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Wprowadzenie

Zróżnicowanie potrzeb społecznych, sieciowość powiązań, a także wyczerpanie formuły demokracji 
przedstawicielskiej sprawiają, iż mamy do czynienia z istotną zmianą społeczną, w ramach której miesz-
kańcy w różny sposób są włączani w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym. Przejawem tego jest 
chociażby zacieśnianie współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza  
w kontekście zlecania zadań czy konsultowania z trzecim sektorem aktów prawa miejscowego. Nie 
tylko organizacje non profit uzyskują wpływ na podejmowane decyzje. Niezrzeszeni mieszkańcy, 
skupiający się w grupach powstających ad hoc również stają się uczestnikami współzarządzania spra-
wami publicznymi czy realizacji określonych zadań.
Dialog obywatelski w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu zyskuje na znaczeniu. Przejawem tego jest 
chociażby przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r. dokumentu programowego  
pt. Zasady Dialogu Społecznego. W dokumencie podkreślono, iż dialog obywatelski to forma kon-
taktu między władzą państwową a trzecim sektorem na rzecz istotnych interesów społecznych oraz 
publicznych1.
Dialogu obywatelskiego nie należy mylić z dialogiem społecznym, który jest rozumiany jako ko-
munikacja między administracją publiczną, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców  
w zakresie zbiorowych stosunków pracy. Przedmiot dialogu obywatelskiego jest znacznie szerszy. Do-
tyczy wszelkich zagadnień związanych z relacjami władza a grupy obywateli (http://www.pozytek.gov.
pl/Podstawowe,pojecia,380.html z dn. 15.06.2014). Dialog obywatelski można opisać - jak podkreśla  
A. Wiktorska-Święcka - jako wzajemne (a nie jednostronne) relacje pomiędzy instytucjami publicznymi 
i orga nizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Ważne są zatem wszechstronne formy działania spo-
łeczeństwa obywatelskiego po czynając od prostego rozpowszechniania informacji, poprzez konsulta-
cje, aż do aktywnego zaangażowania w podejmowanie decyzji 2. Jest to istota demokracji bezpośredniej,  
w której angażują się wszystkie zainteresowany strony.
Biorąc pod uwagę istotę tego zagadnienia, a także niewielką liczbę publikacji w Polsce koncentrują-
cych się wokół tego tematu, celem pracy Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i pespek-
tywy jest przedstawienie go w różnych wymiarach. Ważne jest także promowanie idei dialogu oby-
watelskiego, w tym odpowiednie prowadzenie konsultacji społecznych przez władze publiczne przy 
współudziale przedstawicieli sektora społecznego, jak również pogłębianie wiedzy teoretycznej i po-
znanie dobrych praktyk w tym zakresie. 
Publikacja została podzielona na trzy części: Dialog obywatelski – istota i uwarunkowania rozwoju; 
Nowe formy dialogu obywatelskiego; Dialog obywatelski jako instrument kreowania rozwoju lokalnego.
Pierwsza część książki Dialog obywatelski – istota i uwarunkowania rozwoju poświęcona jest kwe-
stiom ogólnym. Mariusz Sienkiewicz w artykule pt. Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego na poziomie powiatu w Polsce opisuje proces jego powstawania, wskazuje też na czynniki, które 
kształtują partycypację społeczną na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu. 
Z kolei, Mieczysław Miazga w artykule Aktywność lokalna i jej uwarunkowania analizuje czynniki, 

1 Zasady dialogu społecznego. Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r., Rada 
Ministrów, Warszawa.
2 A. Wiktorska-Święcka, Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce…Rada Działalności Pożytku Publicznego 10 lat doświadczeń, Warsza-
wa 2013, s. 10.
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które determinują poziom aktywności np. wyborczej, na poziomie lokalnym. Autor odnosi się do 
oceny stopnia w jakim obywatele jako członkowie wspólnot samorządowych, wykazują zaintereso-
wanie lokalnym życiem społeczno-politycznym.
Analizy porównawczej poziomu dialogu obywatelskiego w Polsce, Szwecji, Niemczech i Francji doko-
nuje Tomasz Kacprzak w artykule: Kultura dialogu obywatelskiego w Polsce i wybranych krajach UE. 
Omawiając wybrane formy partycypacji stosowane w wybranych państwach, stara się ustalić czy za-
stosowane rozwiązania prawne mają przełożenie na realne działania. Podkreśla istotne znaczenie po-
ziomu kultury prowadzenia dialogu obywatelskiego. Z kolei, na pytanie Czy w Polsce potrzebny jest 
dialog obywatelski? stara się udzielić odpowiedzi Wojciech Misztal. Autor koncentrując się na okre-
śleniu poziomu zaangażowania obywatelskiego w sferze publicznej, dokonuje analizy kondycji społe-
czeństwa obywatelskiego, a także zastępowania państwa w sferze realizacji zadań publicznych przez 
samorządy i trzeci sektor. Pozostając w tematyce poziomu dialogu obywatelskiego Iwona Sobieraj  
w artykule Dialog obywatelski w ewaluacji, zwraca uwagę na problematykę włączenia środowiska spo-
łecznego w partnerski dialog w całym procesie ewaluacji różnych działań publicznych. Formy ewaluacji 
jak np. ewaluacja demokratyczna, proaktywna, interakcyjna, rozwojowa czy wdrożeniowa to modele,  
w których proces ewaluacyjny jest ściśle powiązany z dialogiem obywatelskim. Autorka opisuje pod-
stawowe zasady i etapy właściwej ewaluacji. Z kolei Marta Macełko i Izabela Mendel w artykule pt. 
Dialog obywatelski w mieście jako lokalnym ekosystemie podkreślają, że dla podmiotów kreujących 
dialog obywatelski w mieście jest to narzędzie niejednokrotnie konstytuujące współpracę wielosek-
torową. Jedną ze stron takiej współpracy są niewątpliwie organy władzy samorządowej. W tym kon-
tekście Janina Kowalik podejmuje problematykę zmiany pozycji ustrojowej organów władzy lokalnej. 
W artykule Polityczna pozycja rady i radnych w kontekście aktywności i partycypacji mieszkańców 
gminy w procesach samorządowych wskazuje na konsekwencje osłabiania pozycji radnych, którzy po-
winni pośredniczyć pomiędzy mieszkańcami a administracją gminy. J. Kowalik podkreśla, iż wpły-
wa to zarówno na aktywność mieszkańców jak i ich stosunek wobec organów gminy.
Przedmiotem artykułu Marcina Kumali pt. Język jako narzędzie komunikowania w relacjach „urząd

-klienci administracji publicznej” - aspekty prawne jest spojrzenie na prawne podstawy wykorzystania 
języka (języków) jako narzędzia komunikowania w ramach dialogu obywatelskiego. Pomyślność ta-
kiego dialogu uzależniona jest między innymi od kultury jego prowadzenia pomiędzy uczestnikami, 
w tym kultury języka. Autor skoncentrował swoje rozważania na językach: urzędowym, mniejszości 
narodowych i etnicznych, regionalnym, migowym.
Formy dialogu obywatelskiego to tytuł drugiej części publikacji. Wśród współczesnych form prowadze-
nia dialogu obywatelskiego, należy zwrócić uwagę na używanie Internetu jako narzędzia ułatwiającego 
komunikację pomiędzy obywatelami a administracją. Paweł Nowak w artykule Od społeczeństwa infor-
macyjnego do obywatelskiego prezentuje zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie pod wpływem uży-
cia nowych technologii. Z kolei, Dominika Urszula Popielec przybliża problematykę nowych mediów  
i dziennikarstwa obywatelskiego w artykule pt. Nowe media jako innowacyjna forma dyskursu publicz-
nego. Przybliżone w tekście różne inicjatywy Internautów pozwalają na wyartykułowanie roli nowych 
mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i tym samym inicjacji dialogu w przestrzeni pu-
blicznej. Pozostając w problematyce wykorzystania Internetu, analizą jego wpływu na kształtowanie 
się społeczeństwa obywatelskiego zajęła się Olga Filipiak. W artykule pt. Społeczeństwo obywatelskie  
w dobie Internetu. Refleksje socjologiczne wskazuje, w jaki sposób rozwój nowych technologii kształ-
tuje stosunki społeczne. Nie jest to tylko rewolucja w tradycyjnych sposobach komunikacji społecz-
nej, ale przede wszystkim nowa platforma organizacji działań społecznych, aktywności obywatelskiej 
i partycypacji społecznej w innych warunkach, które tworzy przestrzeń wirtualna.
Katarzyna Kuć-Czajkowska i Justyna Wasil w artykule: Elektroniczne oblicze władzy lokalnej w Pol-
sce - dialog obywatelski przy użyciu narzędzi ICT koncentrują się na zagadnieniu wykorzystywania 
technik informacyjnych przez jednostki samorządu do prowadzenia dialogu obywatelskiego w Pol-
sce. Autorki dokonały analizy stron internetowych wybranych samorządów pod kątem wykorzy-
stania różnych narzędzi ICT. Do badania zostało wyselekcjonowanych dziesięć największych (pod 
względem liczby ludności) miast w Polsce oraz wybrane gminy wiejskie z województw o najwyższym  

