładu i 

ciągłości. Florian Znaniecki w Naukach o kulturze (1971) napisał, że nie trzeba być uczonym, 

aby wiedzieć, że ludzkie czynności podlegają normatywnemu porządkowaniu i regulacjom o 

znaczeniu wartościującym. „Słabość polskiego społeczeństwa wyraża się w tym, że brakuje 

nam ukonstytuowania się jako współczesny podmiot polityczny. Na poziomie niewielkich 

grup czy indywidualnie bardzo dobrze działamy, ale kiedy tylko próbujemy przeskoczyć na 

wyższy poziom, na którym trzeba mediować pomiędzy sprzecznymi pragnieniami, wizjami 

czy interesami, to wszystko się rozpada i pozostaje nam jedynie do dyspozycji bardzo 

mgliste, konserwatywne imaginarium”2. 

 

10. Mądrość polityki miejskiej objawia się w uznaniu konsultacji z udziałem mieszkańców nie 

jako czynnika poprawy wizerunku, lecz rzeczywistego wzmocnienia ich zaangażowania w 

decydowanie o wspólnych sprawach.  

 

 

.  

 

                                                 
2Leder, A. 2014. Wspólnota w czasach indywidualizmu. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, s. 39. 

 


