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Słowo wstępne
Oddając dziś w Państwa ręce pierwszy numer czasopisma naukowego i zapraszając zainteresowanych do lektury oraz dzielenia się różnymi doświadczeniami związanymi ze społecznościami lokalnymi, liczę, że przyczynią się one do
przybliżenia i zrozumienia lokalizmu.
Tytułowa kategoria społeczności lokalnej wyznacza perspektywę teoretyczną
i praktyczną badań, opisując dialektyczną relację „człowiek–przestrzeń–zmiany”. Lokalizm jest jednym z biegunów (drugim jest globalizm) funkcjonowania
współczesnej cywilizacji.
To właśnie tu we wspólnotach lokalnych zachodzą bowiem zdarzenia i procesy, na które owe wspólnoty mają wpływ i które decydują o rozwoju tych
wspólnot (czynniki wewnętrzne), a do czynników aktywizujących rozwój regionu i jego przemiany społeczno-gospodarcze zalicza się trzy grupy czynników: infrastrukturę techniczną; kapitał ludzki; czynniki miękkie, w tym kapitał
społeczny i innowacyjność. Należy również uwzględnić czynniki zewnętrzne,
niezależne od społeczności i jednostek, ale mające na nie wpływ.
Terytorium wspólnoty (miejsce) jako obszar zmian jest kategorią wieloaspektową, dającą pretekst do szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy dociekań.
Z socjologiczno-pedagogicznego punktu widzenia wprowadzenie do centrum
tego dyskursu kategorii „miejsce” znacząco wzbogaca, a może nawet zmienia
ten dyskurs, stwarzając nowe możliwości interpretacyjne i wskazując związki,
które do tej pory nie były zauważone. Namysł nad tą kategorią i jej „nowe”
odkrycie dla opisu i próby wyjaśniania zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości społecznej pozwalają autorom prac w naszych zeszytach na ujęcie prezentowanych problemów od wnętrza tych społeczności.
Symbioza miejsca i społeczności lokalnej otwiera nowe perspektywy badań lokowanych w różnych dyscyplinach nauki. Miejsce w badaniach nauko-
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wych winno stanowić centralny punkt odniesienia w identyfikowaniu złożonych
problemów edukacyjnych, społecznych, środowiskowych zgodnie ze słowami
Marii Mendel, iż „miejsce zawsze jest znaczące”. Decyduje ono o sposobie bycia człowieka w świecie i ma moc kształtowania jednostki oraz jej relacji ze
środowiskiem. Miejsce, a zwłaszcza jego dospołeczny aspekt, jest zatem ważną
kategorią w analizowaniu zjawisk społecznych i powinno być przedmiotem zainteresowań badawczych.
Badając zagadnienia wspólnot lokalnych i podejmując się zaszczytnej roli
Redaktora Naczelnego, uznałem, iż zachodzi potrzeba odpowiedzi na pytanie:
dlaczego zajmuję się społecznościami lokalnymi?
Odpowiedź znajduję u wybitnego polskiego socjologa Zygmunta Baumana,
który stwierdza, iż: „Lokalność jest oznaką społecznego upośledzenia i degradacji. Niedogodności egzystencji w warunkach lokalnych wynikają przede wszystkim z tego, że przestrzeń publiczna, w której tworzy się i negocjuje znaczenia,
znajduje się poza zasięgiem lokalnej egzystencji, a w związku z tym lokalność
coraz bardziej zdaje się na sensotwórcze i interpretacyjne działania, nad którymi
nie ma kontroli”1.
Czy tak rzeczywiście jest i musi być, że elity i bogaci są globalni, a nędza,
marazm i wyjałowiona przestrzeń są lokalne, że narastać muszą trudności w porozumiewaniu się elit będących w pełni „globalnymi” z tymi, którzy ugrzęźli
w swojej „lokalności”?
Społeczności lokalne są w mojej ocenie po części same winne takiemu
stanowi, w którym „ludzie globalni” nadają ton i ustalają zasady gry, a one
– absolutnie niezmuszane do zrzeczenia się swojej suwerenności – szukały aktywnie i z zaangażowaniem możliwości podporządkowania się, godząc się na
odebranie im niezawisłości i włączenie się w organizm globalny. A może jest
tak, że społeczności lokalne nie posiadały wystarczających środków lub swobody manewru, by mogły powstrzymać tę presję i bezradnie się jej poddały.
Jednakże po „zachłyśnięciu się” globalizmem następuje, tak mi się wydaje, renesans lokalizmu.
Odradzający się lokalizm, co wyraźnie i z zadowoleniem obserwuję w Polsce, jest odpowiedzią na wszędobylski globalizm. Można wręcz zdefiniować
zasadę (prawo), że im więcej globalizmu, tym więcej lokalizmu.
Zajmowanie się społecznościami lokalnymi jest też próbą pokazania (zamanifestowania) tym, którzy są ludźmi w pełni „globalnymi”, że mimo iż centra
wytwarzania wartości i znaczeń są współcześnie eksterytorialne, ponadnarodo1

Z. Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 7.
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we i wyzwolone z więzów, które narzuca lokalność – nie dotyczy to jednak
ludzkiej kondycji, której owe znaczenia i wartości mają nadawać sens.
We wspólnotach lokalnych zachodzą bowiem podstawowe, ale jednocześnie fundamentalne zdarzenia i procesy determinujące rozwój owych wspólnot
i jednostek. Odnosi się do tego „trzecia socjologia” Piotra Sztompki, socjologia
codzienności, w której główną kategorią badawczą są właśnie zdarzenia. Owe
zdarzenia, będące w dużej mierze kreowane i organizowane we wspólnotach,
jeżeli w ramach decentralizacji uzyskają takie możliwości, zdecydują o swojej
podmiotowości oraz o poczuciu nie tylko przynależności do tych wspólnot, ale
decydowania o ich losach.
W roku 2015 minęło dwadzieścia pięć lat od przywrócenia samorządu terytorialnego, który na początku niedoceniany, z czasem stał się jedną z największych
zdobyczy wolnej Polski. Dziś nie ma chyba nikogo, kto by podważał potrzebę
działania samorządu. Czy zatem społeczności lokalne wyposażone w odpowiednie kompetencje stanowią najlepszy sposób zarządzania państwem i są gwarantem jego rozwoju? Dwadzieścia pięć lat to wystarczający czas, aby poddać
interdyscyplinarnej refleksji samorządność lokalną.
Celem naszego czasopisma jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytania
związane z obszarem współpracy różnych podmiotów, integrujących swoją aktywność w poszukiwaniu dobrych rozwiązań administracyjnych, ekonomicznych, społecznych, a przede wszystkim edukacyjnych dla rozwoju społeczności lokalnych.
Czasopismo ma być próbą przywracania i rozkwitu żywotności obywatelskiej i kapitału społecznego „małych ojczyzn”. Ma być miejscem wskazywania
przez studia teoretyczne, badania empiryczne i opisy dobrych praktyk realizowanych w środowiskach lokalnych, co jest lub może być źródłem rozwoju, dobrego
funkcjonowania i w konsekwencji – dobrobytu lokalnego, zarówno jednostek,
jak i całych społeczności. Ale też wskazywać na skutki globalizacji i centralizacji, które wpływają paraliżująco na sprawność decyzyjną i swobody obywatelskie realizowane we wspólnotach. Ma w końcu uczyć lokalizmu i dolokalizmu,
stąd jego interdyscyplinarny charakter.
Treści zawarte w Zeszytach naukowych „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne” ujęte zostały w artykułach i rozprawach, raportach z badań,
recenzjach oraz sprawozdaniach i informacjach.
Pierwszy numer zawiera dziesięć artykułów. Rozpoczyna go tekst zatytułowany Teoria systemowo-funkcjonalna a badania i zarządzanie społecznościami
prof. nadzw. dra hab. Rafała Czachora, wskazujący, iż społeczności lokalne są
interdyscyplinarnym fenomenem, który może być stosunkowo skutecznie ba-
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dany przy użyciu metod badawczych właściwych naukom o polityce, takim jak
teoria systemowa oraz funkcjonalna. Zastosowanie tej teorii sprzyja, zdaniem
Autora, służy skutecznemu zarządzaniu społecznościami lokalnymi, włączając
prowadzenie polityki publicznej, w tym miejskiej. W artykule omówiono sposób
definiowania i atrybuty społeczności lokalnych w świetle tej teorii, napięcie heurystyczne pomiędzy instytucjonalizmem a funkcjonalizmem, którego rozwiązaniem wydaje się być paradygmat neoinstytucjonalny.
Kolejny artykuł, autorstwa prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa Kociubińskiego, przybliża relacje między samorządem terytorialnym, który pozostaje ściśle
powiązany ze społeczeństwem obywatelskim, będącym jego substancją oraz
ideą subsydiarnością, która z kolei stanowi o jego miejscu w złożonej strukturze
administracyjnej państwa. Mimo że zarówno samorząd terytorialny, społeczeństwo obywatelskie, jak i zasada subsydiarności posiadają odmienną genezę oraz
pojawiły się niezależnie i to w różnych okresach historycznych, to jednak na
początku XX wieku zaczęły występować razem, tworząc nierozerwalną całość.
Autor konkluduje, że pomiędzy samorządem terytorialnym, społeczeństwem
obywatelskim i subsydiarnością istnieją wyraźne powiązania i zależności.
Tekst Strategia Polski Zachodniej dra Jerzego Tutaja nawiązuje w swojej
treści do procesów integracji i łączenia się regionów, czego konsekwencją jest
utworzenie w 2020 roku makroregionu Polski Zachodniej w oparciu o Odrę
i bliskość obszaru metropolitarnego Berlina. Badacz pokazuje takie atuty jak:
partnerstwo, współpraca, wieloszczeblowe i ponadsektorowe zarządzanie zasobami.
Dr Tadeusz Kierzyk w artykule Zasadność funkcjonowania powiatów
w obecnym kształcie poddaje krytycznej analizie funkcjonowanie powiatów
w ich obecnym kształcie terytorialnym i kompetencyjnym, opowiadając się za
ich likwidacją. Wybrane przykłady z zakresu pomocy społecznej czy komunikacji stanowią uzasadnienie postawionej tezy.
Zagadnienie konsultacji społecznych jako wyrazu partycypacji społeczności
lokalnej w procesach decyzyjnych władz samorządowych podejmują dr Ewa
Żołnierczyk i dr Miłosz Czopek. Zdaniem badaczy stanowią one dobry, ale rzadko wykorzystywany instrument współczesnego efektywnego zarządzania.
Następny tekst pt. Długookresowe problemy demograficzno-społeczne gmin
wiejskich Dolnego Śląska (na przykładzie gminy Dobromierz) prof. dra hab.
Stanisława Czai jest swoistym raportem z badań demograficznych i podjętym
w oparciu o nie uzasadnieniem ich uwarunkowań.
Wyniki swoich obszernych badań empirycznych dotyczących gminnych polityk informacyjnych prezentuje dr Agnieszka Becla. Na szczególną uwagę zasługu-

14

Księga Społeczności.indb Sek2:14

2017-11-09 15:19:46

je autorska propozycja modeli gminnej polityki informacyjnej z uwzględnieniem
charakteru wymiany i stosowanych metod oraz technik przesyłania informacji.
Praktyczną propozycję zastosowania narzędzia do prognozowania zapotrzebowania na poszczególne zawody skierowaną do województwa lubuskiego na
podstawie przeprowadzonych badań prezentują w swoim tekście prof. nadzw. dr
hab. Eunika Baron-Polańczyk i dr Aneta Klementowska. Pomocny w tym celu
może być, zdaniem autorek, „Barometr zawodów”.
Mgr Arkadiusz Drukier w artykule Wyznaczanie obszarów zdegradowanych
w programach rewitalizacji dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – refleksje,
praktyka przedstawia wybrane zagadnienia pojawiające się w związku z wyznaczaniem obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na obszarach
wiejskich i miejsko-wiejskich, koncentrując się na wpływie regulacji prawnych
na praktykę tworzenia programów rewitalizacji.
Postulowana przez kraje UE otwartość szkolnictwa wyższego na różne grupy
studentów wymaga badawczego śledzenia ich losów i historii życia. Autorzy
badań: María Vázquez-Granadero, María Tenorio-Rodríguez, José González-Monteagudo i Teresa Padilla-Carmona w tekście zatytułowanym Career plans
of non-traditional students in the University of Seville (Plany zawodowe nietradycyjnych studentów Uniwersytetu w Sevilli) prezentują ich wyniki realizowane
w ramach międzynarodowego projektu EMPLOY. Badacze dochodzą do wniosku, że ich doświadczenia są bardzo zbliżone i w dużej mierze zależą od kontekstu gospodarczego oraz krajowej polityki zatrudnienia.
W spisie treści zauważycie Państwo dwa nazwiska profesorów, którzy niespodziewanie odeszli z naszego grona, nie zdążywszy złożyć swoich materiałów, przygotowanych do pierwszego zeszytu. To prof. zw. dr hab. Kazimierz
Wenta – emerytowany prof. zw. Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. zw. Politechniki Koszalińskiej, członek Komitetu Naukowego naszych konferencji,
który zmarł 12 marca br. oraz prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamczyk – emerytowany prof. zw. Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. zw. Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, kierownik
naukowy konferencji i współredaktor naszych monografii, który zmarł 21 sierpnia tego roku. W zmarłych tracimy nie tylko wybitnych profesorów, ale także
naszych mentorów zaangażowanych w krzewienie bliskich im i nam idei lokalizmu. Poświęcamy im wspomnienie w części końcowej publikacji, chcąc uczcić
ich wkład w nasze dyskursy naukowe, konferencje i monografie.
Czasopismo powstało z inspiracji grupy badaczy skupionych wokół problematyki społeczności lokalnych. Różnorodność reprezentowanych uczelni
i dyscyplin naukowych pozwoliła na zbudowanie i utrzymanie sieci kontaktów
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naukowych od 2007 roku. Naturalnym wydaje się, że po cyklu wspólnych konferencji, których wykaz znajduje się w końcowej części i wydanych monografii
zdecydowaliśmy się na powołanie czasopisma, które ma ambicje konsekwentnie
budować swoją pozycję wśród czasopism naukowych.
Zapraszamy badaczy, teoretyków, samorządowców, liderów lokalnych społeczności i wszystkich zainteresowanych do czytania i publikowania w roczniku
„Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”.
Włodzimierz Olszewski
redaktor naczelny
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Uczelnia Jana Wyżykowskiego

„Społeczności Lokalne.
Studia Interdyscyplinarne”
2017 (1), s. 17–36

Teoria systemowo-funkcjonalna a badania
i zarządzanie społecznościami lokalnymi

Uwagi wstępne
Fenomen społeczności lokalnych, ze względu na swoją specyfikę, jest przedmiotem licznych badań socjologicznych, antropologicznych, ekonomicznych, politologicznych, a także psychologicznych i innych. Podobnie jak w zasadzie każde
zjawisko społeczne, społeczności lokalne mają z punktu widzenia nauki charakter
interdyscyplinarny, co tylko potęguje liczbę możliwych paradygmatów i spojrzeń
badawczych. Współczesne społeczeństwa są w procesie ciągłych przekształceń, co
istotnie utrudnia identyfikację ich istoty oraz obranie właściwej perspektywy poznawczej. Fundamentalne, aczkolwiek niewykluczające wielości definicji zależnie
od dyscypliny naukowej, jest stwierdzenie, że społeczność lokalna to zbiorowość
ludzi połączonych więzami społecznymi, czyli rozmaitymi funkcjami w celu zaspokajania własnych potrzeb, zaś to, co ją odróżnia od innych wspólnot (np. wspólnoty
narodowej, której może być częścią), to lokalny wymiar. Lokalność jest interpretowana w kategoriach obszaru zajmowanego przez daną wspólnotę, liczebności jej
członków a także – co najważniejsze – podległości innym strukturom społecznym,
braku pełnej suwerenności, możliwości decydowania o własnym losie. Oznacza to,
że immanentną cechą społeczności lokalnych jest ich „polityczność”: uczestnictwo
w autorytatywnych procesach alokacji zasobów (materialnych i niematerialnych),
w których nie wszystkie, a czasem tylko mniejszość, decyzji pozostaje w gestii danej
społeczności. W świetle tego każda wspólnota lokalna ma swoją własną strukturę
wewnętrzną, mechanizm agregacji i artykulacji interesów, podejmowania decyzji,
ale także jest częścią większej wspólnoty, na którą składa się wiele podobnych jej
społeczności lokalnych.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja uwarunkowań możliwości stosowania
w analizie społeczności lokalnych podstawowej teorii systemowo-funkcjonalnej oraz
17
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jej użyteczności w kontekście zarządzania nimi. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie o powszechnej możliwości stosowania teorii systemowo-funkcjonalnej do badań nad społecznościami lokalnymi oraz o jej prakseologicznym aspekcie wynikającym
z holistyczności i sieciowości. W artykule omówiono sposób definiowania i atrybuty
społeczności lokalnych w świetle tej teorii, napięcie heurystyczne pomiędzy instytucjonalizmem a funkcjonalizmem, którego rozwiązaniem wydaje się być paradygmat
neoinstytucjonalny, następnie zaś węzłowe problemy związane ze stosowaniem teorii
systemowej i funkcjonalnej do badań nad wspólnotami lokalnymi. Artykuł uzupełnia
bliższe omówienie koncepcji miejskich reżimów politycznych (urban regimes), która
to może być postrzegana jako sposób przezwyciężania trudności w badaniach nad społecznościami lokalnymi i szkic dalszych perspektyw badawczych w kontekście zwiększenia efektywności procesów władczych (zarządzania) wspólnotą. Artykuł stanowi
zatem także studium ewolucji podejścia do fenomenu społeczności lokalnych w naukach o polityce od połowy XX wieku do współczesności wraz z krytyczną refleksją
dotyczącą mechanizmów władztwa na poziomie lokalnym.

Znaczenie teorii systemowej dla nauk społecznych
Pojęcie systemu ma zastosowanie w wielu dyscyplinach naukowych, zaś próby
wypracowania uniwersalnej definicji systemu podjął się Ludwig von Bertalanffy
w ramach ogólnej teorii systemów. Mimo bogactwa definicji, zasadniczo twierdzi
się, że system stanowi dający wyodrębnić się na bazie trwałej więzi funkcjonalnej
zespół obiektów materialnych. Pojęcie to jest tak uniwersalne i łatwo aplikowalne,
że stało się nawet podstawą filozofii zwanej systemizmem1.
Teoria społeczna w drugiej połowie XX wieku była pod istotnym wpływem strukturalizmu i funkcjonalizmu. Obie teorie, posiadające duży potencjał heurystyczny,
nie są ze sobą sprzeczne, lecz uzupełniają się w najbardziej rudymentarnych kwestiach. Strukturalizm reprezentuje dążenia holistyczne, a więc postrzegania systemu
nie jako prostej sumy jego elementów, lecz szczególnej jednostki wyższego rzędu.
Zasadniczo doszukuje się ona trwałych, ugruntowanych zjawisk konstytuujących
system społeczny oraz poszukuje głębszej warstwy rzeczywistości. System społeczny postrzega jako jednostkę sui generis, która kieruje się kompleksem własnych
zasad i praw. Zasady i prawa, mieszczące się w szerszej kategorii instytucji społecznych, determinują – wedle teorii systemowej – postawę badawczą. Koncentracja
na instytucjach prowadzi do przyjmowania optyki preskryptywnej, będącej opisem
tego, jak system winien funkcjonować, a niekoniecznie jak funkcjonuje.
1

Z. Chojnicki, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, „Przegląd Geograficzny” 1988,
t. LX, z. 4, s. 492.
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Perspektywę deskryptywną, a więc opis, jak system praktycznie funkcjonuje,
przynosi funkcjonalizm. Opiera się on na przekonaniu o istnieniu uniwersalnych
wymogów funkcjonalnych niezbędnych dla istnienia społeczności. Praktyki społeczne – traktowane jako działania racjonalne – postrzega przez pryzmat ich skutków (funkcji) dla stabilności i równowagi systemów społecznych. Zgodnie z tym
podejściem system społeczny, aby przetrwać i działać, musi spełnić szereg funkcji
lub też zaspokoić określone potrzeby, rozpatrywane jako „ogólne potrzeby systemu
społecznego”. Praktyki społeczne nabywają zaś funkcjonalności, gdy przyczyniają
się do zaspokajania potrzeb 2. Niektórzy teoretycy, w tym Talcott Parsons a później
Niklas Luhmann, syntezowali oba ujęcia w ramę strukturalno-funkcjonalną3. O jej
utylitarności i skuteczności świadczą prace m.in. Davida Eastona, Gabriela Almonda
i Binghama Powella czy Karla Deutscha. Bazuje ona na uzasadnionym przeświadczeniu, że społeczeństwa, by funkcjonować w sposób zorganizowany, są uzależnione od instytucjonalizacji podstawowych wartości i drogowskazów normatywnych.
Oba podejścia teoretyczne odnoszą się do sfery rządzenia danej zbiorowości, opisywanej jako system polityczny, będący podsystemem systemu społecznego.

Zakres i atrybuty społeczności lokalnej w teorii
systemowo-funkcjonalnej
W świetle powyższych ustaleń współczesne społeczeństwa stanowią zhierarchizowane systemy społeczne, na które składają się mniejsze społeczności
lokalne, w ramach których dokonują się procesy polityczne. W ujęciu systemowo-funkcjonalnym „lokalność” można zdefiniować na podstawie dwóch kategorii
wyznaczników:
a) wyznaczników horyzontalnych – pozwalających zdefiniować relacje wspólnoty
lokalnej z innymi strukturami jej równorzędnymi (należą do nich ograniczone
i delimitowane terytorium, zasięg społeczności4);
b) wyznaczników wertykalnych – wskazujących na miejsce i relacje wspólnoty lokalnej względem wspólnot wyższego rzędu i bazujących na czynniku funkcji
i komunikacji w rozumieniu Deutschowskim (należą do nich zakres autonomii
wspólnoty i formy podległości innym strukturom społecznym).
2

3

4

E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
1999, s. 126 i nast.; B. Malinowski, Kultura i jej przemiany, przeł. A. Bydłoń, A. Mach, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 62.
P. Baert, F. Carreira da Silva, Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, przeł. S. Burdziej, Nomos,
Kraków 2013, s. 8–9.
Pojęcie społeczności lokalnej odnosi się do wspólnot z reguły sytuujących się w strukturach administracyjno-terytorialnych na poziomie poniżej regionalnego, wspólnotę taką można określić
jako subergionalną, np. zamykającą się w sensie przestrzeni w granicach gminy.
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Teoria systemowa była pierwotnie stosowana w odniesieniu do struktur makrospołecznych, stąd analiza systemu politycznego była nierzadko utożsamiana
z systemem rządów w państwie. Stosowanie teorii systemowej i kategorii systemu politycznego w odniesieniu do wspólnot lokalnych, funkcjonujących na poziomie poniżej ogólnopaństwowego, nie jest jednakże nadużyciem, bowiem sam
David Easton dopuszczał taką możliwość. Tezę tę rozwijali m.in. Yale Ferguson
i Richard Mansbach, twierdzący, że grupa społeczna nabiera cech politycznych,
gdy posiada określoną tożsamość, potencjał mobilizacji jednostek i ich zasobów
dla osiągnięcia celów zaspokajających ogólne potrzeby a także jest w określonym stopniu zinstytucjonalizowana i zhierarchizowana5. Polski badacz Zbyszko
Chojnicki operował pojęciem terytorialnego systemu społecznego, gdzie oprócz
powiązań politycznych, ekonomicznych i kulturalnych w ramach wyodrębnionej
zbiorowości ludzkiej elementem funkcjonalnym było podłoże materialne, środowisko techniczne i naturalne6.

Neoinstytucjonalizm jako współczesny politologiczny
paradygmat badań nad społecznościami lokalnymi
Teoria systemowo-funkcjonalna charakteryzuje się określonym napięciem heurystycznym pomiędzy paradygmatem instytucjonalnym a funkcjonalnym. Problem
sprowadza się do kwestii, czy w centrum uwagi badacza winny znajdować się instytucje konstytuujące system, czy toczące się wewnątrz niego praktyki, relacje
między podmiotami. W ujęciu instytucjonalnym badanie wspólnot lokalnych dość
blisko związane jest z kategorią terytorium. Wynika to z faktu, że najczęściej analizowane przez badaczy instytucje stanowią element instytucjonalny jednostek administracyjno-terytorialnych. W ujęciu funkcjonalnym wspólnoty lokalne badane
są poprzez pryzmat więzi społecznych, charakter i gęstość kanałów komunikacyjnych, gdzie terytorium, przestrzeń geograficzna ma drugorzędne znaczenie.
Odzwierciedleniem tego napięcia jest dychotomia Gemeinschaft vs Gesellschaft.
Prekursor badań w tym zakresie Ferdinand Tönnies w pojęciu Gemeinschaft upatrywał stosunki osobiste i więzi afektywne, podczas gdy w pojęciu Gesellschaft
– stosunki sformalizowane, bezosobowe. Dychotomia ta – oddająca napięcie pomiędzy paradygmatem instytucjonalnym i funkcjonalnym – aktualna jest zwłaszcza
w przypadku społeczności lokalnych. Krytyka rozmaitych wariantów paradygmatu
systemowego, związana z rewizją teoretycznych wyobrażeń o formach organizacji
społeczeństwa przyniosła rozwój alternatywnych koncepcji, a wśród nich: teorię
5

6

Y. Ferguson, R. Mansbach, Polities. Authority, Identities and Change, University of South Carolina Press, Los Angeles 1996, s. 34.
Z. Chojnicki, dz. cyt., s. 497–498.
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strukturacji Anthony’ego Giddensa, teorię pola społecznego i politycznego Pierre’a
Bourdieu i paradygmat neoinstytucjonalny (Jamesa Marcha i Johana Olsena).
Interesującą syntezę podejścia instytucjonalnego i funkcjonalnego przynosi neoinstytucjonalizm, w myśl którego zarówno instytucje formalne (prawodawstwo,
oficjalnie uznane normy, instytucje społeczne), jak i nieformalne (normy nieregulowane prawem, wartości i postawy społeczne) tworzą polityczną strukturę instytucjonalną, „zasady gry”, które organizują i porządkują życie społeczne. Wstępuje
tu wzajemna zależność: procesy polityczne zależą od strategii postępowania racjonalnych aktorów, jednak są uwarunkowane istniejącymi ramami instytucjonalnymi
(np. kultura polityczna, system partyjny, prawo wyborcze, mechanizmy reprodukcji
elit); z drugiej strony instytucje mogą podlegać zmianom pod wpływem interesów
i zachowań aktorów (np. zmiana konstytucji lub prawa wyborczego). Zgodnie z założeniami neoinstytucjonalizmu ustrój instytucjonalny tworzy ramy „gry politycznej”, którą toczą ze sobą aktorzy polityczni, opierając się na racjonalnym wyborze, podejmując uzasadnione decyzje. Paradygmat neoinstytucjonalny zasadza się
na przekonaniu, że zbiorowi i indywidualni aktorzy procesów politycznych kierują
się wartościami racjonalnymi i dążą do maksymalizacji swoich korzyści, uzyskania przewagi nad innymi aktorami7. Ich decyzje mają charakter nielosowy i bazują
na subiektywnym postrzeganiu środowiska, zaś instytucje, formalne i nieformalne
zasady regulujące funkcjonowanie społeczeństwa są narzędziami interakcji w celu
realizacji interesów oraz zmniejszenia ich kosztów poprzez ograniczenie potencjału
niepewności. Instytucje są tu rozumiane nie jako istniejące obiektywnie jako takie,
lecz jako złożone stosunki odtwarzane w interakcjach społecznych. Jak twierdzą
jedni z najważniejszych przedstawicieli neoinstytucjonalizmu James G. March i Johan P. Olsen, instytucja to stosunkowo trwały kompleks zasad i organizacyjnych
praktyk zakorzenionych w strukturach znaczeń i zasobach, który jest stosunkowo
stabilny względem zmienności indywidualnych podmiotów i względem unikalnych
indywidualnych preferencji, oczekiwań i zmiennych uwarunkowań zewnętrznych8.

Problemy badań nad społecznościami lokalnymi
w teorii systemowo-funkcjonalnej
Badania nad społecznościami lokalnymi w ujęciu systemowo-funkcjonalnym
rozwijały się, napotykając określone problemy. Zarówno ewolucja paradygmatu,
7

8

J.G. March, J.P. Olsen, The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life, „The
American Political Science Review” 1984, t. 78, nr 3, s. 734–749.
J. March, J. Olsen, Elaboration the „New Institutionalism”, [w:] R. Rhodes, S.A. Binder,
B. Rockman (red.), The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford University Press,
Oksford 2006, s. 6.

21

Księga Społeczności.indb 21

2017-11-09 15:19:46

RAFAŁ CZACHOR
jak i samego przedmiotu badań doprowadziła badaczy do konieczności odwoływania się do nowych narzędzi, m.in. do analizy sieciowej, ale także wyodrębnienia
nowych, względnie autonomicznych obszarów badawczych.
Badania, w których za główny czynnik konstruujący wspólnotę lokalną uznano
terytorium, doprowadziły do wykształcenia się regionalistyki. Z perspektywy nauk
o polityce, w sytuacji gdy granice wspólnoty wyznaczają granice administracyjne, można mówić przede wszystkim o istnieniu potencjału wspólnotowego, ale nie
o wspólnocie per se. Społeczności lokalne mogą być traktowane jako kolektywny
aktor, mogą być analizowane w kategoriach relacji autonomicznych podmiotów
dążących do maksymalizacji korzyści. Podejście takie uprawnia część badaczy do
traktowania jednostek administracyjno-terytorialnych i wspólnot lokalnych jako
subpodmiotów państwa i jednocześnie odrębnych systemów politycznych. W tym
przypadku problemem jest nie określenie fizycznych granic jednostek administracyjno-terytorialnych, lecz istniejących w nich swoistych systemów politycznych.
System, jako koncepcja abstrakcyjna, ma miejsce w przestrzeni politycznej i jego
granice są nieliniowe. Za Gabrielem Almondem uznaje się, że na system polityczny
składa się sześć typów struktur politycznych: partie polityczne, grupy interesów,
organy legislatywy i egzekutywy, sądownictwo i aparat urzędniczy9. Wymienione
instytucje mają reprezentację terytorialną. Są one w dużym stopniu uzależnione
i konstruowane przez obowiązujący w państwie podział administracyjny. Wymusza
to z kolei ich taksonomię i stratyfikację. Relacje pomiędzy wspólnotami lokalnymi
(subregionalnymi) mają charakter asymetryczny, jednak asymetria ta jest indywidualnie uwarunkowana dwoma czynnikami: dążeniem wspólnoty lokalnej do pełnej
realizacji posiadanego potencjału oraz dążeniem władz regionalnych do kontroli
wspólnot lokalnych. Oznacza to, że w ramach jednego państwa lokalne systemy
polityczne funkcjonują w różnym otoczeniu systemowym. Do tej kategorii bowiem
można odnieść wpływ na wspólnoty wywierany przez władze wyższego szczebla.
Wiązanie wspólnot lokalnych, rozumianych jako systemy polityczne w skali
mikro, z ich wymiarem terytorialnym uwydatnia „klasyczny” problem teorii systemowej, będący pokłosiem jej powiązania z cybernetyką10. Chodzi o właściwe
rozumienie i wyodrębnienie, co jest aktami „wejścia”, a co „wyjścia” z systemu.
Na dobrze znane i opisane w literaturze tego typu trudności nakładają się problemy zwielokrotnionej zależności systemów lokalnych od jednostek (systemów)
szczebla wyższego i równorzędnego. Jak wspomniano, „polityczność” wspólnot
19

10

G.A. Almond, G.B.J. Powell Jr., R.J. Dalton, K. Strom, Comparative Politics Today. A Theoretical Framework, Longman Inc., Pearson, 2010.
Zob. np. M. Mazur, Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, „Postępy Cybernetyki” 1987,
nr 2 (10).
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lokalnych ma charakter potencjalny, może być wykorzystywana w różnym stopniu
i zależy od gęstości, sprawności kanałów komunikacji wewnątrz wspólnoty. Może
dojść do faktycznego rozpadu wspólnoty lokalnej na mniejsze wspólnoty w ramach jednej jednostki administracyjno-terytorialnej. Może tak się dziać w wyniku
wykształcenia się odrębnych centrów agregacji interesów (np. wskutek rozbudowy zamkniętych osiedli mieszkaniowych) i doprowadzić do administracyjnego
wyodrębnienia równorzędnej jednostki (np. powstanie nowej gminy) lub podjednostki (w polskich warunkach administracyjna jednostka pomocnicza: dzielnica,
sołectwo). Tym samym pod względem podziału administracyjnego wspólnota lokalna może zamykać się w jej granicach lub je przekraczać. W przypadku ustroju
administracyjnego państw małych (np. Łotwa, Estonia) wspólnoty lokalne nadzielone jednocześnie posiadają atrybuty wspólnoty regionalnej.
W kontekście terytorialno-politycznym szczególną formą aktywności wspólnoty
lokalnej jest funkcjonowanie mikropaństw. Ich istnienie, zdolność wspólnot lokalnych rozumianych jako face to face society11 do realizacji przynajmniej części funkcji państwa (bowiem takie państwa korzystają z patronatu zewnętrznego) w sferze
polityki wewnętrznej i międzynarodowej unaocznia, że wspólnoty lokalne w pełni
można analizować w kategoriach systemowych12.
Kwestia znaczenia terytorium leży u podstaw istotnego dylematu poznawczego
dotyczącego wspólnot lokalnych. Dotyczy on tego, czy to terytorium determinuje
powstanie wspólnoty, czy na odwrót: istnienie jednostki administracyjno-terytorialnej w określonym kształcie i posiadanie przez nie cech politycznych to skutek
ukształtowania się wspólnot lokalnych. Problem ten szerzej analizował m.in. Robert
Bennett, wyróżniając trzy różne modele zależności pomiędzy przestrzenią administracyjną i funkcjonalną:
– gdy przestrzeń administracyjna i funkcjonalna pokrywają się (truly bounded);
– gdy przestrzeń administracyjna wykracza poza granice przestrzeni funkcjonalnej (over-bounded);
– gdy przestrzeń funkcjonalna wykracza poza granice administracyjne (underbounded)13.
11

12

13

J. Agnew, Place and Politics. The Geographical Mediation of State and Society, Allen and
Unwin, Boston-Londyn 1987, s. 27.
Do kategorii mikropaństw zaliczyć można m.in.: Nauru (21 km kw. i 10 tys. mieszk.), Palau
(459 km kw. i 21 tys. mieszk.) czy Liechtenstein (160 km kw. i 36,7 tys. mieszk.). Problem
ich funkcjonowania w przestrzeni międzynarodowej omawia m.in. Z. Dumieński, Microstates
as Modern Protected States: Towards a New Definition of Micro-Statehood, „Centre for Small
State Studies Occasional Paper” 2014.
R.J. Bennett, Administrative Systems and Economic Spaces, „Regional Studies” 1997, nr 31 (3).
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Niezależnie od przyjętej optyki badawczej, polityczny wymiar funkcjonowania
wspólnot lokalnych należy traktować jako pewną konstrukcję, w której znaczenie
polityczne mogą nabywać każde zlokalizowane w przestrzeni struktury społeczne
(np. osiedle, blok mieszkalny), a nie tylko jednostki administracyjno-terytorialne.
Na pograniczu politologii i socjologii sytuuje się podejście, zgodnie z którym
wspólnota jest postrzegana jako kompleks więzi funkcjonalnych o zdeterytorializowanym charakterze. Wykorzystuje ono współczesne teorie społeczne14: m.in. strukturalizm Pierre’a Bourdieu, funkcjonalizm i neofunkcjonalizm Talcotta Parsonsa,
Roberta Mertona i Niklasa Luhmanna, teorię strukturacji Anthony’ego Giddensa,
łącząc je z podstawowymi kategoriami politologicznymi, jak system i reżim polityczny. Z perspektywy funkcjonalnej szczególnie interesującym polem badawczym
są wspólnoty miejskie. Pod względem statusu polityczno-prawnego (w Polsce: miasta i miasta na prawach powiatu) oraz kryteriów ilościowych (liczba mieszkańców,
obszar) z reguły mieszczą się w kategoriach wspólnot lokalnych. Badania nad miastami jako fenomenem społecznym w ujęciu funkcjonalnym mają silny wymiar interdyscyplinarny – funkcjonuje np. socjologia miasta15, zaś w politologicznej teorii
systemowej osadzona jest teoria reżimów miejskich (urban regime theory). Szerzej
zagadnienia te poruszane są w kontekście polityki publicznej, jak i studiów z zakresu zarządzania miastem (urban policy lub urban governance).

Prakseologiczny aspekt teorii systemowo-funkcjonalnej w kontekście społeczności lokalnych
Teoria reżimów miejskich (inaczej: teoria ustrojów miejskich16) rozwinęła się na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku w odpowiedzi na
eksplanacyjne braki w zakresie zarządzania miastem. Jednakże już w latach pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych prowadzono badania nad miejskimi strukturami
władzy lokalnej w ujęciu funkcjonalistycznym17. Teoria ta opiera się na założeniach
systemowo-funkcjonalnych i używa paradygmatu neoinstytucjonalnego. Miejskie
14

15

16

17

Choć już w latach trzydziestych XX w. socjolog Florian Znaniecki postrzegał społeczności
miejskie jako „całości nieprzestrzenne”.
Szerzej: A. Majer, Dwa typy dyskursu w amerykańskiej socjologii miasta, „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Sociologica” 1996, nr 26, s. 45–65; J. Musil, Pięćdziesiąt lat socjologii miasta, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 1 (11), s. 5–36.
Przy założeniu aksjologicznej neutralności pojęcia „reżim” nie wydaje się konieczne wprowadzania pojęcia „ustrój”, co czynią: P. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, Nierówne
koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
Początek badań stanowiła praca F. Hunter, Community Power Structure, Anchor Books, Nowy
Jork 1953.
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systemy polityczne interpretowane są jako przestrzeń, w której toczą się rywalizacje i gry aktorów politycznych. Specyfiką miejskich reżimów politycznych jest
bardzo duża gęstość powiązań komunikacyjnych (w rozumieniu Karla Deutscha)
oraz rozbudowane zasoby. Teoria ta pozwala wyjaśniać przyczyny i mechanizmy
przemian społecznych i gospodarczych. Według Grzegorza Węcławowicza, „wyjaśnienie miasta nie odbywa się na najwyższym poziomie hierarchii determinujących
procesów (poziomie ideologicznym), (...) [lecz – przyp. R.C.] na niższym poziomie
(politycznym) stanowi jedno z najlepszych narzędzi wyjaśniających”18. Teoria ta
daje duże możliwości poznawcze w kontekście formalnych i nieformalnych powiązań aktorów polityki miejskiej, wzajemnych zależności między nimi oraz spadającą
rolą władz miasta w kształtowaniu polityki miejskiej.
W świetle powyższego miejski system polityczny może być interpretowany w kategoriach sieci i badany przy użyciu analizy sieciowej19. To, co stanowi novum w teorii
reżimów miejskich jest odejście od postrzegania systemu jako struktury stabilnej. System miejski jest postrzegany jako system o stopniowo zanikającej formalnej hierarchii
jego aktorów, ich efektywność zależy od posiadanych zasobów i sposobów ich wykorzystania. Celem władz staje się właściwa mobilizacja zasobów. Odchodzi się od perspektywy „władzy nad” na rzecz „władzy dla”. Jeśli dotychczas w centrum uwagi badaczy było zagadnienie „kto rządzi”, to nowa koncepcja ma za zadanie odpowiedzieć
„jak realizowany jest proces rządzenia”. Procesualne i partycypacyjne podejście do
procesów alokacji zasobów w reżimach miejskich przyczyniło się do powstania kategorii współzarządzania publicznego (governance), które rozumie się jako deliberację,
sieciowy proces angażujący wielu aktorów, lecz nierzadko bez ich hierarchizacji.
Nowe spojrzenia badawcze skorelowane są z innowacjami wdrażanymi od lat
osiemdziesiątych w sferze zarządzania publicznego w samorządach lokalnych,
szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wiążą się one ściśle ze
wspomnianą koncepcją governance i nowego zarządzania publicznego (New Public
Management). Ich elementami są urynkowienie mechanizmu funkcjonowania samorządu i przejęcie modelu biznesowego, odejście od rozumienia władzy w kategoriach
hierarchicznej podległości na rzecz umożliwiania osiągania określonych celów. Ma
miejsce aprecjacja zagadnień społecznych i ich rozpatrywanie odrębnie od kwestii
ekonomicznych. W wymiarze politycznym dowodem na kształtowanie się nowego
modelu funkcjonowania wspólnot lokalnych jest wzrost pragmatyzmu i deideologizacja (odpartyjnienie polityki lokalnej) przy jednoczesnej personalizacji zarządzania
18

19

G. Węcławowicz, Geografia społeczna miast: zróżnicowanie społeczno-przestrzenne, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 51.
J.J. Parysek, Miasto w ujęciu systemowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
2015, nr 77, z. 1, s. 27–28.
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wspólnotą – „nowi burmistrzowie” (new mayors) łączą cechy lokalnych przywódców i menedżerów ponoszących polityczną odpowiedzialność przed wyborcami.
W kanonicznej i pionierskiej dla teorii reżimów miejskich książce Clarence’a
Stone’a20 uwaga zwrócona została na charakter formalnych i nieformalnych więzi
występujących między aktorami polityki, których realizacja kształtuje poczucie
wspólnoty aktorów politycznych. Konieczność ich współpracy jest uwarunkowana rosnącym skomplikowaniem i złożonością zadań leżących w sferze publicznej.
Polityka w takich warunkach – zdaniem Stone’a – „stanowi proces wypracowywania bazowych priorytetów, a główny problem polega na tym, jak zapewnić niezbędny poziom współpracy różnych segmentów współpracy dla realizacji celów”21. W pewnym stopniu zatraca ona tym samym swój autorytatywny wymiar, stając się procesem deliberacji, współzarządzania. Zagadnienie stabilności reżimów
miejskich jest analizowane przez pryzmat mechanizmu tworzenia i odtwarzania
faktycznie rządzących miastem koalicji. Przedmiotem poznania jest to, jak kształtują się takie koalicje, jakie są koszty i skutki ich funkcjonowania. W strukturach
systemów miejskich kluczową rolę w procesie artykulacji żądań odgrywa selektorat, według pojęcia Brece’a Bueno de Mesquity22, do którego należą przedstawiciele lokalnych władz, biznesu, związków zawodowych, lokalni liderzy partii
i organizacji społecznych.
Współcześnie badacze przychylają się do wektorowego modelu rozwoju społeczności lokalnych, interesuje ich to, jak wspólnoty (systemy) lokalne modelują
kierunek swojej ewolucji. Tym samym obok badań nad trwałością reżimu miejskiego przedmiotem uwagi badaczy jest jego orientacja rozumiana jako wybór określonych celów i wartości, które realizuje. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy
główne orientacje reżimów miejskich23:
a) reżim zachowania status quo, w którym dominują siły niedążące do istotnych
zmian w modelu funkcjonowania miasta. U źródeł zachowawczości tkwi obawa
przed konsekwencjami ewentualnych zmian społecznych, zmniejszenia podatków, skutków środowiskowych itp. Według badaczy, ten model polityki miejskiej najczęściej dotyczy mniejszych ośrodków, które nie dysponują istotnym
potencjałem gospodarczym;
20

21
22

23

C.N. Stone, Regime Politics: Governing Atlanta 1946–1988, University Press of Kansas, Laurence 1989.
Tamże, s. 89.
B. Bueno de Mesquita, A. Smith, R.M. Siverson, J.D. Morrow, The Logic of Political Survival,
The MIT Press, Cambridge 2003.
Katalog orientacji reżimów miejskich nie jest zamknięty, zaś ujęć klasyfikacyjnych jest więcej.
Zob. E. Wiśniewski, Przegląd tradycyjnych i współczesnych teorii władzy lokalnej, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 841, s. 325–339.
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b) reżim wzrostu (growth machine), występujący w różnych wariantach, zależnie
od konfiguracji aktorów politycznych. Tworzą je lokalne koalicje interesów
i władz nastawione na szybki rozwój gospodarczy miasta. Według twórców tego
pojęcia, wzrost rozumiany jest nie jako jeden z problemów funkcjonowania, ale
„polityczna i ekonomiczna istota każdego terytorium”24. W ujęciu tym naturalne
dążenie do wzrostu kształtuje konsensus wśród miejskich elit, które niezależnie
od różnych orientacji w innych kwestiach zgadzają się w sprawie wyboru optymalnej strategii rozwoju. Motorem wprowadzania tego modelu są lokalne elity
biznesowe, które nie mogą osiągnąć jego wdrożenia bez udziału miejskiej klasy
politycznej. Paradygmat koncentrował się na kwestii podnoszenia wartości położonych w mieście gruntów poprzez modelowanie sposobu ich użytkowania bez
uwzględniania aspektu jakości życia;
c) postępowe (antywzrostowe) reżimy klasy średniej, które kształtują się w warunkach, gdy obawy obywateli wobec kosztów ewentualnego wzrostu przewyższają ewentualne korzyści. Koalicje blokujące ewentualny wzrost powstają wokół
ruchów ekologicznych, środowisk pacyfistycznych i innych, które współtworzą
Nową Kulturę Polityczną25. Korzystają one z poparcia przedstawicieli klasy
średniej, wolnych zawodów i innych osób, które uważają, że strategia wzrostu
godzi w ich styl i warunki życia. Koalicje te z reguły nie są liczne i zwykle ustępują koalicjom wzrostu. Z tą kategorią powiązana jest koncepcja maszyny rozrywki (entertainment machine), zaś jej źródłem była krytyka koncepcji maszyny
wzrostu. Jej autor Teey N. Clark26 argumentował, że czynnikiem rozwoju miast
staje się kryterium spełnienia wysokich oczekiwań mieszkańców w sferze jakości życia. W ujęciu tym to nie pracownicy podążają za kapitałem, lecz kapitał za
wartościowymi pracownikami. Estetyka przestrzeni i jakość życia stają się tym
samym dźwignią rozwoju gospodarczego.
Ogółem na badaniach reżimów miejskich piętno odcisnęła amerykańska specyfika kulturowa i ustrojowa: obywatelska kultura polityczna, liczne podziały socjopolityczne, federalny ustrój państwa oraz szeroka autonomia władz lokalnych.
Od europejskich reżimów miejskich reżimy amerykańskie odróżnia również: większa rola kręgów biznesowych, większa niezależność finansowa władz lokalnych od
władz zwierzchnich, większa zależność ośrodków decyzyjnych od woli obywateli;
24

25

26

H. Molotch, The city as growth machine, „American Journal of Sociology” 1976, t. 82, nr 2,
s. 309.
T.N. Clark, V. Hoffmann-Martinot (red.), The New Political Culture, Westview Press, Boulder
1998.
T.N. Clark, The City as an Entertainment Machine, Elsevier-JAI Press, Amsterdam 2004.
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większa autonomia w planowaniu polityki miasta i zagospodarowania przestrzennego i mniejszy wpływ sektora publicznego na stosunki własnościowe i zarządzanie majątkiem. Warunki te wpłynęły na rozwój paradygmatu zarządzania lokalnego
(local governance), które stanowi „elastyczny model podejmowania decyzji oparty
na luźnych powiązaniach poziomych pomiędzy różnymi aktorami”27. Instytucje publiczne mają tym samym nie tyle rządzić w ramach posiadanych prerogatyw, co
odgrywać rolę facylitatora, pomocnika w nawiązywaniu współpracy przez różne
podmioty celem realizacji wspólnych interesów28.
Teoria reżimów miejskich wpisuje się w proces ewolucji teorii politologicznej
i socjopolitycznej, gdzie widać ślad postmodernizmu i zjawiska „płynnej rzeczywistości”. Faktycznie pojęcie „reżim” jest utożsamiane z kategorią miejskiego współzarządzania (urban governance), stało się bardziej elastyczne, mniej związane
z właściwymi teorii systemowej założeniami o regularności i stabilności procesów
politycznych. Jednocześnie zakłada się, że reżim polityczny występuje w każdym
mieście i zawsze istnieje pewien poziom kooperacji międzysektorowej (np. w formie partnerstw publiczno-prywatnych). Władze publiczne coraz mniej zajmują
się zapewnieniem dóbr, a coraz bardziej tworzeniem warunków do ich uzyskania.
Zmieniają się mechanizmy procesów decyzyjnych, co świadczy o erozji dotychczasowego podejścia systemowego – postępuje decentralizacja władzy, wzrost
współzależności i wielowymiarowość życia społecznego. Na poziomie wspólnot
lokalnych zmiany te przejawiają się we wdrażaniu wspomnianej idei nowego zarządzania publicznego (New Public Management) a coraz częściej – governance.
Trendy te sprawiają, że bardzo aktualne jest pytanie o zakres autonomizowania
i funkcjonalnej dyferencjacji systemów społecznych.W nieodległej perspektywie
prawdopodobnie sprawią, że państwa będą zarządzane przez operacyjne systemy
społeczeństwa, zaś rozwój społeczno-polityczny będzie kierowany w toku zdecentralizowanego zarządzania kontekstowego29.
27

28

29

P. Swianiewicz, Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005, nr 4 (22), s. 16.
Koncepcji governance towarzyszą liczne uwagi krytyczne, podważające jej demokratyzm, jak
i efektywność rządzenia w tym paradygmacie. Zwraca się uwagę m.in. na to, że governance
„rozmywa” odpowiedzialność za stan wspólnoty lokalnej i jej politykę. Za pozornym procesualnym charakterem sprawowania władzy widzi się również dominację wpływowych lobbies
biznesowych, miejscowych elit politycznych i „zawodowych krzykaczy”. W zaawansowanym
rozwoju współczesnych społeczeństw postrzega się też zagrożenie technokratyzmem, który
traci z pola widzenia obywateli i ich faktyczne potrzeby. Zob. R. Czachor, Ewolucja paradygmatu współzarządzania (governance) i problemy w jego wdrażaniu, „Zeszyty Naukowe UJW.
Studia z Nauk Społecznych” 2016, nr 9, s. 63–78.
H. Willke, Tragedia państwa. Prolegomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeństwa, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1 (1), s. 127–140.
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Niewątpliwie systemowo-funkcjonalne spojrzenie na daną społeczność, jej
„polityczną architekturę”, konstelację aktorów politycznych i interesariuszy (stakeholders), mechanizmy alokacji zasobów jest niezbędne do efektywnego wdrożenia narzędzi zarządzania publicznego. Pod tym pojęciem rozumie się nie tylko stosunki władcze, ale także bliższą, bardziej partnerską i horyzontalną więź pomiędzy
rządzącymi i rządzonymi. Zarządzanie publiczne przejawia się jako forma reżimu
politycznego, proces sprawowania władzy i alokacji zasobów, którymi dana społeczność dysponuje, ale także zdolność do projektowania, formułowania i implementacji określonych programów funkcjonalnych (polityk publicznych)30.