i najniższym poziomie urbanizacji, odpowiednio zachodniopomorskiego i lubelskiego. Na problem 
użycia ICT dla stymulowania lokalnego dialogu obywatelskiego wskazuje również Jakub Parnes  
w swoim artykule pt. Rola ICT w rozwoju lokalnego dialogu obywatelskiego. Analizując rolę nowych 
technologii w rozwoju lokalnego dialogu obywatelskiego, ukazuje też możliwości zwiększenia roli 
organizacji pozarządowych poprzez posługiwanie się serwisami internetowymi w zakresie współ-
kształtowania lokalnej debaty publicznej.
Monika Sidor w artykule Rola rad działalności pożytku publicznego na przykładzie największych miast 
w Polsce ocenia funkcjonowanie rad działalności pożytku publicznego w dziesięciu największych 
polskich miast. Autorka podjęła się próby wskazania,  roli tego rodzaju organu konsultacyjno-do-
radczego we współpracy organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi. Znacznie węższy 
od rad działalności pożytku publicznego zakres funkcji doradczych mają rady seniorów. Na tym no-
wym rozwiązaniu dotyczącym osób starszych skupia się Agata Barczewska-Dziobek w artykule Rady 
seniorów jako instytucjonalne formy dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym. Autorka wskazu-
je, iż w starzejącym się społeczeństwie tego typu organy doradcze mogą zwiększać swoje znaczenie,  
a we wspólnocie lokalnej stać się impulsem do zbudowania dialogu o wymiarze międzypokolenio-
wym.
Na ciekawą formę partycypacji społecznej wskazuje też Aneta Krzewińska w artykule Dyskusje gru-
powe oparte na deliberacji jako forma partycypacyjnego sposobu podejmowania decyzji. Opisuje udane 
próby wprowadzenia spotkań deliberacyjnych w Łodzi. Wskazuje na zalety i wady tej formy demokra-
cji uczestniczącej. Inną formą dialogu z mieszkańcami wprowadzaną w wielu jednostkach samorządu  
w Polsce jest budżet  partycypacyjny. Zagadnieniu temu poświęcony jest kolejny artykuł Anny Milew-
skiej pt. Budżet partycypacyjny jako nowa forma dialogu obywatelskiego. Autorka opisuje doświadczenia  
w tym względzie: Sopotu, Łodzi, Kraśnika i Warszawy, wymieniając jednocześnie zdania własne 
gmin, które powinny być w ramach budżetu partycypacyjnego realizowane.
Trzecia część publikacji zatytułowana Dialog obywatelski jako instrument kreowania rozwoju lokal-
nego skupia się na zagadnieniu różnorodnych lokalnych inicjatyw, które ożywiają  aktywność wspól-
not samorządowych. W większości autorzy w tej części dokonali analizy poszczególnych studiów 
przypadku. Tego rodzaju próbę podjęła Iza Desperak w artykule pt. Dialog społeczny a partycypacja 
na przykładzie Łodzi. Autorka dokonała przeglądu różnych form partycypacji obywatelskiej, które 
odbyły się w mieście tj. konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego i gu-
erilla gardening. Zaproponowała zbadanie owych mechanizmów z perspektywy komunikacji oraz 
wskazała, który z jej elementów miał charakter dialogu i rzeczywistego uczestnictwa mieszkańców 
w procesie podejmowania decyzji. 
Z kolei, na dynamice rozwoju trzeciego sektora w poszczególnych dzielnicach i osiedlach Lublina 
skoncentrowali swoje rozważania Arkadiusz Biały i Andrzej Juros. W przygotowanym na podstawie 
własnych badaniach empirycznych artykule Aktywność organizacji społecznych w Lublinie, autorzy 
zastanawiają się nad kondycją organizacji pozarządowych w mieście. Pozostając przy problematyce 
organizacji non profit Monika Cieciora w artykule pt. Rozwój współpracy administracji samorządo-
wej z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Lublina charakteryzuje zmiany jakie następowa-
ły we współpracy samorządu miasta Lublin z trzecim sektorem. Autorka przedstawiła najistotniejsze 
przekształcenia organizacyjne i finansowe, które przyczyniły się do poprawy współpracy, od modelu 
zamkniętego na organizacje pozarządowe do budowy modelu opartego na wzajemnym poznaniu  
i zaufaniu.
W artykule Relacje sektora publicznego i pozarządowego w perspektywie działalności organizacji straż-
niczych. Przyczynek do rozważań o kondycji dialogu obywatelskiego w Polsce Jakub Ryszard Stempień 
próbuje nakreślić rolę tych organizacji w budowaniu komunikacji wielosektorowej. Stawia tezę, iż 
przypisane organizacjom strażniczym funkcje nie są w pełni realizowane, a one same słabo rozpo-
znawalne w przekroju trzeciego sektora. 
Zmiana struktury wieku, przy jednoczesnym wzroście aktywności społecznej powoduje, iż różnego 
rodzaju instytucje, organizacje muszą przeformułować swoją dotychczasową ofertę społeczną.  Mar-
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cin Dyński w artykule Projekty promocji sportu i aktywności fizycznej jako czynnik inicjujący lokal-
ny dialog obywatelski opisuje tego typu zmianę w kontekście zróżnicowanego rozwoju społecznego.  
W dwóch kolejnych artykułach również poruszono kwestię zmiany społecznej, poprzez wykorzysta-
nie takiej formy partycypacji społecznej jaką są konsultacje społeczne. Barbara Szczęsna w artykule 
Konsultacje społeczne jako forma dialogu obywatelskiego na przykładzie gminy Piątek wskazuje jak 
można przy użyciu tego narzędzia poprawić komunikację we wspólnocie lokalnej. Z kolei w tekście 
pt. Sporna inwestycja. Budowanie dialogu ze społecznością lokalną na przykładzie miasta Lubartów 
autorstwa Marty Łacek, Sławomira Pilipca i Bartosza Liżewskiego ukazano w jaki sposób przepro-
wadzenie odpowiedniego procesu konsultacyjnego wpływa na rozwiązanie istniejącego konfliktu 
we wspólnocie lokalnej. Działania władz nacechowane próbą rzeczywistego dialogu z mieszkańcami, 
pokazują jak efektywnie i wspólnie podejmować decyzje publiczne w gminie.
Całość publikacji zamyka Mariusz Sienkiewicz opracowaniem zatytułowanym Wspieranie rozwoju 
dialogu obywatelskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki na lata 2007-2013. Przykłady realizacji wybranych projektów.
Książka Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju jest próbą przybliże-
nia Czytelnikom tego nowego zjawiska. Redaktorzy publikacji mają świadomość, iż opisane: formy, 
mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego są jedynie pewnym wycinkiem 
złożonej i dynamicznej rzeczywistości społecznej. Niemniej jednak, próba nakreślenia tego zagad-
nienia pozwala mieć nadzieję, iż będzie to przyczynkiem do dyskusji nad udoskonalaniem komu-
nikacji pomiędzy administracją publiczną a obywatelami. Książka jest adresowana do środowisk 
naukowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy też administracji publicznej w szcze-
gólności samorządu terytorialnego, które chciałyby udoskonalać i przyczynić się do rozwoju idei 
dialogu obywatelskiego w Polsce.

I

Dialog obywatelski – istota i uwarunkowania rozwoju
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Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  
na poziomie powiatu w Polsce

Mariusz Wiktor Sienkiewicz

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest określenie roli samorządu powiatowego w kształtowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego. Celem jest także analiza istoty społeczeństwa obywatelskie-
go w procesie demokratyzacji życia publicznego i społecznego w Polsce po zmianie ustroju 
w 1989 roku, a także w kontekście integracji z Unią Europejską. Główna teza opracowania 
opiera się na założeniu, iż pomimo postępującej demokratyzacji życia społeczno-gospodar-
czego oraz decentralizacji administracji publicznej rozwój społeczeństwa obywatelskiego  
w Polsce jest niezadowalający i zbyt powolny. W artykule podejmuje się również próbę 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy poza podstawową jednostką samorządu terytorial-
nego w Polsce jaką jest gmina, także na poziomie powiatu istnieją instrumenty służące 
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego? Czy po ponad piętnastu latach działalności po-
wiatów tworzą się efektywne struktury „wspólnot powiatowych”, które aktywnie włączają 
się w budowanie dialogu obywatelskiego na lokalnym terenie?

Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, samorząd powia-
towy

Wstęp
Przemiany polityczne i ustrojowe, jakie miały miejsce w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych stworzy-
ły dogodne warunki do rozpoczęcia kształtowania się procesu decentralizacji administracji publicz-
nej i zmian w strukturze aparatu państwowego. W pierwszej fazie postawiono sobie za cel, przede 
wszystkim przywrócenie samorządu terytorialnego na poziomie gminy i pozostawienie centralnego 
wpływu administrowania w województwie. Powołanie pośredniego szczebla administracji zostało 
przełożone na czas późniejszy.
W wyniku reformy administracji publicznej, której najważniejszym elementem było uchwalenie  
w dniu 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95), przywróco-
no w Polsce samorząd terytorialny. Gmina ustanowiona jako jedyna jednostka samorządowa funkcjo-
nowała obok rządowej, terenowej administracji wojewódzkiej, która została usankcjonowana ustawą  
z dnia 22 marca o terenowych organach administracji ogólnej (Dz. U. 1990, Nr 21, poz. 123.). 
Te decyzje doprowadziły do ukształtowania dualistycznego modelu ustroju administracji publicznej. 
Zostały ustanowione struktury rządowe, zbudowane na zasadzie centralizmu i działające w oparciu  
o zawodowy aparat urzędniczy, oraz struktury samorządowe zarządzane w sposób zdecentralizowany, 
przez władze wyłaniane w demokratycznych wyborach. Gmina, jako jednostka samorządu terytorial-
nego, stała się jednocześnie jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego.  
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Z drugiej strony funkcjonowało rządowe województwo - jednostka zasadniczego podziału terytorial-
nego funkcjonująca w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (Ofiarski, Mokszyc, 
Rutkowski, 1998; Płoskonka, 2001).
Jednym z głównych założeń koncepcji budowy samorządu terytorialnego, określonych we wspo-
mnianej wcześniej ustawie o samorządzie terytorialnym było, jak słusznie zauważa E. Nowacka, 
upodmiotowienie społeczeństwa. Celami nadrzędnymi, które ustawodawca miał osiągnąć były:
•	przyznanie samodzielności społecznościom lokalnym przez zdecentralizowanie władzy publicz-

nej, 
•	wyzwalanie aktywności i przedsiębiorczości lokalnych społeczności, które miało za zadanie stwo-

rzenie warunków dla rozwoju mechanizmów związanych z restrukturyzacją gospodarki,
•	zwiększenie społecznej partycypacji w procesach podejmowania decyzji politycznych i gospodar-

czych dzięki rozdziałowi władzy lokalnej i centralnej (Nowacka, 1994: 85).
Powyższe cele miały być osiągnięte dzięki funkcjonowaniu samorządowej gminy, jako podstawowej 
jednostki terytorialnej kraju. Jednakże brak było szerszego poparcia, zarówno społecznego, jak i po-
litycznego, do stworzenia dalszych szczebli administracji samorządowej, w tym powiatu. Oczywiście, 
już od początku przemian systemu ustroju pojawiał się szereg koncepcji przywrócenia powiatu w Pol-
sce, jednak między innymi poprzez polityczne rozdrobnienie w systemie władzy oraz „przeciążenie” 
przekształcaniem życia społeczno-gospodarczego nie przywiązywano szczególnej wagi do dalszej 
rozbudowy administracji samorządowej. Miało to nastąpić dopiero za kilka lat (Sienkiewicz, 2011). 
Fakt ten nastąpił w 1997 roku, kiedy to rozpoczęto zaawansowane prace nad m.in. reformą admini-
stracji publicznej. Zwieńczeniem tych działań było uchwalenie w 1998 toku czterech makroreform 
państwowych, w tym reformy administracji publicznej oraz ustanowienie dwóch nowych poziomów 
samorządu terytorialnego, województwa i powiatu.

Istota i tradycje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Dokonując analizy zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego współcześnie należy wspomnieć  
o prekursorach tej idei. W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się Arystotelesa, Hegla, Loc-
ka, czy Tocquevilla. Za jednego z pierwszych myślicieli, który zwrócił uwagę na tę kwestię był Ary-
stoteles. Społeczeństwo obywatelskie utożsamiał ze społeczeństwem wolnych ludzi zaangażowanych 
w aktywność polityczną. Łączył on aktywność obywateli z ustrojem demokracji bezpośredniej oraz 
wskazywał na ścisły związek i współpracę między państwem a społeczeństwem obywatelskim (Ko-
walczyk, 2007). Zgodnie z teorią społeczeństwa obywatelskiego Arystotelesa, tylko cieszący się swoją 
wolnością i równością, rozumni obywatele mogli brać udział w życiu publicznym: rządzić, dowodzić, 
sądzić, wybierać. Koncepcja ta obecnie podlega szerokiej krytyce.
Nieco odmienne i nowsze ujęcie społeczeństwa obywatelskiego pojawiło się w filozofii liberalnej, któ-
rej jeden z czołowych przedstawicieli, John Lock ideę społeczeństwa obywatelskiego łączył z teorią 
umowy społecznej, wynikiem której jest powstanie państwa. Locke utożsamiał społeczeństwo oby-
watelskie ze społeczeństwem politycznym, jednocześnie mocno podkreślając suwerenność ludu jako 
podmiotu życia politycznego. Twierdził, iż społeczeństwo obywatelskie strzeże prawa do wolności  
i w tym celu wymaga się od państwa rozgraniczenia władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonaw-
czej. Negował istnienie tego społeczeństwa w systemie monarchii absolutnej. Liberalna koncepcja 
społeczeństwa obywatelskiego Locka została również skrytykowana, z uwagi na szczególne podkre-
ślanie interesu i wolności indywidualnej przy braku uwzględnienia interesu dobra wspólnego (Ko-
walczyk, 2007).
Warta uwagi jest także teoria społeczeństwa obywatelskiego wysunięta przez G. W. F. Hegla, który twier-
dził, iż społeczeństwo obywatelskie jest pomostem pomiędzy rodziną a państwem. Według Hegla spo-
łeczeństwo obywatelskie chroni interesy oraz wartości indywidualnych ludzi i rodzin tworząc zakłady 
pracy, korporacje zawodowe, czy lokalne samorządy, które z kolei, jako szczególnego rodzaju instytu-