Dalsze perspektywy badawcze
Datujący się od końca XX wieku okres postindustrialny przyniósł istotne przeobrażenia w funkcjonowaniu społeczności lokalnych, szczególnie w wymiarze
miejskim. Uprawniają one część badaczy do twierdzeń o wykształcaniu się nowych
struktur społecznych31. Coraz wyraźniejsze przejście od terytorialnej do sieciowej
formy organizacji wspólnot lokalnych i przestrzeni wymusza zmianę optyki badawczej i porzucenie „klasycznych” paradygmatów systemowych. Mając na względzie
przytoczone powyżej zjawiska erozji dotychczasowego modelu społeczności lokalnych, należy stwierdzić, iż zarysował się nowy trend badawczy, który ponadto wspomogły następujące czynniki: potrzeba wypracowania nowych konceptualizacji i narzędzi badań społecznych w erze postindustrialnej, ponowoczesnej i cyfrowej oraz
krytyka zastanej wiedzy rozwijana z punktu postpozytywizmu. Zasadniczo w ostatnich latach wyraźnie postępuje deprecjacja roli fizycznego terytorium w kształtowaniu i funkcjonowaniu wspólnoty lokalnej32, zaś rośnie rola komunikacyjnych narzędzi formowania wspólnoty: przepływu informacji, kapitału i innych wpływających
na przestrzeń społeczną. Sieciowość, komplementarność i wspomniana „płynność”
rzeczywistości społecznej jest stopniowo zauważana nawet na gruncie nauk o administracji, stanowiąc dla nich znaczne wyzwanie ujmowane w kategorię „administracji postmodernistycznej”33. Nowe trendy w rozumieniu wspólnot lokalnych,
30
31

32

33

J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 30–31.
M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. K. Pawluś, J. Stawiński, M. Marody, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 41.
Osobną kwestią, godną odrębnej uwagi, jest, czy we współczesnych społeczeństwach informatycznych fenomen społeczności lokalnej nie nabywa zupełnie nowych atrybutów, niż było
to dotychczas.
H.T. Miller, C.J. Fox, Postmodern Public Administration. Revised edition, M.E. Sharpe, Armonk-Londyn 2007; P. Bogason, Postmodern Public Administration, [w:] E. Ferlie, L.E. Lynn
Jr., C. Pollitt (red.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press,
Oksford 2007, s. 234–256.
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zwłaszcza miejskich, oddaje deklaracja Nowej Agendy Miejskiej (the New Urban
Agenda) Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. mieszkalnictwa
i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Habitat III, przyjęta w 2016 roku34
oraz wcześniejsza, pochodząca z 2007 roku, unijna Karta Lipska35.
Powyższe fakty wpływają na to, że w najnowszych badaniach nad społecznościami lokalnymi zaczyna się stosować narzędzia analizy sieci społecznych oraz
odwołuje się do neomarksizmu. Podkreślić należy, że współczesne paradygmaty
kontynuują tradycję systemowo-funkcjonalną: teoretyczne podstawy sieci społecznych omawiali Émile Durkheim, Ferdinand Tönnies i Jacob Moreno, który badał
interakcje, struktury socjometryczne w małych społecznościach. Teoria systemowo-funkcjonalna nie tylko pozwala ujawnić dynamikę systemów, ich powtarzalność,
zależność od warunków na „wejściu” do systemu oraz istnienie sprzężenia zwrotnego36, ale także zakłada ich autopoietyzm, samoreferencję i homeostatyczność.
Jednocześnie zmiany w warstwie metodologicznej i teoretycznej doprowadziły do przyswojenia nowych założeń poznawczych i budowy nowych koncepcji
teoretycznych, które umownie można zaklasyfikować do czterech nurtów: polityczno-ekonomicznego, społecznego, kulturalnego i humanistycznego37. W nurcie
polityczno-ekonomicznym, wprost sięgającym do neomarksizmu i frankfurckiej
szkoły krytycznej, wspólnotę miejską interpretuje się jako kluczowy element kapitalistycznego modelu produkcji i konsumpcji z akcentem na problemy zarządzania miastem i jego kwestie społeczne38. Dominację aspektu ekonomicznego
nad kulturowym w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw zachodnich potwierdza m.in. Pierre Bourdieu39, zaś w kontekście reżimów miejskich – David
Harvey40. „Polityczność” wspólnoty postrzega się jako płaszczyznę konfliktów
34

35

36

37

38
39

40

The New Urban Agenda, [online] https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/, stan z dnia
20.02.2017.
Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, [online] www.sarp.org.pl/
pliki/karta_lipska_pl.pdf, stan z dnia 27.02.2017.
Do elementów kompleksowości systemów zalicza się także ich nielinearność (sieciowość)
i zależność od skali. B. Jessop, Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości”
– refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia,
„Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 2 (2), s. 13–14.
W. Maik, Nowe ujęcia i koncepcje badawcze w studiach nad współczesnym miastem,
[w:] T. Marszał (red.), Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie
urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Tamże, s. 64.
P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2001.
D. Harvey, Od menedżeryzmu do przedsiębiorczości: transformacja procesu rządzenia miastami w późnym kapitalizmie, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 3 (33), s. 88–105.
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klasowych, w której charakter stosunków społecznych określają mechanizmy akumulacji kapitału. Reprezentujący ten trend badacze skupiają uwagę na systemach
społecznych w wymiarze decyzji politycznych i gospodarczych. Punktem wyjścia
jest negacja dotychczasowego modelu wspólnoty miejskiej i jego nowa konceptualizacja, którą David Harvey nazywa materializmem historyczno-geograficznym.
Ma on łączyć wiedzę i wrażliwość geograficzną z ogółem teorii społecznych lokowanych w duchu materializmu historycznego41. W tym paradygmacie wygodnym narzędziem heurystycznym jest wyrastająca z teorii systemowej koncepcja
„system-świat” Immanuela Wallersteina. Zdaniem niektórych naukowców, rekonfigurowane podziały socjopolityczne wpływają na nową organizację przestrzenną miast, gdzie na miejsce tradycyjnych układów dzielnic i arterii komunikacyjnych kształtują się miasta sieciowe, złożone z wielu autonomicznych jednostek42.
Współczesne miasta odchodzą od industrialnego układu monocentrycznego, tworząc układy wielofunkcjonalnych enklaw43. Tym samym teoria sieciowa staje się
uzupełnieniem teorii systemowo-funkcjonalnej.
Inne, związane z nauką o polityce, postmodernistyczne podejścia do fenomenu
współczesnych społeczności miejskich wiążą się z fenomenem miasta postindustrialnego i procesami globalizacji. Tutaj również stan i struktura wspólnoty lokalnej
odzwierciedlają zjawiska o skali globalnej: jest ona uczestnikiem „turbokapitalizmu” (według koncepcji Edwarda Luttwaka44) i funkcjonuje w nowych formach
urbanistycznych: exopolis, cosmopolis, edge city (Edward Soja), dual city, hybrid
city, smart city itp. Koncepcje te, choć u ich dalekich źródeł tkwi teoria systemowo-funkcjonalna, zasługują na oddzielne i szczegółowe badanie wykraczające poza
ramy niniejszego studium.
Rekapitulując, zasadniczo teoria systemowo-funkcjonalna wciąż leży u podstaw
badań nad wspólnotami lokalnymi. Jej wkładem w postrzeganie wspólnot lokalnych
jest powszechność założenia o funkcjonalnym zamknięciu wspólnot, ich dążeniu
do autopoietyczności, samoreferencji, zachowania i odbudowy równowagi wewnętrznej (homeostazy). Teoria ta stała się podstawą do holistycznego spojrzenia na
problem społeczności lokalnych (np. miasto, gminę, powiat, wspólnotę zdeteryto41

42

43

44

D. Harvey, Bunt miast, tłum. Praktyka Teoretyczna, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana,
Warszawa 2012.
M. Sorkin, Variations on a theme park: the new American city and the end of public space,
Noonday, Nowy Jork 1992.
Modelowym przykładem badań nad tym fenomenem jest współczesne Los Angeles. Zob.
np. M.J. Dear (red.), From Chicago to L.A. Making Sense of Urban Theory, Sage, Thousand
Oaks 2002.
E. Luttwak, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, tłum. E. Kania,
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
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rializowaną) poprzez interdyscyplinarny metapryzmat uwzględniający zagadnienia
społeczne (socjologiczne), ekonomiczne, administracyjno-polityczne i urbanistyczno-geograficzne. Jej zastosowanie umożliwia kontrolowanie i modelowanie zmiany
w funkcjonowaniu społeczności lokalnej (jak i każdej innej). Czerpiący z ustaleń
funkcjonalistów dynamiczny model systemu zakłada możliwość przebiegu procesów transformacyjnych zgodnie z logiką kierunkową, adaptacyjną i innowacyjną,
zaś dynamikę mogą nadawać czynniki wewnątrz- i zewnątrzsystemowe45. Choć
wciąż badanie i zarządzanie wspólnotami lokalnymi opiera się na wyodrębnianiu
powiązanych ze sobą subsystemów: ludności (podstawowego komponentu wspólnoty), publicznych i prywatnych zasobów kapitałowych oraz zasobów naturalnych,
to współczesne trendy badawcze w tej materii oddają naturę zjawisk społecznych,
wpisując się w nurt postmodernizmu.

Streszczenie
Teoria systemowo-funkcjonalna a badania i zarządzanie społecznościami
lokalnymi
Społeczności lokalne są interdyscyplinarnym fenomenem, który może być stosunkowo skutecznie badany przy użyciu metod badawczych właściwych naukom o polityce.
Celem artykułu jest przybliżenie możliwości stosowania w analizie społeczności lokalnych teorii systemowej oraz funkcjonalnej. Zastosowanie tych teorii sprzyja skutecznemu zarządzaniu społecznościami lokalnymi, włączając prowadzenie polityki publicznej,
w tym miejskiej. W artykule omówiono sposób definiowania i atrybuty społeczności
lokalnych w świetle tej teorii, napięcie heurystyczne pomiędzy instytucjonalizmem
a funkcjonalizmem, którego rozwiązaniem wydaje się być paradygmat neoinstytucjonalny, następnie zaś węzłowe problemy związane ze stosowaniem teorii systemowej
i funkcjonalnej w badaniach nad wspólnotami lokalnymi i zarządzaniem nimi.
Słowa kluczowe: społeczności lokalne, teoria systemowo-funkcjonalna, neoinstytucjonalizm, teoria reżimów miejskich, polityka publiczna, zarządzanie miastem.

Summary
Systemic-functional theory in studies and management of local communities
Local communities are an interdisciplinary phenomenon that can be relatively effective
Local communities are an interdisciplinary phenomenon that can be relatively effectively
investigated by methods used in political sciences. The aim of the following paper is to
discuss the possibilities of implementing systemic and functional theories in analyzing
local communities. The author argues that systemic-functional theory is a convenient
tool that facilitates understanding and effective management of local communities as
45

Szerzej S. Wróbel, Funkcjonalistyczne koncepcje dynamiki politycznej. Proces i zmiana polityczna, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
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well as public and urban policy. The paper draws together definitions and attributes
of local communities in the light of the above-mentioned theories, knot problems and
differences between institutionalism and functionalism that seem to be possible to
overcome with a new (neo)institutional paradigm.
Keywords: local communities, system-functional theory, new institutionalism, urban
regimes theory, public policy, urban policy&governance
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Samorząd terytorialny – społeczeństwo
obywatelskie – zasada subsydiarności.
Wzajemne implikacje

Wprowadzenie
Współczesny samorząd terytorialny pozostaje w ścisłym związku ze społeczeństwem obywatelskim, będącym jego substancją oraz ideą subsydiarnością,
która z kolei stanowi o jego miejscu w złożonej strukturze administracyjnej państwa. Znamienne jest, że zarówno samorząd terytorialny, społeczeństwo obywatelskie, jak i zasada subsydiarności posiadają odmienną genezę oraz pojawiły
się niezależnie, i to w różnych okresach historycznych. Dopiero na początku
XX wieku wszystkie te trzy kategorie zaczęły występować razem, tworząc nierozerwalną całość. W niniejszym artykule zostaną one krótko omówione ze
wskazaniem na wzajemne powiązania.

Samorząd terytorialny
Mówiąc o początkach współczesnego samorządu terytorialnego, należy mieć
na uwadze okres wielkiej rewolucji we Francji, ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę na reformy pruskiego ministra barona Heinricha Friedricha
Karla von Steina, który w ustawie o Ordynacji miejskiej (die Städteordnung)
z 19 listopada 1808 roku uznał gminę miejską jako „istotę polityczną” i nadał jej
„nowoczesny ustrój reprezentacyjny”1. Reformy te miały wesprzeć odbudowę
1

A. von Saldern, Rückblicke. Zur Geschichte der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland,
[w:] H. Wollmann, R. Roth (red.), Kommunalpolitik. Politisches Handel in den Gemeinden,
Bonn 1998, s. 23–24.
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Prus, które po przegranej wojnie z Francją były zniszczone, zadłużone i wskutek kontynentalnej blokady znajdowały się w kryzysie gospodarczym. Von Stein
wyszedł z założenia, że kluczem do powodzenia reformy będzie pozyskanie obywateli dla współpracy z administracją państwową. W konsekwencji, ordynacja
steinowska nadała gminom miejskim oraz wiejskim konstytucję, tak skonstruowaną, aby wykorzystać aktywność obywateli na rzecz państwowej administracji. Ustawa zakładała, że miasta powinny być zarządzane samodzielnie przez
wybrane organy. Organizacja rady miejskiej oparta została na zasadzie reprezentacji wzorowanej na francuskich ustawach z okresu wielkiej rewolucji, z tym że
rada miejska nie była wyznaczana – jak miało to miejsce dotychczas, a miała
składać się z radnych wybranych w głosowaniu bezpośrednim i tajnym. W magistracie będącym organem wykonawczym i zarządzającym zasiadali urzędnicy zawodowi, których kadencja trwała 12 lat oraz członkowie honorowi, których kadencja trwała 6 lat. Nie można było jednocześnie pełnić funkcji radnego
i członka magistratu, bowiem sytuacja obu organów oparta była na wzajemnej
niezawisłości i ścisłym materialnym i formalnym podziale funkcji2. W późniejszym okresie zasadą powszechnego, bezpośredniego i tajnego wyboru objęto
wszystkie wybory do gminnych rad. Reforma von Steina ustanowiła de facto
samorządowy model magistracki (die Magistratverfassung), ale początkowo
tylko w części państwa pruskiego i w odniesieniu do gmin miejskich. W latach
1872–1891 wprowadzono podobne reformy w powiecie oraz zrównano w statusie gminę wiejską z miejską, wprowadzając samorząd terytorialny ze wszystkimi
jego prawami i konsekwencjami na terenach wiejskich, gdzie dotychczas panowała niepodzielnie feudalna władza właścicieli dóbr ziemskich3. Obowiązujące
wówczas prawo przewidywało możliwość łączenia w powiecie funkcji organu
państwowego i organu samorządu terytorialnego, co wyrażało się w tym, że starosta jako organ państwowy był jednocześnie przewodniczącym wydziału powiatowego jako organu wykonawczego samorządu terytorialnego. W wypracowanej tradycji pruskiej wprowadzającej dwa wspomniane wyżej organy kolegialne
(rada i magistrat) początkowo osoba pełniąca funkcję nadburmistrza kierującego
pracami magistratu i administracji w miastach liczących ponad 10 tys. mieszkańców mianowana była przez króla. Jednak już pod koniec XIX wieku zarówno
w Prusach, jaki i na obszarze całej Rzeszy upowszechnił się model samorządowy,

2

3

M. Szypliński, Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Toruń 2004,
s. 11–12.
J. Korczak, W Niemczech, [w:] J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy zachodniej, Wrocław 1999, s. 255.
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w którym nadburmistrz wybierany był i odwoływany przez radę miejską4. Reformy steinowskie przewidywały także nadzór nad samorządem terytorialnym5.
Ostateczny kształt pruski samorząd uzyskał już w pierwszej dekadzie lat
osiemdziesiątych XIX wieku, przyjmując dualistyczną konstrukcję, która zakładała współistnienie w terenie organów reprezentujących władzę centralną
i organów reprezentujących obywateli danej jednostki podziału terytorialno-administracyjnego. Wydzielenie odrębnych administracji wiązało się z podziałem
zadań i kompetencji, którym z kolei towarzyszył rozdział źródeł finansowania
działalności administracji państwowej i samorządowej, mający na celu zapewnienie samorządom realnej podstawy samodzielnego działania i pełnej odpowiedzialności. Wypracowany w Prusach rozdział kompetencyjny nie oznaczał
jednak równości obu administracji, tj. państwowej oraz samorządowej. Organy
samorządu nie mogły wkraczać w sferę działania administracji państwowej, nawet przez kontrolowanie jej działalności, podczas gdy organom administracji
państwowej mogły przysługiwać uprawnienia nadzorcze wobec samorządu6.
Samorząd terytorialny państwa pruskiego, mimo niekwestionowanych
walorów, nie posiadał w pełni demokratycznego charakteru, gdyż liberalne
mieszczaństwo uzyskało ograniczone możliwości działań w ramach państwa
zwierzchniego. W reformie von Steina samorząd traktowany był jako integralna
część administracji państwowej. Nie był on zaś efektem inicjatywy obywatelskiej i tym samym nie mógł być elementem społeczeństwa obywatelskiego. Prawo do samorządu terytorialnego w steinowskich reformach było interpretowane
jako „pryncypium organizacyjne państwa”7.
Współcześnie samorząd terytorialny rozumiany jest jako upodmiotowiona
(poprzez nadanie jej przez państwo osobowości prawnej) forma korporacji terytorialnej (zrzeszenia terytorialnego), która wykonuje zadania państwowej administracji publicznej (przedmiot samorządu terytorialnego). Z drugiej strony jednostka taka jest uprawniona do reprezentowania interesów społeczności lokalnej
zamieszkującej jej obszar i z tego względu niezbędna jest do jej prawidłowego
funkcjonowania określona prawem samodzielność względem władz szczebla
średniego i centralnego (decentralizacja kompetencji). Dzięki tej samodzielności samorząd terytorialny dysponuje prawem do stanowienia własnych, samorządnych norm prawnych. Jednakże działania normatywne samorządu muszą
4

5
6
7

I. Zachariasz, Nowy model nadburmistrza w centralnych miastach metropolii Republice Federalnej Niemiec, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 7–8, s. 135.
M. Szypliński, dz. cyt., s. 12.
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004, s. 45.
J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2003, s. 147.
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mieścić się w granicach wyznaczonych przez konstytucję państwa oraz stosowne
ustawodawstwo. W związku z tym, rolę strażnika praworządności w samorządach terytorialnych pełnią odpowiednie sądy i organa nadzoru, czuwające, aby
nie doszło do złamania prawa zarówno w łonie samorządu względem państwa,
jak i przekroczenia kompetencji państwa kosztem samorządu. Kluczową kategorią określającą relacje pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a władzami
wyższych szczebli powinna być zasada subsydiarności. Samorząd terytorialny
z tytułu samodzielności prawnej (a więc również określonej prawem samodzielności w sferze gospodarczo-finansowej) ma prawo do dysponowania własnym
majątkiem, majątkiem oraz mieniem komunalnym oraz posiada możliwość prowadzenia przynoszącej dochód działalności gospodarczej. Samorząd terytorialny
jako autonomiczna, upodmiotowiona przez państwo jednostka, obejmująca daną
społeczność lokalną, poprzez instrumenty władzy realizuje zadania administracji
państwowej oraz wolę publiczną większości mieszkańców wspólnoty (zaspakaja jej potrzeby) i w tym zakresie działa w jej interesie i na jej odpowiedzialność.
Samorząd terytorialny stosuje zatem władztwo administracyjne. W związku
z tym, musi on być wyposażony w demokratyczne procedury, gwarantujące
pokojowe przekazywanie władzy. W konsekwencji, niezbędne stało się przeniesienie na łono samorządu terytorialnego klasycznych elementów związanych
władzą polityczną, tj.: procedur demokratycznych, wieloprzymiotnikowych wyborów, praw wyborczych dla społeczności lokalnych, walki wyborczej, partii
politycznych, programów wyborczych, aktorów politycznych, wyodrębnienia
podziału władz i ich zadań itp. Charakterystyczną cechą samorządu terytorialnego we współczesnych państwach jest jego wielopłaszczyznowość, tj. występowanie zarówno na płaszczyźnie lokalnej i sublokalnej, jak i regionalnej8.

Społeczeństwo obywatelskie
Samorząd terytorialny, a w szczególności jego gminny poziom jest specyficzną organizacją społeczności lokalnej, w której mieszkańcy z definicji prawa
składają się na wspólnotę obywatelską. Wspólnota taka posiada prawo do samodzielnego decydowania o wielu sprawach jej dotyczących oraz z racji zajmowanego terytorium, prawo do wypowiadania się o kierunkach rozwoju swojej
lokalnej przestrzeni. Zakładając, że wspólnota społeczności lokalnej wykazuje aktywność w sferze publicznej i politycznej, jest świadoma swoich potrzeb,
posiada zdolność do organizowania się w celu osiągania wyznaczonych sobie
8

K. Kociubiński, Polski samorząd gminny w procesie integracji europejskiej na tle funkcjonowania samorządów innych państw UE, Wrocław 2010, s. 44–45.
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celów, można w stosunku do niej użyć kategorii społeczeństwa obywatelskiego.
Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego staje się szczególnie ważne, gdy uświadomimy sobie genetyczny związek tej idei z pojęciem samorządności.
Genezy społeczeństwa obywatelskiego należy szukać już w starożytnej Grecji. Arystoteles, który jako pierwszy badał istotę społeczeństwa obywatelskiego, oparł się na empirycznych obserwacjach niepowodzenia przeniesienia zasad
demokracji z pojedynczych polis na Ateński Związek Morski i jednocześnie
zastanawiał się nad miejscem polis w imperium Aleksandra Wielkiego. Postawił tezę, iż wszechstronny rozwój społeczny zmierza do tworzenia organizmów
państwowych. Etapem początkowym w tym procesie jest rodzina, następnym
– gmina i wreszcie państwo. Arystoteles przyjął, że ludzie tworzący daną społeczność są z natury istotami społecznymi, racjonalnymi oraz wolnymi w swoim postępowaniu. Naturalną cechą każdego człowieka żyjącego w zbiorowości
jest „świadomość wspólnej korzyści” i w związku z tym ludzie jednoczą się
„dla korzyści, dostarczając jeden drugiemu to, co niezbędne do życia”. W konsekwencji, Arystoteles zaproponował związanie formalnej demokracji – która
według niego jest niedoskonała – z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego9.
Nakreślona przez Arystotelesa idea społeczeństwa obywatelskiego składa się
z zawierających się w sobie grup, z których każda wypełnia specyficzne zadania i dba o własne potrzeby – od najniższych, materialnych, po najwyższe,
duchowe. Takie organizacje życia społecznego jak rodzina czy gmina zaspokajają co prawda potrzeby życia codziennego, ale tylko w ograniczonym stopniu.
Tylko polis – organizacja polityczna najwyższego szczebla jest w stanie dążyć
i osiągać tzw. autarkię, czyli pełną samodzielność i samowystarczalność w zaspokajaniu wszechstronnych potrzeb materialnych, duchowych, jak i związanych z bezpieczeństwem. W konsekwencji, polis, dla wypełniania w zasadzie
wszystkich swoich ważnych funkcji, musi być od wewnątrz wypełnione społeczeństwem obywatelskim. W tak rozumianą demokrację (politea) Arystoteles
wpisał ideę władzy pomocniczej (subsydiarnej)10, która mogła zaistnieć dopiero
wówczas, gdy powstały personalistyczne jej formy i wyraźnie została wyartykułowana zasada zdecentralizowanej władzy subsydiarnej, tj. wspólnoty związków
obywatelskich otrzymały normatywnie zagwarantowaną sferę dla negocjowania
swoich partykularnych interesów11.
19
10

11

M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001, s. 65.
W. Bokajło, Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demokracji,
[w:] W. Bokajło i K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2001, s. 41–42.
W. Bokajło, Federalizm – rozwój idei i niektóre teorie, [w:] W. Bokajło (red.), Federalizm.
Teorie i koncepcje, Wrocław 1998, s. 60.
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W dziejach doktryny nawiązującej do społeczeństwa obywatelskiego odnosili się: w okresie antycznym – Marek Tuliusz Cyceron, a o okresie późniejszym
– Immanuel Kant, Jan Jakub Rousseau oraz Hannah Arendt. Generalnie potwierdzali oni arystotelesowską tezę o rozwoju jednostki ludzkiej pod kątem tworzenia coraz bardziej złożonych organizacji społecznych, które lepiej zaspokajają
potrzeby każdej jednostki z osobna. Dopiero liberałowie zaprezentowali nieco
odmienne podejście do społeczeństwa obywatelskiego. Założyli, iż podstawą
procesu kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego pozostawało przybierające na znaczeniu zjawisko podziału pracy, które doprowadziło do wydzielenia się sfery gospodarczej jako pierwszorzędnej i autonomicznej wobec sfery
polityki. To ekonomia miała być pierwotna wobec społeczeństwa obywatelskiego, a ono z kolei było pierwotne wobec rządu rozumianego tu jako państwo.
W liberalnych koncepcjach społeczeństwa obywatelskiego państwo nie mogło
zarządzać gospodarką ani też regulować stosunków ekonomicznych i własnościowych miedzy obywatelami. Społeczeństwo obywatelskie w tym kontekście
to forma wspólnoty rynkowej, złożonej z indywidualnych właścicieli, których
rozbieżne interesy krzyżują się, determinując całościowy układ społeczno-ekonomiczny w kierunku danego „spontanicznego ładu”. Sama polityka staje
się tu jedynie środkiem działania, a nie celem na rzecz poszerzania sfery dla
realizacji partykularnych interesów prywatnych obywateli12. Nieco odmienne
widzenie kategorii społeczeństwa obywatelskiego prezentował Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. Społeczeństwo obywatelskie według Hegla jednoczyło różnorodne i przeciwstawne elementy: rodzinę, zawody i stowarzyszenia zawodowe
(korporacje), miasta, klasy społeczne jako takie (poza klasą polityczną, kompetentną biurokracją związaną z państwem poprzez ustanowioną racjonalność).
W systemie heglowskim społeczeństwo obywatelskie stanowiło jeden z trzech
elementów systemu społecznego: elementem pierwszym, opartym na podstawach etycznych, była wspólnota narodowa; drugim, odwołującym się do rozumu – państwo (a więc rząd, parlament, opinia publiczna); trzecim zaś właśnie
społeczeństwo obywatelskie, które przedstawił jako sieć współzależności związanych z rynkiem13.
Współczesne pojęcie „społeczeństwo obywatelskie” rozumiane bywa różnie, do tego stopnia, że nie daje się zauważyć żadnego pojedynczego nurtu bez12

13

Taki punkt widzenia odnośnie do społeczeństwa obywatelskiego prezentowali m.in. A. Smith,
D. Ferguson, J. Locke oraz D. Hume. Por. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1996, s. 374.
H. Lefebvre, Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 2005, [online] www.filozofia.uw.edu.pl,
stan z dnia 20.09.2016.
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pośrednio związanego z tą kategorią. Definicje społeczeństwa obywatelskiego
najczęściej łączą elementy akcentowane zarówno w okresie antycznym, jaki
w okresie europejskiego oświecenia. Dla współczesnego ujmowania kategorii
społeczeństwa obywatelskiego często przywoływana bywa definicja Johna Kane,
który podał, iż „w ujęciu najbardziej abstrakcyjnym społeczeństwo obywatelskie można pojmować jako skupisko instytucji, których członkowie uczestniczą
przede wszystkim w kompleksie pozapaństwowej aktywności – wytwórczość
ekonomiczna i kulturalna, życie gospodarstw domowych i spontaniczne stowarzyszenia – i którzy w ten sposób zachowują i przekształcają swoją tożsamość
przez wywieranie wszelkiego rodzaju nacisków i ograniczenie instytucji państwowych”14. Definicję społeczeństwa obywatelskiego uwzględniającej wymiar
lokalnej społeczności przedstawił Philip Schmitter, który przez to pojęcie rozumie układ lub system grup z poziomu mezo, cechujących się samoorganizacją,
które posiadają względną niezależność zarówno od władzy administracyjnej, jak
i prywatnych podmiotów produkcji i reprodukcji, tj. prywatnych firm produkcyjnych i rodzin, oraz które:
a) są zdolne do rozważania i podejmowania zbiorowych działań mających na
celu obronę albo promowanie swych własnych interesów i dążeń, lecz
b) nie starają się zastąpić agend państwowych i prywatnych producentów, czy
też przyjąć na siebie odpowiedzialności zarządzania polis jako całością; które ponadto
c) akceptują obywatelskość jako zasadę działania w ramach ustanowionych reguł porządku prawnego15.
W kontekście tym bardzo ważne stają się wyznaczniki społeczeństwa obywatelskiego, do których należą m.in.: więź obywatelska oraz siła obywatelskiego
zaangażowania. Istotną rolę odgrywają także czynniki związane z kulturą polityczną oraz szeroko rozumianą tradycją16.
W okresie poprzedzającym upadek muru berlińskiego, w programach demokratycznej opozycji reżimów Europy-Wschodniej kategoria społeczeństwa
obywatelskiego rozumiana była jako system, w którym wartością podstawową
14

15

16

W. Misztal, Lokalne społeczeństwo obywatelskie w Polsce, [w:] D. Niczyporuk (red.), Stare
i nowe struktury społeczne w Polsce. Tom V „Terytorialne struktury społeczne”, Lublin 2004,
s. 25–26.
J. Róg, Rola społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju gospodarczym w okresie globalizacji,
[w:] M. Barański i M. Stolarczyk (red.), Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji,
Katowice 2003, s. 399.
Szerzej: Tamże, s. 300–301.
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staje się wolność jednostki oraz jej upodmiotowienie w zakresie kształtowania
własnych warunków życia. W tak skonstruowanej wizji społeczeństwa obywatelskiego kluczowe miejsce zajmuje kwestia jego organizacji pojmowanej
jako układ korporacji o różnym zasięgu, wyposażonych w określone zadania
i kompetencje oraz środki ich realizacji. Tę podstawową formę korporacji stanowi samorząd terytorialny pojmowany jako samorządowa wspólnota obywateli zamieszkująca określone terytorium. Ważnym „wyróżnikiem społeczeństw
obywatelskich w tym kontekście jest to, że jego elementy składowe powiązane
są wzajemnie dzięki wspólnej czy też zbiorowej samoświadomości wspólnego
uczestnictwa w społeczeństwie (…). Obywatelskość staje się zatem swoistym
światopoglądem i dyspozycją społeczeństwa obywatelskiego, wywodzącą się
z uczestnictwa jednostek w jego zbiorowej samoświadomości”17.

Zasada subsydiarności
Kategoria samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego idealnie wkomponowuje się we współczesne rozwiązania oferowane prze liberalne
systemy demokratyczne. W nowoczesnych i rozwiniętych demokracjach można
mówić o silnych korelacjach pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a samorządem terytorialnym (szczególnie na poziomie gminnym) oraz decentralizacją
władzy. W tym kontekście na czołową pozycję wysuwa się zasada pomocniczości – jako podstawowa zasada organizacji ładu politycznego i w dużej mierze
także społecznego.
Analizując definicje zarówno samorządu terytorialnego, jak i społeczeństwa
obywatelskiego, obok takich ich atrybutów jak terytorialność, sfera publiczna
czy zakres autonomii, należy mieć na uwadze również bezwzględną konieczność istnienia państwa konstytucyjnego, opierającego się na rządach prawa
i dopełniającego samorząd terytorialny i społeczeństwo obywatelskie poprzez
gwarantowanie podstawowych praw obywatelskich, tj.: prawa samorządu, własności, wolności i równości wobec prawa etc. Państwo ma stwarzać i gwarantować warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, nie może natomiast
„opiekować” się związkami społeczności obywatelskich18. Państwo nie może
także pójść zbytnio w przeciwną stronę i zupełnie nie poczuwać się do „pomocniczości”. Optymalną formułę władzy wspierającą społeczeństwo obywatelskie
przedstawia tu jedynie koncepcja subsydiarności. Proponuje ona odpowiedź
17

18

P. Buczkowski, „Społeczeństwo obywatelskie” i zasada subsydiarności a samorząd terytorialny w Polsce, [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998, s. 158–159.
Ch. Millon-Delson, Zasada subsydiarności – założenia, historia, problemy współczesne,
[w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998, s. 39–40.
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na podstawowe pytanie o sens, cel i funkcję władzy w najszerszym tego słowa znaczeniu (nie tylko politycznym): począwszy od władzy w rodzinie, aż do
„władzy instancji suwerennej”. Pomocniczość odwołuje się do charakterystycznego dla kultury europejskiej typu władzy związanego z zasadą użyteczności
– korzyści. Chodzi tu o władzę, która jest potrzebna do „usunięcia pewnych
niedostatków, z którymi borykają się w swym dążeniu do pełni rozwoju zarówno wspólnoty, jak i wolne osoby, odpowiedzialne za swój los, lecz nie całkiem
samowystarczalne. Władza nie powinna więc stawiać sobie celów innych niż
cele istot jej podległych. Jest niezbędna jako taka, dlatego że owe istoty nie są
całkiem samowystarczalne. Jej rola jest jednak wtórna – stanowi środek oddany
do wyłącznego użytku tych istot”19.
Subsydiarność wywodzi się od łacińskiego sowa subsydium, czyli pomoc,
wsparcie, i odnosi się do roli władzy politycznej20. Jej korzenie widoczne są już
w filozofii starożytnej i oświeceniu, a także wyrastają z doświadczeń niemieckiego, szwajcarskiego i amerykańskiego federalizmu21. Współczesne rozumienie subsydiarności wyprowadza się jednak ze społecznej nauki Kościoła katolickiego. Zasada pomocniczości ma tu swoje źródło i podstawę etyczno-społeczną
w osobie ludzkiej, która uzyskuje naczelną podmiotowość w życiu politycznym,
gospodarczym i społecznym. Współczesny kształt zasadzie pomocniczości
w katolickiej myśli społecznej został nadany w XIX i XX wieku przez encykliki papieskie Reum Novarum z 1891 roku i Quadragesimo Anno z 1931 roku.
Szczególnie istotna była ta druga. Papież Pius XI w Encyklice Quadragesimo
Anno przyznawał, że „dziś z powodu zmiany warunków tylko potężne organizacje mogą sprostać pewnym zadaniom, które dawniej spełniały małe wspólnoty”.
Po czym jednak jasno stwierdza, iż „mimo to nienaruszalnym i niezmiennym
pozostaje to nader ważne prawo filozofii społecznej; „jak nie wolno jednostkom wydzierać i na społeczeństwo przenosić tego, co mogą wykonać z własnej
inicjatywy i własnymi siłami, podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną
i zakłóceniem porządku jest zabierać mniejszym i niższym społecznościom te
zadania, które mogą spełnić, i przekazywać je społecznościom większym i wyższym. Wszelka bowiem działalność społeczności mocą swojej natury winna
wspomagać człony społecznego organizmu, nigdy zaś ich nie niszczyć ani nie
wchłaniać”22. Subsydiarność bywa określana mianem „złotej zasady”, gdyż daje
19
20
21
22

Ch. Millon-Delson, Zasada pomocniczości, Kraków 1995, s. 13.
Ch. Millon-Delson, Zasada subsydiarności…, dz. cyt., s. 29.
Tamże, s. 32 i nast.

Quadragesimo Anno – encyklika Papieża Piusa XI o odnowieniu ustroju społecznego
i o udoskonaleniu go według normy prawa Ewangelii.
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się włączać do filozofii polityki, nauk prawnych, politologii. Może wyznaczać
kierunek przemian ustrojowych lub obszar kompetencji organu władzy, może
też służyć jako tarcza ochronna przed ingerencją władzy. W idei państwa subsydiarnego zasada pomocniczości staje się kręgosłupem całej sfery publicznej.
Jej zasadnicze przesłanie pozostaje jednak bez zmian – władza powinna być jak
najbliżej obywatela, służąc jego rozwojowi i wspomagając go w tym23.
Wraz z zapoczątkowaniem procesów integracji europejskiej – kiedy pojawił
się problem określenia relacji pomiędzy społeczeństwem a władzą we wspólnocie paneuropejskiej, w której funkcjonują różne szczeble władzy, od lokalnego, poprzez narodowy aż do szczebla transnarodowego – subsydiarność zyskała
nowy wymiar24. Subsydiarność została wpisana w strukturę systemów konstytucyjnych państw demokratycznych jako naczelna zasada decentralizacji. Została także wdrożona do ustawodawstwa europejskiego, co z kolei automatycznie
przeniosło jej zasięg w sferę umów międzynarodowych. Cechy jej, takie jak
ogromna elastyczność, pojemność i uniwersalizm sprawiają, iż subsydiarność
można stosować w zasadzie na wszystkich płaszczyznach życia publicznego25.
Zasada pomocniczości w działaniu państwowej administracji publicznej
oparta jest na założeniu, że interwencja wyższej jednostki władzy publicznej jest
zasadna, gdy niżej usytuowane jednostki nie mogą skutecznie rozwiązać danego
zakresu problemów i gdy państwo centralne, federacja czy struktury ponadnarodowe potrafią zrobić to lepiej i, co ważne – taniej. Celowe jest też, aby nie
robiły tego bezpośrednio, ale pośrednio – z wykorzystaniem lokalnej inicjatywy,
np. przez wsparcie finansowe26. Zasada subsydiarności nadaje zatem szczególny sens fundamentalnej zasadzie budowy struktur nowoczesnej administracji
– zasadzie decentralizacji władzy. Stanowi tym samym podstawową gwarancję
samodzielności jednostek samorządu terytorialnego27. Należy jednak podkreślić,
iż samorząd terytorialny nie zastąpi państwa i jego funkcji. Jest on wobec państwa
wtórny, jednak współcześnie powinien być postrzegany jako partner w wypełnia23

24

25

26

27

T. Raburski, Zasada pomocniczości i samorząd terytorialny – między demokracją a zarządzaniem, [w:] T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red. nauk.), Demokracja – samorządność
– prawo, Poznań 2007, s. 65.
A. Zielińska-Głębocka, Zasada subsydiarności a samorządność terytorialna w Unii Europejskiej, [w:] Rola samorządności lokalnej w integracji europejskie (materiały konferencyjne),
Polkowice 1998, s. 1.
M. Radwan-Röhrenschef, Zasada subsydiarności w polityce regionalnej Wspólnoty Europejskiej, [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998, s. 201.
Z. Matusewicz, Lokalny wymiar integracji europejskiej, [w:] M. Barański i M. Stolarczyk
(red.), Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, Katowice 2003, s. 365.
T. Rabska, Administracja publiczna w świetle integracji z Unią Europejską, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 3, s. 5.
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niu podstawowej funkcji państwa, tj. służenia obywatelom. W tym kontekście zasada pomocniczości stwarza niewyczerpane możliwości.
Wielostopniowość ustroju terytorialnego współczesnych państw powoduje,
że problemem jest praktyczne przełożenie zasady subsydiarności na wzajemne
relacje pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz publicznych (rząd centralny – podmioty państwa federalnego – regiony – prowincje – gminy, jak również
jednostki podziału zdekoncentrowanej administracji państwowej). Z tego też
względu uważa się, że zasada subsydiarności powinna być uzupełniana zasadą
komplementarności. Oznacza ona, że wszystkie szczeble władz publicznych powinny się wzajemnie uzupełniać i wspierać w wypełnianiu zadań publicznych
dla dobra ogólnego. Nazywa się to kooperatywnym podejściem do wzajemnej
współpracy wszystkich szczebli i rodzajów władzy publicznej28.

Podsumowanie
Współcześnie funkcjonujący samorząd terytorialny to bardzo złożona struktura, a jego rozwój jest procesem ciągłym i w związku z tym nie można mówić
o jakimś końcowym, ostatecznym i jedynie słusznym modelu czy definicji. Jednak jego kształt ustrojowy, uprawnienia, formy organizacji i metody działania
są ściśle powiązane ze społeczeństwem obywatelskim i subsydiarnością. Samorząd terytorialny i społeczeństwo obywatelskie, obok zasady subsydiarności należą do fundamentów, które legły u podstaw organizacji politycznej i społecznej
krajów Unii Europejskiej. Zasada subsydiarności, społeczeństwo obywatelskie
i samorząd terytorialny tworzą fundamenty podstawowych dokumentów prawa
międzynarodowego dotyczących samorządności lokalnej i regionalnej, w tym
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Możemy ją odnaleźć także w konstytucji RP29.
Specyfika społeczeństwa obywatelskiego w całościowych rozwiązaniach europejskich nie tylko dostatecznie dobrze gwarantuje wolność jednostki, ale również zakłada aktywność obywateli w interesie ogółu. Społeczeństwo obywatelskie wyraża się w tym, że poza dobrem indywidualnym istnieje dobro wspólne,
poza jednostką istnieją grupy społeczne, a poza działaniem prywatnym – działanie wspólne oparte na solidarności. Aktywność obywateli nabiera zatem różnych
wymiarów: indywidualnego, społecznego, politycznego oraz przejawia się nie
tylko w podejmowaniu decyzji w sowich osobistych i rodzinnych sprawach, lecz
28
29

Z. Matusewicz, dz. cyt., s. 366.
J. Stępień, Miejsce samorządu we współczesnym państwie, [w:] J. Korczak (red.), Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polskiej, Materiały z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego
w III Rzeczpospolitej Polskiej – Wrocław, 7–8 marca 2005 r., Wrocław 2005, s. 147.
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również w uczestnictwie w sprawowaniu władzy w ramach grupy społecznej
lub politycznej. Natomiast w wymiarze europejskim oznacza to, że obok dobra indywidualnego i różnie ujmowanego dobra narodowego, istnieje też dobro
wspólnotowe i wspólne wartości, na rzecz których społeczeństwa europejskie
aktywnie działają. Oznacza także, iż władza powinna znajdować się „bliżej obywatela”, tak, aby mógł on korzystać z prawa aktywności30.
W świetle powyższych rozważań można wyprowadzić następujący wniosek: pomiędzy samorządem terytorialnym, społeczeństwem obywatelskim
i subsydiarnością istnieją wyraźne powiązania i zależności. Zasada subsydiarności odniesiona do samorządu terytorialnego oznacza, iż wspólnotom terytorialnym przekazane powinny być te wszystkie zadania, które mogą one – dla
pożytku i z przyzwolenia społeczeństwa obywatelskiego – samodzielnie wykonywać31. Społeczeństwo obywatelskie i samorząd terytorialny w połączeniu z subsydiarnością przybliżają obywateli do procesu decyzyjnego, angażując ich do aktywniejszego udziału w systemie rządów demokratycznych na
wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego i nie tylko. Subsydiarność
zaczyna się na poziomie pojedynczego człowieka, przechodzi poprzez szczebel lokalny, regionalny, krajowy – aż do szczebla wspólnot, a kończy się „tam,
gdzie w grę zaczynają wchodzić wartości wspólne dla szerokiej społeczności
europejskiej”32.

Streszczenie
Samorząd terytorialny – społeczeństwo obywatelskie
– zasada subsydiarności. Wzajemne implikacje
Samorząd terytorialny, a w szczególności jego gminny poziom, jest specyficzną
organizacją społeczności lokalnej, w której mieszkańcy z definicji prawa składają się
na wspólnotę obywatelską. Wspólnota taka posiada prawo do samodzielnego decydowania o wielu sprawach jej dotyczących oraz z racji zajmowanego terytorium, prawo
do wypowiadania się o kierunkach rozwoju swojej lokalnej przestrzeni. Autor omawia
zagadnienia związane z pojęciami samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego oraz subsydiarności i wskazuje na ich powiązanie.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, społeczeństwo obywatelskie.

30
31
32

A. Zielińska-Głębocka, dz. cyt., s. 3.
P. Buczkowski, dz. cyt., s. 160.
H. Klebes, Zasada subsydiarności w pracach Rady Europy i jej relacjach z Unia Europejską,
[w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998, s. 60.
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Summary
Territorial government – civic society – the rule of subsidiarity.
Reciprocal implications
Territorial government, especially at the level of commune, is a specific organisation
of local society in which inhabitants according to the law make up a civic community.
This community has the right to independently decide about many issues concerning it
and, by virtue of the occupied territory, also has the right to a say in the direction of the
development of their local area. The author discusses issues connected with the concepts
of territorial government, civic society and subsidiarity, and indicates the links between
them.
Keywords: territorial government, civic society.

Bibliografia

11. Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1996.
12. Bokajło W., Federalizm – rozwój idei i niektóre teorie, [w:] W. Bokajło (red.),
Federalizm. Teorie i koncepcje, Wrocław 1998.
13. Bokajło W., Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii
demokracji, [w:] W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie,
Wrocław 2001.
14. Buczkowski P., „Społeczeństwo obywatelskie” i zasada subsydiarności a samorząd terytorialny w Polsce, [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998.
15. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa
2004.
16. Klebes H., Zasada subsydiarności w pracach Rady Europy i jej relacjach z Unia
Europejską, [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998.
17. Kociubiński K., Polski samorząd gminny w procesie integracji europejskiej na
tle funkcjonowania samorządów innych państw UE, Wrocław 2010.
18. Korczak J., W Niemczech, [w:] Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy zachodniej, Wrocław 1999.
19. Lefebvre H., Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 2005; [online] www.filozofia.uw.edu.pl, stan z dnia 20.09.2016.
10. Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.
11. Matusewicz Z., Lokalny wymiar integracji europejskiej, [w:] M. Barański
i M. Stolarczyk (red.), Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji,
Katowice 2003.
12. Millon-Delson Ch., Zasada pomocniczości, Kraków 1995.

49

Księga Społeczności.indb 49

2017-11-09 15:19:49

KRZYSZTOF KOCIUBIŃSKI
13. Millon-Delson Ch., Zasada subsydiarności – założenia, historia, problemy
współczesne, [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998.
14. Misztal W., Lokalne społeczeństwo obywatelskie w Polsce, [w:] D. Niczyporuk
(red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. Tom V „Terytorialne struktury społeczne”, Lublin 2004.
15. Quadragesimo Anno – encyklika Papieża Piusa XI o odnowieniu ustroju społecznego i o udoskonaleniu go według normy prawa Ewangelii.
16. Rabska T., Administracja publiczna w świetle integracji z Unia Europejską,
„Samorząd Terytorialny” 2003, nr 3.
17. Raburski T., Zasada pomocniczości i samorząd terytorialny – między demokracją a zarządzaniem, [w:] T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red. nauk.),
Demokracja – samorządność – prawo, Poznań 2007.
18. Radwan-Röhrenschef M., Zasada subsydiarności w polityce regionalnej Wspólnoty Europejskiej, [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998.
19. Róg J., Rola społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju gospodarczym w okresie globalizacji, [w:] M. Barański, M. Stolarczyk (red.), Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, Katowice 2003.
20. Stępień J., Miejsce samorządu we współczesnym państwie, [w:] J. Korczak
(red.), Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polskiej, Materiały z okazji
15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej Polskiej – Wrocław,
7–8 marca 2005 r., Wrocław 2005.
21. Szypliński M., Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Toruń 2004.
22. Von Saldern A., Rückblicke. Zur Geschichte der kommunalen Selbstverwaltung
in Deutschland, [w:] H. Wollmann, R. Roth (red.), Kommunalpolitik. Politisches Handel in den Gemeinden, Bonn 1998.
23. Wojnicki J., Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2003.
24. Zachariasz I., Nowy model nadburmistrza w centralnych miastach metropolii
Republice Federalnej Niemiec, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 7–8.
25. Zielińska-Głębocka A., Zasada subsydiarności a samorządność terytorialna
w Unii Europejskiej, [w:] Rola samorządności lokalnej w integracji europejskie
(materiały konferencyjne), Polkowice 1998.

50

Księga Społeczności.indb 50

2017-11-09 15:19:49

JERZY TUTAJ
Politechnika Wrocławska

„Społeczności Lokalne.
Studia Interdyscyplinarne”
2017 (1), s. 51–58

Strategia Polski Zachodniej

W pięciu regionach Polski Zachodniej, a więc na Opolszczyźnie, Dolnym
Śląsku, w województwach: lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim
zamieszkuje obecnie ponad 10 mln osób. Jest to 26,2% ludności Polski. Obszar
Polski Zachodniej obejmuje 30,7% powierzchni kraju1. Po II wojnie światowej
obszar tychże regionów, z wyjątkiem Wielkopolski, został zamieszkany przez
Polaków, którzy przyjeżdżali tam, wyrzucani z kresów wschodnich II RP i przemieszczający się z centralnej części kraju. Mieszkańcy województw zachodnich
przebyli długą drogę, zanim poczuli się na tych obszarach jak u siebie. Dopiero
od dekady w pamiętnikach, dziennikach, autobiografiach możemy dostrzec takie sformułowania jak: „moja ulica”, „moje miasto”, „nasze góry”2. Wcześniej
ojczyzna prywatna nie była wiązana z tymi terenami. Przezwyciężenie obcości,
bycia nie u siebie to ogromnie ważne procesy w tworzeniu się tożsamości lokalnej i regionalnej. Bez własnej tożsamości trudno nawiązywać autentyczną
współpracę, a wcześniej – być w pełni gospodarzem. Pojawiające się w ostatnich latach w regionach Zachodniej Polski przykłady wielorakiej współpracy na
płaszczyźnie lokalnej, między społecznościami, instytucjami lokalnymi, regionalnej i międzyregionalnej nie byłyby możliwe, gdyby nie kształtująca się tożsamość, przywiązanie do tych ziem, a także proces tworzenia się społeczeństwa
obywatelskiego.

1

2

O. Małyszko, Bezpieczeństwo energetyczne Polski Zachodniej, Wydawnictwo Uczelniane,
Szczecin 2011.
A. Tutaj, J. Tutaj, Aus den Kresy nach Schlesien. Die Integraytion der polnischen Vertriebenen,
[w:] Soziale Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa, Berlin 2006, s. 33.
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Potencjał makroregionu
Regiony Polski Zachodniej to pomostowy obszar między Polską a Unią Europejską, Europą Zachodnią, to obszar bezpośrednio graniczący z Niemcami – od
zachodu i Republiką Czeską – od południa. Filarem łączącym pięć województw
jest, oprócz transgranicznego położenia, rzeka Odra oraz wola współpracy ponadregionalnej wyrażana przez zarządy województw, czyli organy wykonawcze
samorządów województwa. Podstawą inicjatywy Polska Zachodnia jest porozumienie zawarte w dniu 26 sierpnia 2010 roku w Szczecinie pomiędzy pięcioma
województwami, którego treścią było m.in.: podjęcie prac nad strategią Polski
Zachodniej, a także nad priorytetowymi obszarami wsparcia: komunikacją, społeczeństwem informacyjnym, nauką i jej współpracą z gospodarką, bezpieczeństwem energetycznym, zasobami wodnymi i ochroną przeciwpowodziową, planowaniem przestrzennym i rozwojem miast3. W lutym 2011 roku przygotowano
raport metodyczny dotyczący identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych
Polski Zachodniej4 a w listopadzie tego samego roku przekazano województwom Diagnozę Strategiczną Polski Zachodniej. W kolejnym roku przygotowano Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.
Polska Zachodnia nie jest obszarem jednorodnym. Występują wewnętrzne
zróżnicowania, i tak np.: Dolny Śląsk i Wielkopolska to jedne z najsilniejszych
regionów w kraju, oba wyraźnie przekraczają średnią krajową PKB per capita,
natomiast województwa lubuskie i opolskie zajmują w rankingu 10. i 11. pozycję na 16 województw (zachodniopomorskie – 7. miejsce)5. Wszystkie województwa znajdują się w orbicie wpływów silnego bieguna wzrostu, jakim jest
metropolia berlińska, mniejszy wpływ wywiera Praga i Kopenhaga. Z większości stolic regionów Polski Zachodniej jest bliżej i szybciej można się dostać
do stolicy Niemiec i Czech niż do Warszawy. Polska Zachodnia jest regionem
o wysokiej atrakcyjności dla inwestorów. Na jej terenie funkcjonuje 39% spółek
z udziałem zagranicznym zarejestrowanych w kraju. Do najważniejszych zasobów tego obszaru należą: miedź, srebro, węgiel brunatny, gaz ziemny i ropa
naftowa, kamień – bazalt, granit, a także walory turystyczne, jakim cechują się
Sudety i Bałtyk. Makroregion jest ważny dla kraju ze względu na takie sektory
gospodarki jak: rolnictwo, przemysł wydobywczy, energetyka i produkcja energii, przemysł przetwórczy oraz rozwinięte usługi. Potencjał badawczo-rozwojo3

4

5

W. Dziemianowicz, J. Szlachta, Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, Geoprofit,
Warszawa 2011.
W. Dziemianowicz, J. Szlachta, Raport metodyczny dotyczący identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej – Polska Zachodnia 2020, Geoprofit, Warszawa 2011.
Tamże, s. 23.
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wy skoncentrowany jest we Wrocławiu i Poznaniu6. Polska Zachodnia jest regionem o wysokiej przedsiębiorczości – liczba zarejestrowanych tu przedsiębiorstw
jest zdecydowanie wyższa niż w pozostałych częściach kraju – 143%.

Dlaczego Polska Zachodnia?
Przesłanki o podjęciu współpracy w ramach Polski Zachodniej w moim przekonaniu można sprowadzić do następujących czynników:
Wypracowanie wspólnej płaszczyzny oddziaływania do wewnątrz – w relacjach z rządem i najbliższymi regionami, a także na zewnątrz – z Unią Europejską, Niemcami i Czechami, a także Brandenburgią z Berlinem.
Najbliższe sąsiedztwo na poziomie krajowym generuje coraz słabsze impulsy
rozwojowe, dlatego wspólne projekty wiążące regiony z zachodnim i południowym sąsiadem są niezbędnym działaniem prorozwojowym, co zarządy regionów zachodniej Polski dostrzegły i co stało się podstawą wzajemnej wymiany
spostrzeżeń.
Tworzenie wspólnych makroregionalnych projektów służących kilku regionom i finansowanych z różnych źródeł.
Wzajemne stymulowanie i aktywizowanie do odważnych, konsekwentnych
i efektywnych działań na rzecz społeczeństwa żyjącego w dorzeczu Odry pomiędzy Sudetami i Bałtykiem.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej
Przyjęta przez Radę Ministrów w kwietniu 2014 roku Strategia Rozwoju
Polski Zachodniej zakłada, że głównym kierunkiem rozwoju makroregionu jest
zwiększenie jego konkurencyjności w wymiarze europejskim, dzięki efektywnemu wykorzystaniu jego potencjałów. Wizja makroregionu zawiera się w haśle: „Polska Zachodnia – region dorzecza Odry – współpracujący, kreatywny,
atrakcyjny, mobilizujący, otwarty”.
Celami Strategii są:
1. Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu, poprzez wzmocnienie
wewnętrznych powiązań pomiędzy głównymi miastami Polski Zachodniej,
zwiększenie dostępności transportowej makroregionu z Berlinem, Dreznem,
Pragą i Wiedniem, a także Katowicami, Warszawą i Gdańskiem, modernizację odrzańskiej drogi wodnej.
2. Budowa oferty gospodarczej, poprzez: wspieranie nowoczesnych rozwiązań
w wiodących branżach gospodarczych makroregionu, rozwój i profesjonali6

Tamże, s. 24.
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zację działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, tworzenie zachęt
do inwestowania, tworzenie i rozwój ponadregionalnych produktów turystycznych.
3. Wzmacnianie potencjału naukowo-badawczego, poprzez budowanie oferty
edukacyjnej na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy7.
Głównym źródłem finansowania będą środki unijne, zaprogramowane przede
wszystkim w krajowych i regionalnych programach operacyjnych (PO). W krajowych PO zostaną przewidziane preferencje dla wyboru projektów o charakterze ponadregionalnym. Za pomocą Strategii Polska Zachodnia zakotwiczyła
swoje makroregionalne priorytety w centralnym systemie wsparcia. Długi proces
prac nad dokumentem, prowadzonych przez województwa i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, przynosi obecnie owoce, m.in. w postaci ośmiu projektów
kluczowych, które zostaną zrealizowane jako w pierwszej kolejności. Należą
do nich przedsięwzięcia infrastrukturalne (rozbudowa Odrzańskiej Drogi Wodnej, poszczególnych odcinków linii kolejowych i dróg ekspresowych), rozwój
ponadregionalnych specjalistycznych centrów medycznych, inwestycje w sieci
energetyczne oraz współpraca ośrodków akademickich i instytutów badawczych
z podmiotami gospodarczymi.
Dokument nawiązuje do współpracy ze wschodnioniemieckim sąsiadem.
Bliskość Niemiec, silnego partnera gospodarczego o wysokim stopniu innowacyjności, traktowana jest jako ważny potencjał Polski Zachodniej. Postuluje się
pogłębienie międzynarodowej kooperacji gospodarczej oraz naukowo-badawczej makroregionu m.in. poprzez intensyfikację współpracy transgranicznej.
Strategia mogłaby więc stanowić podstawę dla dialogu w ramach PartnerstwaOdra na temat wspólnych celów, ale także różnych priorytetów.
Dokument zawiera praktyczne dane, mapy i analizy SWOT, które oferują bazę porównawczą dla analogicznych zbiorów danych wschodnioniemieckich krajów związkowych. Zapewne wszyscy chętnie poznalibyśmy wyniki
zawierające podobieństwa i różnice, zwłaszcza że dopiero takie porównanie
potencjałów kooperacyjnych uwidoczni słabe i mocne strony całego obszaru Partnerstwa-Odra. Analiza porównawcza z perspektywy gospodarki, planowania przestrzennego, transportu oraz polityki edukacyjnej pozwoliłaby na
sformułowanie wniosków ważnych dla wspólnego budowania przyszłości naszych sąsiednich makroregionów. Kraj związkowy Berlin obserwuje z dużym
zainteresowaniem zmiany w Polsce Zachodniej, których celem jest stworzenie
7

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej, Warszawa 2014.
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innowacyjnego i konkurencyjnego regionu. Z tego powodu Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych w marcu wzięła udział
w konsultacjach społecznych projektu Strategii. Zgłoszona przez Berlin uwaga
dotycząca turystyki została uwzględniona przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju. Dzięki temu projekt „Współpraca turystyczna w ramach Partnerstwa-Odra” został wymieniony w Strategii jako pozytywny przykład działań
ponadregionalnych i transgranicznych w obszarze turystyki. Ważnym elementem w podejmowaniu jakiejkolwiek współpracy i podjętych wspólnie działań
jest system ewaluacji, system monitoringu realizacji podjętych zamierzeń.
System ewaluacji Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oparty jest na przeprowadzeniu monitoringu o charakterze horyzontalnym przez ministerstwo,
a ewaluacji punktowych przez zarządy województwa.

Wspólne działania i projekty
W 2013 i 2014 roku zarządy województw Polski Zachodniej podjęły próbę
stworzenia w ramach programów europejskiej polityki spójności osobnego programu operacyjnego dla Polski Zachodniej wzorem Programu Operacyjnego dla
Polski Wschodniej. Niestety polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jak
również Komisja Europejska nie wyraziły na niego zgody ze względu na fakt,
iż ten makroregion jest najbogatszą częścią Polski, a polityka spójności skierowana jest na wyrównywanie poziomu życia w Unii Europejskiej oraz dlatego,
że wartość PKP tego makroregionu już w połowie obecnego okresu programowania przekroczy 75% PKB średniej unijnej. Innym przykładem było wspólne
działanie – tym razem zakończone sukcesem, odnoszące się do jednorodnego
stanowiska w sprawie kluczowych projektów makroregionu, które poszczególne
regiony prezentowały podczas negocjacji z rządem na temat kontraktów terytorialnych. Od kilku lat ministerstwo uzgadnia z samorządami najważniejsze projekty inwestycyjne, a także wspólnie przyporządkowywane są źródła finansowania. Oczywiście w praktyce stanowisko rządu jest nadrzędne. Jednak w celu
uzyskania porozumienia z władzami w Warszawie wszystkie województwa
uzgodniły projekty międzyregionalne, jako spójne i silne stanowisko, uzyskując
w ostatnich dwóch latach sukces w postaci zapisów w kontrakcie dla siebie najważniejszych projektów. W 2014 roku zarządy województw Polski Zachodniej
uzgodniły listę pierwszych ośmiu projektów kluczowych i podpisali list intencyjny skierowany do Minister Infrastruktury i Rozwoju. Były to:
1. Odrzańska Droga Wodna – modernizacja docelowo do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, a w pierwszej kolejności przywrócenie minimum
III klasy żeglowności dla potrzeb transportu, ochrony przeciwpowodziowej
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

i turystyki wodnej. Rozwój transportu wodnego towarowego z wykorzystaniem i rozbudową śródlądowych portów rzecznych.
Modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC-ROUTE 65 – modernizacja
linii kolejowej C-E 59 („Odrzanka”) relacji Szczecin–Kostrzyn–Zielona
Góra–Wrocław–Międzylesie, w tym przywrócenie dopuszczalnej prędkości
technicznej minimum 120 km/h; oraz modernizacja linii kolejowej E 59 relacji Świnoujście (z odgałęzieniem na Szczecin)–Poznań–Wrocław i E 30
Wrocław–Opole–Kędzierzyn Koźle, w tym perspektywiczne wprowadzenie
dopuszczalnej prędkości technicznej 160–200 km/h.
Dokończenie budowy drogi S 3 w ciągu CETC-ROUTE 65, w tym: budowa
drugiej jezdni obwodnic Gorzowa i Międzyrzecza i odcinka Sulechów–Nowa
Sól, budowa odcinka Nowa Sól–Legnica, rozpoczęcie budowy odcinka Legnica–Lubawka oraz dokończenie budowy odcinków Świnoujście–Szczecin.
Dokończenie budowy drogi S 5 na odcinku Wrocław–Poznań–Bydgoszcz.
Budowa drogi ekspresowej S 11 – przebudowa drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg–Tarnowskie Góry, aby uzyskać parametry drogi ekspresowej.
Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – budowa lub rozbudowa i wyposażenie centrów onkologii w miastach wojewódzkich Polski Zachodniej. W Lubuskiem projekt zakłada budowę Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wielkopolskim (docelowo jako części Gorzowskiego Centrum Onkologii) oraz rozbudowę Lubuskiego Ośrodka Onkologii w Zielonej Górze.
Sieci energetyczne Polski Zachodniej – budowa m.in. linii przesyłowych
400 kV relacji: Dobrzeń–Pasikurowice–Wrocław–Świebodzice–Mikołowa;
Eisenhuttenstadt–Gubin–Zielona Góra–Polkowice–Czarna; Baczyna–Krajnik; Piła Krzewina–Żydowo–Dunowo.
Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej
w celu komercjalizacji wiedzy – projekt ma na celu stworzenie efektywnych
i trwałych ram współpracy pomiędzy partnerami naukowymi i gospodarczymi Polski Zachodniej, dzięki którym będą realizowane wspólne projekty
na rzecz gospodarki8.

Podsumowanie
Podjęcie współpracy pomiędzy regionami i utworzenie silnego makroregionu Polska Zachodnia to z pewnością pozytywny przykład partnerskiego
porozumienia, zapewniającego równość wszystkich stron. W systemie wdra8

Porozumienie z 2014 roku przekazane przez zarządy województw Polski Zachodniej minister
rozwoju regionalnego Elżbiecie Bieńkowkiej.
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żania Strategii Rozwoju Polski Zachodniej uwzględniono zasady: partnerstwa
i współpracy, koordynacji, wieloszczeblowego zarządzania rozwojem Polski
Zachodniej, podejmowania decyzji w oparciu o dowody, co zapewnia transparentne i podmiotowe procesy decyzyjne w ramach porozumienia. System
koordynacji Polski Zachodniej oparty jest na współpracy rządu, Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, podkomitetu ds. rozwoju regionalnego
i wymiaru terytorialnego przy Komitecie ds. Umowy Partnerstwa, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, zarządów województw Polski Zachodniej,
partnerów działających na rzecz realizacji projektów i przedsięwzięć Polski
Zachodniej. To decyduje o jednej polityce trzech szczebli: centralnego, regionalnego i lokalnego w tworzeniu i realizacji przedsięwzięć, co sprzyja efektywności w wydawaniu publicznych środków.

Streszczenie
Strategia Polski Zachodniej
Zgodnie ze światowymi zjawiskami globalizacji i integracji, a także procesami, według których coraz więcej podmiotów terytorialnych zaczyna łączyć się, tworząc megapodmioty, obserwujemy podobne zjawiska i procesy w Polsce, czego przykładem jest
powstanie makroregionów: Polski Wschodniej i Polski Zachodniej. W artykule przedstawiam przyczyny powstania makroregionu Polska Zachodnia, który w 2010 roku
powołały do życia samorządy województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zwracam uwagę na to, kto zamieszkuje ten
obszar, jaki jest jego potencjał, a także na szczególne położenie makroregionu, które stało się filarem jego budowania – w oparciu o Odrę, transgraniczność, silne oddziaływanie
jednego z największych biegunów wzrostu w Europie, jakim jest obszar metropolitarny
Berlina. W artykule w zarysie charakteryzuję podstawowe dokumenty, które planują
rozwój Polski Zachodniej, a także najważniejsze działania, które podjęto w ostatnich
latach.
Słowa kluczowe: Polska Zachodnia, współpraca, makroregion, rozwój regionalny, potencjał, strategia rozwoju.

Summary
The Strategy of Western Poland
According to the world phenomena of globalization and integration, as well as
processes according to which more and more territorial entities are starting to merge
forming mega-subjects, we are observing similar occurrences and processes in Poland,
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which the coming into existence of the macro-regions of Eastern Poland and Western Poland
is an example of. In the article I present the causes of the uprising of the macro-region
Western Poland, which in 2010 launched the self-government bodies of the following
provinces: Lower Silesia, Opole Voivodship, Lubuskie Voivodship, Greater Poland and
Western Pomerania. I pay attention to who is inhabiting this area, what its potential is,
as well as especially the macro-region which became a pillar of its formation – leaning
against the Oder, cross-border-ness, the strong influence of one of the greatest areas in
Europe which contains the metropolis of Berlin. In the outline there are characteristics of
basic documents which describe the development of Western Poland, as well as the most
important actions which were undertaken in the final years of planning.
Keywords: West Poland, cooperation, macro-region, regional development, potential,
development strategy.

Bibliografia

11. Dutkowski M., Wykorzystanie potencjału gospodarczego-naukowego dla rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej, Szczecin 2011.
12. Dziemianowicz W., Szlachta J., Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej, Geoprofit, Warszawa 2011.
13. Dziemianowicz W., Szlachta J., Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej,
Geoprofit, Warszawa 2011.
14. Komornicki T., Dostępność transportowa Polski Zachodniej, Opole 2011.
15. Kozak M, Turystyka i dziedzictwo kulturowe Polski Zachodniej, Warszawa 2011.
16. Kryńska E., Arendt Ł., Rynek pracy i kierunki wzrostu aktywności zawodowej ludności na obszarze zachodnich województw Polski, Łódź 2011.
17. Kudłacz T., Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej, Zielona Góra 2011.
18. Małyszko O., Bezpieczeństwo energetyczne Polski Zachodniej, Szczecin 2011.
19. Paradysz J., Sztaudynger J.J., Prognoza podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych dla Polski Zachodniej do 2020 r., Poznań 2011.
10. Rynio D., Tworzenie wspólnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Polski Zachodniej, [w:] „Barometr Regionalny”, t. 12, nr 2, s. 141–148.
11. Sartorius W., Społeczeństwo informacyjne w Polsce Zachodniej jako ważny element
wykorzystania potencjałów rozwojowych, Warszawa 2011.
12. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej, Warszawa 2014.
13. Struś M., Obszary wiejskie Polski Zachodniej w warunkach dynamizacji zmian
strukturalnych, Wrocław 2011.

58

Księga Społeczności.indb 58

2017-11-09 15:19:50

TADEUSZ KIERZYK
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

„Społeczności Lokalne.
Studia Interdyscyplinarne”
2017 (1), s. 59–84

Zasadność funkcjonowania powiatów
w obecnym kształcie

Wstęp
Artykuł zawiera rozważania nad zasadnością funkcjonowania powiatów w ich
obecnym kształcie. Autor zastanawia się, czy powiaty winny mieć zmieniony
zakres kompetencji, czy też powinny ulec likwidacji jako zbędne i kosztowne
ogniwo administracji samorządowej. Pogłębiająca się informatyzacja działalności administracji wymusza i będzie wymuszać w przyszłości zmiany w zakresie obsługi ludności. W coraz większym zakresie mieszkańcy będą korzystać
z e-administracji, która w pewnej perspektywie będzie powodować zmiany
organizacyjne i kadrowe. Autor dostrzega te problemy i już dziś wskazuje na
potrzebę szerokiej, dogłębnej dyskusji o zasadności utrzymywania powiatów.
Włączając się bądź inicjując taką dyskusję, Autor opowiada się za likwidacją
powiatów w ich obecnym kształcie. Artykuł nie zawiera kompleksowej analizy,
lecz jedynie analizę wybranych zagadnień.

Powiaty w okresie międzywojennym
Po odzyskaniu niepodległości Polska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji
pod względem organizacyjno-prawnym w zakresie zarówno przyjęcia jednolitej
struktury podziału terytorialnego, jak i budowy całego aparatu administracyjnego. Z konieczności przyjęto strukturę podziału administracyjnego obowiązującą
na ziemiach okupowanych, jednocześnie prowadzono bardzo ożywioną dyskusję na temat idei samorządności, idei samorządu terytorialnego i jego miejsca
w systemie organów państwa. Poza politykami różnych opcji w dyskusję bardzo
mocno włączyło się środowisko naukowe. ,,Spośród uczonych z ówczesnych
środowisk akademickich, decydujący wkład w rozwój problematyki samorządowej mieli m.in. Jerzy Panejko, Tadeusz Bigo, Henryk Dembiński, Aleksander
59

Księga Społeczności.indb 59

2017-11-09 15:19:50

TADEUSZ KIERZYK
Kroński, Maurycy Jaroszyński. Koncepcje, jakie prezentowali, stanowiły doskonałą ilustrację dla toczonej w owym czasie dyskusji na temat instytucji samorządu terytorialnego. Istotę tej dyskusji można sprowadzić do przeciwstawienia
stanowisk w doktrynie samorządowej II RP, w ramach której ścierały się ze sobą
dwie teorie: naturalistyczna i państwowa”1.
Pierwsza koncepcja odwoływała się do prawa naturalnego jako jedynego
źródła nie tylko praw i wolności jednostki, ale także praw i wolności społeczności lokalnych. Gmina jako ta najmniejsza jednostka miała według tej koncepcji
naturalne prawo do samorządności i prawo to miało pochodzić nie od państwa
czy władcy, ale od Boga. Gmina zdaniem zwolenników koncepcji miała charakter pierwotny w stosunku do państwa. Bóg za pośrednictwem uznanych autorytetów kościelnych miał objawiać swą wolę, wreszcie wola jego miała odbijać się
w sumieniach, wrażliwości, w postawach i zachowaniach ludzi i grup.
Druga koncepcja z kolei odwoływała się do prawa pozytywnego, prawa stanowionego przez odpowiednie organy państwa. Samorządność, tak jak i inne
prawa, była nadawana mocą odpowiednich przepisów państwowych a obywatele i instytucje mieli obowiązek podporządkowania się tym zasadom.
Ostatecznie w II Rzeczypospolitej zwyciężyła koncepcja prawno-pozytywistyczna, choć nie bez wpływu tej pierwszej (naturalistycznej), dość mocno
akcentowanej szczególnie po rewolucji francuskiej, z jej hasłami przyrodzonej
wolności, własności i swobody, ze znanym hasłem „człowiek rodzi się i umiera
wolny”. Te demokratyczne i bardzo postępowe jak na owe czasy koncepcje miały swe przełożenie na wybór ścieżki rozwoju demokracji i samorządności. Właśnie pod wpływem postępowych i demokratycznych zmian w ustroju Francji
dokonywano w Polsce przedwojennej zmian w organizacji wspólnot lokalnych
czy nawet wyboru rozwiązań konstytucyjnych. Faktem jest, że regulacje Konstytucji marcowej powstały właśnie pod wpływem postępowych i demokratycznych idei francuskich. Należy jednak odnotować, iż w pierwszych latach nowej
Rzeczypospolitej koncepcje naturalistyczne wywierały bardzo duży wpływ na
kształt przyjmowanych rozwiązań. To w późniejszych latach zaczęto odchodzić
od nich, idąc w kierunku wyraźnie państwowym, czy też określając go inaczej –
prawo-pozytywistycznym.
Pierwszym bardzo doniosłym przykładem zwycięstwa myśli demokratycznej
i idei samorządności był wydany przez Józefa Piłsudskiego w dniu 27 listopada 1918 roku Dekret o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa
1

R. Stawicki, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej – zarys prawno-historyczny, opracowanie tematyczne 638, Biuro Analiz Senatu, 2015.
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Kongresowego (Dz. Praw. Nr 18, poz. 48). Jak zapisano w preambule, do czasu wydania przez Sejm Ustawy o samorządzie gminnym powołano mocą tegoż
dekretu wójta i radę gminy. Wójt był członkiem rady gminy wybieranym przez
zgromadzenie gminne wraz z członkami rady gminy. Rada gminna składała się
z 12 członków. Wybierani byli oni w glosowaniu tajnym, posiedzenia rady były
jawne, a protokoły z posiedzeń – dostępne dla mieszkańców.
Początki samorządności powiatowej z kolei dostrzegamy w wydanym przez
Józefa Piłsudskiego Dekrecie z dnia 5 lutego 1919 roku o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego (Dz. Praw.
Nr 13, poz. 141). W dekrecie zapisano, że każdy powiat administracyjny stanowi
powiatowy związek komunalny, który jest osobą publiczno-prawną. Powiatowy
związek komunalny realizował zadania własne i zlecone. Zakres zadań zleconych określała ustawa. Do zleconego zakresu działania należała w szczególności
opieka i nadzór nad gospodarką gmin wiejskich oraz miejskich, niewyłącznych
z powiatowego związku komunalnego.
Z kolei do zadań własnych powiatowych związków komunalnych należały
m.in. piecza nad gospodarczymi, zdrowotnymi i kulturalnymi interesami powiatu, w szczególności zarządzanie własnym majątkiem, budową i utrzymaniem
dróg i innych środków komunikacyjnych, ochroną i rozwojem rolnictwa, handlu
i przemysłu, ochroną zdrowia publicznego, jak również zakładanie i utrzymywanie szpitali, podnoszenie oświaty, obyczajności i kultury społecznej.
Organami powiatu i powiatowego związku komunalnego byli:
a) sejmik powiatowy,
b) wydział powiatowy,
c) komisarz powiatowy.
Komisarz powiatowy był przewodniczącym wydziału powiatowego i sejmiku powiatowego.
W powiatach miejskich funkcje powyższych organów powiatowych i związków komunalnych wykonywali zgodnie z ustawą miejską odpowiednie organy
samorządu miejskiego (rada miejska, magistrat i prezydent). Sejmik powiatowy
był przedstawicielem powiatowego związku komunalnego. W sprawach należących do zakresu działania powiatowego związku komunalnego sejmik był organem uchwałodawczym i kontrolującym. Członkowie sejmiku powiatowego
wybierani byli na trzy lata.
Nadzór nad samorządem gmin wiejskich oraz miejskich, niewydzielonych
z powiatowych związków komunalnych wykonywał – zgodnie z ustawami
– w pierwszej instancji wydział powiatowy, w drugiej zaś – Minister Spraw
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Wewnętrznych. Od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych służyło odwołanie
do Sądu Najwyższego. Do wydziału powiatowego należało również sprawowanie władzy dyscyplinarnej nad burmistrzami, ławnikami, magistratami,
wójtami i sołtysami. Na mocy tej władzy wydział powiatowy mógł wymierzyć
kary dyscyplinarne.
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 roku
w sprawie organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. Praw.
Nr 86) utrzymano istniejący już wówczas podział terytorialny państwa dla celów
administracji ogólnej na województwa, powiaty i gminy. Na czele województwa – zgodnie z zapisami rozporządzenia – stał wojewoda mianowany przez
Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów przedstawiony przez
Ministra Spraw Wewnętrznych (art. 7). Wojewoda był na terenie województwa
przedstawicielem rządu oraz szefem administracji ogólnej i zespolonej. Na czele powiatu stał starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, podlegający pod względem służbowym wojewodzie (art. 64 cyt. rozporządzenia).
W zakresie kompetencji starosta miał obowiązek stosować się do wszystkich
zaleceń wojewody oraz wykonywać wszystkie sprawy należące do zakresu działania administracji państwowej na obszarze powiatu. Do powiatowych organów
kolegialnych należał sejmik powiatowy.
Kolejne porządkowanie ustroju państwa przeprowadzono Ustawą z dnia
23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 35, poz. 294). Dokonano unifikacji struktur administracyjnych, ich
uporządkowania i usprawnienia ich działania. Organem stanowiącym i kontrolnym wedle ustawy w gminach wiejskich była rada gminy, w miastach – rada
miejska, a w powiatowych związkach samorządowych – rada powiatowa.
Organami zarządzającymi i wykonawczymi były odpowiednio zarządy gminne,
miejskie, a w powiatach – wydziały powiatowe.
Każda gmina wiejska była samorządną jednostką terytorialną, jednostką prawa publicznego i podmiotem praw majątkowych. Obszar gminy, jeśli nie stanowił jednej miejscowości, dzielił się na gromady (dzisiejsze sołectwa). Gromada była podmiotem majątku dobra gromadzkiego i innych praw majątkowych
(art. 15 cyt. ustawy). Prawo uczestniczenia w zebraniu gromady mieli wszyscy
mieszkańcy, a w gromadach powyżej 200 mieszkańców powoływano radę gromady na okres 5 lat. Rady gromadzkie lub zebranie wiejskie wybierało na 3-letnią
kadencję sołtysa i podsołtysa, którzy zatwierdzani byli przez starostę. Ustawa regulowała także zasady wyborcze do rad gromad, gminnych i powiatowych.
Wybory do rad gromadzkich były powszechne, równe i bezpośrednie, imienne i jawne. Radnych w gminach wiejskich wybierało kolegium wyborcze skła62
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dające się z radnych gromadzkich i wszystkich sołtysów i podsołtysów oraz delegaci gromad. Natomiast wybory do rad miejskich odbywały się według zasady
powszechności, równości, bezpośredniości, tajności i stosunkowości.
Do rady powiatowej radnych wybierały kolegia wyborcze złożone z radnych
i członków zarządów gmin wiejskich i miejskich. Wybory do rad powiatowych
były jawne. Wydział powiatowy wybierany był przez radę. Przewodniczącym
wydziału powiatowego był starosta, którego powoływał Minister Spraw Wewnętrznych. Takim rozwiązaniem powiązano administrację rządową i samorządową. Starosta łączył w sobie kompetencje organu administracji państwowej
i samorządowej.
Choć cytowana ustawa nie regulowała szczebla wojewódzkiego, to precyzowała zasady wyłaniania organów samorządowych, ich kompetencje i zasady
działania. Wprowadzała kadencyjność organów wybieralnych, regulowała bierne i czynne prawo wyborcze. Niewątpliwym minusem tych regulacji zdaje się
być pewne ograniczenie zakresu działalności samorządowej i umacniania, czy
inaczej mówiąc, silniejszego połączenia administracji samorządowej z administracją rządową. Z rządowego uzasadnienia wynika, że ,,projekt rządowy zrywa
z liberalną doktryną odrębności administracji rządowej i samorządowej i staje
na stanowisku, iż samorząd terytorialny jest jedynie przedłużeniem i uzupełnieniem administracji rządowej, że do pewnego stopnia jest instytucją zastępczą,
pomocniczą w stosunku do administracji państwowej”2.

Samorząd powiatowy po II wojnie światowej
Bezpośrednio po II wojnie światowej organizacja funkcjonowania administracji państwowej w zasadzie była rozstrzygnięta. Choć przyjęte rozwiązania
konstytucyjne nawiązywały wprost do Konstytucji marcowej (do jej demokratycznych zasad), w rzeczywistości nie dostrzegano chęci wprowadzania tych
demokratycznych reguł w życie. Jeszcze w trakcie wyzwalania Polski na podstawie przepisów Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia
21 sierpnia 1944 roku o trybie powołania władz administracji ogólnej I-szej
i II-giej Instancji (Dz. U. Nr 2 z 1944 r.) jako organa wykonawcze administracji ogólnej pierwszej instancji ustanowiono starostwa powiatowe. Kierownikiem starostwa był starosta mianowany przez kierownika Resortu Administracji
Ogólnej na podstawie wniosku wojewody i opinii Powiatowej Rady Narodowej.
Jednocześnie uchylono podział administracyjny wprowadzony niemieckie przez
władze okupacyjne. Przyjęte struktury funkcjonowania administracji nie miały
2

Tamże, s. 14.
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jednak samorządowego charakteru. Od początku wbrew przyjętym deklaracjom
budowano administrację według koncepcji jednolitości organów władzy państwowej. To oznaczało, że wszelkie inne rozwiązania były tylko przejściowe,
a także że były tak naprawdę atrapą do czasu umocnienia się władzy ludowej
i przystąpienia do budowy państwa opartego na wzorcach radzieckich.
Lata 1945–50 to okres nasilonej walki politycznej (choć nie tylko) o utrwalenie władzy ludowej i ostateczne rozprawienie się z opozycją polityczną. W tym
znaczeniu istotną zmianę stanowiła Ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130), która
m.in. stanowiła, że terenowymi organami jednolitej władzy państwowej są rady
narodowe w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organizacja rad
była tak pomyślana, iż poszczególne rady wybierały ze swego grona prezydia,
które były jej organem wykonawczym i zarządzającym i jednocześnie sprawowały na swym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej,
w szczególności wykonywały uchwały rady oraz zarządzenia i polecenia władz
zwierzchnich.
Rady kierowały działalnością przedsiębiorstw i instytucji podległych radzie,
rozpatrywały sprawozdania urzędów, instytucji, zakładów (art. 16 ustawy). Poszczególnymi sprawami należącymi do kompetencji danej rady zajmowały się
wydziały merytoryczne podporządkowane prezydium danej rady i radzie, a także
rzeczowo właściwemu wydziałowi prezydium rady wyższego stopnia. Wydziały
prezydium wojewódzkiej rady narodowej podporządkowane były odpowiednio
radzie i jej prezydium oraz właściwym ministrom i Radzie Ministrów. Wykaz
wydziałów w poszczególnych radach określała Rada Ministrów dla każdego
szczebla, tj. dla gmin, powiatów i województwa. Rada Ministrów precyzowała
także prawa i obowiązki poszczególnych członków prezydiów (art. 24 ustawy).
Jednocześnie na mocy tejże ustawy zniesiono związki samorządu terytorialnego, stanowiska wojewodów, starostów, burmistrzów, wójtów, jak również
urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe. Pracownicy samorządowi i państwowi stali się pracownikami państwowymi pracującymi w wydziałach prezydiów odpowiednich rad narodowych. Po wprowadzeniu ustawy nie było już
żadnych wątpliwości, jaki kierunek przyjęło w reformowaniu kraju i jaki kształt
ostatecznie będą miały poszczególne poziomy administracji państwowej. Nie
było cienia wątpliwości, że na samorząd lokalny w nowej rzeczywistości już
miejsca nie było.
Obserwacja poczynań ówczesnej władzy skłania do wniosku, iż kolejną ważną, zasługującą na odnotowanie decyzją polityczną, było powołanie gromad.
Ustawą z 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi
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i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 191) – jak podano w preambule – w celu włączania coraz szerszych rzesz pracujących chłopów do udziału w rządzeniu państwem, rozwijaniu ich twórczej inicjatywy i aktywności dla
pomnażania dobrobytu i kultury wsi oraz dalszego zbliżania władzy państwowej
do najszerszych mas pracujących wsi na bazie dotychczasowych gmin utworzono gromady jako jednostki podziału administracyjnego wsi (art. 1 ustawy).
Organami władzy państwowej w gromadach stały się gromadzkie rady narodowe. Do bardzo ważnych ich zadań należało m.in. czuwanie nad wykonywaniem przez obywateli ich powinności wobec państwa, wykonywania zarządzeń
władzy ludowej, dbanie o wzrost plonów, o realizowanie obowiązkowych dostaw i kontraktacji itd. (art. 13 ustawy).
Rozdrobnienie najniższego szczebla podziału administracyjnego i zwiększenie niemal 3-krotnie liczby gromad w stosunku do gmin w istocie miało na celu
m.in. zbliżenie, a w dalszej perspektywie – ujednolicenie zarządzania dużymi
spółdzielniami produkcyjnymi i zarządzania gromadą. Jednolitość władzy państwowej próbowano rozciągnąć na terenach wiejskich na spółdzielnie produkcyjne skupiające chłopów i tym samym w większym zakresie podporządkować
tę grupę terenowej władzy państwowej. Zarządy spółdzielni produkcyjnych
i prezydia gromadzkich rad narodowych miały składać się z tych samych osób.
Próbowano doprowadzić do unifikacji funkcji: jeden zarząd dla spółdzielni i gromady. Uważano, że sprawy bytowe ludności wiejskiej bardzo silnie przeplatają
się z jej społecznymi i kulturalnymi potrzebami oraz że wszystkie te potrzeby
może zaspakajać jeden organ, de facto polityczny.
W praktyce bardzo duży opór społeczny przeciwko lansowanej gdzieniegdzie
także siłowo koncepcji kolektywizacji wsi doprowadził do pogarszających się
nastrojów chłopów, a w ostatecznym rozrachunku – do niepowodzenia całego
zamierzenia politycznego. Chłopi niechętnie uczestniczyli w programie kolektywizacji wsi. Wielowiekowe przywiązanie chłopa do ziemi okazało się silniejsze.
Ostatecznie władza wycofała się z gromad i powróciła do gmin.
Kolejny podział administracyjny polegał na likwidacji gromad i osiedli,
a w ich miejsce wprowadzeniu gmin. Zmiana ta, zmieniająca strukturę administracyjną na szczeblu podstawowym (funkcjonującą od 1954 roku), została
wprowadzona 1 stycznia 1973 roku. W miejsce 4315 gromad utworzono po reformie 2366 znacznie większych gmin. Liczbę tę zmniejszono w dalszych latach
do 2129 (2 lipca 1976 roku)3. Było to ostateczne odejście od próby unifikacji
zarządzania gromadą i spółdzielniami. Zmiany te wprowadzono Ustawą z dnia
3

Wikipedia – podział administracyjny Polski (1957–1975), stan z dnia 10.11.2016.
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29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 49, poz. 312). Ustawa zniosła dotychczasowy podział terenów
wiejskich na gromady i utworzyła gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego kraju. Wprowadziła stanowisko naczelnika
gminy powoływanego przez przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady
narodowej na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej po zaopiniowaniu przez gminną radę narodową.
Pod hasłem „władza bliżej narodu” zdecydowano się w 1975 roku na dużo
dalej idącą zmianę w podziale terytorialnym kraju. Ustawą z dnia 28 maja 1975
roku o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) wprowadzono dwustopniowy
podział administracyjny kraju, wprowadzając jednostki stopnia podstawowego
i wojewódzkiego. Ustawa zlikwidowała szczebel powiatowy. Model takiego podziału przetrwał do końca roku 1998. Choć powiat przez cały ten czas i tak nie
miał charakteru samorządowego, to jednak likwidacja go pozbawiła złudzeń co
do jego ewentualnej reformy.