cje z jednej strony stoją na straży jednostek ludzkich, z drugiej zaś realizują wartości wspólne związane  
z państwem. Podejście Hegla, choć szerzej akceptowane, było również krytykowane, głównie ze 
względu na gloryfikację państwa i traktowanie społeczeństwa obywatelskiego jako jego wytworu 
(Kowalczyk, 2007). 
Najbliższe współczesnemu pojmowaniu idei społeczeństwa są teorie prezentowane przez naukę Ko-
ścioła Katolickiego. W „Kompendium nauki społecznej Kościoła” uznano w demokracji potrzebę 
istnienia społeczeństwa obywatelskiego rozumianego, jako całość stosunków i zasobów kulturowych 
i wspólnotowych, względnie niezależnych zarówno od polityki, jak i ekonomii. Twierdzi się tam, iż 
społeczeństwu obywatelskiemu przysługuje prymat wobec państwa – „państwo istnieje po to, aby 
służyć społeczeństwo obywatelskiemu, od którego pochodzi”. Państwo jest dla dobra wspólnego spo-
łeczeństwa, a nie odwrotnie. Tym bardziej wszystkie organy, instrumenty i struktury państwa mają 
służyć dobru całej społeczności czy narodu (Kowalczyk, 2007).
Istnienie społeczeństwa obywatelskiego jest podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego, 
zaś jego poziom ściśle jest związany z poziomem rozwoju demokracji w państwie. Społeczeństwo 
obywatelskie w Polsce posiada swoją tradycję. Występowało ono w sposób dość zróżnicowany w róż-
nych okresach naszych dziejów. Namiastki społeczeństwa obywatelskiego widoczne są już w Rzecz-
pospolitej szlacheckiej, np. ruch egzekucyjny w XVI wieku, czy okres Sejmu Wielkiego w XVIII wie-
ku. W trakcie zaborów nastąpiło załamanie się społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie w latach 
60-tych XIX wieku, bezpośrednio po upadku powstania styczniowego. Najsilniej było ono dławione 
w zaborze ruskim, gdzie na przykład rozwiązano większość żeńskich i męskich zgromadzeń zakon-
nych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku nastąpił rozkwit instytucji społeczeń-
stwa obywatelskiego. Przejawiał się on w tworzeniu setek organizacji, stowarzyszeń, towarzystw, czy 
fundacji, w uczestnictwie w życiu politycznym, czy też w funkcjonowaniu samorządu lokalnego.
W okresie II wojny światowej funkcjonowało tzw. podziemne społeczeństwo obywatelskie, które 
obejmowało w szczególności: konspiracyjne szkolnictwo na wszystkich poziomach, podziemną pra-
sę i szeroki ruch wydawniczy, życie kulturalne, liczne stowarzyszenia społeczne, samorządowe czy 
twórcze oraz partie polityczne.
Po wojnie nastąpił głęboki regres społeczeństwa obywatelskiego. Był on wynikiem procesu opanowa-
nia państwa przez reżim komunistyczny. Nowej władzy podporządkowano wszelkie formy samoor-
ganizacji społeczeństwa. Przypieczętowaniem tych działań była likwidacji samorządu terytorialnego 
i powołanie w 1950 roku rad narodowych, będących fikcją samorządności terytorialnej. Pewne formy 
społeczeństwa obywatelskiego jednak trwały. Zaliczała się do nich na przykład działalność różnych 
grup wzajemnej pomocy, samokształceniowych, środowisk towarzyskich podtrzymujących więzi 
powstałe we wcześniejszych formach organizacyjnych  (np. przedwojenne harcerstwo, organizacje 
studenckie, szkolne stowarzyszenia wychowanków). 
Od roku 1956 datuje się początek procesu zmian zachodzących w społeczeństwie polskim, które 
zaczyna uwidaczniać moralny sprzeciw wobec łamania reguł ustanowionych przez system socjali-
styczny. Takie wydarzenia jak: 1968 rok (protesty inteligencji i studentów); 1970 rok (robotnicy Wy-
brzeża); 1976 rok (Komitet Obrony Robotników); 1979 rok (wizyta Jana Pawła II w Polsce); powodują 
przerwanie izolacji społecznej i kontroli państwa nad społeczeństwem. Są to ważne, wręcz krytyczne 
punkty, które w konsekwencji doprowadziły do zbudowania podwalin dla tworzenia „prawdziwego” 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Przełomem stał się rok 1980, w którym elity i masy w dzie-
sięciomilionowej „Solidarności” udowodniły, iż są w stanie doprowadzić do odzyskania podmioto-
wości społeczeństwa polskiego. Tezę tę popiera Inka Słodkowska, według której wydarzenia Sierpnia 
’80 i dalsze dzieje „Solidarności” ściśle łączą się z ukonstytuowaniem w Polsce społeczeństwa obywa-
telskiego w Polsce.
Wydarzenia lat osiemdziesiątych oraz umożliwienie przez władzę socjalistyczną tworzenia się insty-
tucji dających formalne podstawy do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Naczelny Sąd Administracyjny, ustawa o 
fundacjach, ustawa prawo o stowarzyszeniach) zapoczątkowały proces, którego uwieńczeniem był 
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„Okrągły stół” oraz wybory parlamentarne w 1989 roku. Wydarzenia te dały zarówno początek ist-
nienia systemu demokratycznego w Polsce jak i początek istnienia demokratycznego społeczeństwa 
obywatelskiego (Słodkowska, 2006). 
Społeczeństwo obywatelskie określa się jako wspólnotę uczestniczącą, składającą się z aktyw-
nych obywateli, działających w polu publicznym jako podmioty indywidualne lub zbiorowe  
w celu wyrażenia swoich interesów, osiągnięcia określonych celów lub zrealizowania pewnych idei 
(Gąciarz, 2004). Wiktor Osiatyński (2004) określa społeczeństwo obywatelskie jako przestrzeń po-
między rodziną, państwem a rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. W tej prze-
strzeni obywatele prowadzą debatę, w efekcie której wypracowywane są rozwiązania społeczne dla 
dobra wspólnego. Przejawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego na danym obszarze są 
różnorodne. Barbara Gąciarz (2004) stwierdza, iż cechami modelowego ujęcia społeczeństwa obywa-
telskiego są: 1) upodmiotowienie obywateli we wszystkich sferach aktywności politycznej, społecznej, 
ekonomicznej i kulturalnej; 2) stworzenie i funkcjonowanie sieci samodzielnych instytucji społecz-
nych (organizacji), które działają na zasadzie reprezentacji, samorządności i pluralizmu; 3) realiza-
cja określonych wzorców postępowania, takich jak współodpowiedzialność, solidarność, wzajemny 
szacunek i zaufanie. Społeczeństwo obywatelskie posiada różne wymiary na różnych szczeblach ży-
cia publicznego. W wymiarze ogólnopaństwowym relacje pomiędzy państwem a społeczeństwem 
obywatelskim określają ekonomiczne, społeczne, zawodowe i polityczne warunki działalności oby-
wateli jako osób fizycznych, partnerów w podmiotach gospodarczych, czy uczestników stowarzyszeń 
o zasięgu krajowym. W wymiarze lokalnym (na poziomie gminy lub powiatu) relacje te wynikają z 
określonych tzw. wskaźników wymiaru społeczeństwa obywatelskiego, do których P. Swianiewicz 
(2000: 31) zalicza: 1) liczbę dobrowolnych organizacji społecznych na danym terenie; 2) obecność 
prasy lokalnej; 3) udział jednostek samorządu terytorialnego w dobrowolnych zrzeszeniach, związ-
kach; 4) intensywność kontaktów międzynarodowych; 5) czynnik „tradycji historycznej”. Wskaźniki 
te mają odniesienie zarówno do samorządu na szczeblu gminy, jak i powiatu. 
Warte jest także podkreślenia stwierdzenie, że społeczeństwo obywatelskie, którego istnienie i roz-
wój wskazywane jest jako jeden z wielu warunków zasady dobrego rządzenia (good governance), 
posiada szereg odniesień w stosunku do funkcjonowania aparatu państwowego oraz samorządowego 
(Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 2010).