Reforma zasadniczego podziału terytorialnego – 1998 rok
Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 roku reforma powróciła do
3-stopniowego podziału terytorialnego kraju. Przywrócono szczebel wojewódzki, powiatowy i gminny. ,,Podział wojewódzki wprowadzony został Ustawą
z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603). Ustawa ta wprowadziła podział
kraju na 16 województw – w odróżnieniu od przedłożenia rządowego, proponującego utworzenie 12 województw”4. ,,Podział powiatowy został dokonany
rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia
powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652), które powołało do życia 373 jednostki powiatowe, tworząc 308 powiatów oraz nadając prawa powiatu 65 gminom o statusie miasta. Zaprojektowanie podziału powiatowego leżało więc w kompetencji
rządu, z tym że ustawa o samorządzie powiatowym określiła warunki nadawania miastom praw powiatu”5. Gminy funkcjonowały w oparciu o ustawę z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95).
W dniu 11 stycznia 2001 roku Senat RP w Uchwale w sprawie oceny nowego
zasadniczego podziału terytorialnego państwa (MP Nr 2, poz. 24) stwierdził, że
nowy podział jest poprawny i spełnia założenia reformy administracji publicz4
5

Tamże.
Tamże.
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nej, wspiera budowę społeczeństwa obywatelskiego i umożliwia zwiększenie
efektywności działania administracji publicznej. Podział terytorialny powinien
być traktowany jako jedno z narzędzi wspierania polityki regionalnej. W podobnym duchu wypowiedział się Sejm RP.
,,Zasadnicze cele reformy administracji publicznej zostały określone jako
(Informacja Rządu o stanie realizacji reformy samorządu terytorialnego
i administracji, czerwiec 1999 r.): zwiększenie skuteczności i efektywności
działania urzędów administracji publicznej, wykonywania usług publicznych
oraz zarządzania finansami publicznymi na poziomie lokalnym (powiatowym) i regionalnym (wojewódzkim). Tworzenie instytucji społeczeństwa
obywatelskiego w wymiarze lokalnym i regionalnym”6.

Pracując nad reformą powiatową, w dużym zakresie można było oprzeć się
na istniejących więziach społecznych i instytucjonalnych. Znaczącą podwaliną
nowych jednostek powiatowych były wszakże funkcjonujące od 1990 roku rejonowe jednostki administracji ogólnej, będące terenową administracją rządową
i stanowiące uzupełnienie administracji wojewódzkiej. W momencie powstania
powiatów sieć urzędów rejonowych stanowiła dla nich naturalną bazę zarówno
lokalową, jak i ludzką.
,,W takiej sytuacji, w przypadku przygotowywania projektu podziału powiatowego za kryterium przyjęto przede wszystkim więzi tożsamościowe oraz
akceptację społeczności lokalnych dla proponowanego podziału, co wymusiło proces szerokich konsultacji i negocjacji społecznych (zarówno w trakcie prac w roku 1993, jak i bezpośrednio przed przeprowadzeniem reformy
powiatowej w roku 1998). Nowa sieć powiatowa nawiązywała w znacznym
stopniu do podziału powiatowego sprzed 1975 r.”7.

Powiaty – zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) – zostały powołane do wykonywania
zadań publicznych o charakterze ponadgminnym. Za podstawowe kryterium
funkcjonalne przyjęto możliwość posiadania sądów rejonowych, prokuratury,
urzędów skarbowych, rejonowych komend Policji, rejonowych komend straży
pożarnej, ZUS-u, SANEPID-u, szpitala rejonowego, KRUS-u.
W zakresie ludnościowym przyjęto, że powiat powinien obejmować co
najmniej 5 gmin, minimum 50 tys. mieszkańców i co najmniej 10 tys. mieszkańców w mieście będącym siedzibą władz powiatu. Jak okazało się w trakcie
6

7

Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa przyjęta przez Radę Ministrów
w dniu 12 grudnia 2000 roku, przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, druk Senatu RP Nr 538 z dnia 14 grudnia 2000 roku.
Tamże.
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prac, napotkano poważny problem dużych miast. Rozwiązano go, tworząc
65 miast na prawach powiatu.
Powstały w wyniku reformy „średni powiat” miał 83,2 tys. mieszkańców.
Najmniejszy – 22 tys., a największy – 181 tys. (z wyłączeniem powiatu warszawskiego). W 308 starostwach powiatowych według stanu na dzień 31 grudnia 1999 roku zatrudnionych było 20 243 pracowników8. W średnim starostwie
powiatowym 31 grudnia 1999 roku:
1. funkcjonowało 11 wydziałów,
2. zatrudnienie wynosiło 64,9 etatu,
3. użytkowano ok. 8500 m² powierzchni użytkowej, z czego 1500 m² powierzchni biurowej,
4. funkcjonowały 33 komputery i 2,6 samochodu.
W każdym powiecie był Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ale jednostki
Powiatowych Komend Policji już tylko w 85,4% powiatów, w 85,1% – jednostki
Powiatowych Komend Straży Pożarnej, w 75% – stacji SANEPID, a w 72,4%
– Inspekcji Weterynarii. Średnie miasto na prawach powiatu liczyło 176 900
mieszkańców. We wszystkich miastach na prawach powiatu znajdowały się wymienione wyżej jednostki. Powiatowi przypisano zadania publiczne o zasięgu
lokalnym i ponadgminnym. W szczególności do zadań powiatu ustawodawca
zaliczył (art. 4 Ustawy o samorządzie powiatowym) zadania w zakresie:
01) edukacji publicznej,
02) promocji i ochrony zdrowia,
03) pomocy społecznej,
03a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
04) polityki prorodzinnej,
05) wspierania osób niepełnosprawnych,
06) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
07) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
08) kultury fizycznej i turystyki,
09) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
8

Według danych zawartych w Informacji Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustaw reformujących administrację publiczną, Warszawa 2000.
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14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
20) obronności,
21) promocji powiatu,
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 239 i 395),
23) działalności w zakresie telekomunikacji.
Ustawodawca przesądził nadto, że do zadań powiatu będzie należeć również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji
przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Kompetencje owych
kierowników uregulowano jako kompetencje wykonywania zadań o charakterze rządowym. Wydaje się, że przesądza o tym przepis art. 2 Ustawy z dnia
23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz.U. Nr 31, poz. 206), tekst jedn. z dnia 20 marca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r.
poz. 525). W przepisie tym stwierdzono, że zadania administracji rządowej
w województwie wykonują:
1) wojewoda,
2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży,
3) organy niezespolonej administracji rządowej,
4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez
nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego
porozumienia,
5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.
Na powiatową administrację zespoloną składały się zatem:
– Policja,
– Państwowa Straż Pożarna,
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– Inspekcja Sanitarna,
– Inspekcja Weterynaryjna,
– Nadzór Budowlany.
Ustawodawca nadzór nad działalnością powiatowych straży, służb, inspekcji scedował na starostę. Zgodnie z art. 35 Ustawy o samorządzie powiatowym starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem
służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. W kolejnych latach na mocy ustaw szczegółowych zmieniał się układ powiatowych
służb, inspekcji i straży.
Na dzień dzisiejszy z powiatowej administracji zespolonej wyłączono Inspekcję Weterynaryjną. Zgodnie z przepisem art. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 278 ze zm.)
powiatowy lekarz weterynarii jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej. W pierwotnej wersji ustawy (art. 11) powiatowy lekarz weterynarii wykonywał swoje
zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu weterynarii, którego był
kierownikiem.
Kompetencje starosty w stosunku do kierowników służb, inspekcji i straży
nie są tożsame z kompetencjami wojewody wobec tych samych podmiotów
(oczywiście szczebla wojewódzkiego). Z przepisu art. 51 Ustawy o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 roku (Dz. U.
Nr 31, poz. 206 ze zm.), wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji
zespolonej w województwie:
1) kieruje nią i koordynuje jej działalność,
2) kontroluje jej działalność,
3) zapewnia warunki skutecznego jej działania,
4) ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.
Podległość owej administracji bardzo widoczna jest na płaszczyźnie służbowej, nadzorczej, budżetowej. Wojewoda co do zasady powoływał kierowników
tych służb, finansował ich działalność przez swój budżet, kontrolował, a także
ponosił odpowiedzialność za realizację ich zadań.
W przypadku powiatu wiele uprawnień uregulowanych było podobnie, choć
nie wszystkie. Szczegółowy zakres nadzoru starosty określały szczegółowe
akty prawne. W przypadku państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
i jego zastępców faktycznie starosta posiada uprawnienie do powołania i odwo70

Księga Społeczności.indb 70

2017-11-09 15:19:50

ZASADNOŚĆ FUNKCJONOWANIA POWIATÓW W OBECNYM KSZTAŁCIE
łania ich za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Wynika to wprost z zapisu art. 11 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia
14 marca 1985 roku (Dz. U. Nr 12, poz. 49 ze zm.). Starosta posiada także prawo
powoływania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego (art. 86 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Dz. U.
Nr 89, poz. 414 ze zm.).
W przypadku Policji, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dz. U. Nr 30, poz. 179 ze zm.), Komendant powiatowy Policji i komendant komisariatu są organami administracji rządowej
w województwie w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty (art. 6c cyt. ustawy).
Podobna sytuacja występuje w przypadku Państwowej Straży Pożarnej.
Zgodnie z Ustawą o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991
roku (Dz. U. Nr 88, poz. 400 ze zm.) zadania i kompetencje Państwowej
Straży Pożarnej na obszarze województwa wykonują: 1) wojewoda przy
pomocy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jako
kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej
w województwie; 2) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży
Pożarnej. Powołania i odwołania komendanta powiatowego dokonuje wojewoda w uzgodnieniu ze starostą.
W przypadków komendantów powiatowych Policji i straży pożarnej powiązanie ich ze starostą jest dość słabe. Zadań z zakresu leżącego w kompetencji straży pożarnej czy Policji nie wykonuje starosta przy pomocy właściwych
komendantów, ale ci komendanci wykonują je samodzielnie, występując jako
organy administracji rządowej. Ustawodawca – odmiennie niż na szczeblu wojewódzkim – nie zdecydował się tych zadań przypisać starostom w większym
niż to uczynił zakresie.
Niezależnie od nadzoru nad kierownikami służb, inspekcji i straży ustawodawca zlecił realizację szeregu zadań należących do zadań państwa. Przykładowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikają z:
1) Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. Nr 115, poz. 741, tekst jedn. z dnia 30 października 2015 r.; Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774), która w szczególności mówi, iż starosta:
– jest organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami (art. 11),
71
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– dokonuje darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności
Skarbu Państwa (art. 13 ust. 2a),
– w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa ewidencjonuje nieruchomości, wykonuje wycenę, sporządza plan wykorzystania i inne (art. 23),
– w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa nabywa nieruchomości, zbywa, wydzierżawia, oddaje w najem, podejmuje czynności sądowe
(art. 23),
– wykonuje inne czynności szczegółowo określone wymienioną ustawą.
2) Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 444,
tekst jedn. z dnia 19 listopada 2015 r.; Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), traktującej m.in. o tym, iż: przekazuje się w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) stanowiące własność Skarbu Państwa grunty przeznaczone do
zalesienia (art. 36),
– starosta stwierdza o przeznaczeniu nieruchomości Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych do trwałego zarządu na rzecz Dyrekcji Generalnej Dróg i Autostrad (art. 38a ust. 2),
3) Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64,
poz. 593, tekst jedn. z dnia 7 czerwca 2016 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 930),
mówiącej, iż powiat:
– realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d Ustawy z dnia
12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie
zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
– prowadzi i rozwija infrastrukturę ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
– realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych
oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
– udziela cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej
(art. 20),
– realizuje również i inne zadania szczegółowo określone w cytowanej ustawie.
4) Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U.
Nr 30, poz. 163, tekst jedn. z dnia 12 września 2016 r.; Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629), mówiącej, że starosta:
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– udostępnia danych z operatu ewidencyjnego (art. 24 ust. 3),
– sporządza gminne i powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków (art. 25),
– podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 2),
– prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym ewidencję gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów i geodezyjną
ewidencję sieci uzbrojenia terenu (art. 7d),
– koordynuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 7),
– podejmuje działania dla ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (art. 7) i inne zadania szczegółowo określone w cytowanej ustawie.
5) Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
tekst jedn. z dnia 27 lutego 2015 r.; Dz. U. z 2015 r. poz. 469), stanowiącej,
iż starosta:
– wydaje pozwolenia wodnoprawne (art. 4 ust. 4),
– zatwierdza statut spółki, w przypadku niezgodności statutu z prawem starosta wzywa do usunięcia niezgodności statutu z prawem w określonym
terminie, a jeżeli niezgodności nie zostaną usunięte – odmawia, w drodze
decyzji, jego zatwierdzenia (art. 165 ust. 3),
– orzeka o nieważności uchwały spółki wodnej z powodu niezgodności prawem lub statutem spółki wodnej (art. 179),
– rozwiązuje zarząd, ustala komisarza, a także rozwiązuje spółkę w przypadkach wskazanych w ustawie (art. 180), jak również wykonuje inne czynności określone w ustawie.
6) Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, tekst jedn. z dnia 24 sierpnia 2015 r.; Dz. U.
z 2015 r. poz. 1390), zgodnie z którą powiat tworzy i prowadzi specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowuje i realizuje program oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie (art. 6 ust. 4).
7) Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 776, tekst
jedn. z dnia z dnia 11 maja 2011 r.; Dz. U. Nr 127, poz. 721), traktującej, iż powiat tworzy zakłady aktywności zawodowej, prowadzi szkolenie dla niepełnosprawnych bezrobotnych, współdziała z organizacjami społecznymi, zleca
im realizacje zadań, dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne (art. 35 i inne).
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Wymienione przykładowe zadania powiatu z zakresu administracji rządowej,
ale i nie tylko, składają się na dość długą listę wszystkich zadań pozostających
w gestii powiatu.
Szczegółowa analiza poszczególnych zadań zmusza do postawienia pytania
o aktualność niektórych zadań nie tylko w kontekście kompetencji powiatu, ale
celowości utrzymywania takich regulacji w ogóle.

Propozycje de lege ferenda – likwidacja niektórych
zadań, a może likwidacja powiatu?
1) Przykładowe zadania powiatu, których coraz trudniej jest bronić to – zdaniem Autora – w szczególności zadania wynikające choćby z u stawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 91, tekst
jedn. z dnia 21 kwietnia 2015 r.; Dz. U. z 2015 r. poz. 652), która wprowadza obowiązek rejestrowania i oznakowania sprzętu pływającego służącego do
połowu ryb. Rejestrację prowadzi starosta. Oznakowanie sprzętu pływającego
służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się
z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999, odpowiadającej
kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz litery „R” – oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo „A” – oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb. Sejmik województwa ustala, w drodze uchwały, trzyliterowe
oznaczenie powiatu.
Ustawa zawiera także regulacje dotyczące powoływania i funkcjonowania
Państwowej Straży Rybackiej oraz Społecznej Straży Rybackiej. O ile Państwowa Straż Rybacka powstała na podstawie przepisów jako organ obligatoryjny,
funkcjonujący jako jednostka organizacyjna podległa wojewodzie, to Społeczna
Straż Rybacka została podporządkowana de facto staroście. Zgodnie z art. 24
ustawy, rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż
Rybacką albo wyrazić zgodę na jej utworzenie przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Regulamin Społecznej Staży
Rybackiej uchwala rada powiatu. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest
współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania
ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny nad
Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.
Z ustawy wynika również, że amatorskiego połowu ryb może dokonywać
osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej kar74
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tą wędkarską lub kartą łowiectwa podwodnego, a jeżeli połów ryb odbywa się
w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie
(art. 7). Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego, który zdał
z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony
i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe
wykształcenie z zakresu rybactwa.
Postuluje się likwidację zapisów ustawy w takim kształcie. Nie wydaje się
za zasadne, aby ustawę o takiej regulacji, powstałej w latach osiemdziesiątych
XX wieku, kiedy zasoby wód śródlądowych co do zasady należały do państwa,
utrzymywać w dniu dzisiejszym. Nie wydaje się uzasadnione rejestrowanie
przez starostę łodzi, wydawanie kart rybackich czy angażowanie się w ustrój
i działania jednostek Społecznych Straży Rybackich.
Wydaje się, że Społeczna Straż Rybacka mogłaby funkcjonować na zasadzie prawa o stowarzyszeniach, podlegać rejestracji jak każde stowarzyszenie
w KRS, a statut przed zarejestrowaniem mogłyby być zaopiniowany np. przez
właściwego komendanta Państwowej Straży Rybackiej. Nie wydaje się także,
aby starosta musiał wydawać kartę rybacką. Obecnie, gdy zdecydowana większość akwenów jest prywatna albo dzierżawiona od Skarbu Państwa, dokonywanie połowu ryb jest problemem właściciela bądź dzierżawcy. Wprowadzone
przez niego zasady korzystania z akwenu powinny być jedynym wskazaniem.
Co do akwenów Skarbu Państwa, proponuje się utrzymać zasadę wykupu
prawa do połowu na określony czas. Bardzo dużą rolę w tym zakresie miałby do
spełnienia Polski Związek Wędkarski (PZW). Polski Związek Wędkarski gospodaruje na ponad 218 tys. ha wód, co stanowi około 45% powierzchni całego areału wód śródlądowych w kraju. Użytkuje 66% całej powierzchni wód płynących
(rzeki), 84% powierzchni zbiorników zaporowych i 26% ogólnej powierzchni jezior9. Nie znane są żadne powody, dla których PZW nie mógłby wykonywać w nieco większym zakresie zadania prowadzenia racjonalnej gospodarki,
np. wydawać karty wędkarskie, organizować egzaminy itp. Prawidłowość połowu sprawdzałaby w ramach swojej działalności zarówno Państwowa, jak i Społeczna Straż Rybacka.
Nie może umknąć z pola widzenia fakt, że rejestracje łodzi potwierdza się
wydaniem zaświadczenia o rejestracji, a karty wędkarskiej – decyzją. W przy9

Strona internetowa Polskiego Związku Wędkarskiego, [online] http://www.pzw.org.pl/pzw/
cms/2248/pzw, stan z dnia 4.01.2017.
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padkach odmownych przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w trybie i na zasadach określonych w KPA. Aktualnie PZW zrzesza
630 tys. członków10. Liczba ta pokazuje rozmiary obciążenia powiatu zadaniami, które powinny być wyprowadzone z zakresu bezpośredniego działania administracji publicznej.
2) Kolejną kwestią, która nie wytrzymała próby czasu, jest rejestracja pojazdów
w jej aktualnym kształcie.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, tekst jedn. z dnia 30 sierpnia 2012 r.; Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
rejestrację pojazdów mechanicznych ustanowiła zadaniem powiatu. Zgodnie
z treścią art. 73 rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta
właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód
rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.
Dodatkowo ustawodawca (na podstawie art. 80a cytowanej ustawy) utworzył centralną ewidencję pojazdów. W ewidencji gromadzi się dane o zarejestrowanych pojazdach oraz o ich właścicielach lub niektórych kategoriach
posiadaczy, a od 4 czerwca 2018 roku także o pojazdach niezarejestrowanych,
w stosunku do których przeprowadzono badania techniczne, lub w stosunku
do których zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ewidencję prowadzi minister właściwy ds.
informatyzacji.
Obrazując zakres obciążenia administracji powiatowej samymi zadaniami
rejestracji pojazdów, należy podać, że tylko w roku 2015 każdego miesiąca rejestrowano od 110 tys. do 153 387 pojazdów11. Wydawano prawa jazdy w liczbie
od 30 tys. do ok. 40 tys. sztuk miesięcznie. Tylko te dane pokazują ogrom pracy,
jaką musi wykonać administracja powiatowa i jak duże to generuje koszty.
Pojawia się w związku z tym naturalne pytanie: czy faktycznie rejestracja
pojazdów winna tak wyglądać, jak wynika to z obecnych uregulowań prawnych,
czy też należałoby całkowicie zmienić system rejestracji pojazdów?
Zdaniem Autora należy opowiedzieć się za drugim rozwiązaniem. Wydaje
się, że można postulować jeden z dwóch wariantów:
10
11

Tamże.
Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów MSW, pobranej ze strony [online] http://
www.cepik.gov.pl/statystyki, stan z dnia 4.01.2017.

76

Księga Społeczności.indb 76

2017-11-09 15:19:51

ZASADNOŚĆ FUNKCJONOWANIA POWIATÓW W OBECNYM KSZTAŁCIE
1. Obywatel sam za pośrednictwem systemu informatycznego rejestrowałby
pojazd a po wygenerowaniu przez system numerów tablic rejestracyjnych
zlecałby ich wykonanie.
2. Obywatel sam za pośrednictwem systemu informatycznego rejestrowaliby
pojazd, po wygenerowaniu przez system tablic zlecałby ich wykonanie i użytkowałby przez cały czas niezależnie od tego, czy pojazd pierwotny sprzedał.
Tablice byłyby przypisane do osoby, a nie do pojazdu.
Po nabyciu innego pojazdu dotychczasowy właściciel tablic przekładałby tablice do nowego pojazdu i nanosiłby w systemie informatycznym stosowną zmianę,
podając dane dotyczące nowego pojazdu. Niezrealizowanie powinności zagrożone
byłoby odpowiednią sankcją.
Obecnie, gdy za pośrednictwem systemu informatycznego osoba fizyczna
może założyć działalność gospodarczą i uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej12 albo zarejestrować spółkę osobową lub spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością13, wydaje się niemożliwe, aby nie była w stanie zarejestrować pojazdu.
Należy zauważyć, iż konsekwencje społeczne, prawne, finansowe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, zakresem powinności wobec państwa,
jak również konsekwencje za ewentualne uchybienia są nieporównywalnie większe niż w przypadku prostej ewidencji pojazdów. Świadomość wagi i złożoności
problematyki ewidencji i rejestracji działalności gospodarczej nie przeszkadzała
ustawodawcy wprowadzić regulacje dające możliwość użycia nowoczesnych narzędzi informatycznych i uproszczenia całej procedury. Czy nie można takiego
rozwiązania przenieść na inne dziedziny życia? Oczywiście, że tak. Proponuje
się, aby na wzór ewidencji działalności gospodarczej istniała możliwość złożenia w urzędzie gminy wniosku w formie papierowej. Urzędnik po sprawdzeniu
kompletności wniosku wprowadziłby sam dane do systemu. Proponowane rozwiązanie wpłynęłoby bardzo korzystnie na koszty funkcjonowania administracji.
Gdyby zaś ustawodawca chciał pozostać przy rejestracji pojazdów w obecnym
kształcie, powinien rozważyć przeniesienie go do katalogu zadań gminy.
12

13

Wniosek o wpis do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego
ds. gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
System teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku – art. 26 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca
2004 roku (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).
Art. 23, 157 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych.
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Nie znajduje uzasadnienia fakt, aby rejestracja pojazdów była zadaniem powiatu, a nie gminy.
Należy zauważyć, iż niezwykle ważne i doniosłe akty społeczne, takie jak
urodzenie się dziecka, śmierć człowieka, ślub czy inne czynności są ewidencjonowane i rozstrzygane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC) funkcjonującego na poziomie gminy. Z art. 6 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku
Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741) wynika, że rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego
jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kierownikiem urzędu
stanu cywilnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Trudno jest bronić rozwiązań, zgodnie z którymi w przypadku urodzenia
się dziecka wszelkie związane z tym faktem formalności są załatwiane w USC
w gminie, a zaewidencjonowanie pojazdu musi odbywać się w powiecie niejednokrotnie odległym o kilka czy kilkanaście kilometrów. Waga sprawy, a przede
wszystkim doniosłość społeczna tych czynności są nieporównywalne. Podany
przykład utwierdza w przekonaniu, że ustawowy rozdział kompetencji nie zawsze miał racjonalne podłoże i czas najwyższy dokonać w tym zakresie stosownych korekt.
3) Trzecia przykładowa grupa zadań, zdaniem Autora, nieracjonalnie rozdzielona pomiędzy gminę a powiat dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej.
Zadania z zakresu pomocy społecznej uregulowane są w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593, tekst jedn.
z dnia 7 czerwca 2016 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 930). Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej ustawodawca scedował na jednostki
samorządu terytorialnego oraz na organy administracji rządowej w zakresie
ustalonym ustawą. Jak stanowi przepis art. 16 ustawy, gmina i powiat, obowiązane zgodnie z jej przepisami do wykonywania zadań pomocy społecznej,
nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych
potrzeb życiowych. Pomocy nie mogą również odmówić podmioty, którym
jednostki samorządu terytorialnego zleciły realizację zadań na zasadach określonych w art. 25 ustawy.
Gmina zobowiązana jest do realizacji zadań własnych obowiązkowych, nieobowiązkowych oraz zadań z zakresu administracji rządowej (art. 17 i 18 ustawy). Podobną konstrukcję ustawodawca przyjął w odniesieniu do powiatu, który
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realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz zadania z zakresu administracji rządowej.
Zadania powiatu koncentrują się głównie wokół rodziny dotkniętej kryzysem i polegają na udzielaniu pomocy – w integracji ze środowiskiem osób
mających trudności w przystosowaniu się do życia – młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkankom domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży. Ponadto powiat zobowiązany jest do prowadzenia domów pomocy
społecznej, prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż
jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jak również ośrodków interwencji
kryzysowej. W strukturze powiatu winno funkcjonować powiatowe centrum
pomocy rodzinie.
O ile zadania powiatu dotyczą – w bardzo dużym uproszczeniu – problematyki kryzysowej, dostosowawczej, wsparcia niepełnosprawnych intelektualnie,
prowadzenia domów dla matek z małoletnimi dziećmi itd., o tyle zadania gminy
skoncentrowane zostały na udzielaniu schronienia, wydawaniu posiłków, wypłacaniu zasiłków, organizowaniu usług opiekuńczych, pomocy powracającym
z zakładów karnych itp.
Gdy analizuje się kompetencje obu jednostek samorządu terytorialnego, pojawia się kolejne pytanie – o zasadność utrzymywania takiego stanu rzeczy. Nie wydaje się uzasadnione, aby w stosunku do jednej rodziny
w zależności od sytuacji w jakiej się znajdzie, pomoc przysługiwała aż od
dwóch jednostek samorządu. Z zakresu kompetencji gminy i powiatu wynika, że jeśli dana rodzina np. ma kłopoty finansowe, z czego wynikają problemy z zaspakajaniem podstawowych potrzeb życiowych, to do pomocy
tej rodzinie uprawniona jest gmina. Natomiast jeśli w tej samej rodzinie
nastąpi kryzys grożący jej rozpadem, wówczas do pomocy jej uprawniony
jest powiat. Nie wydaje się za uzasadnione, aby taki dualizm kompetencji
pomiędzy gminą a powiatem utrzymywać w przyszłości. Wydaje się, że
cały kompleks spraw związany z pomocą rodzinie powinien pozostać w gestii jednego organu (w gminie). Rozdzielenie wspomnianych kompetencji
jest sztuczne i nie wytrzymuje próby czasu. O ile ustawodawca, tworząc
powiaty w 1998 roku, widział zasadność takiego rozdziału, to zapewne coraz trudniej go dostrzegać w dniu dzisiejszym, po niespełna dwudziestu
latach funkcjonowania.
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Reforma, zmiana kompetencji powiatu czy całkowita
likwidacja?
Odpowiedź na tak postawione pytanie jest niezwykle trudna i złożona. Reforma administracyjna kraju zarówno w jej wymiarze terytorialnym, jak i kompetencyjnym nie została dokończona. Wykonano pierwszy krok. Na drugi krok żaden
parlament już się nie zdecydował. Pozostało niejednolite nazewnictwo, niedostosowanie nazw niektórych organów do podziału administracyjnego. Na przykład
sąd: rejonowy, okręgowy, wojewódzki a w podziale terytorialnym: gminy, powiat
i województwo. Granice sądów i prokuratur przebiegają przez teren powiatów, co
powoduje kłopoty z ustalaniem właściwości miejscowej prokuratur i sądów do
wykonywania czynności procesowych. Jako przykład można podać powiat polkowicki. Część jego terytorium należy do właściwości prokuratury i sądu w Głogowie, a pozostała część do prokuratury i sądu w Lubinie. Również zakresy terytorialne działania Policji i prokuratur w wielu przypadkach nie pokrywają się.
Duże wątpliwości pod względem zasadności społecznej czy ekonomicznej
budzi fakt utrzymywania w ramach obowiązującego podziału administracyjnego
bardzo małych gmin wiejskich w otoczeniu gmin miejskich. Wiele przykładów
pokazuje, że możliwe jest funkcjonowanie gminy obejmującej zarówno miasto,
jak i przylegle wsie.
Jest również wiele przykładów odwrotnych. Niejednokrotnie 15-tysięczne
miasteczko stanowi gminę miejską i zarazem oddzielną dla piętnastu wsi gminę
wiejską. Niekiedy widać również w 20-tysięcznym miasteczku starostwo, gminę
miejską i dla piętnastu wsi gminę wiejską. Dla takich społeczności największym
pracodawcą zazwyczaj są organy administracji publicznej.
Jak pokazuje praktyka, prawne możliwości łączenia się gmin nie dają rezultatu. Zbyt wiele prób podejmowanych w sprawie łączenia się gmin było nieskutecznych. Zawsze istniał lobbing na rzecz status quo. Łączenie się gmin oznacza
likwidację urzędu, rady, zapewne pewnych etatów – to stan niepewności dla
wielu osób. Obserwuje się nieskuteczność samoistnego porządkowania granic
jednostek samorządu. Dlatego jedynym możliwym sposobem zmiany takiego
stanu rzeczy jest droga legislacyjna. Ustawodawca winien uporządkować podział terytorialny, nadając mu nowoczesny kształt.
Szczegółowe odniesienie się do tego problemu wychodzi jednak poza ramy
niniejszego artykułu, który skupia się na zasadności utrzymywania powiatów
w ich obecnym kształcie. Autor opowiada się za likwidacją powiatów, powiększeniem i ujednoliceniem gmin. Obecne zadania powiatu – zdaniem Autora
– w zupełności może przejąć gmina, zaś zadania, które mają charakter ponadgminny mogą być w zupełności realizowane przez związki gmin.
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Związek gmin powstaje na zasadzie dobrowolności poszczególnych gmin.
Jego powstawanie i działanie uregulowane są w ustawie samorządowej. Posiada
osobowość prawną i może realizować zadania objęte statutem. Przykładowo wystarczy wskazać, że związek może realizować zadania dotyczące rozwoju gmin,
ochrony środowiska, infrastruktury technicznej, ochrony zdrowia, pozyskiwania
funduszy europejskich, realizacji gospodarki odpadami itp.
Wielkość środków finansowych wnoszonych przez gminy określa statut.
Kwota ta może uwzględniać dochody i możliwości gmin. Związek gmin jest
doskonałą alternatywą dla powiatów. Z jednej strony byłyby większe i silniejsze
pod każdym względem gminy, a z drugiej – związek gmin. Przykłady działalności związków gminnych są jak dotąd pozytywne.

Zakończenie
Niezwykle ważna społecznie i ustrojowo kwestia funkcjonowania powiatu
w jego obecnym prawnym kształcie jest niezwykle problematyczna. Wnioski
z trwającej dyskusji są niejednoznaczne. Istnieje grupa ludzi popierających
funkcjonowanie powiatów w ich obecnym kształcie terytorialnym i kompetencyjnym, częstokroć skupiona wokół samych powiatów, jak i grupa osób zdecydowanie przeciwna utrzymywaniu powiatów aktualnym kształcie. Jako argument nie bez racji podnosi się fakt, iż środki finansowe będące w dyspozycji
powiatów są niezwykle skromne, jak i to, że sztuczny jest rozdział kompetencji
pomiędzy gminy i powiaty. Rozdział kompetencji będący nieraz przedmiotem
kontrowersji, niezrozumienia, braku jasnych kryteriów rozdziału itp.
Autor opowiada się za likwidacją powiatów i scedowaniem ich zadań na gminy. Gminy winny być silniejsze, większe, o większym potencjale finansowym,
ludzkim, organizacyjnym, kompetencyjnym. Silna, sprawna, nowoczesna gmina
wystarczy dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty mieszkańców. Płaszczyzną do
realizacji poszczególnych zadań wykraczających poza możliwości niektórych
gmin może być związek gmin, powstały na zasadzie dobrowolności, z nielimitowaną liczbą członków o ustalanym przez gminy budżecie, realizujący scedowane na niego zadania i rozliczający się przed członkami z ich realizacji.
Powiat w obecnym kształcie nie powinien być utrzymywany.

Streszczenie
Zasadność funkcjonowania powiatów w obecnym kształcie
Artykuł stanowi syntetyczne ujęcie problematyki zasadności funkcjonowania powiatów w ich obecnym kształcie terytorialnym i kompetencyjnym. Autor, opowiadając
się za likwidacją powiatów, prezentuje przykładowe zadania powiatu w kontekście ich
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dezaktualizacji bądź pokazując, iż są one wynikiem sztucznego rozdziału zadań pomiędzy dwa niezależne od siebie szczeble samorządu terytorialnego. Wybrane przykłady
z zakresu pomocy społecznej, komunikacji czy prawa o rybołówstwie śródlądowym są
tylko wskazaniem skali i rozmiarów poruszanej w artykule kwestii.
Autor w bardzo skrótowej formie odnosi się do anomalii niedokończonej reformy
podziału administracyjnego kraju, pokazując niejednolitość terminologii, brak kompatybilności granic administracyjnych jednostek samorządowych z administracją państwową i wynikające z tego perturbacje dnia codziennego.
Słowa kluczowe: powiaty, Polska, zasady funkcjonowania, historia, zadania powiatu,
reforma.

Summary
The validity of the functioning of counties in their current form
The article is a synthetic approach to the functioning of counties in their current
territorial and competent forms. The author advocates the liquidation of counties, presenting examples of tasks which are arbitrarily and artificially distributed between two
independent levels of local government. The selected examples of social assistance,
transportation, and the law on inland fisheries are only an indication of the scope and
size of the problem.
The author in a very brief form refers to the anomaly of the unfinished reform of the
administrative division of the country, showing the diversity of terminology, the lack of
compatibility of the administrative boundaries of local government units with the state
administration, and the resulting perturbations of everyday life.
Keywords: counties, Poland, the validity of the functioning, history, the counties’ tasks,
reform.
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EWA ŻOŁNIERCZYK
Uniwersytet Zielonogórski

Konsultacje społeczne jako forma dialogu
ze społecznością lokalną

Wstęp
Konsultacje społeczne stanowią jedną z podstawowych i obecnie najbardziej optymalnych form porozumiewania się społeczności lokalnej z władzami samorządowymi. W demokratycznym państwie prawa dialog na linii
obywatel–władza powinien stanowić trzon wszelkich decyzji podejmowanych
w ramach szeroko rozumianego „rządzenia”. Proces decyzyjny zapadający
w warunkach choćby względnej akceptacji adresatów podejmowanych rozstrzygnięć, zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza biorąc pod uwagę wydźwięk polityczny, jak też praktyczny – aprobata społeczna. Współczesny włodarz to nie
tylko wykonawca władzy, ale przede wszystkim dobry menedżer, prezentujący
wizję efektywnego rządzenia1.
Proces decentralizacji i powołanie jednostek samorządu terytorialnego –
gmin, powiatów i województw, spowodowało przeniesienie wielu spraw ze
szczebla centralnego na szczeble samorządowe. Taki układ sprzyja podejmowaniu decyzji szybciej, skuteczniej, adekwatnie do potrzeb lokalnej społeczności. Skoro tak, to warto społeczność tę angażować w sprawy lokalne. Po pierwsze, po to, aby stwarzać poczucie wpływu na sprawy „własnego” otoczenia,
po drugie, po to, aby bardziej efektywnie zarządzać sprawami publicznymi.
Wzajemna komunikacja między władzami samorządowymi a obywatelami daje
szansę na znalezienie takich rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu
stron takiego układu.
1

J. Dworniak, Komunikacja jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem społecznym (przykład powiatu tucholskiego), [w:] R. Kmieciak (red.), Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej. Wybrane problemy, Toruń 2014, s. 104–105.
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Czym zatem są i jakie znaczenie mają konsultacje społeczne? Czy ta forma komunikacji między władzami lokalnymi a społecznością lokalną zyskuje
współcześnie na znaczeniu, czy stanowi tylko iluzoryczne poczucie dialogu?

W sprawie pojęcia „konsultacje społeczne”.
Podstawy prawne
Obowiązujące regulacje prawne nie wprowadzają legalnej definicji pojęcia
„konsultacje społeczne”. Wiedzy w tym zakresie dostarcza literatura przedmiotu. I tak, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku samorządu terytorialnego konsultacje społeczne to „jedna z form uczestnictwa mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego w sprawach publicznych, polegająca na zasięganiu ich opinii w sprawach istotnych dla danej wspólnoty samorządowej
lub jej części i stanowiąca sposób wspierania inicjatyw obywatelskich na jej
rzecz oraz środek informowania mieszkańców (gminy, powiatu, województwa) o działaniach administracji samorządowej”2. Podobnie w Encyklopedii
samorządu terytorialnego pod pojęciem „konsultacje społeczne” przyjęto, iż
„konsultacje społeczne to forma włączania obywateli w proces podejmowania
decyzji przez organy władzy publicznej”3. Jak wskazuje E. Knosala, „konsultacja stanowi instrument uzgadniania sprzecznych interesów, a więc służy
rozwiązywaniu konfliktów, jest wreszcie formą współdziałania zainteresowanych w procesie podejmowania decyzji i obarczania ich pewnym zakresem
odpowiedzialności”4. Konsultacje w istocie prowadzą niejako do rozłożenia
ciężaru odpowiedzialności za efekt procesu decyzyjnego między rządzących
(włodarzy lokalnych) a mieszkańców5. Jak słusznie zauważa R. Marchaj,
konsultacje społeczne nigdy nie będą stanowić bytu samoistnego6, bowiem
zawsze prowadzą lub mają prowadzić do procesu decyzyjnego, który przebiega na szczeblu tzw. rządzenia. Konsultacje to niejako środek pomocniczy
w procesie decyzyjnym.
Konsultacje społeczne stanowią zatem formę oddziaływania na sposób wykonywania władzy, a tym samym na proces decyzyjny lokalnych dygnitarzy
władzy, o charakterze niewiążącym, wyłącznie opiniodawczym. Na szczeblu
2
3

4
5

6

Cyt. za Słownik samorządu terytorialnego, B. Kumorek (red.), Zielona Góra 2003, s. 149.
Encyklopedia samorządu terytorialnego, K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Warszawa 2010, s. 359.
E. Knosala, Doradztwo naukowe w świetle prawa administracyjnego, Katowice 1981, s. 12.
Warto zwrócić uwagę na możliwość efektywnego sprawowania kontroli społecznej przez członków wspólnot lokalnych nad lokalnymi włodarzami. Na temat kontroli społecznej patrz J. Boć
(red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2012, s. 405–406.
R. Marchaj, Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016, s. 28.

86

Księga Społeczności.indb 86

2017-11-09 15:19:51

KONSULTACJE SPOŁECZNE JAKO FORMA DIALOGU ZE SPOŁECZNOŚCIĄ...
samorządowym konsultacje społeczne nabierają dość istotnego znaczenia
w procesie stanowienia prawa, ponieważ pozwalają na stworzenie pewnego rodzaju łącznika między organem stanowiącym prawo a adresatami tego prawa.
Konsultacje społeczne stwarzają możliwość zapoznania się ze stanowiskiem
przyszłych adresatów aktów prawnych, wraz z ewentualnym uwzględnieniem
ich sugestii, stanowiska w sferze planowanych rozstrzygnięć. Konsultacje społeczne jako forma dialogu władz lokalnych ze społecznością lokalną powinny
być wykorzystywane na gruncie praktycznym częściej, a ich wyniki powinny
w sposób realny wpływać na procesy decyzyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę
rosnącą dojrzałość obywateli w zakresie rozumienia zasady demokratycznego
państwa prawnego.
Podstawy prawne dla wykorzystywania na gruncie praktycznym konsultacji
społecznych odnaleźć można już w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej7. Jak
słusznie wskazuje B. Madej, ustrojodawca wprawdzie nie wskazuje w sposób
bezpośredni na tę formę partycypacji obywateli w sprawy publiczne, niemniej
instytucja ta jest wywodzona z zasad ogólnych ustawy zasadniczej, np. z zasady
pomocniczości, zasady zaufania obywateli do organów władzy publicznej, zasady praworządności8, stąd trudno zaprzeczać jej faktycznemu istnieniu. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 5a ust. 1 wskazuje na możliwość wykorzystywania konsultacji społecznych „w wypadkach przewidzianych ustawą oraz
w innych sprawach ważnych dla gminy”9. Konsultacje społeczne jako forma
dialogu z obywatelami, wymiany poglądów celem wypracowania konkretnych
rozwiązań zostały przewidziane również w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego10. Z preambuły Karty wynika, iż państwa członkowskie Rady Europy, uznające postanawiania Karty za wiążące, respektować będą prawo obywateli do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi, będące jedną
z zasad demokratycznych, wspólną dla wszystkich państw członkowskich Rady
17

18

19

10

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, zm.:
z 2001 r. Nr 28, poz. 319; z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
B. Madej, Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, powiatu, województwa, [w:] Z. Bukowski, S. Kamosiński (red.), Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, Bydgoszcz 2015, s. 212.
Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, tekst
jedn.); analogiczne rozwiązania prawne przewidują odpowiednio: Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 3d ust. 1, Dz. U. z 2016 r., poz. 814, tekst jedn.) oraz
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 10a ust. 1, Dz. U. z 2016 r.,
poz. 486, tekst jedn.).
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października
1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607).
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Europy11. Obywatele mają zatem prawo do zarządzania sprawami publicznymi.
Karta formułuje zasady przeprowadzania konsultacji społecznych ze społecznościami lokalnymi we wszystkich sprawach, które je bezpośrednio dotyczą.

Konsultacje społeczne – zakres podmiotowy
i przedmiotowy
Konsultacje społeczne stanowią formę dwustronnej komunikacji między
konsultującym a konsultowanym. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminy, powiatu i województwa podmiotem uprawnionym do udziału
w konsultacjach społecznych są mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego. Powstaje przy tym zasadnicza wątpliwość, widoczna w szczególności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, jak również w doktrynie, co
należy rozumieć pod pojęciem „mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego”. Wydaje się słuszne odwołanie w tej kwestii do przepisu art. 25 Kodeksu cywilnego, za którym przyjmuje się, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Mieszkańcy gminy, powiatu i województwa tworzą odpowiednio wspólnotę
samorządową, lokalną wspólnotę samorządową i regionalną wspólnotę samorządową. Wspólnota funkcjonuje z mocy prawa, a przynależność do niej nie
może być determinowana innymi przesłankami, jak przesłanka zamieszkania
na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Członek danej wspólnoty samorządowej nie ma prawnej możliwości zrzeczenia się przynależności do wspólnoty. Nie ma również podstaw prawnych, aby danego członka
wykluczyć ze wspólnoty, np. przez akt organu stanowiącego. Udział mieszkańca w konsultacjach społecznych i prawo swobodnego wypowiadania się
w ich ramach, nie mogą być ograniczane np. wymogiem posiadania pełnej
zdolności do czynności prawnych, posiadaniem pełni praw wyborczych itd.
Należy wskazać, że rada gminy w uchwale określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji nie może uzależnić uprawnienia do udziału mieszkańców w konsultacjach od posiadania przez nich czynnego prawa wyborczego
do rady gminy, bowiem stanowiłoby to ewidentne naruszenie normy art. 5a
ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym. Skoro ustawodawca przewidział, iż
uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego, to brak podstaw do stosowania w tej
płaszczyźnie wykładni rozszerzającej czy zawężającej.
11

M. Ofiarska, Konsultowanie społeczności lokalnych w świetle postanowień Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego, [w:] M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Szczecin 2015, s. 356.
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Zakres przedmiotowy konsultacji społecznych został także wyznaczony
przez przepisy ustaw samorządowych. Ustawodawca wskazał na kategorie
spraw, które mogą lub muszą być poddane konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne są przeprowadzane obligatoryjnie lub fakultatywnie. Konsultacje fakultatywne przeprowadza się w przypadku tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia oraz ustalania granic jednostek samorządu terytorialnego, jak
również ustalania lub zmiany nazw jednostek, siedzib ich władz, utworzenia
jednostek pomocniczych i określenia ich organizacji i zakresu działania. Należy wskazać, iż obowiązek konsultowania może także wynikać z przepisów
szczególnych, np. z Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym12. Przepis art. 12 ust. 7
powołanej ustawy wskazuje, że dodatkowa nazwa miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości może zostać ustalona na wniosek
rady gminy, o ile liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości nie
jest mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców tej gminy lub w przypadku
miejscowości zamieszkanej – za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości
w języku mniejszości opowiedziała się w konsultacjach, przeprowadzonych
w trybie określonym w art. 5a ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym ponad
połowa jej mieszkańców.
Fakultatywnie konsultacje społeczne są przeprowadzane w sprawach określanych przez ustawodawcę jako „ważne”. Pojęcie to należy do nieostrych
i nieokreślonych, stąd nastręcza zarówno wielu trudności interpretacyjnych,
jak i w zakresie zastosowania instytucji konsultacji na gruncie praktycznym.
Niewątpliwie kwalifikacji danej sprawy jako sprawy „ważnej” będzie dokonywał głównie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wydaje
się, że wśród spraw „ważnych”, które mogą być przedmiotem konsultowania
z mieszkańcami, wymienić można sprawy budżetowe (przeznaczenie środków
publicznych na sfinansowanie preferowanych przez lokalną społeczność inwestycji) czy strategię rozwoju jednostki samorządowej. Słuszne jest angażowanie
mieszkańców w konsultowanie spraw publicznych, bowiem stanowią oni cenne źródło informacji na temat ich oczekiwań, preferencji13. Decyzje zapadające
w warunkach wzajemnego poszanowania interesów obu stron – władz publicznych i mieszkańców, zyskują na znaczeniu, szczególnie biorąc pod uwagę ich
praktyczną realizację. Obywatel mający poczucie wpływu na decyzje rządzących chętniej je wykonuje.
12
13

Dz. U. Nr 17, poz. 141 ze zm.
T. Moll, Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej, [w:] B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 254.
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Przeprowadzanie konsultacji społecznych – zasady
Ustawy ustrojowe14 odnoszą się do trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych. Uprawnienie do skonkretyzowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji zostało przyznane organom stanowiącym w poszczególnych jednostkach samorządowych. Organy stanowiące mają prawo
i jednocześnie obowiązek kompleksowego uregulowania przeprowadzania
konsultacji społecznych w uchwałach. Uchwały takie powinny zawierać
oznaczenie, kto może inicjować konsultacje, czas, miejsce ich przeprowadzenia, reguły dotyczące ustalania wyników oraz sposób ich przekazania do
wiadomości lokalnej społeczności. Warto podkreślić, iż uchwała w sprawie
przeprowadzania konsultacji społecznych powinna zawierać: transparentną
informację o zamierzeniach organu konsultującego, propozycję rozstrzygnięcia problemu (najczęściej poprzez zadanie pytania z trzema wariantami
odpowiedzi: tak, nie, wstrzymuję się), sposób przepływu informacji między
konsultującym a konsultowanym oraz podanie wyniku przeprowadzonych
konsultacji do publicznej wiadomości.
Radzie gminy przypisane zostało inicjowanie przeprowadzania konsultacji
obligatoryjnych. Natomiast w odniesieniu do konsultacji fakultatywnych, to
rada gminy – oprócz organu stanowiącego – może w uchwale w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami przyznać
odpowiednie uprawnienie mieszkańcom i organowi wykonawczemu. Jako
przykład uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
autorzy chcieliby wskazać Uchwałę nr XV/146/11 z dnia 24 listopada 2011
roku Rady Miejskiej we Wschowie15, 16. Uchwała dotyczyła rozstrzygnięcia
w przedmiocie zmiany granic miasta Wschowa, polegającej na włączeniu
części obrębu geodezyjnego Przyczyny Górnej i części obrębu geodezyjnego
Osowej Sieni do miasta Wschowa. Rada gminy sprecyzowała zakres podmiotowy prowadzonych konsultacji do mieszkańców (pełnoletnich) trzech
obszarów – wsi Przyczyna Górna, Osowa Sień oraz przysiółka Wincentowo.
Przeprowadzenie konsultacji wraz z opracowaniem zbiorczym wyników głosowania powierzono 3-osobowej komisji, której imienny skład został określony w zarządzeniu organu wykonawczego. W uchwale podkreślono, iż wynik
14
15

16

Ustawa o samorządzie gminy, powiatu i województwa, patrz przypis nr 6.
Wybór gminy Wschowa jest podyktowany znajomością specyfiki lokalnej gminy Wschowa,
co wynika głównie z faktu sprawowania funkcji wiceburmistrza przez współautora publikacji
– dra M. Czopka.
Dz. Urz. Woj. Lubus. 2012, poz. 160.
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konsultacji nie będzie miał wpływu na podjęcie uchwały wyrażającej opinię
w sprawie zmiany granic miasta Wschowa, bowiem konsultacje służą wyłącznie uzyskaniu opinii od uprawnionych mieszkańców miasta Wschowa,
wsi Przyczyna Górna, wsi Osowa Sień oraz przysiółka Wincentowo. Na podstawie powołanego przykładu stwierdzić można, że już w uchwale dotyczącej
przeprowadzania konsultacji społecznych podkreśla się ich wyłącznie opiniodawczy i niewiążący charakter. Wydaje się, że mimo względnej przejrzystości
przepisów ustaw ustrojowych dotyczących zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wiele uchwał podejmowanych w tej sprawie jest uchylanych
w trybie nadzoru, bądź w całości, bądź w części.
Wykonanie uchwały w przedmiocie przeprowadzania konsultacji społecznych należy na podstawie art. 30 ust. 1 do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, chyba że organ stanowiący zdecyduje w sposób odmienny. W praktyce
rada może bowiem powierzyć czynności związane z konsultacjami np. specjalnie powołanej komisji.

Zakończenie
Konsultacje społeczne jako wyraz partycypacji społeczności lokalnej w procesach decyzyjnych władz samorządowych stanowią dobry instrument współczesnego efektywnego rządzenia. Należy pozytywnie ocenić włączanie lokalnej społeczności w proces rozwiazywania problemów, które niejednokrotnie
bezpośrednio jej dotyczą. Należy wskazać na przynajmniej dwa atuty społecznego konsultowania podejmowanych rozstrzygnięć: zbliżenie się przez władze
samorządowe do rozwiązania, które będzie wpisywało się w oczekiwania lokalnej społeczności oraz możliwość sprawowania kontroli społecznej nad działaniami władz publicznych17. Efektywny i stale postępujący rozwój jednostek
samorządu terytorialnego zależy od poziomu wiedzy rządzących na temat oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnych, zadowolenia mieszkańców z bieżącej aktywności władz18. Konsultacje społeczne to
forma komunikacji ze społecznością lokalną wciąż mało wykorzystywana na
gruncie praktycznym, co dziwi wobec niskiego poziomu ich sformalizowania,
jak również względnie niskich kosztów ich przeprowadzania.
17

18

D.R. Kijowski, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 9, s. 9.
M. Szaja, Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 881, Ekonomiczne Problemy Usług nr 118,
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce – wyzwania na przyszłość. Regiony dla
rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa, Szczecin 2015, s. 291.
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Streszczenie
Konsultacje społeczne jako forma dialogu ze społecznością lokalną
Konsultacje społeczne stanowią formę dwustronnej komunikacji między konsultującym a konsultowanym. Zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminy, powiatu
i województwa podmiotem uprawnionym do udziału w konsultacjach społecznych są
mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy tekstu omawiają podstawy prawne, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz zasady przeprowadzania konsultacji społecznych.
Słowa kluczowe: dialog, konsultacje, społeczność lokalna, zakres, pojęcie.

Summary
Social consultations as a form of dialogue with local society
Social consultations constitute a form of the two-way communication between the
consultant and the consulted. In accordance with the regulations concerning commune,
county and voivodship goverments the entity eligible to participate in social consultations are the inhabitants of any given territorial government unit. The authors discuss
the legal basics, the scope of the entity and subject, and the rules for conducting social
consultations.
Keywords: consultations, local society, scope, concept.
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Studia Interdyscyplinarne”
2017 (1), s. 95–114

Długookresowe problemy demograficzno-społeczne gmin wiejskich Dolnego Śląska
(na przykładzie gminy Dobromierz)

Wstęp. Krótka historia ewidencji zjawisk
demograficznych
Problemy demograficzne należą do zagadnień, które bardzo wcześnie stały
się przedmiotem ewidencji statystycznej. Najstarsze realizowane spisy dotyczyły właśnie liczby ludności. Znane są z zapisów pisma klinowego w Ur i Uruk,
a także z pisma hieroglificznego starożytnego Egiptu. Podobne informacje posiadamy ze starożytnych Chin, imperium Aleksandra Wielkiego oraz Grecji
i Cesarstwa Rzymskiego1. Znaczna część władców średniowiecznych również
przeprowadzała takie spisy, które służyły naliczaniu obciążeń podatkowych2.
Szczególnie uważnie czynił to Kościół katolicki w celu określania dziesięciny3.
W połowie XVII stulecia angielski ekonomista W. Petty sformułował postulat wprowadzenia bieżącej ewidencji liczby ludności4. Został on po raz pierwszy wdrożony pod koniec XVII wieku (w 1695 roku) w Szwecji, a następnie
w innych państwach europejskich. Dodatkowo, pojawiły się bardziej epizodyczne spisy powszechne, których celem było zgromadzenie informacji o innych
1

2

3

4

Zdarzenie takie zostało opisane w Nowym Testamencie. Por. Ewangelia według Łukasza, rozdział II, [w:] Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, t. IV, Wydawnictwo KWE,
Toruń 2005, s. 82.
Por. F. Grapperhaus, Opowieści podatkowe Drugiego Millenium, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „Pozkal”, Toruń 2000.
Informacje takie znaleźć można w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego), spisanej za czasów biskupa Henryka
z Wierzbna w latach 1295–1305. Podobną rolę odgrywały landbuchy przygotowywane i prowadzone dla śląskich księstw, m.in. dla księstwa świdnickiego i jaworskiego.
Por. W. Petty, Anatomia polityczna Irlandii, Londyn 1672.
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elementach majątku, znajdujących się w danej przestrzeni geograficznej5. Zadania ewidencyjne wykonywali również pojedynczy rachmistrze6.
Przedmiotem artykułu jest analiza procesów demograficznych dotyczących
przede wszystkim zmian liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach
obecnej gminy Dobromierz oraz ich przyczyn. Analiza ma charakter długookresowy, obejmując lata 1785–2014. Zbadano w czasie następujące zjawiska:
– ogólna liczba mieszkańców gminy,
– średnia gęstość zaludnienia na terenie gminy i poszczególnych sołectw,
– ruch naturalny ludności,
– ruch migracyjny ludności,
– struktura ludności gminy według płci,
– struktura wiekowa ludności,
– struktura ludności gminy według wykształcenia,
– struktura ludności według miejsca zamieszkania (miejscowości) oraz
– struktura ludności po II wojnie światowej według miejsca pochodzenia.
Badanie oparto na statystycznych technikach analizy danych, zwłaszcza
wskaźnikach struktury oraz obserwacji trendów czasowych. Nie postawiono
hipotez badawczych, ze względu na charakter analityczno-retrospektywny studiów. Przedmiotem studiów było kształtowanie się trendów demograficznych
w badanej gminie i identyfikacja powodów ich przebiegu.

Kształtowanie się procesów demograficznych
w historii gminy Dobromierz i ewidencja ludności
Jak wynika z zachowanych dokumentów, w latach 1741–1815 Dobromierz
znajdował się w powiecie (rejencji) bolkowskim. Był to teren bardziej zaludniony niż obecnie. Mieszkało tu bowiem około 85 osób/km2. Zachowały się
również pewne fragmentaryczne zapisy mówiące lub świadczące o liczbie ludności miasta Dobromierza oraz mieszkańcach innych miejscowości na obszarze
dzisiejszej gminy. I tak np. wiadomo, że w okresie swojego największego rozkwitu, w drugiej połowie XVI stulecia miasto Dobromierz liczyło ponad tysiąc
5

6

Dobrym przykładem takiego spisu jest Indykcja dominiów, poddanych i miast Śląska według
„pierwszej rewizji” z 1726 roku. Materiały do statystyczno-geograficznego opisu Śląska z pierwszej połowy XVIII wieku, wydał Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski, Centrum
Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Wrocław 1995.
Dla terenu obecnej gminy Dobromierz spis taki wykonał Friedrich Zimmermann. Por. F. Zimmermann, Artykuły do opisu Śląska (Beyträge zur Beschreibung von Schlesien), opublikowane
w latach 1783–1796. Ukazały się one w 1954 roku pod tytułem: Generalne tablice statystyczne
Śląska 1787 roku, ZNiO, Wrocław 1954.
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mieszkańców, co czyniło go lokalnym ośrodkiem gospodarczym. Dobromierz
nie mógł jednak konkurować z tak znaczącymi miastami, jak: Świdnica, Strzegom czy Jawor, a nawet pobliskimi Świebodzicami czy Bolkowem.
Kolejne szczegółowe informacje demograficzne dotyczące liczby mieszkańców poszczególnych miejscowości dzisiejszej gminy Dobromierz pochodzą ze
spisów zrealizowanych w 1815 roku, po wojnach napoleońskich, w 1840, kiedy
zakończono realizację pomysłu unii celnej na obszarze ówczesnych państw niemieckich, w 1871 roku, po zakończonej sukcesem Prus wojnie z Francją i powstaniu Cesarstwa Niemieckiego (II Rzeszy Niemieckiej), w 1905 roku, kiedy
Niemcy rozszerzyły swoje kolonialne aspiracje, podejmując odpowiednie działania w Afryce, Azji i Oceanii, w 1920 roku, po zakończeniu I wojny światowej i opanowaniu rewolucyjnej sytuacji w Niemczech przez władze Republiki
Weimarskiej, w 1941 roku, przed rozpoczęciem przez III Rzeszę wojny ze
Związkiem Radzieckim, czy w 1945 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Kolejne szczegółowe informacje dotyczące liczby ludności w poszczególnych miejscowości gminy Dobromierz pochodzą z 1970 roku, Narodowego
Spisu Powszechnego z 1978 i 1988 roku.
Ostatnie dane są efektem działania aktualnych systemów ewidencji ludności
i przedstawiają liczby mieszkańców na 31 grudnia 2012 roku (na rok 2013) i na
31 grudnia 2013 roku (na rok 2014). Liczbę ludności dla terenu dzisiejszej gminy Dobromierz obrazuje wykres 1.
Wyk. 1
Ludność gminy Dobromierz w latach 1785–2014
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Źródło: opracowanie na podstawie danych zawartych w tabeli 1.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury problemu i danych Urzędu Gminy Dobromierz.
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Tab. 1
Ludność w poszczególnych miejscowościach gminy Dobromierz w latach 1785–2014
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Widać na nim dość charakterystyczny długookresowy trend w zmianach liczby ludności. Od roku 1785 aż do zakończenia II wojny światowej obserwowano systematyczny wzrost liczby mieszkańców gminy Dobromierz, od poziomu
4373 osób (1785 rok) do 9508 (1945 rok). Oznacza to wzrost tutejszej populacji
o 217%, czyli o 1,36% rocznie. Nie wszystkie lata w badanym okresie były równie obfite demograficznie. Były takie, które charakteryzowały się silniejszym
przyrostem ludności w gminie Dobromierz i lata ze słabszą dynamiką w tym
zakresie.
Od zakończenia II wojny światowej obserwuje się trend odwrotny – liczba ludności gminy Dobromierz systematycznie maleje, z poziomu 9508 osób
w 1945 roku do 5327 osób w 2013 roku. Oznacza to spadek miejscowej populacji w badanym okresie o 44%, czyli 0,65% rocznie. Ostatni analizowany rok
– 2014 – przyniósł po raz pierwszy od wielu lat lekki przyrost liczby mieszkańców – o 107 osób. Kolejne lata zweryfikują informację, czy był to epizodyczny
wzrost, czy początek nowego trendu.
Ludność poszczególnych miejscowości w gminie Dobromierz także zmieniała
się w badanym okresie 1785–2014 w podobny sposób jak cała tutejsza populacja, chociaż z pewnymi indywidualnymi cechami. Borów był początkowo niewielką wsią rolniczą, która rozwinęła się gwałtownie na początku XX wieku pod
wpływem górnictwa skalnego. Bronów nie miał takich możliwości, pozostając
przez ponad 230 lat niewielką wsią rolniczą. W podobnej sytuacji jest położona w kotlinie między wzgórzami niewielka miejscowość Bronówek, obecnie
przysiółek Dobromierza. Inna niewielka wioska, Celów, należy do miejscowości, które wyraźnie się wyludniły po II wojnie światowej. Podobnie jak w Borowie, kształtowała się populacja pobliskiej Czernicy. Rozwój górnictwa granitu
był czynnikiem wpływającym na wzrost liczby mieszkańców Dzierzkowa oraz
Gniewkowa. Apogeum ich wielkości przypada na lata dwudzieste XX stulecia.
Ciekawostką może być trend kształtowania się liczby ludności samego Dobromierza. Ten liczący w XVII wieku ponad tysiąc mieszkańców ośrodek miejski
nie powrócił do tego poziomu po wojnie trzydziestoletniej (1618–1648). Stał się
miastem małym, liczącym około pół tysiąca osób. Panowanie pruskie wpłynęło
w niewielkim stopniu na rozmiary tutejszej populacji, która w szczytowym okresie (1871 rok) z trudem osiągnęła poziom ośmiuset osób. Dobromierz utrzymał
jednak prawa miejskie aż do zakończenia II wojny światowej. Ponieważ na terenie gminy i samego Dobromierza nie toczyły się walki, w mieście przebywała
pewna grupa uchodźców z Wrocławia czy Świdnicy. Populacja miasta osiągnęła
wówczas poziom 1094 osób. Wysiedlenie ludności niemieckiej spowodowało
spadek liczby mieszkańców, dodatkowo pogłębiony utratą w 1945 roku praw
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miejskich przez Dobromierz. Trend spadkowy utrzymywał się przez kolejne lata
i był powodowany m.in. brakiem miejsc pracy na lokalnym rynku, wyjazdami
do Wrocławia i okolicznych większych, bardziej atrakcyjnych ośrodków, a także, po 1990 roku, wyjazdami emigracyjnymi za granicę. Sama miejscowość nie
nabrała walorów turystycznych czy wypoczynkowych, aby przyciągnąć nowych
– stałych lub czasowych – rezydentów.
Wyk. 2
Ludność we wsiach sołeckich gminy Dobromierz w latach 1785–2014
2000
1800

Borów

1600

Czernica

1400

Dobromierz

Bronów

1200

Dzierzków

1000
800

Gniewków
Jaskulin

600

Jugowa

400

Kłaczyna

200

Pietrzyków

0

Roztoka

1785 1815 1825 1840 1871 1885 1905 1920 1941 1945 1970 1978 1988 2013 2014

Szymanów

Źródło: opracowanie na podstawie danych zawartych w tabeli 1.

Bardzo stabilną populację ma również Jaskulin, a wahania jego liczebności zależą przede wszystkim od liczby pensjonariuszy tutejszego ośrodka opieki
społecznej. Populacja Jugowej przez dziesiątki lat związana była z uprawą tutejszych, urodzajnych ziem. Pewien spadek liczby mieszkańców tej wsi, który
obserwujemy od lat siedemdziesiątych XX wieku, związany jest ze spadkiem
znaczenia rolnictwa w gospodarce polskiej oraz zatrudnienia w tym sektorze.
Podobna jest sytuacja ludności Kłaczyny, również wsi o typowo rolniczym
charakterze. Nieco inaczej przebiegała ewolucja populacji Pietrzykowa, który
pierwszy boom ludnościowy przeżył w połowie XIX stulecia, drugi zaś w okresie II wojny światowej, jako bezpieczne i dalekie od działań wojennych, miejsce
w Niemczech. Po wojnie nastąpił znaczący regres ludnościowy w tej wsi, pogłębiony decyzją o budowie Zbiornika Dobromierz i wysiedleniu dolnej części wsi
(Łękoszowa). Największą populację w gminie Dobromierz posiadała zawsze
Roztoka, najdogodniej położona wieś na tym obszarze (wykres 2). Zawsze była
dobrze skomunikowana z okolicznymi miejscowościami przy pomocy dróg i od
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końca XIX wieku linii kolejowych. Mieszkańcy dysponowali dobrymi ziemiami
uprawnymi i korzystali z bliskości czynnych kamieniołomów czy rzeki. Przez
wiele lat populacja tej miejscowości liczyła ponad tysiąc, a nawet półtora tysiąca
osób. Najwyższe poziomy osiągnęła w latach dwudziestych XX wieku (1781
osób) i pod koniec II wojny światowej (1877 osób). Po wojnie liczba ludności systematycznie obniżała się aż do aktualnego poziomu 1073 osób. Spadek
liczby mieszkańców od końca wojny odnotowuje również Serwinów, będący
obecnie przysiółkiem Dobromierza. Poważny spadek zaludnienia odnotował
również w okresie po zakończeniu budowy Zbiornika Dobromierz Szymanów
i jego przysiółek Siodłkowice. W tej ostatniej miejscowości pojawiło się ostatnio (2013–2014) osiem nowych domów.
Wszystkie miejscowości na terenie gminy Dobromierz mają z demograficznego punktu widzenia charakter stagnacyjny lub wręcz schyłkowy, a cała
populacja gminy osiąga obecnie rozmiary populacji sprzed dwustu lat. Jednocześnie niewiele jest w tej przestrzeni czynników, które mogłyby w najbliższej
przyszłości wpłynąć na powiększenie się liczby mieszkańców. Populacja nie jest
wiekowo młoda, brak jest wolnych miejsc pracy na lokalnym rynku, a poszczególne miejscowości nie dysponują atrakcyjnymi miejscami inwestycyjnymi czy
działkami budowlanymi.

Kształtowanie się liczby ludności po II wojnie
światowej
Po II wojnie światowej wystąpił niezwykle istotny proces demograficzno-społeczny polegający na całkowitej wymianie populacji. Na terenie gminy Dobromierz mieszkało w 1945 roku ponad 9,5 tys. Niemców, którzy w następnych
dwóch latach zostali wysiedleni na tereny znajdujące się za Odrą i Nysą Łużycką. Na ich miejsce przybyli osadnicy z różnych części Polski, w tym również
mieszkający przed wojną na Kresach Wschodnich. Dla tych osób była to zasadnicza zmiana cywilizacyjna. Przybyli na tereny rozwinięte znacznie bardziej, niż
te, które opuścili. Polska okresu międzywojennego, o czym się zapomina, była
jednym z bardziej zacofanych krajów Europy, a jej Kresy Wschodnie należały
do najbardziej zaniedbanych części II Rzeczypospolitej. Osadnicy przybyli na
Ziemie Zachodnie i Północne musieli przejść przyspieszony kurs rozwoju cywilizacyjnego, co bardzo dobrze pokazano w słynnej polskiej komedii filmowej
„Sami swoi”. Populacja nowych osadników nie osiągnęła nigdy poziomu populacji zamieszkujących tu Niemców. Wpłynęło to również na poziom zabezpieczenia istniejącego tu majątku w postaci infrastruktury drogowej i kolejowej,
budynków mieszkalnych, budowli gospodarczych, małych elektrowni wodnych,
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a także obiektów historycznych. Wiele takich obiektów zostało opuszczonych,
zaniedbanych i stopniowo ulegało całkowitej fizycznej zagładzie.
Należy przy tym pamiętać, że pierwsza grupa Polaków, którzy pojawili się
na tych ziemiach, to szabrownicy, niemający zamiaru osiedlenia się. Starali się jedynie przejąć (ukraść) co cenniejsze, pozostawione przez Niemców
elementy majątku. Dopiero druga grupa to faktyczni osadnicy, szukający nowych domów dla siebie, ale trafiający tu zupełnie przypadkowo. Ludzie ci
nie znali tych ziem i przyjeżdżali bez wyznaczonego adresu. Tworzyła się tu
zatem przypadkowa populacja złożona z osób o różnym pochodzeniu i życiowych doświadczeniach, bez wspólnych cech. W połowie lat pięćdziesiątych
XX wieku procesy tworzenia się populacji w gminie Dobromierz zakończyły
się. Oznaczało to spadek znaczenia ruchu wędrówkowego (migracyjnego) dla
kształtowania się charakterystyk miejscowej ludności, a zwłaszcza jej rozmiarów i struktury płciowej czy wiekowej. O parametrach tych decydować zaczął
przede wszystkim ruch naturalny ludności7.
Populacja gminy Dobromierz jest bardzo stabilna. Prawie 55% to osoby zamieszkałe tu od urodzenia. Około 5% mieszkańców przybyło tu po II wojnie
światowej, do roku 1950. Ze względu na upływający czas osób tych jest coraz
mniej. W latach 1951–1978 do gminy przyjechało kolejne 25% jej mieszkańców, a w latach 1979–1988 prawie 10%. Po roku 1990 do gminy Dobromierz
przybyło 5% jej mieszkańców. Powodami takich przyjazdów były najczęściej:
1) przyczyny społeczne (np. zawarcie małżeństwa), 2) powody zawodowe (np.
podjęcie pracy na terenie gminy), 3) powody ekonomiczne (np. uzyskanie spadku), 4) przyczyny bytowe (np. nabycie nieruchomości)8.
Jak już wspomniano, po II wojnie światowej obserwowano systematyczny
spadek liczby ludności, z poziomu 9508 osób w 1945 roku do poziomu 5434
osób na początku 2014 roku. Oznaczało to również zmniejszenie się gęstości
zaludnienia (wykres 3). Obecnie (początek 2014) wynosi ono 63,3 osoby/km2
i stanowi tylko 57% najwyższego poziomu tego wskaźnika po II wojnie światowej i 84% podobnego wskaźnika liczonego przed wojną trzydziestoletnią
(1618 rok). Zaludnienie porównywalne z początkiem XVII stulecia osiągnięto na terenie gminy Dobromierz dopiero na początku lat siedemdziesiątych
XIX wieku.
7

8

Por. Rosset E., Ziemie Zachodnie i Północne jako laboratorium demograficzne, „Studia Demograficzne”, 1969, z. 20.
Por. M. Cieślak (red.), Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach
1975–1997, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
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Wyk. 3
Gęstość zaludnienia w gminie Dobromierz w latach 1785–2014 (osób/km2)
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Źródło: opracowanie własne.

Bardziej szczegółowa analiza gęstości zaludnienia w gminie Dobromierz
na podstawie danych z poszczególnych sołectw pozwala przede wszystkim
sformułować wniosek o nierównomiernym rozmieszczeniu ludności (tabela 2).
Przeciętny poziom gęstości zaludnienia gminy (63,3 osoby/km2) był przekroczony w sześciu sołectwach – Borowie, Czernicy, Dobromierzu, Dzierzkowie,
Gniewkowie i Roztoce.
Tab. 2
Aktualna, najwyższa i najniższa w historii gęstość zaludnienia w gminie Dobromierz
w latach 1785–2014 (według sołectw, pod względem liczby osób/km2)
Sołectwo

Gęstość zaludnienia
(obecna – najwyższa – najniższa)

Borów

213,6 – 328,6 – 49,8

Bronów

27,9 – 54,0 – 23,3

Czernica

82,3 – 153,0 – 37,5

Dobromierz

97,8 – 181,2 – 81,2

Dzierzków

108,6 – 210,7 – 46,2

Gniewków

63,8 – 107,2 – 18,1

Jaskulin

52,0 – 58,9 – 29,7

Jugowa

47,9 – 69,2 – 46,9

Kłaczyna

41,7 – 65,3 – 40,7

Pietrzyków

19,5 – 76,2 – 19,2

Roztoka

91,5 – 160,2 – 81,1

Szymanów

53,0 – 122,2 – 46,1

Źródło: opracowanie własne.
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Na początku 2014 roku najbardziej zaludniony był Borów, zaś najmniej
– Bronów. Najwyższym w ogóle zaludnieniem cechował się Borów w okresie
swojego największego rozwoju na początku XX wieku. Bronów zawsze był
słabo zaludniony. Rywalizował w tym zakresie z Gniewkowem oraz Pietrzykowem. Należy także zauważyć, że kilka sołectw charakteryzowało się w ostatnich 230 latach najniższymi wahaniami gęstości zaludnienia. Należą do nich:
Dobromierz, Jugowa, Kłaczyna, Roztoka i Szymanów, a także zawsze wyludniony Bronów.

Ruch naturalny i migracyjny ludności gminy
Dobromierz
Analiza rozmiarów populacji mieszkającej na terenie gminy Dobromierz pozwala dostrzec fakt, że jest to region wyludniający się po II wojnie światowej.
Wyraża się to przede wszystkim spadkiem liczby mieszkańców, co jest efektem
niedostatecznego przyrostu ludności w wyniku ruchu naturalnego (saldo urodzeń i zgonów) w relacji do ujemnego salda migracji na danym terenie.
Wskaźnik żywych urodzeń na tysiąc mieszkańców po II wojnie światowej kształtował się w przedziale od 16 do 18, przyjmując przeciętnie poziom
17 urodzeń żywych/1 tys. mieszkańców. Równocześnie analogiczny wskaźnik zgonów oscylował w przedziale od 7 do 9, wokół przeciętnego poziomu
9 osób/1 tys. mieszkańców. Oznaczało to, że w badanym okresie dodatni przyrost naturalny wynosił 8 osób/1 tys. mieszkańców. Relatywnie wysoka była
w tutejszej populacji gminnej umieralność niemowląt do pierwszego roku
życia. Wskaźnikowo na tysiąc urodzeń żywych umierało w Dobromierzu
20 noworodków i niemowlaków.
Przeciętna wielkość rodzin tworzących z reguły gospodarstwa domowe wynosi w gminie 3,2–3,4 osoby. Związane jest to z relatywnie niską dzietnością
mieszkanek gminy, niewysokim odsetkiem rodzin wielodzietnych (dwoje rodziców i trójka lub więcej dzieci), dość dużą liczbą rodzin niepełnych, a także
niskim odsetkiem rodzin wielopokoleniowych. Na każdy tysiąc mieszkańców
zawieranych jest przeciętnie osiem małżeństw i pewna część osób (rosnąca
w ostatnich latach) pozostaje w związkach partnerskich.
Populacja gminy charakteryzuje się ujemnym saldem ruchu wędrówkowego,
co oznacza większy odpływ osób z terenu gminy niż ich przyjazdy. W okresie od
1979 do 1988 roku napływ ludności na teren gminy Dobromierz wyniósł około
tysiąca osób, zaś w tym samym czasie odpływ wyniósł prawie dwa tysiące osób.
Przeciętne roczne saldo migracji w gminie Dobromierz w całym powojennym
okresie wynosiło od minus 12 do minus 16 osób na każdy tysiąc mieszkańców.
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Ruch migracyjny w gminie Dobromierz kształtował się na dość stabilnym poziomie, zwiększając się w ostatnich dwudziestu pięciu latach, w związku z rozszerzeniem się możliwości wyjazdów ekonomicznych do państw Unii Europejskiej,
zwłaszcza po 2004 roku, od czasu pełnego członkostwa w strukturach unijnych.
Wcześniej celem licznych wyjazdów była stolica Dolnego Śląska – Wrocław
(trafiał tam co dziesiąty wyjeżdżający) i inne okoliczne ośrodki miejskie. Ich
podstawowymi przyczynami były: 1) poszukiwanie i znajdowanie pracy, 2) powody społeczno-rodzinne (np. zawieranie związków) oraz 3) edukacja. W ostatnich latach wzrasta odsetek osób emigrujących za granicę, głównie do Irlandii
i Wielkiej Brytanii oraz Holandii, Niemiec i Włoch.
Porównanie ruchu naturalnego ludności i ruchu migracyjnego w gminie Dobromierz w badanym okresie dawało coroczny wskaźnik zmian liczby ludności
(wskaźnik przyrostu rzeczywistego ludności) na poziomie od minus 4 do minus
8 osób na każdy tysiąc mieszkańców.

Struktura ludności gminy według płci
Populacja gminy Dobromierz ma charakter typowo wiejski. Żadna miejscowość nie posiada praw miejskich (i nie spełnia warunków pozwalających uznać
ją za miasto), a sam Dobromierz utracił je formalnie w 1945 roku. W rzeczywistości nie spełniał warunków określonych dla miast już znacznie wcześniej,
a przywileje zachował ze względu na rolę, jaką odegrał w historii Prus i Niemiec. Populacje wiejskie mają nieco odmienne charakterystyki demograficzne
niż populacje miejskie. Są odmienne jeżeli chodzi o rozmiary (raczej maleją niż
rosną), odsetek zawieranych związków małżeńskich (mniej jest związków partnerskich i tzw. singli) oraz wskaźniki dzietności (są nieco wyższe).
Bardzo charakterystyczną cechą populacji wiejskich jest wyższy odsetek
mężczyzn niż kobiet. W przypadku gminy Dobromierz odsetek kobiet był wyższy tylko w okresie bezpośrednio po II wojnie światowej. Dotyczyło to mieszkających tu Niemców oraz później – napływowych osadników. Był to efekt większych wojennych ofiar wśród mężczyzn. Kolejne dekady przyniosły systematyczny spadek tego wskaźnika, co związane było z emigracją kobiet z terenów
wiejskich do miast, zarówno w związku z pracą, jak i zmianą sytuacji społecznej, połączoną z wyjazdami do mężów. Już na początku lat osiemdziesiątych
XX wieku zaobserwowano przewagę liczby mężczyzn nad kobietami, co bardzo
komplikowało sytuację społeczną na wsiach. Wzrastała liczba mężczyzn samotnie prowadzących gospodarstwa rolne. Odsetek mężczyzn byłby jeszcze wyższy,
gdyby nie zjawisko nadumieralności, które dotyczyło przedstawicieli tej płci.
Zjawisko nadumieralności mężczyzn wynika przede wszystkim z nałogowego
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palenia tytoniu (50% przyczyn większej umieralności) i nadmiernego picia alkoholu przez mężczyzn (25% przyczyn większej umieralności), a także niewłaściwego odżywiania się oraz niedostatecznej opieki medycznej. Mężczyźni umierają szybciej w wyniku chorób układu krążenia i chorób nowotworowych.
W populacji gminy Dobromierz obserwuje się – podobnie jak w innych populacjach wiejskich – pewną nadwyżkę mężczyzn w stosunku do liczby kobiet.
W ostatnich dwóch dekadach struktura płci w gminie Dobromierz kształtowała
się na poziomie 96 kobiet na 100 mężczyzn.

Struktura ludności gminy według wieku
Struktura ludności według wieku jest ważnym wskaźnikiem, który pokazuje
stan zaawansowania demograficznego populacji oraz jej piramidy płci i wieku
(wykres 4). Piramida progresywna charakteryzuje młode wiekowo populacje,
w których wyraźnie dominują dzieci oraz młodzież, a średnia długość życia
jest relatywnie niska. Takimi były populacje europejskie w XVII–XIX wieku,
a obecnie są populacje afrykańskie i azjatyckie.
W społeczeństwach charakteryzujących się piramidą regresywną dominują
grupy społeczne w wieku produkcyjnym, przy relatywnie niższym udziale osób
najmłodszych oraz najstarszych. To typowa sytuacja tzw. „społeczeństw na dorobku”. Dzisiaj charakteryzuje ona ludność Europy Środkowej i Wschodniej,
a także częściowo Ameryki Łacińskiej czy basenu Morza Śródziemnego.
Piramida zastojowa jest typowa dla społeczeństw starzejących się, do których należą populacje Europy Zachodniej, Japonii, a także w pewnym zakresie
Polski.
Wyk. 4
Piramidy płci i wieku na różnych etapach rozwoju populacji

PIRAMIDA PROGRESYWNA

PIRAMIDA REGRESYWNA

PIRAMIDA ZASTOJOWA

Źródło: Internet – Google, autor nieznany.
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Zgodnie z teorią przejścia demograficznego społeczeństwa młode mają strukturę wiekową zbliżoną do piramidy progresywnej. Populacja przechodzi pięć
głównych faz (etapów) rozwoju. Faza pierwsza, pretransformacyjna, charakteryzuje się wysokimi współczynnikami urodzeń i zgonów, co w efekcie daje nieco
dodatni przyrost naturalny ludności. Faza druga, wczesnej transformacji, polega na utrzymywaniu się wysokiego współczynnika urodzeń, przy malejącym,
na skutek lepszego odżywiania i opieki zdrowotnej, współczynniku zgonów, co
owocuje eksplozją ludnościową (niezwykle szybkim przyrostem liczby mieszkańców). Faza trzecia, nazywana środkiem transformacji, wiąże się ze zmniejszaniem współczynnika urodzeń, lecz nie w takim tempie jak spadek współczynnika zgonów. Daje to dalsze trwanie boomu ludnościowego. Faza czwarta
transformacji określona jest jako późna i charakteryzuje się wolnym spadkiem
współczynnika zgonów oraz urodzeń, co oznacza, że liczba ludności się stabilizuje. Populacja gminy Dobromierz wydaje się wkraczać w tą właśnie fazę
(piramida zastojowa). Faza piąta, posttransformacyjna oznacza stabilizację obu
powyższych współczynników na niskim poziomie. Wielkość populacji pozostaje bez zmian lub nawet spada. Bardzo wysoka jest oczekiwana długość życia,
a tym samym rośnie średni wiek populacji i podnosi się odsetek ludzi starych,
w wieku poprodukcyjnym (piramida regresywna).
Połowa populacji gminy jest czynna zawodowo. W ostatnich latach odsetek
ten nieznacznie się zmniejsza. Stabilna jest również struktura ludności rozumiana jako stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku
produkcyjnym. Odsetek ten wynosi 55%. Oznacza to, że w wieku poprodukcyjnym jest około 16% całej populacji.

Struktura ludności gminy według wykształcenia
Wykształcenie należy do najistotniejszych składników kapitału ludzkiego.
Pod pojęciem tym rozumie się całokształt posiadanych przez człowieka kwalifikacji, wykształcenia i umiejętności zawodowych oraz możliwości produkcyjnych łączących się z ogólnym stanem jego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Wykształcenie należy do istotnych elementów składowych tych zasobów kapitału i w znacznej mierze decyduje o przyszłym potencjale wytwórczym każdego
pojedynczego człowieka i całej populacji. Z tego powodu analiza struktury wykształcenia należy do istotnych badań demograficznych.
Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku w Polsce obowiązywał system
edukacji oparty na obowiązkowej szkole podstawowej (8-klasowej), szkołach
zawodowych, technikach i liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych i uczelniach wyższych (studia inżynierskie i magisterskie). Kształcenie
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na poziomie wyższym było ograniczone dla, z góry określonej, grupy ludzi, co
powodowało większą konkurencję wśród kandydatów.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku system ten ulegał ewolucji,
która objęła edukację podstawową, zawodową i wyższą. W edukacji podstawowej wprowadzono podział na szkołę podstawową (6 klas zamiast dotychczasowych 8) i gimnazjum (3-letnie), po którym można kształcić się zawodowo
lub ogólnie, w trzyletnich liceach ogólnokształcących (z maturą). Szkolnictwo
zawodowe zostało bardzo mocno ograniczone, a szkoły przyzakładowe zniknęły w ogóle.
Otwarcie rynku edukacji wyższej spowodowało powstanie prawie pięciuset
uczelni w całej Polsce i upowszechnienie się wykształcenia wyższego. Wprowadzono ponadto unijny system boloński, który podzielił edukację na poziomie
wyższym na edukację zawodową (licencjacką i inżynierską), akademicką (magisterską) oraz doktorancką.
Upowszechnienie edukacji wyższej nie miało większego wpływu na strukturę wykształcenia ludności w gminie Dobromierz. Wśród ludności zamieszkujących na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX stulecia
obszar gminy Dobromierz największy odsetek stanowiły osoby o wykształceniu
podstawowym oraz, wśród osób młodszych, z wykształceniem zasadniczym
zawodowym. W starszych grupach wiekowych duży jest odsetek osób nieposiadających wykształcenia podstawowego (nie ukończyły szkoły podstawowej)
(wykres 5).
Wyk. 5
Struktura wykształcenia ludności w gminie Dobromierz na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku (w %)

wyższe
średnie
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone
brak ukończonego podstawowego

Źródło: opracowanie na podstawie: Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, Wrocław 1997.
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Dwadzieścia lat później zmniejszył się odsetek ludzi bez wykształcenia podstawowego (nieukończona szkoła podstawowa), co wynikało z faktu śmierci
najstarszych mieszkańców gminy. Nadal wysoki, w porównaniu z innymi gminami Dolnego Śląska, był udział osób z wykształceniem podstawowym. Spadł
odsetek ludzi z wykształceniem zasadniczym zawodowym, ze względu na zanik
tego typu edukacji. Wzrosła grupa osób z wykształceniem średnim. Gmina nie
przyciąga natomiast dostatecznie silnie osób z wykształceniem wyższym, pomimo nakładania obowiązku takiego wykształcenia na funkcjonariuszy państwowych czy innych pracowników sektora publicznego (wykres 6).
Wyk. 6
Struktura wykształcenia ludności w gminie Dobromierz na przełomie lat XX i XXI wieku
(w %)
wyższe
średnie
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone
brak ukończonego podstawowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych.

Brak odpowiedniego udziału osób z najwyższym wykształceniem w populacji zamieszkującej gminę Dobromierz ogranicza zasoby lokalnego kapitału
ludzkiego oraz przyszły potencjał rozwojowy.

Struktura ludności gminy według miejsca
zamieszkania
W gminie Dobromierz nie ma jednej wyraźnie dominującej miejscowości,
wokół której koncentrowałaby się lokalna sieć osadnicza. Można raczej mówić
o trzech takich minicentrach. Jednym jest Dobromierz z Jaskulinem, Szymanowem i Bronowem, drugim – Roztoka z Jugową i Kłączyną, trzecim natomiast
Gniewków-Dzierzków-Borów i Czernica.
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Wyk. 7
Główne ośrodki osadnicze w gminie Dobromierz w roku 2014 (według liczby mieszkańców)
1200
1000
800
600
400
200
0

Roztoka Dobromierz Kłaczyna Szymanów Jugowa Borów

Gniewków Dzierzków Czernica Jaskulin Pietrzyków Bronów

Źródło: opracowanie własne.

Każde centrum skupia około jednej trzeciej ogólnej liczby mieszkańców całej gminy, koncentrując jednocześnie funkcje gospodarczo-usługowe i społeczne. Takiej strukturze osadniczej sprzyja układ przestrzenny gminy Dobromierz
sytuujący się na osi północ-południe.
Wyk. 8
Struktura ludności w gminie Dobromierz według miejsca zamieszkania w 2014
roku (w %)
Roztoka
Dobromierz
Kłaczyna
Szymanów
Jugowa
Borów
Gniewków
Dzierzków
Czernica
Jaskulin

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze centrum ma charakter administracyjno-usługowy, mieszcząc siedziby głównych urzędów gminnych, i wyodrębnione jest w południowo-wschodniej
części jej powierzchni. Mieszkają tu 2034 osoby (37% populacji gminy). Drugie
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centrum skupia przede wszystkim miejscowości z dominacją produkcji rolniczej
i pewnymi funkcjami usługowymi. Koncentruje się ono w centralnej i zachodniej części obszaru gminy. Mieszka tu 2119 osób (39% populacji gminy). Trzecie
centrum to miejscowości związane z eksploatacją granitu, położone w północnej
części gminy. Mieszka tu 1281 osób (24% populacji gminy).

Podsumowanie i wnioski
1. Obszar gminy Dobromierz jest zamieszkany od kilku tysięcy lat, ale
od 1785 roku prowadzi się systematyczną ewidencję ludności.
2. Pozwala ona dostrzec w okresie od 1945 roku trend wzrostowy liczby ludności, a następnie jego odwrócenie. Podobna sytuacja występowała, z pewnymi
jednostkowymi modyfikacjami, we wszystkich miejscowościach gminy.
3. Po II wojnie światowej nastąpiła całkowita wymiana populacji zamieszkującej ten teren. Ludność niemiecka została wysiedlona, a jej miejsce zajęli
osadnicy polscy. Pochodzili oni przede wszystkim z Polski Centralnej, Małopolski i terenów ZSRR.
Wyk. 9
Struktura ludności polskiej w gminie Dobromierz według miejsca zamieszkania
w 1939 roku (w %)
60
50
40
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0
województwa
południowe
i centralne

teren ZSRR

zza granicy

autochtoni

z ziem
odzyskanych

Źródło: opracowanie własne.

Około 5% osób stanowili autochtoni oraz emigranci z zagranicy (z Francji,
Niemiec, Jugosławii, Czechosłowacji czy Rumunii). Początkowo był to napływ
żywiołowy, później organizowany przez Państwowy Urząd Repatriacyjny i inspektoraty wojskowe. Dla procesu zasiedlania duże znaczenie miały następujące
akty prawne: Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 roku o obywatelstwie Państwa
Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych oraz – w odniesieniu do wysiedlenia ludności niemieckiej – uchwały:
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konferencji poczdamskiej z 2 sierpnia 1945 roku, postanowienia Sojuszniczej
Rady Kontroli z 20 listopada 1945 roku, porozumienia polsko-brytyjskiego
z 14 lutego 1946 roku i umowy z władzami strefy radzieckiej z 30 października
1945 roku. Pod względem etnicznym 95% ludności napływowej stanowili Polacy.
Pozostali mieszkańcy to Niemcy, Żydzi, Łemkowie, Ukraińcy, Grecy i Macedończycy, Romowie, Litwini, Rosjanie, Białorusini i Łużyczanie, Ormianie i Tatarzy.
4. Spadek liczby ludności po II wojnie światowej powodował również zmniejszenie się gęstości zaludnienia w gminie. Przestrzeń wyludniała się dość systematycznie.
5. Po II wojnie światowej zaobserwowano spadek salda ruchu naturalnego.
W analizowanym okresie obraz demograficzny gminy Dobromierz był zgodny z modelem praw wojny, które sformułował E. Rosset. Według tych praw
w przebiegu poszczególnych procesów demograficznych pojawia się faza destrukcyjna – pod wpływem kataklizmu wojennego, oraz faza kompensacyjna
– po zakończeniu negatywnych zjawisk. W tej fazie wzrasta częstotliwość
małżeństw i urodzeń.
6. Jednocześnie po II wojnie światowej rosło ujemne saldo ruchu wędrówkowego w gminie Dobromierz. Okres 1951–1960 charakteryzował się
niezwykle intensywnymi ruchami migracyjnymi. Związane były one z kolektywizacją wsi i industrializacją. W kolejnym dziesięcioleciu wystąpiło
wyraźne zmniejszenie tempa migracji. W latach siedemdziesiątych saldo to
było już ujemne.
7. Wiejska populacja gminy charakteryzuje się również spadkiem relacji kobiety/
mężczyźni. Nie zmienia jej zasadniczo zjawisko nadumieralności mężczyzn.
8. Ludność gminy Dobromierz przekształca się również zgodnie z teorią przejścia demograficznego. Struktura ludności według wieku ewoluowała w kierunku starzenia się społeczeństwa, co wyrażało się w ogólnej tendencji spadku liczebności młodych roczników i ich udziału w całkowitej liczbie ludności
i trwałej tendencji do wzrostu liczby i udziałów osób starszych.
9. W całym okresie powojennym można było obserwować spadek liczby zawieranych małżeństw, a jednocześnie nie rośnie zbyt gwałtownie liczba innych związków między ludźmi (związków nieformalnych – partnerskich). Rośnie liczba
osób, które miały za sobą dwa lub więcej związków rodzinnych. Wzrasta zatem
również liczba rozwodów. Systematycznie zwiększa się wiek osób zawierających pierwsze związki małżeńskie. Większy odsetek ludzi pozostaje również
w dobrowolnych jednoosobowych gospodarstwach domowych. Wzrasta odsetek
urodzeń pozamałżeńskich. Spadają natomiast współczynniki rodności i płodności. Rośnie wskaźnik wieku pierwszych urodzeń (starzenie się matek).
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10. Pewnej naturalnej modyfikacji ulega populacja gminy z punktu widzenia jej
wykształcenia. Zmniejsza się grupa osób najsłabiej wyedukowanych, zaś
rośnie – z lepszym wykształceniem. Nadal jednak tutejsza populacja jest
relatywnie słabo wykształcona.
11. Ludność w gminie koncentruje się w trzech centrach: administracyjno-usługowym koło Dobromierza, rolniczo-usługowym z Roztoką oraz produkcyjno-górniczym w pobliżu Wzgórz Strzegomskich.
12. Populacja gminy Dobromierz jest stabilna, bez większego potencjału rozwojowego, raczej o charakterze regresywnym.