Partycypacja społeczna w powiecie
Należy podzielić pogląd A. Janus (2004), iż zinstytucjonalizowane możliwości partycypacji społecz-
nej sprzyjają kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Możliwość czynnego udziału mieszkań-
ców w procesie decyzyjnym dotyczącym przyszłości powiatu jest przejawem demokratyzacji życia 
społecznego w Polsce. Przemiany systemowe w Polsce początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
doprowadziły do ukształtowania samorządu terytorialnego, jako jednego z podstawowych elemen-
tów państwa demokratycznego. Powstała gmina oraz powiat, jednostki samorządowe z władzami 
wybieranymi przez lokalną wspólnotę, których funkcjonowanie miało na celu między innymi przy-
bliżenie rządzących do obywatela. Funkcjonowanie samorządu powiatowego w Polsce pokazało, iż 
przekazanie władzy na średni poziom było posunięciem bardzo korzystnym zarówno w sferze gospo-
darczej i ekonomicznej, jak i w sferze społecznej i politycznej. 
W wielu powiatach obserwuje się mechanizm umacniania więzi między lokalną społecznością  
a elitami lokalnej władzy – „urzędem - starostwem”, który kieruje strukturą powiatową i które-
mu poparcie społeczne jest bardzo potrzebne dla realizacji podstawowych zadań, jakie stoją przed 
tą jednostką. Drogą do stworzenia warunków mających na celu zwiększenie udziału społecznego  
w decyzjach podejmowanych przez władze powiatowe jest stworzenie mechanizmów dwustronnej 
komunikacji między powiatem a jego mieszkańcami. Przejawia się to we wzajemnej wymianie in-
formacji między urzędem i społecznością lokalną. Powiat powinien szeroko informować wspólnotę 
o swych działaniach, jak również powinien stworzyć warunki do efektywnego odbioru informacji 
od ludności dotyczących opinii na temat, np. realizowanych inwestycji, ogólnej polityki powiatu, ak-

ceptacji planowanych działań oraz wyrażania własnych potrzeb i postulatów. Wspólnota powiatowa 
nabywa umiejętności funkcjonowania w życiu publicznym, jeżeli ma możliwości współdecydowania 

– uczestniczenia w procesach decyzyjnych swojego powiatu (Chlivickas, Raipa, 2002/2003: 117-136).
W Słowniku języka polskiego PWN (1995) słowo „partycypacja” określone jest jako „branie udziału  
w kosztach, wydatkach; uczestniczenie, uczestnictwo, udział”. Za J. Hausnerem (1999) (Mączyński, 
1996; Mendel, 2002; Horsman, Raynor, 1978: 239-253) natomiast możemy przyjąć, iż partycypacja 
społeczna oznacza udział obywateli w zarządzaniu sprawami społeczności, której są członkami.  
W szerokim rozumieniu partycypacja społeczna jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego, które-
go członkowie dobrowolnie biorą udział w publicznej działalności. W węższym rozumieniu pojęcie 
to oznacza partnerstwo publiczno-prawne samorządu powiatowego i mieszkańców służące podejmo-
waniu działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Dostosowując to pojęcie do naszych rozważań partycypację możemy określić jako uczestnictwo, któ-
re jest związane z procesem, gdzie dwie lub więcej stron współdziałają w przygotowywaniu planów, 
realizowaniu zamierzeń i podejmowaniu decyzji. W odniesieniu do powiatów przejawia się to w wy-
rażaniu opinii, poglądów w stosunku do działań podejmowanych przez władze powiatowe, poprzez 
instytucje referendum powiatowego, debaty publiczne oraz spotkania z mieszkańcami, na których 
omawiane są bieżące problemy. W tym nurcie mieszczą się prace i konsultacje społeczne dotyczące 
na przykład strategii, czy też planów rozwoju powiatów (Rachwalski, Betkiewicz, Izdebska, 2000; 
Szot-Gabryś, Sienkiewicz, 2003: 128-130).
Nie można do końca zgodzić się z tezą Jacka Pokładeckiego (2004), iż lokalna partycypacja obywatel-
ska ma miejsce głównie na poziomie gminy. Tym bardziej, iż dalej autor wiąże partycypację społecz-
ną ze społeczeństwem obywatelskim, z zasadą pomocniczości, z decentralizacją, z dobrem wspólnym, 
kontrolą władzy, artykulacją i reprezentacją interesów, co z pewnością występuje na szczeblu samo-
rządu powiatowego, choć być może w nieco mniejszym zakresie.
Partycypacja społeczna w ujęciu współpracy sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego to 
włączanie organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz lokalnego biznesu w proces rozwiązywa-
nia problemów lokalnych oraz podejmowania kluczowych decyzji dotyczących wspólnoty lokalnej. 
W takim ujęciu reprezentanci społeczności lokalnych są współautorami koncepcji i rozwiązań do-
tyczących polityki lokalnej. Efektywny program partycypacji społecznej to przede wszystkim zasto-
sowanie w praktyce dwustronnego przepływu informacji pomiędzy administracją i mieszkańcami 
oraz włączenie społeczności lokalnych w proces planowania.
Zakres komunikacji dwustronnej i partycypacji społecznej w samorządach powiatowych jest zwią-
zany ze specyfiką problemów lokalnych. W Polsce zostało wdrożonych wiele modelowych rozwiązań  
w zakresie partycypacji społecznej, które w wielu przypadkach zostały zainicjowane na przykład  
w 1999 roku w ramach Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP) finansowanego 
przez Amerykańską Agencję do spraw Rozwoju Międzynarodowego. Program obejmował realizację 
projektów dotyczących partycypacji i komunikacji społecznej w gminach i powiatach z udziałem 
konsultantów zewnętrznych. Zakres projektów obejmował m.in.: stworzenie organizacyjnych po-
staw systemu komunikacji społecznej i zapewnienie sprawnej komunikacji społecznej w urzędzie, 
usprawnienie przepływu informacji pomiędzy pracownikami a kierownictwem urzędu, przygotowa-
nie katalogu usług, usprawnienie informacji o pracy urzędu, opracowanie i przygotowanie biuletynu 
informacyjnego, usprawnienie kontaktów bezpośrednich władz lokalnych z mieszkańcami, promo-
cję zewnętrzną, instytucjonalizację współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi. 
Do podobnych inicjatyw realizowanych w ostatnich latach należy zaliczyć także wdrażanie licznych 
projektów odnoszących się do dialogu obywatelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013.
W praktyce proces partycypacji jest wdrażany w samorządach lokalnych poprzez tworzenie planów 
partycypacji i komunikacji społecznej uwzględniających proces informowania społeczności lokal-
nych, proces pozyskiwania informacji od społeczności, prowadzenie konsultacji społecznych oraz 
współuczestnictwo mieszkańców w procesie decyzyjnym (Jakubowska, 2001).
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Dotychczas opracowane i wdrożone plany partycypacji i komunikacji społecznej w powiatach obej-
mowały opracowanie katalogu usług publicznych i sposobu załatwiania spraw urzędowych w staro-
stwie powiatowym, a także sposoby informowania mieszkańców o sprawach powiatu. W wielu przy-
padkach działania w zakresie partycypacji społecznej były ujęte w planach działań informacyjnych 
starostw powiatowych i sprowadzały się do zadań związanych z usprawnieniem polityki informacyj-
nej starostwa. Dodatkowymi elementami był proces uspołeczniania strategicznych planów rozwoju 
powiatów oraz wieloletnich planów inwestycyjnych. W tym zakresie proces współpracy z mieszkań-
cami obejmował zadania związane z priorytetyzacją wydatków i zadań inwestycyjnych powiatu.
W Polsce proces partycypacji społecznej jest ściśle powiązany ze uwarunkowaniami problemów lo-
kalnych, które zwykle dotyczą infrastruktury technicznej i społecznej. Ponadto, elementami ogra-
niczającymi sprawne wdrażanie procesu są: niewielkie różnicowanie profilu lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz brak doświadczeń w kształtowaniu zinstytucjonalizowanej współpracy trój-
stronnej przez samorządy lokalne.
Zarządzanie powiatami przy zastosowaniu zasad partycypacji społecznej jest naturalnym procesem 
zmiany postrzegania jednostek samorządu terytorialnego. Stopniowe odchodzenie od zbiurokra-
tyzowanych form zarządzania do modelu menadżerskiego w samorządach lokalnych wpłynie po-
zytywnie na proces uspołeczniania decyzji publicznych, efektywne dostarczanie usług publicznych 
oraz tworzenia partnerstwa trójstronnego przy realizacji inicjatyw lokalnych.

Powiat a organizacje pozarządowe
Zasadniczym czynnikiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest poziom rozwoju organizacji 
pozarządowych. One to, tworzą struktury organizacyjne, w których aktywni obywatele mogą dzia-
łać, wyrażając tym samym swój udział w życiu publicznym. Bez tej możliwości nie może istnieć 
społeczeństwo obywatelskie (Regulski, 2002: 3), które cytując A. Sułka (2003) jest jak „…tkanka do-
browolnych organizacji, zrzeszeń i kontaktów, które wypełnia przestrzeń między jednostką a społe-
czeństwem, obywatelem a państwem, jest jednym z filarów ustroju demokratycznego”. Według tego 
autora stowarzyszenia obywatelskie są miejscem wyrażania, uzgadniania i realizacji interesów róż-
nych grup społecznych. W organizacjach społecznych ludzie uczą się wzajemnego zaufania i umiejęt-
ności obywatelskich: uczestnictwa w demokracji i wspólnego działania. Organizacje społeczne osła-
niają także jednostkę przed nadmierną władzą państwa. Stan społeczeństwa obywatelskiego wyraża 
się przede wszystkim w powszechności zrzeszania się obywateli, w tym, że obywatele zakładają lub 
tylko wstępują do dobrowolnych organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad i innych związków 
społecznych.
Należy podzielić pogląd J. Blicharz (2005: 7), iż role, jakie pełnią organizacje pozarządowe są uwa-
runkowane rozwojem społecznym, politycznym i gospodarczym danego państwa. Rozwój organi-
zacji pozarządowych związany jest ściśle z poziomem rozwoju i demokratyzacji. W państwach de-
mokratycznych organizacje pozarządowe pełnią najczęściej rolę tzw. ciał pośredniczących między 
obywatelem a organami administracji publicznej w sferze rozwiązywania problemów społecznych. 
Duże znaczenie dla uwarunkowań związanych z działalnością organizacji pozarządowych w Polsce 
mają relacje zachodzące między sektorem państwowym, czy samorządowym w dziedzinie współpra-
cy w wykonywaniu zadań publicznych, najczęściej przypisanych danej jednostce publicznej.
Słusznie twierdzi M. Kulesza (2002: 56), iż pomimo teoretycznie dużej liczby organizacji pozarządo-
wych w Polsce jest wiele jednostek samorządowych, w których funkcjonuje kilka organizacji, często 
specjalistycznych, mało aktywnych w życiu publicznym. Autor twierdzi, iż stwarza to tzw. próżnię  
w życiu zbiorowym, którą z łatwością i ochotą wypełniają partie polityczne, przejmując w ten sposób 
nad tym życiem kontrolę. W raporcie z konferencji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (2002: 
3) podsumowującej działalność zreformowanego samorządu terytorialnego stwierdza się, iż „…sa-
morząd jest taki, jakie jest społeczeństwo, a sposób, w jaki on funkcjonuje, jest odbiciem problemów 
budowy społeczeństwa obywatelskiego”.

Organizacje pozarządowe w Polsce są istotnym partnerem w kształtowaniu rozwoju lokalnego i re-
gionalnego. Rozwój „Trzeciego Sektora” w sposób znaczący powiązany jest z decentralizacją struktur 
państwowych i umacnianiem procesu demokratyzacji na poziomie lokalnym. Trzeci sektor to na-
zwa, której używa się wobec ogółu organizacji pozarządowych. Określenie to, przeniesione z języka 
angielskiego, nawiązuje do podziału dzielącego aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych 
państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja pu-
bliczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie 
instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem pry-
watnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli 
organizacje pozarządowe (organizacje non-profit). Inna nazwa stosowana wobec tych organizacji to 
organizacje społeczne lub organizacje użyteczności publicznej. Te sformułowania podkreślają, że ak-
tywność tych organizacji jest najwyraźniejsza w dziedzinie ochrony zdrowia, szeroko rozumianej 
pomocy społecznej, akcji charytatywnych i edukacji, czyli krótko mówiąc w działaniu dla dobra 
publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku wprowadziła 
pojęcie organizacji pożytku publicznego w odniesieniu do organizacji, które prowadzą działalność 
społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie (ngo.pl, 2004).
Dynamika rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce była znacząca po 1989 roku i ulegała stop-
niowemu wzmocnieniu w latach 90-tych. Proces akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej i możli-
wość korzystania z zewnętrznych funduszy zdynamizował rozwój Trzeciego Sektora i miał zasadniczy 
wpływ na legislacje prawne regulujące współpracę organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym 
i regionalnym. Według badań pt. „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2004” (2004) 
przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w ramach Programu Trzeci Sektor najwięcej jest  
w Polsce organizacji pozarządowych działających w obszarze „sport, turystyka, rekreacja i hobby” 
(38,6%). Inne obszary działań wskazywane są przez organizacje to: „kultura i sztuka” (11,6% organizacji), 

„edukacja i wychowanie” (10,3%), „usługi socjalne i pomoc społeczna” (10% organizacji) i „ochrona zdro-
wia” (8,2%). Liczba organizacji pozarządowych w Polsce ma ścisły związek z wielkością miejscowości.  
W samych tylko 16 miastach wojewódzkich działa obecnie prawie 40% wszystkich organizacji, zaś na 
terenach wiejskich i w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców jedynie 25%. Według danych pochodzą-
cych z przeprowadzonych badań socjologicznych powszechność zrzeszania się jest silnie zróżnicowana 
terytorialnie. Społeczności najmniej zrzeszone są w powiatach województwa zachodniopomorskiego 
(8,2%), warmińsko-mazurskiego (10,1%), mazowieckiego (10,7%) i łódzkiego (11,0%), najbardziej zaś  
w powiatach województwa opolskiego (15,7%), podkarpackiego (14,0%) i wielkopolskiego (14,1%). 
Trudno jest znaleźć uzasadnienie tego typu różnic terytorialnych (Sułek. 2003).
Na podstawie przeprowadzonych badań socjologicznych obecnie zdecydowana większość Polaków 
(77%) nie działa w żadnej organizacji obywatelskiej. Co czwarty dorosły (23%) deklaruje jednak, 
że poświęca swój wolny czas na działalność społeczną, w tym 14% działa w jednej dziedzinie, 4% -  
w dwóch dziedzinach, a 5% - w trzech lub więcej. Poziom aktywności Polaków w organizacjach oby-
watelskich jest stabilny - od ośmiu lat prawie się nie zmienia (Wciórka, 2006).
Nieco bardziej pozytywny obraz wyłania się z badań dotyczących szerzej rozumianego zaangażowa-
nia społecznego prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Na pytanie stawiane od 
kilku lat przez CBOS (2010, 2012): Czy w ubiegłym roku pracował(a) Pan(i) dobrowolnie i nieodpłat-
nie na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebujących? pozy-
tywnie odpowiedziało w 2002 r. 19%, w 2004 r. – 24%, a w 2006 r. – 23%, natomiast w 2010 r. 28%,  
a w 2012 r. nawet 32% respondentów.
Społeczeństwo obywatelskie wyraża się zarówno w dobrowolnych i nieodpłatnych działaniach na 
rzecz swojej społeczności lokalnej, jak i w zaangażowaniu w pracę społeczną w organizacjach oby-
watelskich. Przedstawiając możliwości działania w różnego rodzaju stowarzyszeniach, fundacjach 
(obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 45 tysięcy stowarzyszeń oraz 7 tysięcy fundacji), związkach, 
samorządach, partiach, klubach, komitetach, ruchach itp. już po raz piąty w ciągu ostatnich ośmiu lat 
zapytano respondentów, czy poświęcają swój wolny czas na działalność społeczną w tych organiza-
cjach. Wyraźnie przy tym podkreślono, że chodzi o aktywne uczestnictwo w ich pracy, a nie o samą 
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przynależność (Wciórka, 2006). 
Wśród prowadzonych badań dotyczących poziomu zaangażowania lokalnych społeczności  
w działalność w organizacjach pozarządowych, przeprowadzono również tego typu sondaż wśród 
radnych samorządu powiatowego i województwa. Okazało się, iż pozapartyjna aktywność radnych 
nie jest zbyt szeroka. Znaczna część badanych deklarowała, iż nie należy do żadnych organizacji 
społecznych ani stowarzyszeń. W powiatach 41% radnych nie należy do tego typu organizacji. Ci 
z radnych, którzy zadeklarowali przynależność do organizacji społecznych lub stowarzyszeń, naj-
częściej wskazywali na stowarzyszenia zawodowe oraz sportowe. Tylko 10% radnych należało do 
stowarzyszeń regionalnych i tyle samo do stowarzyszeń oświatowych lub naukowych (Gąciarz, 2004).
Tabela 1 Poziom zaangażowania radnych powiatu i województwa w działalność społeczną.