Spis wykresów:
Wyk. 1. Ludność gminy Dobromierz w latach 1785–2014
Wyk. 2. Ludność we wsiach sołeckich gminy Dobromierz w latach 1785–2014
Wyk. 3. Gęstość zaludnienia w gminie Dobromierz w latach 1785–2014 (osób/km2)
Wyk. 4. Piramidy płci i wieku na różnych etapach rozwoju populacji
Wyk. 5. Struktura wykształcenia ludności w gminie Dobromierz na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku (w %)
Wyk. 6. Struktura wykształcenia ludności w gminie Dobromierz na przełomie lat XX
i XXI wieku (w %)
Wyk. 7. Główne ośrodki osadnicze w gminie Dobromierz w roku 2014 (według liczby osób)
Wyk. 8. Struktura ludności w gminie Dobromierz według miejsca zamieszkania w 2014
roku (w %)
Wyk. 9. Struktura ludności polskiej w gminie Dobromierz według miejsca zamieszkania
w 1939 roku (w %)

Spis tabel:

Tab. 1. Ludność w poszczególnych miejscowościach gminy Dobromierz w latach 1785–2014
Tab. 2. Aktualna, najwyższa i najniższa w historii gęstość zaludnienia w gminie Dobromierz w latach 1785–2014 roku (według sołectw, pod względem liczby osób/km2)

Streszczenie
Długookresowe problemy demograficzno-społeczne gmin wiejskich
Dolnego Śląska (na przykładzie gminy Dobromierz)
W artykule przedstawiono wyniki analizy danych demograficznych z gminy Dobromierz. Badanie obejmowało:
– ogólną liczba mieszkańców na terenie gminy,
– średnią gęstość zaludnienia na terenie gminy,
– ruch naturalny ludności,
– ruch migracyjny ludności,
– strukturę ludności gminy według płci,
– strukturę ludności wiekowej ludności,
– strukturę ludności gminy według wykształcenia,
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– strukturę ludności według miejsca zamieszkania (miejscowości) oraz
– strukturę ludności po II wojnie światowej według miejsca pochodzenia.
Słowa kluczowe: demografia, gmina Dobromierz, procesy demograficzne.

Summary
The long-term demographic and social problems of Lower Silesia rural
communes (using the example of the commune Dobromierz)
In the article the issue of analyses of demographic data from the Dobromierz commune
was introdiced. The investigation concerned:
– the general number of commune occupants;
– the average density of population in the commune;
– the natural movement of the population;
– the migrating movement of the population;
– the structure of the commune population according to sex;
– the structure of the population according to age;
– the structure of the commune population according to education;
– the structure of the population according to the place of residence, and
– the structure of population after World War II according to origins.
Keywords: demography, commune Dobromierz, demographic processes.
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„Społeczności Lokalne.
Studia Interdyscyplinarne”
2017 (1), s. 115–132

Wybrane problemy gminnych polityk
informacyjnych w świetle badań empirycznych

Wprowadzenie
Polityka informacyjna należy do ważniejszych elementów działalności organów
samorządowych. Wynika to m.in. z faktu, że członkowie lokalnej społeczności powinni być włączani w realizację poszczególnych celów i przedsięwzięć, a one same
winny odzwierciedlać potrzeby i oczekiwania mieszkańców danej przestrzeni geograficzno-administracyjnej.
Autorka przeprowadziła badania w zakresie gminnych polityk informacyjnych,
obejmujące dwieście gmin z Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Wielkopolski i Ziemi
Lubuskiej. Ich celem było uzyskanie odpowiedzi na kilka następujących pytań:
1. Czy każda badana gmina prowadzi politykę informacyjną i jaki ma ona charakter?
2. Jakie techniki i instrumenty są w ich ramach wykorzystywane?
3. Jakie błędy występują najczęściej w realizowanych politykach informacyjnych
gmin?
4. Jaka jest skuteczność lokalnych polityk gminnych?
Jak już wspomniano, badania objęły dwieście gmin, a zastosowane metody miały
charakter mieszany i wykorzystywały analizę dokumentów urzędowych, wywiady
z mieszkańcami oraz urzędnikami gminnymi, a także weryfikację faktów w terenie
(wizje lokalne).
Część wyników badań, dotyczących zwłaszcza najczęściej spotykanych błędów
gminnych polityk informacyjnych, została zaprezentowana w innym opracowaniu1.
1

Patrz: A. Becla, S. Czaja, Samorządność terytorialna w społeczeństwie informacyjnym i dobie
Internetu, w druku.
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Poniżej przedstawiono wyniki w postaci uzyskanych odpowiedzi na powyższe pytania, również na trzecie, chociaż w tym przypadku zwrócono uwagę na rozkład
empiryczny odpowiedzi. Badania miały zatem przede wszystkim charakter identyfikacyjno-analityczny.

Pojęcie, cele i rodzaje polityki informacyjnej gminy
w warunkach polskiej samorządności
W literaturze przyjmuje się, że polityka informacyjna gminy sprowadza się do
informowania społeczeństwa o kierunkach i strategii rozwoju oraz o bieżących
decyzjach podejmowanych przez władzę samorządową w skali lokalnej lub regionalnej. Podobnie rozumie się politykę informacyjną rządu i agend rządowych. Jest
to jednak dość dalekie uproszczenie, wykluczające wszystkie formy komunikacji
interpersonalnej czy społecznej. Decydenci powinni bowiem pozostawać w stałym
kontakcie z mieszkańcami, o których życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym decydują, aby znać ich potrzeby oraz rozumieć występujące problemy. Oznacza to, że otwarta polityka informacyjna powinna prowadzić do:
– rozpoznawania potrzeb i oczekiwań obywateli,
– identyfikacji poszczególnych mieszkańców i rozumienia ich postaw czy uznawanych wartości,
– budowania poprawnych relacji pomiędzy społeczeństwem a władzą.
Otwarta polityka informacyjna gminy ma zatem realizować określone cele, takie jak:
a) budowanie zintegrowanej, spójnej społeczności lokalnej,
b) systematyczny rozwój społeczeństwa obywatelskiego i uwzględnianie prawa
obywateli do informacji,
c) podniesienie poziomu partycypacji obywatelskiej poprzez włączanie mieszkańców w procesy podejmowania decyzji,
d) budowanie pozytywnego wizerunku gminy w postaci „małej ojczyzny”2.
Oznacza to, że lokalna polityka informacyjna to świadoma, planowa i systematyczna działalność władz samorządowych, polegająca przede wszystkim na komunikowaniu się z mieszkańcami lokalnej społeczności.
Budowanie pozytywnego wizerunku gminy (miasta) i społeczności lokalnej
należy – w świetle współczesnych koncepcji samorządności terytorialnej – do
najważniejszych celów gminnych polityk informacyjnych. Istotnych ku temu
2

Por. I. Kozłowski, Polityka informacyjna gminy, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę.
Polityka informacyjna gminy, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1997.
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powodów jest kilka, najważniejsze to tworzenie się tzw. „małych ojczyzn” oraz
podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy.
Idea „małych ojczyzn” pozwala zwiększyć spójność lokalnych społeczności, co
przekłada się na podniesienie jakości życia i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy nie tylko są zainteresowani najbliższym otoczeniu, ale również
aktywnie włączają się w procesy decyzyjne i przedsięwzięcia lokalne.
Atrakcyjność inwestycyjna gmin wpływa natomiast na wzmacnianie potencjału
rozwojowego i zapewnienie wyższego poziomu lokalnego gospodarki w przyszłości, a tym samym, umocnienie majątkowo-dochodowych warunków życia mieszkańców danej społeczności.
Korzyści aktywnej gminnej polityki informacyjnej obejmują nie tylko pozytywny wizerunek samorządu terytorialnego czy promocji wśród potencjalnych inwestorów oraz turystów. Oznacza to bowiem także aktywizację lokalnych społeczności,
ich podmiotowość, integrację i włączanie we wspólne przedsięwzięcia. Polityka informacyjna ograniczona jedynie do przekazywania faktów nie pozwala na budowanie zaufania społecznego i kształtowania pożądanej postaci „małej ojczyzny”.
Informacja publiczna na szczeblu lokalnym obejmuje przede wszystkim wiedzę
z zakresu:
– zasad funkcjonowania podmiotów władzy samorządowej oraz państwowej,
– trybu działania podmiotów tej władzy,
– sposobów stanowienia prawa lokalnego i aktów prawnych w tym zakresie,
– sposobów przyjmowania i rozstrzygania (załatwiania) spraw mieszkańców,
– kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
– prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposobów i zasad udostępniania danych (informacji) zawartych w tych zbiorach,
– stanu majątku samorządu terytorialnego i publicznego majątku lokalnych społeczności,
– wysokości lokalnego długu publicznego,
– form, zakresu i rodzajów pomocy publicznej,
– ciężarów publicznych obejmujących obciążenia nakładane w celu osiągnięcia
zadań administracji publicznej, a które przyjmują postać należności podatkowych i świadczeń niepieniężnych (np. pracy własnej w przypadku klęsk
żywiołowych).
Tego typu informacje samorząd terytorialny powinien udostępniać w postaci:
– Biuletynu Informacji Publicznej,
– odpowiedzi na wniosek obywatela, gdy takich informacji nie ma w Biuletynie
Informacji Publicznej,
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– informacji umieszczonej w miejscu ogólnodostępnym oraz
– prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy samorządowej.
Informacja podana przez samorząd powinna być rzetelna, uczciwa oraz przekazana prostym, zrozumiałym dla odbiorcy językiem.
Cele gminnej polityki informacyjnej są realizowane za pomocą:
– informowania, czyli aktywności władz, które rozpowszechniają informacje
i zapewniają obywatelom do nich dostęp,
– konsultacji, czyli dwustronnej relacji, w której obywatele wyrażają swoje opinie i nawiązują dialog z władzami samorządowymi,
– aktywnego uczestnictwa, w ramach którego obywatele biorą udział w procesie decyzyjnym.
Polityka informacyjna jest zatem dla współczesnej administracji ważnym instrumentem zarządzania, który umożliwia realizację wyznaczonych zadań publicznych
i celów strategicznych podejmowanych przez władzę centralną w skali całego kraju
oraz władzę samorządową w skali regionalnej lub lokalnej3.
Zakres polityki informacyjnej powinien być podporządkowany głównym
celom wyznaczonym w strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego.
Prowadzenie świadomej polityki informacyjnej jest podstawą sprawnego i efektywnego jej funkcjonowania. W dłuższej perspektywie może w znaczący sposób
zwiększyć potencjał rozwojowy jednostki, a tym samym, poprawić jakość życia
społeczności lokalnej.
W ramach realizowanej przez gminę polityki informacyjnej wykorzystuje się
informację, która uwzględnia:
– odpowiednio wczesny przekaz, umożliwiający właściwe wykorzystanie przekazywanej informacji,
– liczne i zróżnicowane kanały dystrybucji informacji,
– rozpowszechnianie za pośrednictwem różnorodnych nośników,
– dostępność ze względu na liczbę źródeł informacji,
– możliwość uzyskania informacji zwrotnej oraz
– pozbawienie jej politycznego komentarza i elementów polemiki.
Biorąc pod uwagę różne elementy realizowanych gminnych polityk informacyjnych, można dokonać odmiennych klasyfikacji w tym zakresie oraz wyróżnić
3

Por. W. Dudek (red.), Zarys teorii procesów i środków komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985.
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odpowiadające poszczególnym klasom modele takich polityk. Można zatem spojrzeć na gminne polityki informacyjne przez pryzmat przyczyn ich stosowania, z perspektywy podmiotów odpowiedzialnych, adresatów, używanych metod i technik
czy sposobów finansowania oraz barier i mechanizmów wspomagających. Nie jest
to głównym przedmiotem naszej analizy, ale wybór jednego z podejść jest użyteczny i niezbędny przy formułowaniu odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze – jaki
charakter ma realizowana w danej gminie polityka informacyjna? W tym przypadku ważnym elementem jest charakter gminnej polityki informacyjnej wynikający
z dominacji procesów informowania lub komunikowania oraz wykorzystywanych
metod i technik przesyłania i odbierania informacji.
Podejście takie pozwala na wyróżnienie czterech podstawowych modeli gminnej
polityki informacyjnej (schemat 1).
Schem. 1
Modele gminnej polityki informacyjnej z uwzględnieniem charakteru wymiany informacji i stosowanych metod oraz technik przesyłania informacji

Źródło: opracowanie własne.

Modele zamknięte opierają się na jednostronnym przekazie informacji – od
władz samorządowych do mieszkańców, traktowanych jako społeczność, bez szczególnych form indywidualizacji (rozróżniania poszczególnych osób, nawet faktycznych liderów opinii publicznej). Są to zatem modele wykorzystujące procesy
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informowania, nie zaś komunikowania się. Rozróżnienie wersji tradycyjnej i nowoczesnej opiera się natomiast na korzystaniu z odpowiednich metod, technik i nośników informacji.
Jeżeli w przekazie dominuje Internet, lokalna telewizja czy radio (elektroniczne,
multimedialne nośniki informacji), możemy mówić o modelu nowoczesnym. Natomiast w przypadku wersji tradycyjnej używa się przede wszystkim technik i narzędzi wykorzystujących nośniki papierowe czy tablice ogłoszeń.
Modele otwarte bazują przede wszystkim na procesach komunikowania się
interpersonalnego (konkretny wyróżniony odbiorca) czy społecznego (bez takiej
identyfikacji). Komunikacja jest procesem zwrotnym, a zatem nadawca oczekuje
odpowiednich reakcji u odbiorcy, a także zakłada osiągnięcie określonych celów
tego procesu, takich jak: aktywna akceptacja pomysłu, udział w ocenie projektu
czy krytyczna jego identyfikacja, a także przedstawienie przez odbiorcę własnych
oczekiwań, preferencji lub potrzeb. Oznacza to, że w modelach otwartych gminnej
polityki informacyjnej oczekuje się innych postaw osób komunikujących się. Będą
zatem preferowane nieco inne metody i techniki przekazu informacji, np. oparte na
kontakcie bezpośrednim (w tym spotkaniach i rozmowach).
W ujęciu tradycyjnym tego modelu więcej będzie nośników, na których znajdzie
się miejsce na odpowiedzi lub komentarz adresata (np. ankiety czy bezpośrednie spotkania), a w nowoczesnym – internetowe sondaże, dyskusje (czaty) czy zapytania.
Wszystkie badane gminy prowadzą określone rodzaje lokalnej polityki informacyjnej, co wiąże się zarówno z istniejącymi regulacjami prawnymi i wynikającymi stąd obowiązkami, jak również z własnymi celami określanymi w tym zakresie
przez poszczególne gminy. Bliższa analiza działań gminnych oraz wykorzystywanych narzędzi pozwala dostrzec dominację polityk opartych na informowaniu
mieszkańców. Taki charakter mają działania w trzech czwartych badanych gmin.
Zaledwie w jednej czwartej przypadków charakter gminnych polityk informacyjnych zbliża się do rozwiązań opartych na komunikowaniu się wzajemnym między
organami władz gminnych a mieszkańcami. Potwierdzają to badania empiryczne,
których wyniki zamieszczono na wykresie 1.
Zgodnie z nimi, co czwarta gmina informowała mieszkańców przy wykorzystaniu tradycyjnych technik i narzędzi. Połowa badanych gmin pozostawała w ramach
modelu informującego, wykorzystującego bardziej nowoczesne techniki – Internet
czy inne środki masowego przekazu. Zaledwie 15% wszystkich badanych gmin starało się wprowadzać politykę informacyjną opartą na procesach wzajemnego komunikowania się, ale z wykorzystaniem technik tradycyjnych. Natomiast zaledwie co
dziesiąta realizowała najbardziej pożądany model otwartej, nowoczesnej polityki
informacyjnej.
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Wyk. 1
Struktura modelowa gminnych polityk informacyjnych w badanych gminach

Model zamknięty tradycyjny
Model zamknięty nowoczesny
Model otwarty tradycyjny
Model otwarty nowoczesny

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Techniki i instrumenty gminnych polityk
informacyjnych
W ostatnich trzech dekadach obserwujemy bardzo szybki rozwój nowych technik oraz instrumentów informowania i komunikowania się, a także zanik wielu dotychczas wykorzystywanych elementów. Dokonując przeglądu gminnych polityk
informacyjnych w badanej przez Autorkę przestrzeni, dostrzec można użytkowanie
technik i narzędzi (instrumentów) informowania oraz komunikowania się, jak:
– Biuletyn Informacji Publicznej4;
– oficjalne strony internetowe;
– gazety lokalne, komercyjne i/lub wydawane ze środków publicznych gminy,
w formie papierowej i/lub elektronicznej;
– wprowadzenie internetowego systemu kontaktu poprzez e-formularz lub przynajmniej podanie adresu mailowego;
– tablice informacyjne i/lub słupy ogłoszeniowe, przy czym istotne jest, aby:
■ ich liczba była odpowiednia i aby były zlokalizowane dogodnie dla wszystkich mieszkańców, bez konieczności wybierania się specjalnie w ich pobliże,
■ posiadały odpowiedni zakres informacyjny;
■ wszystkie informacje na tablicy miały podaną datę umieszczenia i ewentualnie planowaną datę zdjęcia z tablicy;
4

Standard zawartości oraz techniczne aspekty dostępu czy niezawodności Biuletynów Informacji Publicznej opisane są w regulacjach prawnych. Dla mieszkańców najbardziej istotne jest
to, aby BIP był aktualny i przejrzysty, zawierał propozycje uchwał oraz przyjęte uchwały rady
gminy. W gestii gminy leży doprecyzowanie terminu publikacji nowo ustanowionych dokumentów. Istotne jest, aby ustalony został standard i był on przestrzegany. Informacje powinny
być czytelnie opisane i łatwe do znalezienia.
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■ informacje umieszczane na tablicy były specjalnie do tego przygotowane

–
–

–
–
–
–
–
–
–

(np. wielkość czcionki odpowiednia dla osób słabowidzących),
■ był dostęp do dokumentów wielostronicowych,
■ zawierały czytelne oznaczenie, z jakiej dziedziny jest to informacja;
lokalne media, przede wszystkim radio oraz telewizja;
newsletter jako regularny informator gminny, w wersji elektronicznej
i drukowanej, wydawany i kolportowany przez lokalny samorząd, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia wspólnoty
samorządowej i odsyłający do szczegółów umieszczonych na stronach
urzędu gminy i BIP-u oraz rozsyłany do wszystkich zainteresowanych
subskrybentów;
konsultacje społeczne, określone poprzez uchwałę rady gminy, regulującą zasady i tryb ich przeprowadzania;
listy do mieszkańców;
kontakty telefoniczne, w tym poprzez biuro obsługi interesanta;
kontakty bezpośrednie w postaci spotkań mieszkańców z przedstawicielami
władz5;
zebrania mieszkańców w sołectwach, radach mieszkańców itp.;
posiedzenia rady gminy (rady miasta) lub komisji tematycznych z możliwością zadawania pytań przez mieszkańców;
instytucje samorządowe; przy czym istotne jest maksymalne wykorzystanie instytucji podlegających samorządom (np. szkoły, biblioteki, domy kultury, gminne ośrodki pomocy społecznej, etc.) do przekazywania istotnych
dla wspólnoty komunikatów; w każdym domu kultury, szkole, świetlicy, bibliotece, samorządy powinny wyodrębnić przestrzeń, np. w postaci tablicy
lub gazetki ściennej, na zawieszanie informacji niezbędnych dla wszystkich
mieszkańców.

Wszystkie badane gminy posiadały strony internetowe. Nie oznaczało to jednak, że wszystkie gminne polityki informacyjne należały do nowoczesnych, ponieważ w dwóch piątych badanych obiektów ta forma przekazywania informacji nie
odgrywała wiodącej roli, co wyrażało się np. w braku systematycznej aktualizacji
informacji zamieszczanych na oficjalnych stronach internetowych czy relatywnie
rzadkim korzystaniu z tych stron przez mieszkańców.
5

Radny, wójt, burmistrz, prezydent powinni podać do wiadomości publicznej termin swojego dyżuru, na który może przyjść każdy obywatel. W tym czasie zarówno osoby, które się wcześniej
umówiły, jak i te, które przyszły bez wcześniejszych ustaleń, mogą spotkać się z wybraną osobą.
Czas przeznaczony na tego typu spotkania jest dopasowywany do potrzeb mieszkańców.
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W wielu gminach ważniejszą rolę w przekazywaniu aktualnych informacji odgrywają tablice ogłoszeń. Zawierają one często bardziej aktualne informacje niż
oficjalne strony internetowe. Podobna sytuacja występowała w zakresie bezpłatnych gminnych wydawnictw papierowych (biuletynów, materiałów informacyjnych
i promocyjnych), ale z reguły nie były one w stanie konkurować z podobnymi, chociaż bardziej profesjonalnymi komercyjnymi wydawnictwami reklamowymi i promocyjnymi.
Wyk. 2
Najczęściej wykorzystywane techniki i narzędzia informowania – komunikowania
w ramach gminnych polityk informacyjnych

odsetek korzystających gmin
gminy miejskie i miejsko-wiejskie
gminy wiejskie

lokalne
lokalna
lokalna
tablice
strony
radio
telewizja
prasa
internetowe ogłoszeń
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Lokalne media elektroniczne – telewizja i radio – występowały przede wszystkim w gminach miejskich i miejsko-wiejskich (w przypadku 70% takich podmiotów). W gminach wiejskich dostęp do takiego rodzaju mediów posiadała zaledwie
co dziesiąta gmina. Prasa w wersji papierowej i/lub elektronicznej obecna jest natomiast we wszystkich gminach miejskich i jednej trzeciej gmin wiejskich.
Powyższe techniki i narzędzia łączą się z wykorzystaniem odpowiednich sposobów przekazywania informacji mediom (schemat 2).
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Schem. 2
Sposoby przekazywania informacji mediom społecznym w ramach gminnych polityk
informacyjnych

Źródło: opracowanie własne.

W społeczeństwie informacyjnym informacja odgrywa wiodącą rolę, a sposoby
jej przesyłania oraz odbioru wpływają na skuteczność jej oddziaływania. W tym zakresie przewagę zdobywa Internet i oficjalne strony oferowane w ramach tej globalnej sieci. Internet posiada wiele cech charakterystycznych, które powodują powstawanie określonych korzyści (użyteczności) z jego wykorzystywania w gminnych
politykach informacyjnych6. Strona internetowa jest formą, która ułatwia dostęp do
informacji dotyczących działalności i wydarzeń w gminach. W dzisiejszych czasach
jest to źródło równie powszechne, co gazeta czy telewizja. Internet spopularyzował
przekaz informacji, dzięki czemu młodzi ludzie – mieszkańcy gminy, którzy niechętnie już sięgają po papierowy nośnik informacji, jaką jest prasa, również mogą
być na bieżąco z wydarzeniami z życia danej gminy. W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój oficjalnych stron internetowych (tabela 1).
Tab. 1
Przykładowe oficjalne strony internetowe (przypadek miasta Głogów)

6

Lp.

Strona internetowa

Charakterystyka

1

2

3

1.

www.gazetalubuska.pl

Oficjalna strona internetowa „Gazety Lubuskiej” z informacjami lokalnymi

2.

www.gazetawroclawska.pl

Oficjalna strona internetowa „Gazety Wrocławskiej” z informacjami lokalnymi

3.

www.glogow.naszemiasto.pl

Oficjalna strona „Tygodnika Głogowskiego”

Por. A. Becla, S. Czaja, Samorządność terytorialna w społeczeństwie informacyjnym i dobie
Internetu, w druku.
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1

2

3

4.

www.glogowiakextra.pl

Oficjalna bezpłatna strona „Głogowiaka”, pisma elektronicznego

5.

www.glosglogowa.pl

Oficjalna strona tygodnika lokalnego „Głos Głogowa”

6.

www.tv.master.pl

Oficjalna strona lokalnej telewizji Master

7.

www.tvl.pl

Oficjalna strona telewizji Odra z informacjami lokalnymi

8.

www.elka.pl

Oficjalna strona lokalnego radia Elka

9.

www.radioplus.pl

Oficjalna strona lokalnego radia Radio plus

10.

www.glogow.pl

Oficjalna strona miasta Głogowa

11.

www.glogow-info.pl

Głogowski oficjalny portal informacyjny zawierający użyteczne lokalne informacje

12.

www.glogowmix.pl

Oficjalny głogowski portal informacyjny

13.

www.malach.org

Strona internetowa zawierająca lokalne informacje kulturalne

14.

www.glogow.org

Strona zawierająca informacje kulturalne z Głogowa i okolic

15.

www.hotspoty.glogow.pl

Strona poświęcona darmowym hotspotom

16.

www.czystyglogow.pl

Strona zawierająca informacje z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi

17.

www.km.glogow.pl

Oficjalna strona internetowa komunikacji miejskiej w Głogowie

18.

www.mok.glogow.pl

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Kultury

19.

www.gou.glogow.pl

Strona z informacjami o targowiskach i strefach płatnego parkowania

20.

www.pwik.glogow.pl

Oficjalna strona Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Głogowie

21.

www.smnadodrze.pl

Strona internetowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

22.

www.glogow.pl/mah

Oficjalna strona Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Głogowie

23.

www.chrobry-glogow.pl

Oficjalna strona Chrobrego Głogów i Głogowskich Obiektów
Sportowych

24.

www.gazeta-glogow.pl

Ogólnopolski Portal Internetowy z lokalnymi informacjami

25.

www.tutajglogow.pl

Lokalny portal internetowy

26.

www.us.glogow.pl

Oficjalna strona internetowa Urzędu Skarbowego w Głogowie

27.

www.plus.google.com

Portal facebookowy z lokalnymi zdjęciami i wiadomościami

28.

www.facebook.com/Glogow. Oficjalna strona na facebooku poświęcona miastu Głogów
Gmina.Miejska

29.

www.facebook.com/Glogow

Oficjalna strona na facebooku miasta Głogów

30.

http://glogow.bip.info.pl

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej dla miasta Głogów

Źródło: opracowanie własne.
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Internet oraz inne media pełnią kilka istotnych funkcji, a zwłaszcza: 1) funkcję
informacyjną, 2) funkcję mobilizującą, zachęcającą do działania, 3) funkcję kształtowania postaw obywatelskich i społecznych, 4) funkcję wymiany informacji i podejmowania debat, 5) funkcję edukacyjną oraz 6) funkcję rozrywkową.
Za pomocą powyższych funkcji media dostarczają mieszkańcom wiedzę, rozrywkę oraz kształtują ich postawy. Jednocześnie z funkcjonowaniem mass mediów
powstają nowe wyzwania i problemy. Ważną kwestią jest informacyjna efektywność mediów, oznaczająca zakres dyfuzji informacji oraz poziom jej przyswojenia
przez adresatów. Łączy się ona z siłą perswazji, w czasie trwania różnych kampanii społecznych. Media są także płaszczyzną powstawania i rozładowywania
emocji oraz frustracji.
Prasa, z którą współpracują gminy, zawiera informacje dotyczące m.in.:
1) informacji bieżącej, takiej jak: wydarzenia w gminach, działania podjęte przez
organy gminy, informacje o imprezach masowych, wydarzeniach sportowych,
debatach, wystąpieniach publicznych itp.,
2) informacji o działalności danej rady gminy (rady miasta),
3) sprawozdań z działalności organów samorządowych.
Prasa rozpowszechniana jest w kioskach i punktach sprzedaży detalicznej.
Informację można również znaleźć na stronach internetowych wyżej wymienionych
wydawnictw. Materiały do publikacji przygotowywane są przez pracowników wydawnictw.
Gmina jest reprezentowana przez określone osoby współpracujące z dziennikarzami poprzez: spotkania w redakcji, kontakt telefoniczny, przekazywanie materiałów prasowych, organizowanie konferencji prasowych, udzielenie wywiadów,
organizację imprez dla dziennikarzy oraz zapraszanie ich do instytucji, która jest
reprezentowana.
Lokalna telewizja umożliwia doskonały przekaz informacji – jest powszechny, uniwersalny, łatwo dostępny, promuje rozwój gospodarczy i kulturalny gminy. Mieszkańcy gminy mogą być na bieżąco z wydarzeniami, jakie odbywają się
w ich miejscu zamieszkania. Jest to źródło rzetelne i wiarygodne, które zachowuje
obiektywizm i niezależność dziennikarską w audycjach informacyjnych i publicystycznych.
Przekazywanie informacji przez radio jest jednym ze sposobów dotarcia z informacją do mieszkańców. Dotyczy ono m.in. bieżących informacji, ogłoszeń, komunikatów i wydarzeń z gminy, opartych w większości na wiarygodnych źródłach. Radio
jest doskonałym nośnikiem informacji głównie ze względu na swoją powszechność
i łatwą dostępność.
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Główne błędy występujące w gminnych politykach
informacyjnych
Wzrost znaczenia Internetu i tworzenie społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy generuje zarówno znane, jak i nowe błędy polityki informacyjnej lokalnego samorządu w Polsce (tabela 2).
Tab. 2
Najczęściej spotykane błędy polityki informacyjnej samorządu terytorialnego w świetle badań empirycznych
Lp.

Forma przejawiania się błędów

Częstotliwość występowania
(% badanych gmin)

1.

Brak adresowanej, zindywidualizowanej komunikacji
czy informowania

75

2.

Alienacja władzy samorządowej z lokalnych społeczności

30

3.

Dominacja tradycyjnych technik przekazu informacji
w gminnej polityce informacyjnej

40

4.

Utrzymujący się systematycznie stan asymetrii
informacyjnej między władzą a mieszkańcami

50

5.

Opóźnienia w stosunku do zmian cywilizacyjnych
(społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy)

35

6.

Brak systematycznego badania potrzeb i oczekiwań
mieszkańców w zakresie polityki informacyjnej

85

7.

Niska skuteczność gminnych polityk informacyjnych
(dostarczanie informacji)

50

8.

Niska efektywność informacyjna gminnych polityk
informacyjnych

60

9.

Ograniczenie polityki informacyjnej do działań
obowiązkowych

70

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszym, bardzo istotnym błędem ograniczającym budowanie idei samorządności terytorialnej jest częsty brak bezpośredniej (imiennie adresowanej) i nieadresowanej komunikacji z mieszkańcami. Zjawisko to występuje prawie w trzech
czwartych badanych gmin. Urzędy gminne, mimo że dysponują dokładnymi adresami, rzadko kierują swoje informacje do poszczególnych osób. Ta adresowana forma
przekazywania informacji jest z reguły skuteczniejsza od innych. Tworzy bowiem
bardziej osobiste relacje i lepiej włącza mieszkańców w problemy lokalnej społeczności. Dopiero w ostatnich latach urzędnicy gminni zaczynają doceniać walory
takich kontaktów z mieszkańcami, nie tylko w trakcie kampanii wyborczych.
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Drugim obserwowalnym zjawiskiem jest alienacja władzy połączona ze zjawiskiem poczucia wśród urzędników nadrzędności czy wręcz „misyjności”. Taka
sytuacja dostrzegana była wśród 30% badanych gmin. Prowadzi to do sytuacji braku związków pomiędzy instytucjami samorządowymi a mieszkańcami, a urzędy
i urzędnicy traktowani są jako „obce” elementy w lokalnej strukturze. Nie sprzyja
to budowaniu odpowiedniego poziomu obywatelskiej partycypacji oraz zainteresowania przedsięwzięciami wpływającymi na warunki życia mieszkańców. Dowodem
alienacji może być np. niska znajomość czołowych urzędników gminnych (wójtów,
burmistrzów czy prezydentów), a także własnych przedstawicieli w radach gminnych. Kolejnym – wskaźniki udziału w wyborach lokalnych, a także zanikająca rola
lokalnych programów politycznych (wyborczych).
Po trzecie, w 40% badanych gmin na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Ziemi
Lubuskiej zdecydowanie preferuje się tradycyjne sposoby informowania mieszkańców, do których należą: tablice ogłoszeniowe, pisma urzędowe, ulotki i materiały
informacyjne, przekaz ustny wiadomości, a nawet wykorzystanie lokalnych instytucji (szkoły, parafie, biblioteki, gminne ośrodki pomocy społecznej czy ośrodki
kultury). Sytuacja taka może wynikać z relatywnie niskiego poziomu zaufania do
elektronicznych mediów wśród urzędników gminnych, którzy, co prawda, posługują się nimi, jednak nie rozumieją ich znaczenia we współczesnym społeczeństwie
i rosnącej roli w komunikacji interpersonalnej i społecznej.
Po czwarte, urzędy i poszczególni urzędnicy nie unikają również popełniania
kolejnego błędu w postaci sytuacji asymetrii informacyjnej, uznając ją za sposób
wzmocnienia swojej władzy i autorytetu (w postaci monopolu informacyjnego).
Zjawisko to można było obserwować w połowie badanych gmin. Posługują się również wykorzystaniem informacji o niskim poziomie wiarygodności, nieopartych na
procedurach naukowych i eksperckich. Gminy rzadko zlecają badania odpowiednim
instytucjom, np. w zakresie analiz gospodarczych czy studiów jakości środowiska
przyrodniczego. To pogłębia zjawisko asymetrii, powodując wzrost znaczenia interpretacji urzędniczych jako poprawnych, wiarygodnych czy prawdziwych, co nie
zawsze jest potwierdzeniem stanu faktycznego. Wypełnianie określonych obowiązków nie czyni nikogo z definicji ekspertem w tym zakresie.
Po piąte, ostatnie dwie dekady przyniosły bardzo szybki rozwój społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, ze wszystkimi konsekwencjami
tych procesów7, co zdaje się zaskakiwać zarówno wielu decydentów, jak i ludzi
nieradzących sobie z różnymi postaciami nadmiaru informacji, wykluczeniem in7

Por. A. Becla, Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona informacji w warunkach gospodarki
opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego (Prolegomena do zagadnień gospodarowania informacją), w druku.
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formacyjnym i nowymi relacjami społecznymi8. Tworzy to w ponad jednej trzeciej
badanych gmin duże problemy, w postaci opóźnienia w stosunku do tych cywilizacyjnych zmian.
Powszechnie popełnianym błędem jest brak badania potrzeb oraz preferencji
mieszkańców. Sytuacja taka wystąpiła w 85% badanych gmin. W całej Polsce jest
niewiele gmin, które prowadzą monitoring potrzeb i preferencji mieszkańców, nawet w postaci wyrywkowych czy epizodycznych badań. Najczęściej potrzeby te
oraz preferencje są formułowane na podstawie bardzo fragmentarycznych informacji oraz często życzeniowego myślenia samych urzędników.
Wyrywkowe badania wykonane przez Autorkę potwierdziły w połowie przypadków relatywnie niską skuteczność gminnych polityk informacyjnych w zakresie dostarczania informacji mieszkańcom. Niekorzystną sytuację pogłębiają dwa
czynniki. Pierwszym jest bierna postawa wielu mieszkańców, którzy nie przejawiają
potrzeb informacyjnych dotyczących ich najbliższego otoczenia. Drugim jest brak
monitorowania skuteczności gminnych polityk informacyjnych przez urzędy samorządowe i ich pracowników (czy funkcjonariuszy). Pociąga to za sobą dominację
zamkniętych, czyli opartych na informowaniu, a nie komunikowaniu się, modeli
tych polityk.
Jeszcze trudniejsza sytuacja dotyczy niskiej efektywności informacyjnej gminnych polityk informacyjnych. W 60% badanych gmin nie prowadzi się ani nie zleca
analiz tego typu podmiotom zewnętrznym. Nie są to metodycznie i merytorycznie
łatwe badania, co może sugerować ich realizację przez wyspecjalizowane zespoły.
Mankamentem funkcjonowania instytucji samorządowych jest również dość często ograniczanie aktywności do realizacji zadań ustawowych, z wyłączeniem wielu
bardzo istotnych lokalnych problemów. W przypadku obowiązków informacyjnych
aż 70% badanych urzędów gminnych ograniczało się do takiego zakresu działań.

Ocena skuteczności lokalnych polityk gminnych
Znaczącą słabością gminnych polityk informacyjnych jest brak odpowiednich
systemów monitorowania tych działań, a zwłaszcza weryfikowania poziomu ich
skuteczności i efektywności informacyjnej. System działań informacyjnych powinien opierać się na następujących założeniach:
1) badanie skuteczności informacyjnej powinno dotyczyć faktu docierania informacji do adresatów, głównie przy pomocy wywiadów i ankiet,
8

Por. A. Becla, S. Czaja, Zjawisko „bezradności wobec źródła informacji” i wykluczenia informacyjnego jako zagrożenie społeczeństwa informacyjnego, [w:] P. Setlak, P. Szumlich (red.),
Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, PWSZ w Tarnobrzegu,
Tarnobrzeg 2010, s. 293–308.
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2) badanie efektywności informacyjnej powinno natomiast dotyczyć zakresu wpływu informacji na zachowania mieszkańców,
3) monitorowanie powinno mieć charakter systematyczny i/lub wyrywkowy, co
pozwala na skuteczniejsze badanie sprawności danej gminnej polityki informacyjnej i poszczególnych przedsięwzięć w jej ramach.
Praktycznie żadna badana gmina nie posiada kompleksowego systemu monitorowania swojej polityki informacyjnej. W 15% badanych gminnych polityk informacyjnych dostrzec można pewne elementy takiego systemu. Mają one jednak
fragmentaryczny charakter. To nie pozwala podejmować przez urzędy gminne działań usprawniających i samodoskonalących gminne polityki informacyjne. Z drugiej
strony, rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie generował coraz wyższe wymagania informacyjne dla urzędów i organów samorządowych.

Zakończenie
Szczegółowe analizy zmian gminnych polityk informacyjnych w całym okresie funkcjonowania samorządu terytorialnego (od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku) pozwalają na sformułowanie dwóch wniosków. Po pierwsze,
obserwuje się systematyczne zmiany gminnych polityk informacyjnych w całym
badanym okresie, polegające na wprowadzaniu nowych metod i technik, które
stają się aktualnie dostępne. Po drugie, gminy starały się doskonalić sposoby
informowania, a w części przypadków komunikowania się organów władzy samorządowej z mieszkańcami, nadając tym działaniom bardziej systematyczny
i trwały charakter – zamiast pojedynczych „akcji”, np. związanych z kampaniami
wyborczymi.
Władze gminne coraz bardziej doceniają znaczenie informacji i gminnych
polityk informacyjnych w warunkach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego oraz procesów globalizacji. Są również coraz bardziej świadome rosnących wymagań w tym zakresie. Gminna polityka informacyjna zderza się
bowiem z coraz łatwiej dostępnymi informacjami, pochodzącymi z innych, często niezależnych, czy wręcz konkurencyjnych źródeł. To stawia władze gminne
w znacznie trudniejszej sytuacji, wpływając na poziom profesjonalizmu działań
informacyjnych.
Innym wyzwaniem są umiejętności mieszkańców w zakresie odbioru i wykorzystania informacji, a także częstotliwość występowania partycypacyjnych postaw
obywatelskich. Najpoważniejsze zagrożenie dla gminnych polityk informacyjnych
wynika bowiem z dominacji postaw biernych i braku rzeczywistych relacji między poszczególnymi osobami a przestrzenią społeczno-ekonomiczną zamieszkania.
130

Księga Społeczności.indb 130

2017-11-09 15:19:55
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Mieszkańcy nie przejawiają bowiem często zainteresowania swoimi „małymi ojczyznami”. Część badaczy uważa za podstawową przyczynę takiego stanu rzeczy
brak dyskusji nad istotą samorządności lokalnej w początkowej fazie realizacji reformy samorządowej w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiatych XX wieku. Przyjęto wówczas polityczno-ekspercką wersję tej reformy. Dyskusja taka nie pojawiła
się również przy wprowadzaniu szczebla powiatowego i nowych województw. We
wszystkich tych przypadkach społeczeństwo i lokalne społeczności zostały potraktowane przedmiotowo, a nie podmiotowo. Dodatkową barierą może być również
niski poziom zaawansowania demokracji i aktywnych postaw partycypacyjnych
w polskim społeczeństwie.
Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że gminne polityki informacyjne powinny dążyć do skutecznego i efektywnego dostarczania informacji mieszkańcom. Aby to osiagać, należy uwzgledniać odpowiednio wczesny przekaz, który
umożliwia właściwe wykorzystanie przekazywanej informacji. W warunkach społeczenstwa informacyjnego do dyspozycji pozostają liczne i zróżnicowane kanały
dystrybucji, a także informacje rozpowszechniane za pośrednictwem różnorodnych
nośników. Współcześnie ludzie mają dostęp do wielu źródeł informacji, co stawia
dodatkowe wymagania źródłom oficjalnym, urzędowym.
Należy także pamiętać, że gminne polityki informacyjne powinny ewoluować
ku modelom otwartym, wykorzystującym przede wszystkim procesy komunikowania się, a nie tylko jednostronnego informowania. Sprzyja to budowaniu zintegrowanej społeczności lokalnej, szerokiemu włączaniu mieszkańców w procesy
podejmowania decyzji i kształtowania najbliższego otoczenia, a także rozwojowi
społeczeństwa obywatelskiego. W efekcie powstają „małe ojczyzny” i demokratyczne, partycypujące społeczeństwo.