Rodzaj organizacji Radni  
powiatu

Radni  
województwa

Stowarzyszenia zawodowe 15 19
Stowarzyszenia sportowe 15 19

Stowarzyszenia regionalne 10 17
Stowarzyszenia oświatowe  

i naukowe 10 6

Stowarzyszenia kulturalne 8 6
Samorządy mieszkańsców 7 5

OSP 8 6
Organizacje charytatywne 6 4

Fundacje 4 12
Stowarzyszenia religijne 2 6

Stowarzyszenia proekologiczne 2 7
Źródło: B. Gąciarz, Instytucjonalizacja…, s. 147.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że znaczna większość radnych (60%), którzy deklarowali przynależ-
ność do wspomnianych organizacji społecznych lub stowarzyszeń, pełni w nich funkcje kierownicze 
i to najczęściej wysokiego szczebla. Są to zwykle przewodniczący, wiceprzewodniczący lub prezesi 
zarządów stowarzyszeń i fundacji. Charakterystyka społecznego uczestnictwa radnych powiatowych 
i wojewódzkich pokazuje, iż radni są bardziej aktywni społecznie niż przeciętni mieszkańcy, jed-
nakże jest to skala partycypacji świadcząca o ciągłej słabości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce  
i zdominowaniu życia obywatelskiego przez wpływy ugrupowań politycznych (Gąciarz, 2004).
Relacja pomiędzy administracją publiczną a sektorem pozarządowym ma zasadnicze znaczenie dla 
rozwoju lokalnego. Organizacje pozarządowe mają duży wpływ na pobudzanie aktywności społecznej  
i realizację przedsięwzięć opartych na budowaniu partnerstwa. Organizacje pozarządowe są dla 
władz lokalnych ważnym kanałem komunikacji ze społecznością lokalną, mogą pozyskiwać środki 
finansowe na przedsięwzięcia istotne dla wspólnoty lokalnej oraz być istotnym partnerem w opraco-
waniu i wdrażaniu strategicznych planów rozwoju. Dla większości organizacji pozarządowych samo-
rząd lokalny jest najważniejszym partnerem w realizacji różnych przedsięwzięć na rzecz społeczno-
ści lokalnych oraz zapewnia dostęp do funduszy publicznych. Natomiast dla samorządu współpraca  
z organizacjami pozarządowymi to szansa na realizację zadań publicznych w sposób bardziej efek-
tywny. W sposób pośredni od współpracy tej zależy jakość realizacji zadań i rozwiązywania proble-
mów społeczno-gospodarczych przez samorząd lokalny.
Unormowanie relacji pomiędzy administracją publiczną szczebla powiatowego a organizacjami po-

zarządowymi jest ważnym krokiem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i w szczególności 
tzw. dialogu obywatelskiego. Badania prowadzone przez Institute for Social Policy z Uniwersyte-
tu Johna Hopkinsa wskazują, że działania trzeciego sektora są finansowane w głównej mierze ze 
środków publicznych. W przypadku Francji, Niemiec, Włoch czy Wielkiej Brytanii 40% wszystkich 
środków, którymi dysponuje trzeci sektor pochodzi z samych dotacji rządowych. Przykład Europy 
Zachodniej potwierdza, że współpraca sektora publicznego, w tym władz samorządowych z orga-
nizacjami pozarządowymi ma kluczowe znaczenie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (Men-
des, 2004). Dodatkowo istotny wpływ na rozwój organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym 
mają regulacje prawne. W Ustawie z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym w art. 4 jako jedno  
z zadań publicznych została wymieniona „współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Uchwalona 
w 2003 roku ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie otwiera nowy 
rozdział relacji pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Ustawa two-
rzy podstawy prawne do rozwijania systematycznej współpracy organów administracji powiatowej  
z organizacjami pozarządowymi. Dzięki zawartym w niej rozwiązaniom został wprowadzo-
ny obowiązek ustawowy współpracy władz publicznych z podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego. Charakter tej współpracy oparty został na kilku fundamentalnych 
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  
i jawności. Rozumienie zakresu zastosowania tych zasad w praktyce sprowadza się do kilku tez:
•	organy administracji publicznej, w myśl zasady pomocniczości i suwerenności zorganizowanych 

wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania proble-
mów lokalnych, należących również do sfery zadań publicznych, wspierają ich działalność oraz 
umożliwiają realizację zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie;

•	organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa uczestniczą w problemach lokalnych, któ-
rych rozwiązanie stanowi przedmiot zadań publicznych;

•	organy administracji publicznej, przy zlecaniu zadań organizacją pozarządowym powinny kie-
rować się zasadą efektywności, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji i wymogów ustawy  
o finansach publicznych;

•	samorządy współpracują z organizacjami pozarządowymi wyłącznie w zakresie swoich zadań 
oraz udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, 
celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych,  w ramach  których możliwa 
jest współpraca tych podmiotów (Mendes, 2004).