Streszczenie
Wybrane problemy gminnych polityk informacyjnych w świetle badań
empirycznych
Autorka przeprowadziła obszerne badania empiryczne dotyczące gminnych polityk
informacyjnych i przedstawiła uzyskane wyniki. Dotyczyły one następujących problemów:
1. Jaki jest charakter gminnych polityk informacyjnych?
2. Jakie techniki i metody są wykorzystywane w tych politykach?
3. Jakie są najczęstsze błędy gminnych polityk informacyjnych?
4. Jak można ocenić skuteczność gminnych polityk informacyjnych?
Słowa kluczowe: gmina, gminna polityka informacyjna.
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Summary
Selected problems of communal informative policies (from the empirical
point of view)
The Author conducts a spatial empirical investigation relating to communal informative
policies and she describe its results. They concerned the following problems:
1. the characteristics of the communal informative politics
2. techniques and methods in this politics
3. the most often mistakes of communal informative politics
4. the effectiveness of communal informative politics
Keywords: commune, communal informative politics.
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„Barometr zawodów” – prognozy
zapotrzebowania na rynku pracy

Człowiek współcześnie
stoi w obliczu wysiłku,
do którego nie przygotowało go
doświadczenie przodków
J. Bańka1

Wprowadzenie
Termin „zawód” jest używany zarówno w języku potocznym, jak i naukowym, lecz nie dokonano dotychczas jednoznacznego określenia znaczenia tego
pojęcia2. W szerszym ujęciu, idąc za Tadeuszem Nowackim, zawód zdefiniować
można jako „wykonywanie zespołów czynności społecznie użytecznych, wyodrębnionych na skutek podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a także cech psychofizycznych, warunkujących
wykonanie zadań zawodowych powtarzanych systematycznie i będących źródłem utrzymania dla pracownika i jego rodziny. Zawód jest podstawą prestiżu
i pozycji społecznej pracownika. Społeczne konsekwencje wykonywania zawodu to możliwość zrzeszania się jego przedstawicieli, pielęgnowania tradycji
zawodu, prezentacji określonych postaw i ocen społecznych podejmowanych
z pozycji danego zawodu”3. Z kolei ogólniej rzecz ujmując, zawód to nic innego jak zespół czynności, wykonywanych w oparciu o posiadane kwalifikacje,
1

2

3

J. Bańka, [za:] W. Furmanek, Humanistyczna Pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji
informacyjnej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 19.
E. Goźlińska, F. Szlosek, Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1997, s. 142.
T.W. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, WSP TWP,
WSP ZNP, Radom 2004, s. 287.
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które zmierzają do uzyskania środków niezbędnych do utrzymania pracownika4. Zatem, zawód (rozpatrywany z perspektywy pedagogiki pracy, relacji: człowiek–wychowanie–praca5) to określona (uniwersalna) wartość dla człowieka,
która warunkuje jego rozwój oraz zachowanie się i działanie.
Jak słusznie zauważa Barbara Baraniak, dynamiczny rozwój naukowotechniczny i postęp technologiczny powodują „zmiany ilościowe i jakościowe
w strukturze zatrudnienia ludności, a także w charakterze pracy i jej środowiska
(…). Konsekwencją nowych technologii jest nie tylko zmiana charakteru pracy,
ale wyzwanie dla edukacji zawodowej celem przygotowania kadr dostosowanych do nowej struktury zatrudnienia, uwzględniającej zjawiska postępu naukowego i przekształcenia w procesie pracy (…)”6. Przygotowanie odpowiednio
dostosowanych do potrzeb rynku pracy kadr, o których wspomina autorka zacytowanych słów, niestety nasuwa wiele trudności, gdyż współczesna edukacja
(która jest rozłożona w czasie) niestety nie jest w stanie nadążyć za szybko postępującymi zmianami. Trudno również przewidzieć, na jakie zawody będzie
zapotrzebowanie za kilka lat, ponieważ rynki dóbr i usług są bardzo elastyczne
i dostosowują się do potrzeb konsumentów, które niełatwo przewidzieć (szczególnie z pewnym wyprzedzeniem czasowym). W sytuacji, o której mowa zaczęto poszukiwać rozwiązań dotyczących wskazania tzw. zawodów deficytowych,
zrównoważonych i nadwyżkowych7 – co niewątpliwie ułatwiłoby zarówno
uczniom, jak i pracownikom, osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia, planowanie ścieżki rozwoju edukacyjnego (wybór zawodu; kształcenie, dokształcanie zawodowe) zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy (szczególnie
lokalnego). Problem jednak dotyczył zasadniczej kwestii: kto?, w jaki sposób?,
w jakim czasie? ma dokonać: 1) diagnozy rynku edukacyjno-zawodowego,
2) prognozy zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych.
4
5

6

7

J.E. Karney, Psychopedagogika pracy, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 88.
Zob.: S.M. Kwiatkowski, Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, [w:] S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 13.
B. Baraniak, Przemiany w strukturze zawodów i treści szansą współczesnej edukacji zawodowej, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych. Wyzwania – szanse – zagrożenia, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
2007, s. 80.
Dostarczanie informacji o zawodach deficytowych i nadwyżkowych (o popycie na pracę) należy do zadań instytucji zajmujących się orientacją i poradnictwem zawodowym – według
wytycznych Memorandum on lifelong learning, Cel nr 5. Przewartościowania w dziedzinie
orientacji i poradnictwa zawodowego. Zob.: S.M. Kwiatkowski, Edukacja dorosłych, [w:] S.M.
Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2007, s. 204.
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„Barometr zawodów” – założenia badawcze
Szczególnego znaczenia dla zawodoznawstwa, a szerzej oczywiście dla pedagogiki pracy, zdaniem Stefana M. Kwiatkowskiego, mają „prognozy – ujmując rzecz nieco ostrożniej – projekcje dotyczące popytu na pracę”8. Właściwa
prognoza rynku pracy stanowiła przedmiot zainteresowań nie tylko pracowników instytucji zajmujących się konkretnie kwestiami zawodowymi, ale również
pracodawców, bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia, nauczycieli (szczególnie szkół zawodowych – ale nie tylko), uczniów na różnych etapach edukacyjnych itd. W kluczowych instytucjach rynku pracy poszczególnych państw
zastanawiano się nad sposobem weryfikacji aktualnych tendencji związanych
z zapotrzebowaniem na zawody w aspekcie przyszłościowym , jednak rodziło
to wiele trudności. W Szwecji, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w ramach szerszego systemu prognozowania zmian na rynku pracy zastosowano
„Barometr zawodów”, który w 2007 roku został również wprowadzony przez
pracowników publicznych służb zatrudnienia w południowo-zachodniej Finlandii – z czasem rozszerzono go na cały kraj. Później, w 2009 roku, pracownicy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (w ramach projektu „Małopolskie
Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”) mieli możliwość zapoznania się z założeniami omawianego narzędzia i przeprowadzenia badań pilotażowych, we
współpracy z sześcioma powiatowymi urzędami pracy, na terenie województwa małopolskiego. Ponieważ uzyskane wyniki były zadawalające, w 2010 roku
podjęto decyzję o realizacji niniejszego przedsięwzięcia w całej Małopolsce.
„Barometr zawodów” spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym, dlatego
w 2015 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o realizacji badań w całej Polsce. Z uwagi na zdobyte już doświadczenie w omawianym
przedsięwzięciu, koordynatorem krajowym został Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie (za koordynację badań w regionach odpowiadają poszczególne wojewódzkie urzędy pracy)9.
„Barometr zawodów” to prognoza sytuacji w poszczególnych zawodach odnosząca się do danego roku kalendarzowego. Wskazuje on zapotrzebowanie na
zawody w każdym powiecie, jak również na poziomie województw. Na uwagę
zasługuje fakt, iż w prognozie tej wskazane są nie tylko zawody, na które będzie
popyt (czyli tzw. deficytowe), ale również te, które charakteryzują się równowagą
8

9

Zob.: S.M. Kwiatkowski, Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, [w:] S.M.
Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2007, s. 17.
Zob.: Geneza – „Barometr zawodów”, [online] https://barometrzawodow.pl/strona-glowna/geneza, stan z dnia 9.10.2016.
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oraz te, których jest zbyt wiele (a na które niestety nie ma zapotrzebowania). Za
zawody deficytowe uznano takie, w których w najbliższym roku nie powinno
być trudności ze znalezieniem pracy. Stwierdzono więc, że zapotrzebowanie
pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do
podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Z kolei
w przypadku zawodów zrównoważonych liczba ofert pracy będzie zbliżona do
liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie,
zatem podaż i popyt zrównoważą się. W przypadku zawodów nadwyżkowych
niestety znalezienie pracy może być trudniejsze, ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających
wymagania pracodawców10.
Prognoza zapotrzebowania na zawody wykonywana za pomocą „Barometru
zawodów” uznana jest, w opinii osób ją przygotowujących, za badanie jakościowe. Jak już wspomniano, powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce.
Opiera się na opinii ekspertów, którzy spotykają się na przełomie III i IV kwartału w celu wspólnego przeanalizowania sytuacji w poszczególnych zawodach.
Wśród uczestników badania znajdują się pracownicy powiatowych urzędów
pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych
w sytuacji na lokalnym rynku pracy. Celem podejmowanych dyskusji jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w nadchodzącym roku? (Czy będzie ono rosnąć, maleć, czy pozostanie bez zmian?)
Jak będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w danym zawodzie? (Czy wystąpi deficyt poszukujących pracy, czy ich nadwyżka, czy może popyt i podaż zrównoważą się?)11.
Podczas dokonywania wspomnianej oceny eksperci posiłkują się głównie danymi dotyczącymi liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych
w konkretnym zawodzie. Na uwagę zasługuje również fakt, że w toku diagnozy
uwzględniane są również sytuacje, gdy w danej profesji większość ofert stanowić będą propozycje odbycia staży12.
Bez wątpienia, na co wskazują również osoby charakteryzujące omawiane
narzędzie, w dokonywaniu wspomnianej oceny rynku pracy nie można kierować
się wyłącznie danymi statystycznymi, gdyż „nie dają bowiem odpowiedzi na
O badaniu – „Barometr zawodów”, [online] https://barometrzawodow.pl/stronaglowna/o-badaniu, stan z dn ia 9.10.2016.
11
Metodologia – „Barometr zawodów”, [online] https://barometrzawodow.pl/strona-glowna/metodologia, stan z dnia 12.10.2016.
10

12

Tamże.
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pytania o to: czy osoba deklarująca umiejętności w konkretnym zawodzie jest
w stanie wykonywać pracę na oczekiwanym poziomie, czy warunki oferowane
przez lokalnych pracodawców są dla pracowników wystarczająco atrakcyjne lub
czy pracodawca jest skłonny taką osobę zatrudnić i jakie są możliwe powody,
dla których nie może tego zrobić (np. problem rzeczywistych kwalifikacji, odpowiedniego doświadczenia zawodowego, zbyt wysokich oczekiwań płacowych
itp.)”13. W przypadku „Barometru zawodów” niezwykle istotną rolę odgrywają
zatem nie tylko dane statystyczne, ale także wiedza gromadzona przez pracowników urzędów pracy i agencji zatrudnienia. Eksperci posiadają informacje m.in.
na temat: 1) ofert zgłaszanych wielokrotnie; 2) zakresu występującej rotacji pracowników i jej przyczyn; 3) sezonowości zatrudnienia i wpływu tego czynnika
na statystyki rynku pracy. Zwraca się uwagę, że największą zaletą „Barometru
zawodów” jest możliwość uwzględniania kwalifikacji pracowników i ich rzeczywiste (realne) przygotowanie do wykonywania zawodu. „Barometr zawodów” wskazuje zatem prawdziwą (opartą na faktach) relację podaży do popytu
na lokalnym rynku pracy14.
Lista zawodów ocenianych przez ekspertów została przygotowana na podstawie „Klasyfikacji zawodów i specjalności” (dalej: KZiS). Zostały one ograniczone do ok. 180, tak by eksperci mogli przeanalizować całą listę podczas jednego spotkania. Z kolei nazwy zawodów zostały dobrane w taki sposób, aby lepiej
„wpasować się” w nazewnictwo stosowane zarówno przez pracodawców, jak
i przez osoby poszukujące pracy. Każdego roku kalendarzowego lista ta podlega
aktualizacji – warto jednak zaznaczyć, że w celu umożliwienia porównywalności prognoz, w kolejnych latach liczba zmian w liście zawodów jest ograniczana
do niezbędnego minimum. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które
występują na lokalnym rynku pracy. Gdy nie dysponują oni wiedzą na temat
sytuacji w danym zawodzie, pomijają go – dlatego też lista profesji, które ostatecznie znajdą się w prognozie powiatowej może być krótsza od maksymalnej.
Efektem końcowym omawianych spotkań eksperckich jest „Barometr zawodów” dla danego województwa (powstaje on w wyniku zgromadzenia informacji w ramach poszczególnych paneli powiatowych)15. Właśnie w tym należy
upatrywać walorów podjętych analiz i prognoz zawodowego zapotrzebowania
pod kątem społeczności lokalnych.

13
14
15

Tamże.
Tamże.
Tamże.
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„Barometr zawodów” – prognoza dla województwa
lubuskiego
Województwo lubuskie, podobnie jak pozostałe województwa w naszym
kraju, boryka się z problemem bezrobocia. W ostatnich latach zanotowano jednak znaczną poprawę na rynku pracy – korzystne zmiany zauważalne były (i są
nadal) we wszystkich powiatach analizowanego regionu. Jak wynika z danych
prezentowanych na rysunku 1, w kwietniu 2016 roku najniższą stopę bezrobocia
odnotowano w powiatach gorzowskim ,grodzkim (5,1%), słubickim (5,5%) oraz
zielonogórskim grodzkim (6,3%). Z kolei najwyższą w powiatach nowosolskim
i żagańskim (po 16,7%) oraz strzelecko-drezdeneckim (16,8%).
Rys. 1
Stopa bezrobocia w powiatach województwa lubuskiego – stan na koniec kwietnia
2016 roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, [za:] E. Gierasimczyk, Sytuacja na lubuskim rynku pracy,
[w:] E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (koordynatorzy projektu), Poradnictwo zawodowe
w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji, Zielona Góra 2016
(w opracowaniu).

Koordynatorem podejmowanych, w ramach „Barometru zawodów”, działań jest Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Partnerami są IDEA HR
Doradztwo Personalne oraz AUDIT Doradztwo Personalne Synergia Konsulting. Z kolei realizatorami są powiatowe urzędy pracy usytuowane w: Gorzowie
Wielkopolskim, Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach,
Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze,
Żaganiu, Żarach16.
16

Uczestnicy – „Barometr zawodów”, [online] https://barometrzawodow.pl/strona-glowna/uczestnicy, stan z dnia 20.10.2016.
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Tab. 1
„Barometr zawodów 2016” – województwo lubuskie

RÓWNOWAGA

DEFICYT

Barometr zawodów 2016 – województwo lubuskie
Administratorzy systemów
komputerowych
Analitycy, testerzy
i operatorzy systemów
teleinformatycznych
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Elektromechanicy
i elektromonterzy
Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Graficy komputerowi
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie mechanicy
Kierowcy autobusów
Kierowcy ciągnika siodłowego
Kierowcy samochodu
ciężarowego
Kierownicy budowy
Krawcy i pracownicy produkcji
odzieży
Kucharze

Magazynierzy
Masarze i przetwórcy ryb
Mechanicy pojazdów
samochodowych
Monterzy instalacji
budowlanych
Murarze
Nauczyciele języków obcych,
lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki
zawodu
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych
Operatorzy i mechanicy
sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy urządzeń
dźwigowo-transportowych
Operatorzy wózków
jezdniowych
Opiekunowie osoby starszej
lub niepełnosprawnej
Piekarze
Pielęgniarki
Pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością
języków obcych
Pracownicy socjalni
Pracownicy telefonicznej
i elektronicznej obsługi
klienta, ankieterzy,
teleankieterzy

Programiści i administratorzy
stron internetowych
Projektanci i administratorzy
baz danych
Przedstawiciele handlowi
Psycholodzy i psychoterapeuci
Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni łukiem
elektrycznym
Specjaliści automatyki
i robotyki
Specjaliści ds. organizacji
produkcji
Specjaliści elektroniki
i telekomunikacji
Spedytorzy i logistycy
Szefowie kuchni
Ślusarze
Tapicerzy
Technicy elektrycy
Technicy mechanicy
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze

Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji
naukowej

Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów
drzewnych i metalowych
Lekarze
Listonosze i kurierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy elektronicy
Monterzy konstrukcji
metalowych
Monterzy maszyn i urządzeń

Pracownicy produkcyjni
Pracownicy przetwórstwa
metali
Pracownicy przetwórstwa
spożywczego
Pracownicy służb
mundurowych i ochrony
Pracownicy sprzedaży
internetowej
Prawnicy
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RÓWNOWAGA

Barometr zawodów 2016 – województwo lubuskie
Biolodzy, biotechnolodzy,
biochemicy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Dentyści
Diagności samochodowi
Doradcy finansowi
i inwestycyjni
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Gospodarze obiektów,
portierzy, woźni i dozorcy
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru
budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie chemicy
i chemicy
Inżynierowie inżynierii
środowiska
Kadra kierownicza,
menedżerowie
Kamieniarze
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów
dostawczych
Kierowcy samochodów
osobowych
Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów
unijnych
Kosmetyczki

Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele nauczania
początkowego
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół
specjalnych
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do
produkcji wyrobów
cementowych
i kamiennych
Operatorzy maszyn do
produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw
sztucznych
Operatorzy maszyn
włókienniczych
Operatorzy obrabiarek
skrawających
Opiekunki dziecięce
Palacze kotłów CO
Plastycy i dekoratorzy
wnętrz
Położne
Pomoce kuchenne
Posadzkarze
Pracownicy administracyjni
i biurowi
Pracownicy biur podróży
i organizatorzy obsługi
turystycznej
Pracownicy ds.
budownictwa drogowego
Pracownicy ds.
rachunkowości
i księgowości
Pracownicy fizyczni
Pracownicy myjni
Pracownicy obsługi ruchu
szynowego
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
i prasowalni

Projektanci wzornictwa
przemysłowego i odzieży
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy leśni
Robotnicy obróbki drewna
i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligraficzni
Rolnicy i hodowcy
Sekretarki
Spawacze ręczni gazowi
Specjaliści ds.
bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. finansowych
Specjaliści ds. marketingu
i sprzedaży
Specjaliści ds. public
relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku
nieruchomości
Specjaliści ds. zamówień
publicznych
Specjaliści ds. zarządzania
zasobami ludzkimi
i rekrutacji
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści rolnictwa i leśnictwa
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy i kasjerzy
Sprzedawcy na targowiskach
i bazarach
Technicy budownictwa
Technicy informatycy
Technolodzy robót
wykończeniowych
w budownictwie
Weterynarze
Wychowawcy w placówkach
oświatowych
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i dostawcy
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NADWYŻKA

Barometr zawodów 2016 – województwo lubuskie
Ekonomiści
Nauczyciele przedmiotów
ogólnokształcących
Pedagodzy

Politolodzy, historycy
i filozofowie
Socjolodzy i specjaliści ds.
badań społeczno-ekonomicznych

Specjaliści administracji
publicznej
Specjaliści technologii
żywności i żywienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Województwo lubuskie – raport, [online] https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2016/lubuskie/wojewodztwo_lubuskie_raport.pdf, stan z dnia
5.01.2017.

Analizując informacje zawarte w tabeli 1, zauważyć można zadawalające
zjawisko, m.in. znaczą dysproporcję między zawodami deficytowymi a nadwyżkowymi. Oczywiście dominują zawody zrównoważone, jednakże stosunkowo dużo jest również zawodów deficytowych (nadwyżkowych jest niewiele).
Kolejna interesująca (jednakże mniej zadawalająca) kwestia dotyczy głównie
tego, że wśród zawodów nadwyżkowych dominują te, w których wymagane jest
ukończenie studiów wyższych, z kolei wśród deficytowych oraz zrównoważonych dominują profesje, w których wystarczy posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie. Dlaczego jest to mniej zadawalające? – otóż dlatego,
że demotywuje do własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego, czy też zdobywania dalszych (wyższych) etapów edukacyjnych.
Ze sprawozdania opracowanego na potrzeby projektu realizowanego w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego pt. „Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji” wynika, że w województwie lubuskim jest obecnie około
35 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie około 9%
(stan na koniec maja 2016 roku). Zdaniem Edwina Gierasimczyka – członka
zespołu ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie i aktualizację „Barometru zawodów” w województwie lubuskim (pracownika Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Zielonej Górze) – aktualnie po zliczeniu wszystkich ofert pracy i osób
dołączających do grupy bezrobotnych w danych zawodach, deficyt pracowników
wystąpił w blisko 27% wszystkich odnotowanych zawodach i specjalnościach.
Obecnie uznać zatem można, że mamy coraz częściej do czynienia z rynkiem
pracownika (oczywiście nie dotyczy to wszystkich zawodów), gdyż zauważalne
są trudności, z jakimi borykają się pracodawcy w zakresie znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach17.
17

E. Gierasimczyk, Sytuacja na lubuskim rynku pracy, [w:] E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (koordynatorzy projektu), Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji, Zielona Góra 2016 (w opracowaniu).
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Podsumowanie
Praca zawodowa należy do sfery życia codziennego człowieka i jest aktywnością ukierunkowaną na zaspokajanie różnorodnych potrzeb przez działanie
w obszarze gospodarczym, rozpatrywanym także w aspektach lokalnych społeczności18. Celowy dobór zawodu i rodzaju wykonywanej pracy wymaga umiejętnej analizy rynku edukacyjno-zawodowego, trafnego wyboru drogi zawodowej (kierunku kształcenia zawodowego) oraz profesjonalnego dokształcania
i doskonalenia. W realizowaniu tych celów instrumentalnym wsparciem może
być przedstawiony „Barometr zawodów”, narzędzie służące prognozowaniu
zapotrzebowania na poszczególne zawody w danym rejonie Polski. Diagnoza
zawodowych kierunków i tendencji może być jednym z czynników uwzględnianych w planowaniu strategii wobec społeczności lokalnej pracodawców,
przedsiębiorców i samych pracowników oraz w projektowaniu lokalnych form
edukacji szkolnej i pozaszkolnej kształtującej wiedzę i kompetencje obecnych
i przyszłych pracowników. Jest to nie lada wyzwanie, ponieważ rynek pracy,
zarówno polski, jak i globalny, dotykają radykalne zmiany, które obserwujemy
już od kilkunastu lat (co podkreśla Magdalena Warzybok, członek europejskiego
zespołu ekspertów Aon Hewitt19).
Zgodnie z prognozami w ciągu najbliższej dekady, ze względu na mniejszy
przyrost naturalny (kryzys demograficzny)20, będzie coraz mniej pracowników,
dlatego niektóre branże czeka walka o talenty. Dynamiczny rozwój techniki
i technologii będzie skutkował tym, że kompetencje pracowników szybciej będą
się dezaktualizować, zaś część prac będzie wykonywana przez roboty. Dlatego
też pracodawcy coraz większą wagę będą przykładać do kwalifikacji specjalistycznych oraz kompetencji miękkich, w tym np. zdolności przywódczych,
umiejętności koncentracji (skupienia się) czy zdolności budowania poczucia
sensu w pracy. Uwzględniając wyniki raportu THINKTANK „Re-wizje. Jaka
będzie Polska za 10 lat?”, można stwierdzić, że automatyzacja, robotyka i cyfryzacja wprawdzie nie zostaną wprowadzone wszędzie (na szeroką skalę), ale już
dziś daje się zauważyć, że są branże, w których znacząco zmieniły – i w przy18

19

20

Zgodnie z programowymi założeniami ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczności
lokalne. Praca – mobilność – obywatelstwo”, organizowanej przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego i Dolnośląską Szkołę Wyższą (Kobierzyce, 17 listopada 2016 roku).
M. Warzybok, Radykalne zmiany na rynku pracy. Zobacz, kto się będzie liczył, biztok.pl, [online] http://www.biztok.pl/biznes/radylalne-zamiany-na-rynky-pracy-zobacz-kto-sie-bedzieliczyl_a20419, stan z dnia 11.01.2017.
Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2035 r. Polacy w wieku produkcyjnym będąstanowić 64%, a w 2060 roku – 54% (stan obecny – ok. 70%). Zob. GUS, [online] http://stat.gov.pl/,
stan z dnia 15.09.2017.
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szłości zapewne zmienią – sposób pracy. Zaznacza się, że zwiększy się zapotrzebowanie na nowe profesje – np. wzrośnie liczba zawodów wspierających
życie codzienne, jak konsjerż, robiący zakupy czy planujący podróże i rozrywkę, opiekun zwierząt. Pojawi się coraz większy popyt na usługi wspierające rozwój zawodowy, czyli coaching. Zgodnie z przewidywaniami potrzebnych będzie
więcej psychologów i terapeutów, a także opiekunów osób starszych21.
Zarysowane prognozy – wyznaczające niełatwe zadania stawiane m.in. przed
poradnictwem zawodowym – podkreślają potrzebę wychodzenia naprzeciw
oczekiwaniom współczesnego pokolenia, stojącego przed wyborami edukacyjno-zawodowymi, jak również licznymi problemami warunkowanymi dynamicznymi zmianami lokalnego i globalnego rynku pracy.

Streszczenie
„Barometr zawodów” – prognozy zapotrzebowania na rynku pracy
Sytuacja na rynku pracy, w szczególności zaś duża konkurencja pomiędzy kandydatami do pracy, zmiany w specyfice pracy w poszczególnych grupach zawodowych związane z postępem technologicznym, wymagania pracodawców oraz zmienność oczekiwań i zapotrzebowania na zawody sprawiają, że projektując rozwój zawodowy, należy:
1) umiejętnie analizować rynek edukacyjno-zawodowy; 2) zwrócić uwagę na wybór
drogi zawodowej (w tym głównie na kierunek kształcenia zawodowego); 3) rozwijać/
aktualizować swoje umiejętności zawodowe w ramach dokształcania/doskonalenia zawodowego. Pomocne w tym celu może być praktyczne narzędzie służące prognozowaniu zapotrzebowania na poszczególne zawody – „Barometr zawodów”.
Słowa kluczowe: „Barometr zawodów”, rynek pracy, zawód, zawody: deficytowe,
zrównoważone, nadwyżkowe.

Summary
“Professions’ barometer” – the labor market demand forecasts
The situation on the labor market, in particular intense competition among the applicants for jobs, changes in the specifics of the work in particular occupational groups
related to technological progress, the demands of employers and the volatility of expectations and demand for occupations mean that when we are designing professional
development we should: 1) skillfully analyze the educational and professional market;
2) pay attention to the choice of career path (including mainly the direction of vocational education); 3) develop/ update our professional skills in the framework of professional training/ improvement. Useful for this purpose can be a practical tool for forecasting
the demand for individual professions – the “Professions’ barometer”.
21

Zob. M. Warzybok, dz. cyt.
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Wyznaczanie obszarów zdegradowanych
w programach rewitalizacji dla gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich – refleksje praktyka
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
gminy jest podczas przygotowywania programu rewitalizacji nie tylko krokiem
pierwszym, ale i w znacznym stopniu decydującym o jego ostatecznym kształcie
oraz szansach powodzenia zaprojektowanej w nim rewitalizacji. Dlatego też zdaniem Autora warto podzielić się kilkoma refleksjami wynikającymi z praktyki
przygotowywania takich programów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Od czasu wejścia w życie Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji1 (dalej: Ustawa o rewitalizacji) funkcjonują w praktyce dwie ścieżki
przygotowywania programów rewitalizacji: pierwsza stricte z rygorami ustawy
(dla powstałych w tej procedurze dokumentów zarezerwowana jest nazwa
„gminny program rewitalizacji”), druga według zaleceń zawartych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020
Ministra Rozwoju2 oraz dokumentach regionalnych dotyczących zasad programowania wsparcia rewitalizacji ogłaszanych przez instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi (dalej: IZ PRO) (tak przygotowywane
dokumenty noszą zwykle nazwę lokalnych programów rewitalizacji).
Ustawa o rewitalizacji reguluje procedurę wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w gminnych programach rewitalizacji. Zgodnie
z jej art. 9 jako obszar zdegradowany wyznaczyć można część obszaru gminy „znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
1
2

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, ze zm.).
Najnowsza wersja: Minister Infrastruktury, Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014–2020, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r., [online] https://www.poir.gov.
pl/media/23916/Wytyczne_dot_rewitalizacji_po_aktualizacji-zatwierdzone02082016clear.pdf.
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niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym”, o ile jednocześnie
występuje tam co najmniej jedno z „następujących negatywnych zjawisk” w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej,
wymienionych explicite w kolejnych punktach po słowach „w szczególności”.
Z kolei art. 10 stanowi, że jako obszar rewitalizacji wyznacza się „całość lub
część obszaru zdegradowanego […], na którym z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację”. Ponadto w art. 4
ustawa nakazuje, by w celu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji wykorzystywać „obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody
badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań”.
Ustawa o rewitalizacji doczekała się w kilka miesięcy po uchwaleniu wyczerpującego komentarza przygotowanego przez Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa3. Zwraca się w nim uwagę
na kilka okoliczności istotnych dla omawianej tu kwestii. Po pierwsze, podkreśla się, że ustawa nie wymienia wyczerpującego katalogu negatywnych zjawisk
społecznych, stanowiących podstawę do stwierdzenia stanu kryzysowego. Przeciwnie: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału
społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym to tylko przykłady sfer, które powinny być brane pod uwagę w diagnozie prowadzącej do delimitacji obszaru zdegradowanego. Katalog tych sfer
może zostać przez gminę zarówno rozszerzony, jak i – co równie ważne – zawężony z uwagi na lokalną specyfikę. Po drugie, wyjaśnia się, że wymienione
w art. 9 ustawy negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzennofunkcjonalne i techniczne także należy rozumieć jako przykładowe. Po trzecie,
stwierdza się, że wybór mierników negatywnych zjawisk, o których mowa w artykule 9 ustawy, pozostawia się gminie, a w praktyce podmiotom, którym gmina
zleci stosowne analizy. Po czwarte wreszcie, odnosząc się wyznaczania obszaru
rewitalizacji na podstawie znaczenia obszaru dla rozwoju gminy, zauważa się
wprost, że „To bardzo szeroka przesłanka, która pozwala gminie na zachowanie
marginesu uznaniowości we wskazaniu, która część obszaru zdegradowanego
poddana ma zostać rewitalizacji”4.

3

4

M. Leszczyński, J. Kadłubowski, Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz, Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa, Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa 2016, [online]
https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf, stan z dnia
8.02.2017.
Tamże, s. 21.

146

Księga Społeczności.indb 146

2017-11-09 15:19:56

WYZNACZANIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PROGRAMACH...
W interesującej nas kwestii sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji zapisy wytycznych ministerialnych oraz dokumenty regionalne powielają przywołane powyżej regulacje ustawowe. Ponadto zawierają
pewne passusy, które zdają się mieć wpływ na praktykę w zakresie wyznaczania granic obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. W Wytycznych…
Ministra Infrastruktury czytamy mianowicie, że „Skalę negatywnych zjawisk
odzwierciedlają mierniki rozwoju […] w odniesieniu do wartości dla całej gminy”5, w innym zaś miejscu tego dokumentu, że „Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji”6.
Tak więc zarówno Ministerstwo Infrastruktury, jak i IZ RPO przyjmują następującą logikę procesu delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego oraz lokalizacji projektów rewitalizacyjnych:
– Po pierwsze, poszukujemy na terenie gminy miejsc, gdzie koncentrują się
negatywne zjawiska społeczne. Miejsca, gdzie koncentracji tej towarzyszy
współwystępowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej uznajemy za obszar
zdegradowany. Fakt występowania zjawisk negatywnych w każdej z przywołanych sfer dokumentujemy za pomocą obiektywnych i weryfikowalnych mierników odniesionych do wartości mierników dla całej gminy.
– Po drugie, w obrębie tak zdelimitowanego obszaru zdegradowanego wyznaczamy obszar do rewitalizacji, kierując się znaczeniem danego obszaru
dla rozwoju lokalnego.
– Po trzecie wreszcie, w obszarze rewitalizowanym lokujemy projekty rewitalizacyjne.
Zdaniem Autora niniejszego tekstu naszkicowana powyżej procedura delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji ujawniła w praktyce
partycypacyjnego opracowywania programów rewitalizacji w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich konsekwencje być może niezamierzone przez swoich
twórców. Na kilka z nich pragniemy zwrócić poniżej uwagę.
1. Rewitalizacja prowadzona na podstawie programów tworzonych zgodnie
z Wytycznymi… Ministra Rozwoju i zaleceniami regionalnymi wydaje się być
zaprojektowana przede wszystkim jako narzędzie zmniejszania nierówności na
poziomie lokalnym, lecz niekoniecznie ponadlokalnym. Przesądza o tym przede
5
6

Wytyczne w zakresie rewitalizacji…, dz. cyt. s. 7.
Tamże, s. 21.
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wszystkim wspomniany wymóg odnoszenia wartości wskaźników świadczących
o koncentracji zjawisk negatywnych na obszarze zdegradowanym do ich wartości w całej gminie. W jego konsekwencji jako obszar zdegradowany wyznaczyć
można tylko obszar charakteryzujący się szczególnie trudną sytuacją społeczną,
zapóźnieniem gospodarczym czy wyjątkowo złym stanem infrastruktury technicznej na tle samej gminy, a nie powiatu, województwa czy makroregionu.
Przyjęcie takiej konstrukcji nie jest oczywiście wadą, jeżeli w instrumentarium polityk publicznych funkcjonować będą skutecznie inne narzędzia zmniejszania nierówności na poziomie ponadlokalnym. Nie sposób jednak nie zauważyć, że w wielu gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich, zwłaszcza tych
uboższych, oczekiwania społeczne wobec rewitalizacji koncentrują się właśnie
wokół nadrabiania przez całą gminę dystansu w stosunku do gmin sąsiednich,
które lepiej wykorzystały szanse rozwojowe w minionych latach. To właśnie te
ościenne gminy wyznaczają horyzont lokalnych aspiracji i w stosunku do nich
oceniana jest jakość życia w gminie.
Doświadczenia Autora wskazują, że identyfikacja mieszkańców z gminą jako
całością jest zazwyczaj bardzo silna, a poczucie przegranej w dotychczasowej
rywalizacji z sąsiednimi gminami znajduje bodaj najczęstszy wyraz w stwierdzeniu: „cała nasza gmina nadaje się do rewitalizacji”, powracającym niezliczoną ilość razy podczas spotkań z mieszkańcami uboższych gmin.
Nadzieja na nadrobienie utraconego w przeszłości dystansu do zasobniejszych sąsiadów poprzez działania rewitalizacyjne może się jednak okazać płonna. Jeżeli zauważymy, że gmin relatywnie ubogich, tak samo jak zamożnych,
dotyczą te same limity wielkości obszaru rewitalizowanego w stosunku do całkowitej powierzchni gminy (20%) i liczby jej mieszkańców (30%), dodamy do
tego, że programy rewitalizacji gmin zasobnych w potencjał finansowy i organizacyjny oraz gmin uboższych oceniane są wedle tych samych kryteriów, że
jedne i drugie gminy rywalizować będą o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych w tych samych konkursach (być może pozbawionych preferencji na rzecz
słabszych konkurentów), to widać, że skutkiem całego strumienia środków przeznaczonych na rewitalizację nie musi okazać się wcale redukcja różnic w jakości
życia pomiędzy poszczególnymi gminami. Przeciwnie – dotychczasowe różnice
mogą zostać utrwalone, albo nawet pogłębione.
Wydaje się więc, że to napięcie pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców a prawdopodobnymi efektami realizacji najlepiej nawet zaprojektowanych i przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych, wpisane niejako w samą logikę wyznaczania
obszarów zdegradowanych, jest jednym z pierwszych problemów, który trzeba
przepracować w toku partycypacyjnego tworzenia programów rewitalizacji.
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2. Nacisk, jaki kładzie się w Ustawie o rewitalizacji oraz Wytycznych… na
obiektywność i weryfikowalność mierników służących do wyznaczania obszaru
zdegradowanego, prowadzi do nadmiernego, jak się zdaje, przedkładania metod ilościowych nad jakościowe w praktyce sporządzania delimitacji i diagnoz
na użytek programów rewitalizacji. Jakkolwiek regulacje prawne pozwalają na
stosowanie także „metod badawczych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań”, to jednak ogólny wydźwięk przepisów – odczytywanych zawsze w pewnym kontekście kulturowym – powoduje, że zarówno zamawiający dokument,
jak i wykonawcy wolą powoływać się w delimitacji obszaru zdegradowanego
wyłącznie na twarde dane.
Tymczasem truizmem jest stwierdzenie, że wiele zjawisk, które warto badać
na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego, ma nieusuwalnie subiektywny
charakter, ze wszystkimi tego metodologicznymi konsekwencjami. Prawdopodobnie więcej przydatnych informacji o estetyce przestrzeni publicznych w gminie i związanych z nią oczekiwaniach mieszkańców zdobędziemy, aranżując
wizję lokalną czy spacer badawczy niż prowadząc sondaż online z pytaniami:
„Jak podoba się Panu/Pani Rynek w skali od 1 do 10?”. Oczywiste jest też, że
w niektórych przypadkach sposób gromadzenia lub agregowania danych ilościowych sprawia, że mają one ograniczoną wartość i powinny zostać uzupełnione
lub zastąpione danymi o charakterze jakościowym. Na przykład rejestrowane
przyczyny przyznania świadczeń opieki społecznej częstokroć odzwierciedlają
nie tyle częstotliwość faktycznego występowania tych przyczyn, ile łatwość ich
udokumentowania. W efekcie zwłaszcza w niewielkich społecznościach, takich
jak licząca kilka tysięcy mieszkańców gmina, cenniejsze informacje o lokalizacji ubóstwa czy przemocy domowej oraz ich specyficznych w badanej społeczności uwarunkowaniach otrzymamy z wywiadów pogłębionych z pracownikami
ośrodka pomocy społecznej niż z analizy danych zastanych. Przykłady tego rodzaju można by mnożyć.
Praktyka wskazuje, że o ile sposób, w jaki wyznacza się obszar zdegradowany w gminie w znacznym stopniu opiera się na informacjach pozyskanych
metodami jakościowymi, o tyle sposób, w jaki delimitacja przedstawiana jest
w programach rewitalizacji, opiera się zasadniczo na danych ilościowych. Praca eksperta na etapie pisania delimitacji obszaru zdegradowanego polega więc
często na poszukiwaniu takich obiektywnych i mierzalnych wskaźników stanu
kryzysowego i takiej ich analizie, aby wyznaczyć zadany już wcześniej obszar.
Załóżmy przy tym – aby nie wikłać się w dyskusje o etyce – że ów zadany obszar, dla którego poszukujemy uzasadnienia, został pierwotnie wybrany
w wyniku rzetelnych, jakkolwiek opartych w części na metodach jakościowych,
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badań, a jego granice przedyskutowano w jawnej, partycypacyjnej formule ze
wszystkimi interesariuszami (choć naturalnie dociekliwy może pytać, jak często
granice obszaru zdegradowanego są już na samym początku prac nad programem rewitalizacji wyznaczone przez władze lokalne i jakie grupy interesu faktycznie decydują wówczas o jego kształcie). Nawet przy tym założeniu praktyka
wykorzystywania swoistych „luzów” regulacyjnych w zakresie doboru i obróbki
wskaźników, tak by uzasadniały one wyznaczenie obszaru zdegradowanego we
wcześniej wyznaczonym kształcie, ma jednak, jak się wydaje, co najmniej dwie
negatywne konsekwencje. Po pierwsze, delimitacyjna i diagnostyczna część dokumentu nie odzwierciedla, a przynajmniej nie odzwierciedla w pełni, faktycznych przesłanek wyznaczenia danego obszaru jako zdegradowanego, co utrudniać może w przyszłości trafną ewaluację i ewentualną aktualizację programu
rewitalizacji. Po drugie, wzmocniona zostaje w procesie pracy nad dokumentem rola ekspertów kosztem mieszkańców; eksperci – choćby w dobrej intencji
– dokonują nie do końca jasnych i jawnych „manipulacji danymi”, mieszkańcom
natomiast, którzy z reguły nie posiadają wysokich kwalifikacji w obszarze metodologii badań społecznych, wyniki analiz eksperckich przedstawione zostają
jako „obiektywny” opis rzeczywistości gminnej.
3. Na koniec uwaga o konsekwencjach przyjęcia reguły, iż „co do zasady
projekty rewitalizacyjne powinny być realizowane na obszarze rewitalizowanym”. Wydaje się ona rozsądna, tym bardziej że dopuszczone są wyjątki, to
jest projekty rewitalizacyjne ulokowane poza obszarem rewitalizacji, „jeśli
służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji”7. Ponieważ
jednak „Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia…”8 i jego poprawność może być zawsze dyskusyjna, wyjątki te są niechętnie widziane zarówno przez zamawiających programy rewitalizacji, jak i podmioty prowadzące
ich ocenę. Ponownie pojawia się więc pokusa wyznaczania – wszystkimi dostępnymi sposobami – obszaru zdegradowanego tam, gdzie chcemy prowadzić działania rewitalizacyjne, pokusa szczególnie silna w gminach wiejskich
i miejsko-wiejskich, gdzie centralna miejscowość skupia większość funkcji,
a podstawowe potrzeby mieszkańców, które muszą być realizowane w miejscu
zamieszkania, zostały zaspokojone.
Innymi słowy, jeśli we własnej wsi nie ma problemu z wodą, gazem i nieczystościami, przy drodze są chodniki, działa oświetlenie, a nieopodal dostęp7
8

Tamże, s. 21.
Tamże, s. 21.
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na jest świetlica i boisko, to okazuje się, że główną determinantą jakości życia
w całej gminie jest z reguły sytuacja w centralnej miejscowości, jej potencjał
gospodarczy, marka, stan infrastruktury społecznej. Nic dziwnego: tam bowiem większość mieszkańców gminy uczy się lub pracuje, sprzedaje płody
rolne i robi zakupy, załatwia sprawy w urzędzie, spotyka się ze znajomymi,
tam działa dom kultury i biblioteka, ośrodek zdrowia i ośrodek pomocy społecznej. Tam, w największej miejscowości gminy, znajduje się zazwyczaj koło
zamachowe rozwoju lokalnego.
Nie ulega wątpliwości, że w wielu gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
lwia cześć działań rewitalizacyjnych powinna być realizowana w ich centralnej
miejscowości. To zaś powoduje, że miejscowości takie, a przynajmniej ich części, zostają włączone do obszaru rewitalizowanego. By było to możliwe, trzeba najpierw wykazać, że koncentrują się tam negatywne zjawiska społeczne,
którym towarzyszą negatywne zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej,
technicznej lub przestrzenno-funkcjonalnej. Delimitacja ma więc wykazać za
pomocą „obiektywnych i weryfikowalnych mierników”, że w głównej miejscowości w porównaniu z całą gminą najtrudniej o pracę, najdalej do szkoły,
przedszkola, najtrudniej o lekarza, najmniej sklepów, chodników i miejsc parkingowych – i wykazuje to. Być może warto zaoszczędzić autorom programów
rewitalizacji trudu wykazywania, że czarne jest białe, a białe jest czarne, przyjmując jako regułę, że o dopuszczalności wpisania przedsięwzięcia do programu
rewitalizacji decydować powinna nie jego fizyczna lokalizacja, lecz racjonalnie
uzasadnione prognoza pozytywnego oddziaływania na mieszkańców obszaru
zdegradowanego.

Streszczenie
Wyznaczanie obszarów zdegradowanych w programach rewitalizacji
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – refleksje praktyka
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia pojawiające się w związku z wyznaczaniem obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na obszarach wiejskich
i miejsko-wiejskich, koncentrując się na wpływie regulacji prawnych na praktykę tworzenia programów rewitalizacji.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, samorząd lokalny, partycypacja, rozwój lokalny.
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Summary
The designation of degraded areas in revitalization programs for rural and
urban-rural communes – reflection praxis
The article discusses some problems that arise in the process of the designation of
degraded areas and the areas to be revitalized in rural and urban-rural areas. It focuses
on the influence of legal regulations on the praxis of developing of revitalization programs.
Keywords: revitalization, local self-government, participation, local development.
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Career plans of non-traditional students
in the University of Seville

Introduction1
Employability of university students is one of the key objectives of the
Bologna process. The current economic crisis, the lack of investment in education
and the continuous changes of globalised society are hampering the transition to
the labor market for graduates of higher education, and especially for the group
of non-traditional students.
Research in Spain has focused on the socio-labor orientation (Chisvert, 2014),
the profiles of graduates of certain specialties such as ITC students (Aliane,
2006) and the employability from the perspective of the employers (European
Commission, 2010). However, we have little information on the actions and
strategies employed by non-traditional students to enter the labor market.
Therefore, this study aims to explore the factors that hinder access to the labor
market for non-traditional students as well as to identify the strategies and plans
they declare to have in order to be more employable in the near future.
This study is part of the European project EMPLOY, which aims to improve
the employability of non-traditional students and graduates and facilitate their
transition into the labor market.
1

This paper presents partial results produced in Spain from the the Project “EMPLOY – Enhancing
the Employability of Non-traditional Students in Higher Education” (November 2014 – October
2017). This project is funded under the Erasmus Plus Programme, KA2 Higher Education,
Strategic Partnership (Ref.: 2014-1-UK01-KA203-001842). The team leader is Dr Barbara
Merrill, University of Warwick, UK. The University of Seville (Spain) is a partner of this project.
The information and views set out in this paper are those of the authors and do not reflect the
official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor
any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the
information contained herein.
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Labor insertion of non-traditional students
and graduates in Spain
The socio-economic situation faced by Spain does not offer optimistic
perspectives regarding employment. According to data from the Labour Force
Survey concerning the last quarter of 2015, 20.90% of the total population is
unemployed. However, despite this high rate, the data confirm that college
graduates have higher rates of success in the labor market and lower unemployment
rates, compared to the total unemployed population. In any case, the strong
economic downturn, the public debt and the financial crises have worsened the
living conditions of the whole population, greatly reducing the chances to access
to a job (Suarez, 2008).
However, it should be noted that these data only reflect statistics on traditional
students, because there are not official statistics that collect the specific
characteristics of non-traditional groups (migrants, low economic capital, ethnic
minorities, mature students, etc.) (González-Monteagudo et al., 2015). The only
feature on which we have located some reference is about the employment of
disabled students in a recent survey by the National Institute for Statistics on The
employment of graduates (INE, 2015).
Labor relations are characterized by lack of employment, flexibility,
deregulation and discontinuity in work organization. This flexibility destroys
any future forecast, eliminating the sense of a career and the accumulated
experience. Transitions are becoming more and more frequents, and longlife learning and guidance are legitimated as facilitators of such transitions
(Chisvert, 2014). All this, combined with the increase in the access to higher
education of students over 30 years, according to a report by MECD (2015),
raises the need to regularise and promote new policies on employability adapted
to the emerging characteristics of non-traditional students and the labor market
needs.
Apparently, there are not specific employability policies for non-traditional
graduates. On the one hand, actions aimed at this group are part of the career
guidance programs for adults, serving the entire population, not specifically to
university graduates, though these policies are mainly targeted to groups at risk
of social exclusion (women, immigrants, people with disabilities and youth).
Thus, in recent decades, States and international organizations have shown
keen interest in career guidance. Also in December 2007, the EU member states
decided to establish a European Network Policy Guidance throughout Life,
European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN, 2011). This network
orientation is conceived as a continuous process that enables citizens at any
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age and in any situation to identify their capacities, competencies and interests,
to make decisions regarding education, employment and personal career. This
guidance includes individual and collective actions to receive information,
counselling, skills assessment, support and training for decision-making and
career management.
On the other hand, it is important to mention the role of universities, as a
hinge that allows transitions between training and work. According to ANECA
(2009), university education alone is not enough for a successful professional
integration. There is some research in the European context (OECD, 2004)
that suggest that one of the challenges of career guidance services available
throughout life is to ensure universal access, through forms, places and times that
respond to the needs of the diversity of users. Also, CEDEFOP (2011) describes
some European experiences that introduce guidance as part of a training strategy
throughout life, in a coherent and integrated manner.
However, these measures contrast with those of Spain that aim to promote the
employability of their graduates, although there are not strategic lines or services
specifically targeting non-traditional students and graduates. Counselling
services are directed to the general population and, additionally, their funding
is on an annual basis which makes it difficult for their continuity and adversely
affects the dynamics of work (Chisvert, 2014).
The actions developed by guidance services are articulated through various
programs such as the Accompaniment program, the program for Professional
Experiences and the Experimental Actions. All these programs have in common
the promotion of employment of their candidates by means of promoting
professional experience. However, we can consider that these measures
only provide partial solutions to the most urgent needs of the population.
This implies that there is not a comprehensive career guidance system with
a mainly preventive approach that identifies and develops strategic lines to
promote personal and professional development (Suarez, Padilla-Carmona and
Sanchez, 2013).
In this line, we deem as important the development of individualised
employment plans. These plans are essential to establish actions or measures
adapted to the individual characteristics of every person in search of a job. Thus,
guidance services could develop appropriate counselling for the unemployed,
improve the skills for the search of employment, and facilitate the integration
into the labor market. Clearly, insertion plans help to improve the employability
of people, since they are a mechanism that facilitates the transition to the labor
market for unemployed people.
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Goals
The main aim of the study is to identify, from the perspective of the students,
the strategies and plans that they have in relation to their transition to the labor
market. In addition, we want to know which the factors that students perceive
as obstacles to successful transition to the labor market are. According to these
goals, we have analysed these four dimensions:
– Expectations and objectives of non-traditional students when they finish
their studies.
– Strategies and actions for entering the labor market.
– Knowledge and previous experience of guidance services.
– Perceived barriers to access the labor market.

Method
The methodology we used in this study is based on a narrative approach to
analyse in depth objectives and dimensions we have previously raised.
Data collection was carried out by conducting six individual biographical
interviews with non-traditional students. In interviews the narrator has presented
her or his life and academic career, with a special focus on those aspects related
to employability and transition to the labor market.
We have worked with a sample of 3 men and 3 women, with different
profiles and characteristics (immigrants, people with disabilities, first generation
and persons with low economic capital), to represent the diversity among nontraditional students. Also, the degrees of the participants represent different
knowledge areas: Experimental Sciences (Chemistry, Biology), Health Sciences
(Pharmacy), Humanities (History) and Social sciences (Finance and Accounting,
Journalism).
The interviews were transcribed and its content was analysed by a system
of categories. In the following section the results relating to the four categories
indicated previously are presented.

Results
The results are presented in accordance with the four dimensions mentioned
previously: Expectations and objectives of non-traditional students when they
finish their university studies; actions and strategies to implement to their
employment; knowledge and previous experience with career guidance services;
and obstacles perceived by students to make the transition from university to the
labor market.
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a) Expectations and objectives of non-traditional students when they finish
their studies
Expectations and goals that all students interviewed point out are to continue
their education after completing their undergraduate studies. Most of them state
that they would like to pursue postgraduate studies, but they do not rule out
improving English or new technologies.
”I want to do a master, if I get a scholarship and, if possible, go ahead
with a PhD; and if I do not have possibility to continue my education with
the master degree, I’m considering to return to my country My main idea is
to make the Master’s degree, to finish the master and then I go to my country
[...] the question of training in foreign languages is very, very important [...]
is highly valued.” (Juan)
”I’ll make a master, I have in mind the Master of Teacher Training for
Secondary Schools, or to be trained as an archivist, and I have not fully
decided.” (Amarillo)
”Making a Master and continue my education [...] I have thought
about doing a masters in social journalism [...]; and try to do something
entrepreneurial and innovative, to combine to make a radio or my own
newspaper, and supplement it with specific training; continue my education.”
(Rafael)
”First to finish off the degree [...]; I has always enjoyed teaching and
being with children [...] I would like to do the Master of Teacher Training
for Secondary Schools, and to apply in the civil service, and working in
secondary or high school [...] learn English [...], pursue my professional
training.” (Nerea)

However, in other cases the students express a desire to insert or stay in the
labor market through direct access or civil service examination; and to continue
their training ahead to specialize in the job eventually achieved. They do not rule
out further training in the long term.
”Now I’m wandering to do the exam for the civil service, but as a university
graduate, maybe in a different field, does not necessarily have to be my job,
there are pharmaceutical doing other work [...] other areas, for example, in
the environment sector of the Andalusian government, or health inspector
[...], but I want to be better trained [...]; and I want to be comfortable with
my job.” (Cristina)
”Ugh, I have not a clear idea, I would like, after all the time I’ve spent...
start working as soon as possible [...] I would like to go anywhere, if it’s
possible in Spain, and if it’s not then outside Spain, to try to work [...] Perhaps,
over time, to make a master, but that I consider it’s far away [...] do courses
and to improve English.” (Elena)
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In short, all students interviewed highlight the importance of improving
education and training to both access and remain in the labor market. Above all,
students highlight the importance and value of additional training in languages
and new technologies to facilitate access to the labor market.
b) Strategies and actions in entering the labor market
In relation to the actions the students will develop in entering the labor market,
the answers depend on job options, an issue already mentioned in the previous
section. There are two distinct trends: the first one is linked to the students that
want to work as employees; and the second one refers to the students that would
like to undertake an entrepreneurial initiative.
In relation to the first path, students who prefer to work for others have not
developed specific plans. The actions to be carried out think are very generic and
do not go beyond putting into practice the skills on insertion in the labor market
everyone knows and that they have probably received in a specific training:
prepare the CV, review online work offers, etc.
”Find work wherever and trying to acquire more skills as to improve
languages and new technologies. These aspects will add a plus.” (Juan)
”The first action I would undertake would be sit down a morning in front
of the computer and start looking for any type of [...] offer, both public and
private. If public, I would prepare a competition for the civil service. And if
it’s private, to send my curriculum.” (Amarillo)
”Firstly, to finish the degree [...] and the following steps, to send my
curriculum, taking courses [...] and languages [...] go to these agencies where
you are given some information or help or support at a professional level
[...].” (Elena)
”Right now I have 28 years and I’m very lost, I also think this is due to
my personal situation [...] I’m considering competition for the civil service
and so on, but it’s complicated because there are many people applying for
this.” (Nerea)

Despite being in the last year of the degree, the student responses show a level
of imprecision that could be described as disturbing. They have not even decided
whether they will opt for private or public employment. They do not differentiate
between “making courses” and “sending out curriculums”. It seems as if they
had learned that these are the actions that must be done when the degree is over;
and therefore they are aware that they must implement them, but have not yet
made their own work plans. Also seen in these answers it is evident they speak
about future actions, i.e., they not narrate actions that have already started, but
they refer to actions that would take place when they finish their studies.
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The actions envisaged by the second group of students (those who have in
mind entrepreneurship) are also generic and ambiguous, in the sense that they do
not go beyond generating “innovative projects”, to disseminate their initiatives
and, thus, to promote that other companies or media know their case, to facilitate
their integration into the labor market.
”For example, I’ve thought to have my own blog and talk about my personal
experiences. Both a personal and journalistic blog [...] divulging all the diversity
that exists in society. It is a personal initiative, in order to claim attention from
other media about me [...] also, try to do something on the radio, something
entrepreneurial and innovative [...] a local radio.” (Rafael)

c) Knowledge and previous experience of counselling services
Initially it must be stressed the feeling of confusion of most students
interviewed when they are asked about the knowledge they have regarding
guidance services, both of the university and from external services.
”I don’t know counselling services [...], but it’s relevant if these
organizations counsel people... and I think it’s a good start in part, so these
services help many people who are caught in certain circumstances and do
not know how go out [...].” (Juan)

On the other hand, it is also necessary to point out that none of the students
interviewed has knowledge about what service or university body would head
for academic or work guidance. However, they recognize that sometimes they
have used these services to address specific topics.
”I know more the internal services of my university, such as guidance
services for disabled students; but I don’t know external services, and
I consider I should know them [...].” (Rafael)
”I’ve resorted to these services in relation to scholarships [...] on my own
I’ve been reporting every time I’ve had a need [...] such as the International
Office [...] when I’ve been interested in something, I go there and they explain
me, but it is not information that you have easily accessible [...].” (Elena)
”Little information; and usually you are said in these services: it’s
all explained in the guide available in Internet or in a brochure [...].”
(Cristina)

In some cases, students come to their lecturers as a means of guidance on
possible professional positions and thus obtain information on how to develop
the transition from university to the labor market. However, this resource may be
useful in the short term, but it is too generic for effective results in the medium
or long term.
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”If you want to get information, go to the department and talk to lecturers.
They do help you, but as such there is no specific centre to help you I think in
the first moment I finish off my academic training I will make use of them.”
(Amarillo)
”In my faculty, at least, I think that there is not [...] we had a teacher
that informed us a little about the workplace [...] obviously if would very
interesting if in the faculty there is something that counsels and puts you in
contact with companies.” (Nerea)
”There is a professor who has lost half of the time of a lecture to explain
that there are available some positions in the civil service and so on; but
he did this within our teaching time. He wanted to help, but he had no idea
about it. The lecturers use to tell us: ‘Let’s have more hours in the curriculum
to guide you more [...]’ and now you say: ‘Hey, I’m interested in this, but to
whom to ask’.” (Cristina)

Also, only a minority knows external counselling services to university to
which go in order to be advised occupationally, such as Andalucia Orienta
(Andalusia Counsels).
”I know that ‘Andalucía Orienta’ works, but I do not know if there
maybe you be oriented regarding the subject of history, I do not know. [...]”.
(Amarillo)
”External, the only organization I know is that working with the
Employment National Institute.” (Elena)
Only one student admits having resorted once an external service
guidance, in this case, Andalucía Orienta; but despite having gone, he doesn’t
know how it works.
“The Employment National Institute, I’ve been there, we had a meeting,
and we were said that we should sign up for a specific plan.” (Nerea)

However, it should also be noted that, when asked whether they would
be interested in receiving information about services and bodies to which
they could be addressed to be professionally oriented, all students respond
affirmatively. Also they recognize that it would be very useful to use these
services to facilitate their employment. We collect this idea in this statement of
one of the interviewed: I think it is useful, of course.
Finally, we emphasize that most students say they are not aware of the
resources and counselling services available to request cooperation and implement
strategies to facilitate the transition to the labor market. In some cases, students
recognize they have resorted to these services to address specific issues. It seems
that being still finalizing their studies, students still do not have a true interest
towards the labor market; as a result of this, there is lack of knowledge about the
bodies that could consulted or visited.
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d) Obstacles perceived to access the labor market
One of the most influential factors in the transition to the labor market are
the difficulties and barriers that students may encounter during the insertion
process. In the current socio-economic situation Spain is facing, given the high
rate of unemployment in the country, it is conceivable that the first job will not be
immediately after completion of studies. On the other hand, working conditions
young people can find are far from desirable. This transition process, moreover,
could be even more complex and difficult for non-traditional students, because
they start from disadvantaged situations.
The answers analysed clearly show that participants are aware of this situation
and that the shortage of jobs and employment opportunities will be the main
obstacle they will deal with.
”Here employment opportunities are reduced and my country more than
anything needs educated people. Here there are enough people who are
trained in certain aspects [...] and if you do not know languages it’s less likely
to be hired, versus one that speak more than one language [...].” (Juan)
”The difficulty I see is that the degree of History is a degree that relies
heavily [...] the public sector. It’s a disadvantage that maybe there are
notexams for the civil service, so not many opportunities.” (Amarillo)
”The main thing is the small amount of work available [...].” (Elena)
”The situation in Spain [...] zero chance of finding work.” (Nerea)
Another barrier that students summarized as difficulty entering the labor
market is the experience of candidates required by employers as well as
overvaluation of previous work experience.
”The issue of experience, there are certain businessmen who value too
much work experience of applicants. For me, it is the main drawback because
the rest is learnt by doing.” (Juan)

In the case of students with disabilities, the situation varies from the other
students. Disabled students mainly manifest personal barriers resulting from
their own disability. These barriers could hinder their professional development
if the right to reconcile professional autonomy and care for their basic needs
does not occur.
”Difficulties a few, in the sense of my mobility and all that, I depend on
a person [...] the company seeks high productivity and a person that does it
all with; and my problems cannot do everything; I have to do physiotherapy
and other things as well.” (Rafael)
”Due to my disease, it also... apart from having painful outbreaks and
almost could not walk far, as leg dragged it; apart from the pain, the need to
go to the bathroom, it’s not well regulated. Moreover, I usually always have
many paraesthesias; and in these situations, of course, it costs be attending
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[...] I am clumsy to think and commit more mistakes that escape me [...] that
you could not control.” (Cristina)

In other cases, students believe that lack of social capital and personal
networks could be an impediment in their transition to the labor market.
”I don’t have contacts who can help me.” (Nerea)
”Contacts, I think I have not many contacts.” (Amarillo)

One student said that the shortage of labor guidance could hamper access to
the labor market due to lack of knowledge students have on job opportunities to
access the labor market.
”Lack of career guidance [...] pharmacy has many areas [...] not only
pharmacy offices.” (Cristina)

Conclusions
As conclusions, we highlight the fact that all students interviewed
expressed their intention to continue investing in their training, compared
to seeking short-term employment, giving priority mainly to postgraduate
studies (Master) and languages. Thus, the students’ narratives pointed to the
importance of education and training as an opportunity to increase their skills
in order to favour their employability. Students considered that having high
qualification allowed them to increase their chances for employment and to
get better economic and personal life conditions in the future. In the same line,
the Ministry of Education, Culture and Sport showed in 2014 that the level of
training is associated with a higher employment rate and a higher salary level.
In addition, the level of training is a factor of protection for individuals against
loss of employment even in times of crisis.
In this context, it is evident that graduates do not put in place actions and
defined strategies to promote their transition to the labor market; or these
strategies are vague and diffuse, resulting unhelpful to boost their employment
in a short period of time. Moreover, we conclude that there is a significant level
of ignorance about counselling services as referred by students. We wonder if the
students really do not know about these services as a consequence of their shortterm expectations of continuing their training and, therefore, they do not plan to
access to the labor market in the short term. However, in their testimonies some
students mentioned the “Red Andalucía Orienta” (Andalusia Counsel Network).
Some even said that they have attended to guidance sessions. In addition,
they declared to have visited the services of the University, usually to request
information about internships. This seems to show that there are students who
162

Księga Społeczności.indb 162

2017-11-09 15:19:57

CAREER PLANS OF NON-TRADITIONAL STUDENTS IN THE UNIVERSITY OF SEVILLE
may know about the existence of guidance, but do not use the services because
their immediate goals are reduced to getting more education.
However, many students referred to have no knowledge about any guidance
service or unit, both in the Public Employment Services or in the university. This
leads us to think that information about guidance activities is not reaching the
audiences it is supposed to be addressed to. A more effective work of dissemination
on the side of the public guidance services is to be made if we want to prevent
the misinformation or ignorance shown by students in the interviews. In this
sense, all students reported that they would like to receive information about the
guidance services and resources available for them, and might appreciate their
advice and help to promote their employment opportunities.
Finally, following data from ANECA Report (2009), we emphasize
that university graduates in Spain have more difficulty gaining access to
employment. Furthermore, this gap is more significant in the case of the group
of non-traditional students, especially for students with disabilities. In this
line, the main barriers perceived as obstacles in their transition to the labor
market by the interviewed students are the insufficient employment and job
opportunities, the overvaluation that employers put in work experience and
the lack of social contacts. However, in the case of students with disabilities
the situation is more complex, as they mentioned the personal barriers derived
from their own disability. This could hinder their professional development,
if the appropriate conditions to reconcile their personal autonomy and their
working conditions are not present.

Summary
The career plans of non-traditional students in the University of Seville
Graduates’ employability has become a key objective in the Bologna process. There
is little research, however, on the process of transition to the labor market of non-traditional groups. The aim of this paper is to study in more depth the career plans of nontraditional students, identifying what they will do when they finish their studies and how
they plan to gain access to the labor market.
The paper is placed within the context of the Erasmus+ European project EMPLOY
(Enhancing the employability of non-traditional students in higher education, Erasmus
Plus Program 2015-2017), qualitative, interdisciplinary and biographical research focusing on non-traditional university students and graduates from six European countries
(Sweden, Poland, United Kingdom, Ireland, Portugal and Spain). The main project aims
are to understand the employability from the perspective of students and graduates, increase knowledge and understanding of the factors that promote or hinder employability,
and to explore the impact of age, gender, social class, ethnicity and disability in students’
employment prospects.
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Six biographical in-depth interviews have been carried out with students of the University of Seville (3 females, 3 males), all of them in the last year of their undergraduate
program. They were selected on the basis of their degrees to represent different areas of
knowledge (from Arts and Humanities to Science and Engineering), as well as on their
specific characteristics of non-traditional students: adult and mature students (1), with a disability (2), immigrant (1), first generation (6), and learners with low economic and cultural
capital (3). The interviews started with the whole picture of the personal and educational
background of the participants, and then focused on their employability and career plans.
The results show that for all participants the next step to take once they finish their
current degree is to go on studying. Instead of searching for a job in the short-term, they
plan to continue their university education, mostly through a masters degree, but also by
improving their level of English. The strategies and action they plan to implement are
surprisingly vague and imprecise, as they prioritise education instead of searching for
and finding a job. In addition, they have neither information about nor previous experience with, the existing career services, which again means that they are not in active
search of employment.
Discussion focuses on the idea that these findings are related to the obstacles they
perceive they will encounter in the near future. Hence, the general perception is that
there are no opportunities in the labor market for them. It is not a problem of being more
“employable” or having better competences when searching for employment, but the
simple matter of opportunities in the current Spanish market. Additionally, they mention
another barrier: employers usually search for people with previous work experience and
they lack it, so they will have to pass through an uncertain process of acquiring this experience before having real opportunities. A special mention must be made for students
with disabilities because they highlighted the personal barriers deriving from their own
disability that could hinder their professional development.
Keywords: career plans, students, Erasmus+, EMPLOY, employability, higher education.

Streszczenie
Plany zawodowe nietradycyjnych studentów Uniwersytetu w Sevilli
Zatrudnialność (employability) studentów i absolwentów stała się kluczowym celem
w procesie bolońskim i polityce europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego. Mimo
to badania dotyczące procesu wejścia absolwentów studiów wyższych na rynek pracy są
niepełne. Szczególnie dotyczy to grupy nietradycyjnych studentów i absolwentów.
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących planów zawodowych nietradycyjnych studentów i społeczno-kulturowo-ekonomicznych uwarunkowań
konstruowania ich ścieżki kariery po ukończeniu studiów wyższych. Artykuł opiera się
na danych empirycznych zgromadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego „EMPLOY. Enhancing the employability of non-traditional students in higher education”, finansowanego z programu Erasmus+, a także w ramach Szkolnictwa
Wyższego, Partnerstwa Strategicznego 2014-1-UK01-KA203-001842.
W artykule wykorzystano wyniki interdyscyplinarnych badań jakościowych przeprowadzonych wśród nietradycyjnych studentów i absolwentów w Szwecji, Polsce, Wielkiej
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Brytanii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii. Celem badań projektu EMPLOY prowadzonych
metodą biograficzną było: zrozumienie zatrudnialności (emploability) z perspektywy studentów/absolwentów, pogłębienie wiedzy i zrozumienie czynników, które promują lub
blokują zatrudnialność absolwentów (szczególnie nietradycyjnych) oraz zbadanie znaczenia czynników socjologicznych, jak wiek, płeć, klasa społeczna, etniczność, niepełnosprawność na perspektywę ich zatrudnienia (strona projektu: www.employ.dsw.edu.pl).
Materiał badawczy prezentowany przez Autorów artykułu został zgromadzony na
podstawie sześciu pogłębionych wywiadów biograficznych ze studentami (kobietami
i mężczyznami) ostatniego roku studiów licencjackich na Uniwersytecie w Sevilli.
Osoby badane reprezentowały różne kierunki studiów (sztuka, nauki humanistyczne,
nauki przyrodnicze i techniczne) oraz posiadały jedną lub kilka cech charakterystycznych dla nietradycyjnego studenta. Badacze na podstawie analizy dostępnej literatury
i badań wskazali na następujące kryteria nietradycyjności grupy badanej: wszyscy
studenci należeli do pokolenia, które w swoich rodzinach było pierwszym uczestniczącym w kształceniu wyższym, połowa posiadała trudną sytuację ekonomiczną
i ograniczone możliwości w budowaniu kapitału społeczno-kulturowego, dwoje badanych to osoby z niepełnosprawnością, jedna w wieku dojrzałym (adult student)
i jedna z doświadczeniem migracji. Główne pytanie, wokół którego budowane były
wypowiedzi biograficzne studentów, dotyczyło zatrudnialności oraz ich planów życiowych i zawodowych.
Wyniki badań wskazują, że hiszpańscy studenci swoje plany zawodowe odkładają
na później, tj. decydują się na kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia (magisterskich). Wskazują na to nie tylko ich wypowiedzi, ale także prezentowany brak zainteresowania i zaangażowania w poszukiwanie pracy. Ich plany zawodowe są nieprecyzyjne,
przepełnione wątpliwościami głównie z powodu niejasnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju unijnym o najwyższym wskaźniku bezrobocia wśród młodych. Wyniki
badań dowodzą, że studenci posiadają wiedzę (spoza uniwersytetu i jego jednostek)
o możliwościach zatrudnienia i doskonale zaadaptowali się do sytuacji zewnętrznej,
próbując w ten sposób opóźnić wejście na niepewny rynek pracy. Wszyscy natomiast
planują także doskonalenie kompetencji językowych (szczególnie z języka angielskiego). Być może tę praktykę można wskazać jako strategię wzmacniania własnej zatrudnialności, aby zdobyć pracę poza granicami Hiszpanii lub w przedsiębiorstwach/
korporacjach/firmach, w których warunkiem przyjęcia do pracy jest posługiwanie się
językiem obcym (szczególnie w sektorze turystycznym). Badani wskazują zewnętrzne
i wewnętrzne bariery związane z zatrudnieniem. Do pierwszej grupy barier należą: brak
pracy dla absolwentów na hiszpańskim rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców
poszukujących pracowników już z doświadczeniem zawodowym. Druga grupa barier
związana jest z nietradycyjnymi cechami osób badanych, tj. niepełnosprawnością, innością, obcością kulturową.
Słowa kluczowe: plany zawodowe, studenci, Erasmus+, EMPLOY, szkolnictwo wyższe, zatrudnienie.
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WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Profesor Kazimierz Wenta – mentor,
nauczyciel nauczycieli, naukowiec i przyjaciel

Współdzielenie się chwilami życia w przypadku ludzi znaczących trwa nawet wówczas, gdy nie ma ich już pośród nas. Pozostają wypowiedziane myśli, zapisane słowa, uwiecznione obrazy – ważne i wartościowe. Niektóre były
– minęły. Zapomnieliśmy. Ale inne są i trwają, tak jakby zostały wypowiedziane wczoraj – mają wartość ponadczasową. To o tych wartościach jest niniejszy
tekst. Napisaliśmy go z ogromną odpowiedzialnością, a jednocześnie z nieukrywaną satysfakcją, gdyż postać Szanownego Pana Profesora dra hab. Kazimierza Bernarda Wenty (ur. 16 listopada 1937 roku w Swarzędzu, zm. 12 marca
2017 roku w Szczecinie) zasługuje na szczególne uznanie.
Mieliśmy ogromne szczęście i przywilej zarazem spotkać na swojej drodze
życiowej i naukowej Profesora Kazimierza B. Wentę – nauczyciela nauczycieli.
To od niego uczyliśmy się wytrwałości, cierpliwości, podejmowania trudnych
do realizacji zadań. Wystarczyło słowo, gest, czasami tylko spojrzenie – bywało
łagodne, czasami wymagające, aby rozpoznać na nowo to, co wydawało się proste, oczywiste, i odkryć to, co zapomniane. Był gotowy nieść pomoc każdemu
i o każdym czasie – zawsze obecny. W naszej pamięci pozostanie „Jego takt,
wysoka klasa badacza, obecność na wielu międzynarodowych i krajowych prestiżowych spotkaniach naukowych, umiejętności menedżerskie, organizacyjne
oraz komunikacyjne. (…) pozostanie życzliwość i ujmujący uśmiech, którymi
zjednywał sobie wokół wielu Przyjaciół” (S. Juszczyk, 2007, s. 67). Oboje, podobnie jak i wiele innych osób, z którymi wspominamy Profesora, wdzięczni
jesteśmy losowi za dobry czas, jaki mogliśmy współdzielić z dobrym i mądrym
człowiekiem – naszym mentorem.
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Przepełnieni szacunkiem do dorobku Profesora, prezentujemy przede wszystkim Jego postać. Koncentrujemy się na cechach osobowości, chcąc pokazać
jakim, był człowiekiem w rolach nauczyciela, naukowca, a także przyjaciela.
W pamięci wracamy do otwartości, bezpośredniości, pasji, żaru i energii, z jaką
Profesor wypowiadał się w sprawach edukacji i nauk, podczas niezliczonych
spotkań ze studentami, doktorantami, badaczami, naukowcami, a także zwykłymi ludźmi. Znamienne dla naszych relacji z mistrzem było to, że każde
nasze spotkanie – mimo czasami krytycznej oceny – kończyło się pozytywnym
akcentem, dającym wiarę w dobre zakończenie, a to dawało chęci do dalszego
działania i wyzwalało nowe pokłady energii.
Prowadzone dyskusje o istotnych kwestiach, ważnych społecznie i przede
wszystkim dotyczące systemu edukacyjnego w Polsce, wielu dylematach odnotowanych w tej dziedzinie, a przywołane za Profesorem Jerzym Niemcem,
stanowią podstawę głębokiego przekonania, że w pełnym tego słowa znaczeniu osobowość Profesora Kazimierza Wenty była „pod wieloma względami
znacząca i wspaniale ukształtowana, będąca doskonałym przykładem profesjonalisty, poważanego w naszym kraju, a także za granicą. (…) Oszczędny
w rozmowie, a w perswazjach sam prezentujący i też wymagający od innych
uporządkowanych i konkretnych faktów oraz w gotowości do ewentualnego
przyswojenia poglądów innych osób, albo ustalenia wspólnego uogólnienia
dla podjętego problemu. (…) Zawsze z energią i wymaganiami oraz ogromną konsekwencją i rygorami realizował wyznaczone cele i naukowe zadania,
pokonując „po drodze” wszystkie niesprzyjające okoliczności” (J. Niemiec,
2007, s. 53–54).
Droga do nauki i dydaktyki Profesora Kazimierza B. Wenty była długa
i urozmaicona przez doświadczenia w oświacie, edukacji szkolnej i akademickiej. Ukończenie w 1959 roku Liceum Pedagogicznego w Poznaniu poprzedziła
trzyletnia nauka w Liceum Ogólnokształcącym TPD w Poznaniu, Oficerskiej
Szkole Łączności w Zegrzu koło Warszawy i praca zawodowa w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym w stolicy Wielkopolski. Aktywność nauczycielską
rozpoczął w szkole, w miejscu urodzenia (1959–1962). Kontynuował ją na
stanowisku nauczyciela i kierownika szkoły w Starym Przylepie koło Pyrzyc
(1962–1963) oraz pracownika powiatowego oświaty politycznej w tym mieście (1963–1969). Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu nauk
politycznych w Warszawie (1968–1969) i podjęciu pracy w Szczecinie, m.in.
jako wykładowca nauk politycznych w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie (1969–1971), rozpoczęła się trwająca do bieżącego roku akademicka
przygoda, od 1971 roku już jako pedagoga w Wyższej Szkole Nauczycielskiej
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– ciągle w tej samej przekształcającej się uczelni. Zmieniał się tylko status
i nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Nauczycielska – Filia UAM w Poznaniu (do
1974 roku), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie (do 1985 roku) i Uniwersytet Szczeciński. W latach 2009–2014 pełnił zaszczytną funkcję Rektora
w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Ostatnie lata poświęcił pracy na Politechnice Koszalińskiej. „W środowisku akademickim był filarem jako profesor tytularny, z dużym dorobkiem publikacyjnym. Wspierał rozwój młodych naukowców, promując 14 doktorów w dyscyplinie pedagogika”
(B. Śliwerski, 2017).
Profesor Kazimierz B. Wenta sukcesywnie zdobywał kolejne stopnie naukowe. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskał
15 czerwca 1975 roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, stopień doktora habilitowanego nauk
humanistycznych 16 grudnia 1994 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie pedagogika na podstawie m.in. trzech rozpraw pt.: Kształcenie i doskonalenie
pedagogiczne nauczycieli akademickich (1988), Doskonalenie pedagogiczne
młodych nauczycieli akademickich. Zarys procesu nabywania kompetencji
naukowo-dydaktycznych (1992) i Przemiany w doskonaleniu pedagogicznym
młodych nauczycieli akademickich. Opracowanie raportów z badań w latach
1985–1990 z komentarzami do współczesnych trendów w pedagogice (1994)
i tytuł profesora w roku 2004 w dziedzinie nauk humanistycznych.
Profesor Kazimierz B. Wenta podjął się trudnego zadania ukazania roli samouctwa w dobie powszechnego wykorzystania komputerów w przyswajaniu
wiedzy i umiejętności. Analizy i rozważania zawarte w pracy Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich (Szczecin 2001) „mieszczą się
w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników naukowodydaktycznych szkół wyższych, i związane są z nurtem nowoczesnego kształcenia i doskonalenia. (…) Aktualność podejmowanych rozważań potwierdza
to, że wciąż brakuje w polskiej literaturze pedagogicznej analiz wszechstronnie ujmujących to zagadnienie, z uwzględnieniem aspektów pedagogicznych,
psychologicznych, socjologicznych, informatycznych oraz w nawiązaniu
nie tylko do treści literatury przedmiotu, lecz także badań empirycznych”
(S. Palka, fragmenty z recenzji książki). Problem samouctwa porządkuje szereg poglądów i stanowisk, będących ważnym wkładem w stworzenie podstaw
teoretycznych kształcenia dorosłych, a badania nad samouctwem prowadzone wśród nauczycieli pozwoliły ukazać rozległość i wielokontekstowość tego
zjawiska wśród ludzi dorosłych (B. Siemieniecki, 2007, s. 59). Cykliczne
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konferencje organizowane przez Profesora Kazimierza B. Wentę stały się platformą porozumienia dla teoretyków i praktyków w korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjnych w obszarach wiedzy, umiejętności informatycznych i kształcenia.
Aby przybliżyć osobę Profesora, warto odwołać się do słów wielu uczonych,
zawartych w Księdze Jubileuszowej, wydanej w 2007 roku z okazji 70-lecia Jego
urodzin. Osobie Profesora Kazimierza Wenty można przypisać szereg znakomitych cech: „ekspert w pedagogice, kreator struktur akademickiego szkolnictwa,
znawca dróg rozwoju zawodowego, doskonały interpretator w teorii oraz realizator w praktyce tendencji edukacyjnych, mający na stałej uwadze wykłady,
konwersatoria, seminaria prowadzone dla studentów, a także dla uczestników
akademickich spotkań w kraju i za granicą (…) erudyta w szeregu obszarach
wiedzy oraz dokładny i ‘pedanteryjny’ we wszystkich przejawach codziennego
bycia, dotyczących naukowej działalności i tych na pozór drobnych, codziennych. Europejczyk w całym tego słowa znaczeniu jako naukowiec i równorzędny partner w refleksji i dialogu” (J. Niemiec, 2007, s. 54). Potrafił „być płomieniem strzelającym tezami i konkluzjami w górę. Świecił, przyciągał, ogrzewał,
rozjaśniał i opalał rozumem i mową. Miał wyjątkowy dar słuchania rozmówców.
Ulatywały z Niego iskry dowcipu, mądrości, serca, zrozumienia i dobra” (K. Denek, 2007, s. 44). Profesor Kazimierz Denek zauważa, że dociekania naukowe
są piękną kartą w rozwoju wielu obszarów badawczych, a zawdzięcza Profesor
je takim cechom charakteru i umysłu, jak: systematyczność w aktywności, rzeczowość, racjonalność i konsekwencja w postępowaniu. Z kolei B. Śliwerski,
pisząc o Profesorze, podkreśla, że „był osobą niezwykle skromną, oddaną pracy
dydaktycznej, silnie zorientowaną na kształcenie kadr nauczycielskich (B. Śliwerski, 2017).
Profesor Kazimierz B. Wenta to wybitna postać z jeszcze jednego ważnego
dla nauki powodu. Ostatnie lata swojego życia poświęcił na studiowaniu literatury dotyczącej teorii chaosu. Drukiem w roku 2011 ukazała się Jego książka pt.
Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką. „W procesie wieloletniej dyskusji,
przede wszystkim samego ze sobą, w oparciu o poddane analizie intencjonalnie
dobrane teksty o pedagogice, w ujęciu różnych autorów dochodzi się na ogół do
interpretowanych przy zastosowaniu teorii chaosu jako tzw. merytorycznej matrycy takich przemyśleń i opracowań, których rezultatem jest zbiór merytorycznych tez i licznych pytań otwartych, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi”
(K. Wenta, 2011, s. 211).
Ważnym elementem pracy Profesora jako naukowca o interdyscyplinarnych
zainteresowaniach badawczych stały się rozważania przemian zachodzących
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PROFESOR KAZIMIERZ WENTA – MENTOR, NAUCZYCIEL NAUCZYCIELI...
we wspólnotach lokalnych, czego wyrazem był udział w Komitecie Naukowym
cyklu ogólnopolskich konferencji pod wspólną nazwą „Społeczności lokalne”.
Profesor opublikował w dwóch ostatnich monografiach swoje ciekawe i nośne
poznawczo teksty. Trzeciego nie zdążył.
W tym miejscu wspominamy nieliczne, ale bardzo wartościowe cechy osobowości człowieka o wielkim sercu dla spraw nauki, edukacji, a nade wszystko dla drugiego człowieka. Będziemy jeszcze nie raz wracać wspomnieniami
do razem spędzonych chwil, gdyż Profesor pozostaje wciąż w naszej pamięci.
Tworzył i był częścią naszego życia, a jego mądrość i postawa są i będą dla nas
kierunkowskazami w naszej drodze naukowej oraz życiu osobistym. Był dla nas
autorytetem i takim pozostanie, bo szacunku i pamięci śmierć się na szczęście
nie ima.
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EWA KURANTOWICZ
Dolnośląska Szkoła Wyższa

„Społeczności Lokalne.
Studia Interdyscyplinarne”
2017 (1), s. 175–178

WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Profesor Mieczysław Adamczyk
– humanista, pedagog,
tytan pracy akademickiej i dobry człowiek
Poczucie pustki, którą zostawił, towarzyszy nam po niespodziewanej śmierci
Pana Profesora dra hab. Mieczysława Adamczyka (1933–2017), którego postać
utrwaliła się w środowisku naukowym, zwłaszcza wśród badaczy pedagogiki
porównawczej i historii oświaty, ale także na trwałe zapadła w naszej pamięci.
Droga Profesora do nauki i kariery akademickiej była długa i trudna, podobnie jak dla wielu z pokolenia „przedwojennego”. W 1947 roku ukończył
szkołę podstawową w Kluczkowicach, a w 1951 roku Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim. W latach 1951–1955 studiował historię na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. W 1972 roku uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie
Jagiellońskim, a w 1982 roku – doktora habilitowanego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. 22 października 1996 roku otrzymał tytuł naukowy
profesora, a 1 września 2000 roku został mianowany profesorem zwyczajnym
Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor przeszedł w swojej nauczycielskiej karierze przez wszystkie szczeble zawodowe, tak w strukturach polskiej oświaty,
jak i szkolnictwa wyższego.
Od 1955 roku pracował we Wrocławiu i Tarnowie oraz na Podhalu, jako
kierownik szkoły i podinspektor szkolny. W 1974 roku ponownie podjął pracę
we Wrocławiu, jako nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym, kierownik
sekcji w Okręgowym Ośrodku Metodycznym i wizytator Kuratorium Dolnośląskiego. W latach 1974–1984 był zatrudniony w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1984–1985 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu,
zaś w latach 1985–2005 był zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim, jako
docent, a następnie profesor nadzwyczajny. Od 1 lutego 1993 do 30 września
2002 roku pracował na drugim etacie na KUL-u, gdzie m.in. reaktywował zajęcia z pedagogiki porównawczej. Od 2005 roku był profesorem w Dolnośląskiej
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EWA KURANTOWICZ  WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI
Szkole Wyższej we Wrocławiu. Mimo wieku emerytalnego pracował także
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Współpracował też z Uczelnią Jana Wyżykowskiego, gdzie był zaangażowany w cykl konferencji naukowych „Społeczności lokalne…” oraz będąc
redaktorem monografii z tego samego cyklu. Był członkiem Rad Redakcyjnych
dwóch czasopism krajowych i jednego zagranicznego („Review Comparative
Educations i Education”). Zmarły Profesor został w uznaniu zasług odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989), Złotym Krzyżem Zasługi (1981), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995) oraz Nagrodą im.
Jerzego Skowronka za pracę Szkoły obce w edukacji Galicjan. Kraje Korony
Węgierskiej. Kształcił młode kadry akademickie. Ostatnią wypromowaną przez
Profesora doktor jest dr Ewa Sokołowska-Syguła, która broniła się 6 czerwca
2017 roku w DSW.
W swojej drodze był zawsze prostolinijny i choć, jak sam zauważył,
jego dorobek naukowy został „zahamowany wydatnie w latach 1956–1970
i 1981–1985”, do końca był wierny swoim ideałom.
Żegnając Profesora, dedykujemy mu maksymę, która odzwierciedla jego życie: „… idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach… Bądź wierny, idź …”.
***
To wspomnienie o Profesorze w pierwszym numerze czasopisma, które pośrednio powstało z Jego inicjatywy, jest także hołdem i podziękowaniem dla
pracy Profesora na rzecz tworzenia środowiska naukowego wokół problematyki
rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych. Profesor był kierownikiem naukowym cyklicznych konferencji pod nazwą „Społeczności lokalne” i redaktorem naukowym publikacji, których spis został zamieszczony na końcowych
stronach Rocznika.
Wspomnienie o Profesorze
Osoby, które odchodzą, pozostawiają w nas niedosyt rozmów, spotkań i czasu, którego wystarczająco nie poświęciliśmy na zadanie pytań, usłyszenie odpowiedzi i bycie razem. Z tym poczuciem pozostawił mnie Profesor Mieczysław
Adamczyk, który był moim nauczycielem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie współpracownikiem w Instytucie Pedagogiki
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Poznałam także warsztat pisarski
Profesora dzięki naszemu spotkaniu w Wydawnictwie Naukowym Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej, gdzie w 2011 roku Profesor wydał jedną ze swoich książek, która
powstała, aby wyjaśnić specyfikę zachodniej cywilizacji.
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PROFESOR MIECZYSŁAW ADAMCZYK– HUMANISTA, PEDAGOG...
Będę zawsze wspominać Profesora jako humanistę i tytana pracy akademickiej
oraz inicjatora ważnych debat w przestrzeni publicznej o samorządności i rozwoju
regionalnym. Od kilku lat moje spotkania z Profesorem odbywały się najczęściej
podczas zainicjowanych przez Profesora Mieczysława Adamczyka cyklicznych
konferencji i prac wydawniczych związanych z problematyką lokalnych społeczności, edukacji środowiskowej i roli uczelni wyższych w rozwoju Dolnego Śląska.
Nasze ostatnie spotkanie, w maju 2017 roku, zakończyło się przyjacielskim zobowiązaniem Profesora do kontynuowania przeze mnie tego przedsięwzięcia. Czynię
to z przekonaniem, odczuwając Nieobecność Profesora.
Ewa Kurantowicz
Prorektor ds. badań i rozwoju
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Nie byłem gotowy na tę śmierć i nadal nie jestem. Przecież mieliśmy spotkać
się we wrześniu i omówić naszą publikację, naszą konferencję i wspólne, dalsze
działania.
W moich kontaktach z Profesorem uderzała zawsze Jego otwartość, prostota, zwyczajność, bezpośredniość, ale także troska o innych i o przyszłość. Dzisiaj mogę tylko wyrazić wdzięczność, że miałem zaszczyt Pana poznać, Panie
Profesorze i że zechciał Pan w naszych niedokończonych rozmowach podzielić
się ze mną choć w małym zakresie swoją wiedzą, dobrocią, a przede wszystkim
– człowieczeństwem.
Kiedy przywoływane są słowa: „warto być uczciwym, porządnym”, to staje
mi przed oczami i stawał do końca życia będzie Śp. Profesor. Był człowiekiem
wyjątkowo pracowitym, mądrym, a przy tym niezwykle skromnym i dobrym.
Nasza znamienita rodaczka, noblistka Wisława Szymborska napisała: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”. Moją pamięć ma Pan
dozgonną. Żegnaj, Profesorze.
Włodzimierz Olszewski
Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego
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Informacje dla autorów
Teksty do publikacji na łamach rocznika „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne” należy składać w redakcji zgodnie z terminami zamieszczonymi na stronie czasopisma rb.ujw.pl/local. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 746 53 37 (sekretarz redakcji) lub pisząc na adres j.walczak@
ujw.pl. Adres redakcji: ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice (kontakt z redakcją
i wydawcą).
I. Zasady przygotowania materiałów do publikacji w czasopiśmie „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”
1. Artykuł do redakcji należy dostarczyć w formie jednego egzemplarza wydruku
wraz z płytą CD, zawierającą wersję elektroniczną tekstu.
2. Tekst zapisany na nośniku powinien być identyczny z wydrukiem komputerowym.
3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (tekst główny, przypisy
i pozostałe elementy). W innym przypadku objętość należy skonsultować z redakcją.
4. Należy uwzględnić:
– wstęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),
– tytuł tekstu, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim
(streszczenia do 600 zn.),
– na początku tekstu należy odnotować imię i nazwisko autora, tytuł lub stopień
naukowy oraz instytucję, którą reprezentuje, adres do korespondencji z autorem oraz e-mail i nr tel. komórkowego,
– bibliografia powinna zostać umieszczona na końcu artykułu i obejmować
całość literatury cytowanej w porządku alfabetycznym nazwisk autorów
(w przypadku prac zbiorowych kolejność wyznacza tytuł).
5. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
– format MS Word dla Windows,
– format A4, marginesy 2,5 cm z każdej strony formatu A4,
– czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5,
– należy unikać wyróżnień w tekście,
– strony maszynopisu należy ponumerować.
6. Przypisy należy zredagować, wzorując się na poniższych przykładach:
S. Nowosielski, Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, Wrocław
2001, s. 22.
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INFORMACJE DLA AUTORÓW
A. Kowalska, Przetargi, [w:] S. Nowosielski (red.), Przedsiębiorstwa państwowe, Wrocław 2007, s. 34–40.
Ibidem, s. 56.
A. Kowalska, op. cit., s. 355.
A. Kowalska, Nasze finanse, „Gazeta Wyborcza”, 14.10.2010.
[Online] A. Kowalska, Nasze finanse, http://elka5.fm//content/view/36802/189/,
stan z dn. 10.10.2011.
7. Cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowach, a ich źródło należy wskazać
w przypisie.
8. Zdjęcia, tabele, rysunki powinny spełniać następujące wymagania:
a) Zdjęcia powinny być wklejone w tekście.
b) Zdjęcia, tabele i rysunki powinny być ponumerowane i umieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.
c) Przy każdym zdjęciu, cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub
informację „opracowanie na podstawie”.
d) Tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdjęcia na
dole (pod). Czcionka Times New Roman 10.
e) Zdjęcia, tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej.
f) Rysunek powinien być przygotowany na białym tle.
g) Rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane.
II. Pozostałe informacje dla autorów
Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji:
1. Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Komitet Redakcyjny pod względem
formalnym oraz pod kątem zgodności z profilem czasopisma. Następnie kierowany
jest do właściwego redaktora tematycznego oraz, w przypadku gdy to potrzebne,
do redaktora statystycznego i/lub językowego. Recenzji każdego tekstu dokonuje
dwóch niezależnych recenzentów. Nadesłane do redakcji recenzje stanowią podstawę do kwalifikowania tekstu do przygotowania redakcyjnego i do druku.
2. Redaktor statystyczny dokonuje oceny poprawności prowadzonych przez autorów metod statystycznych.
3. Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklaracji, że
zgłoszony artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych czasopismach.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych.
Teksty są adjustowane i autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor.
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INFORMACJE DLA AUTORÓW
5. Autorzy otrzymują bezpłatny egzemplarz czasopisma.
6. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację tekstu oraz wyrażają zgodę
na nieodpłatne udostępnienie tekstu w całości wszystkim zainteresowanym na
wszelkich polach eksploatacji (w tym online). Przesłanie opracowania do redakcji jest równoczesnym przekazaniem praw do jego publikacji.
III. Procedura recenzowania w czasopiśmie „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”
1. Do oceny każdego kolejnego numeru pisma „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów
spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest
afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
3. Redakcja zapewnia warunki recenzowania, dzięki którym autorzy i recenzenci
nie znają swojej tożsamości (tzw. double-blind review proces).
4. W innych sytuacjach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu
konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat.
5. Recenzja zawsze ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących
na stronie internetowej rb.ujw.pl/local oraz na łamach pisma „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”.
IV. Procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej fundamentów. Czytelnicy powinni mieć
pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami,
czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub
prawnej).
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INFORMACJE DLA AUTORÓW
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających
się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest
przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
Z ghostwriting mamy do czynienia, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy
udział osoby w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca,
a pomimo tego jest ona autorem/współautorem publikacji.
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych
autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność
ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej
będę demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja prosi autorów publikacji o informacje dotyczące źródeł finansowania
publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych
podmiotów (financial disclosure).
4. Redakcja dokumentuje wszystkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza
łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
5. Po akceptacji tekstu przez Komitet Redakcyjny czasopisma autor zostanie poproszony o złożenie deklaracji dotyczącej oryginalności i rzetelności publikacji
naukowej.
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Konferencje naukowe z cyklu
„Społeczności lokalne” w latach 2007–2017
Kłodzko 2007
Strategie oświatowe wobec problematyki migracyjnej uczniów i wyzwań edukacji
przedszkolnej
__________________________________________________________________
Wałbrzych 2008
Lokalne strategie oświatowe w polityce edukacyjnej władz regionalnych i centralnych
__________________________________________________________________
Świdnica 2009
Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w perspektywie edukacyjnej
__________________________________________________________________
Legnica 2010
Lokalne potrzeby edukacyjne w perspektywie kształcenia w uczelniach wyższych
__________________________________________________________________
Polkowice 2011
Społeczności lokalne – problemy, zmiany, rozwój
__________________________________________________________________
Żary 2012
Społeczności lokalne w perspektywie wyzwań współczesności
__________________________________________________________________
Wrocław 2013
Społeczności lokalne – przestrzeń dla współpracy i rozwoju
__________________________________________________________________
Kłodzko 2014
Społeczności lokalne jako ,,miejsca” zmian. Teoria i praktyka
__________________________________________________________________
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Polkowice 2015
Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności
__________________________________________________________________
Kobierzyce 2016
Społeczności lokalne. Praca – mobilność – obywatelstwo
__________________________________________________________________
Polkowice 2017
16 listopada zapraszamy do Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na kolejną, ogólnopolską konferencję naukową pn. „Społeczności lokalne. Rozwój lokalny
w perspektywie społeczno-kulturowej”.
__________________________________________________________________
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