Wskazana ustawa określa ramowo zasady i formy współpracy, a także pozostawia samorządom lo-
kalnym możliwość tworzenia wielu rozwiązań w zakresie rozwijania tej współpracy dostosowanych 
do lokalnych uwarunkowań. Jednym z podstawowych wyznaczników poziomu instytucjonalizacji 
współpracy sektora pozarządowego i publicznego jest istnienie, na poziomie samorządu lokalnego, 
odpowiednich narzędzi prawno-organizacyjnych dotyczących tej współpracy. Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła obligatoryjny wymóg opracowywania „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi”, ponadto ustawa wprowadziła jednolity tryb dotowa-
nia organizacji pozarządowych przez samorządy, które wcześniej stosowały różne formy finansowa-
nia zadań realizowanych przez organizacje. 
Zakres współpracy pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym a organizacjami pozarządowy-
mi, przed wejściem w życie ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie, 
został szczegółowo zanalizowany w raporcie pt.: „Barometr Współpracy 2003” opracowanym przez 
Stowarzyszenie Koln/Jawor. Wynika z niego, iż najczęściej, bo prawie w połowie przypadków (47%) 
jednostki samorządu terytorialnego współpracowały z organizacjami na podstawie umów dwu-
stronnych, drugą pod względem powszechności była ustawa o zamówieniach publicznych (22,3%), 
następnie uchwała właściwego organu samorządowego (19,3%). W znacznej mniejszości współpraca 
była oparta na programach współpracy (7%). W niektórych przypadkach współpraca miała charakter 
niesformalizowany i doraźny (4,7%). Formy tej współpracy polegały przede wszystkim na bieżącym 
informowaniu organizacji pozarządowych o celach i działaniach podejmowanych przez samorządy 
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lokalne, wsparciu pozafinansowym, współudziale w planowaniu rozwoju lokalnego oraz wzajem-
nym promowaniu się. Przeprowadzona analiza nie wykazała żadnych różnic pomiędzy gminami 
wiejskimi, miejskimi a powiatami. 
Analizując rolę organizacji pozarządowych w relacji do samorządu powiatowego należy podkreślić, 
że najczęstsze kontakty utrzymują one z partnerami instytucjonalnymi i przedstawicielami lokal-
nej społeczności. Wśród partnerów szczególne miejsce zajmuje samorząd na poziomie gminnym  
i powiatowym. Według danych z 2004 roku 65% organizacji kontaktuje się z samorządem lokalnym 
często lub co pewien czas, 58% organizacji uważa kontakty z samorządem za istotne z punktu widze-
nia realizacji celów statutowych. Do najczęstszych form współpracy należą: 1) wymiana informacji 
(60%); 2) uzgadnianie wzajemnych przedsięwzięć (57%); 3) transfer środków finansowych (65%) (Gu-
mowska, Herbst, 2004).
Ważnym elementem współpracy samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych są zasa-
dy przyznawania środków finansowych na konkretne działania i inicjatywy. Wyniki raportu  
pt.: „Barometr Współpracy 2003” wskazują, że środki finansowe przekazywane były organizacjom 
pozarządowym w różnym trybie. Najczęstszą formą były dotacje przekazywane w formie porozu-
mienia stron, zwykle z pominięciem otwartego konkursu ofert. Jedynie powiaty i miasta stosowały 
znacznie częściej w porównaniu z gminami wiejskimi procedury otwartego konkursu. Natomiast bez 
względu na rodzaj samorządu terytorialnego, środki finansowe przekazywane organizacjom poza-
rządowym kształtowały się na poziomie około 1% budżetu. W przypadku gmin był to 1%, w powia-
tach – 0,9% budżetu (Skiba, 2004).
Zakres współpracy sektora publicznego i pozarządowego jest ściśle związany z zakresem zadań wła-
snych jednostek samorządu terytorialnego. Zdecydowana większość gmin i powiatów współpracuje 
z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie sportu i rekreacji, kultury, patologii społecznych i roz-
wiązywania problemów grup marginalizowanych. Generalne porównanie pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami samorządu terytorialnego pokazuje, że powiaty i gminy miejskie częściej współpracują 
z trzecim sektorem w różnych obszarach. Średnia liczba obszarów jest znacznie niższa w przypad-
ku gmin wiejskich, niż ma to miejsce w przypadku gmin miejskich i powiatów. Zakres współpra-
cy organizacji pozarządowych z powiatami obejmuje najczęściej obszary związane z bezrobociem, 
problemami osób niepełnosprawnych, bezdomnością, brakiem dostępu do informacji, jak również  
w kwestiach doradztwa i szkoleń.
W 2002 roku Stowarzyszenie Klon/Jawor (Barometr współpracy, 2002) przeprowadziło badanie do-
tyczące relacji samorządu powiatowego i organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej 
skierowane bezpośrednio do powiatowych centrów pomocy rodzinie. Zgodnie z definicją powiatowe 
centra pomocy rodzinie tworzą lokalne strategie w oparciu o istniejące przepisy prawne, aby w ten 
sposób skutecznie i racjonalnie wspierać najsłabsze grupy społeczności lokalnych. Funkcje powiatu 
w zakresie pomocy społecznej mają charakter uzupełniający i wyrównawczy w stosunku do funkcji 
gminy. Wyniki badań potwierdziły, że powiatowe centra pomocy rodzinie współpracują z organiza-
cjami pozarządowymi głównie na poziomie pozafinansowym przede wszystkim poprzez: 1) bieżącą 
wymianę informacji; 2) otwarte spotkania pomiędzy organizacjami i przedstawicielami samorządu; 
3) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w różnych komisjach, grupach roboczych, w 
charakterze członków, obserwatorów lub ekspertów; 4) udostępnianie organizacjom zaplecza tech-
nicznego i pomoc organizacyjną.
Jako najczęstsze pola współpracy, w zakresie których Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie deklaro-
wały współpracę z organizacjami pozarządowymi, wymieniane były następujące obszary: bezrobo-
cie (13,3%), trudna sytuacja rodzin wielodzietnych (10,1%), ubóstwo (9,3%), problemy osób niepeł-
nosprawnych (9,5%), przemoc w rodzinie (9,5%), alkoholizm (8%), trudna sytuacja ludzi starszych 
(5,8%), brak dostępu do poradnictwa, doradztwa i informacji w tym zakresie (5,6%), bezdomność 
(3,6%), sieroctwo biologiczne i społeczne (4,6%), trudna sytuacja mieszkaniowa (4,3%).
Najczęstszym problemem związanym ze współpracą instytucji na poziomie powiatowym z organi-
zacjami jest brak funduszy finansowych. Problem ten zdefiniowała 1/3 badanych instytucji. Ponadto, 

jako istotny czynnik wymieniano brak lub małą liczbę organizacji pozarządowych oraz wadliwość 
obowiązujących rozwiązań prawnych. Prawie 76% zbadanych PCPR-ów określiła, że współpraca  
z organizacjami pozarządowymi się poprawia, ale jednocześnie aktualny zakres współpracy z orga-
nizacjami nie jest wystarczający.
Analiza opinii organizacji pozarządowych uczestniczących w badaniu „Kondycja sektora organiza-
cji pozarządowych w Polsce 2004” wskazuje, że dla organizacji pozarządowych samorząd lokalny 
jest najważniejszym partnerem instytucjonalnym. Zgodnie z art. 5 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie „organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań 
publicznych (…) we współpracy z organizacjami pozarządowymi (…) prowadzącymi, odpowiedni 
do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicz-
nego, w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów”. Współpraca organizacji pozarządowych 
i samorządu terytorialnego może przybierać różną formę. Należą do nich w myśl zapisów ustawy:
•	zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych (poprzez powierzanie im tych 

zadań lub wspieranie ich realizacji);
•	wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
•	konsultacje projektów aktów normatywnych;
•	tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych;
•	programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W Polsce samorządy powiatowe realizują te zadania przede wszystkim poprzez opracowanie i wdro-
żenie tzw. „Kart współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego”, które stanowią wieloletni program współpracy określający obszary  
i zasady tej współpracy oraz określają procedury opracowywania „rocznych programów współpracy”. 
Dodatkowo w wielu samorządach powiatowych powoływani są koordynatorzy ds. organizacji poza-
rządowych, którzy pełnią funkcją łączników pomiędzy jednostkami i wydziałami starostwa powia-
towego z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zakres zadań koordynatora najczęściej obej-
muje prowadzenie i aktualizację bazy danych o organizacjach pozarządowych, organizację spotkań 
z lokalnymi organizacjami, informowanie o zadaniach zleconych do realizacji organizacjom, sporzą-
dzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym.
Analizując rolę organizacji pozarządowych należy pokreślić, że czynnikami przemawiającymi za ich 
istotnym znaczeniem na poziomie samorządu powiatowego są następujące wyznaczniki:
•	Organizacje pozarządowe dysponują potencjałem ludzkim o dosyć wyspecjalizowanych kwalifi-

kacjach;
•	Znają specyfikę lokalnych problemów społeczno-gospodarczych;
•	Wykonują zadania zlecone zwykle taniej i efektywniej;
•	Cieszą się dobrowolnym zaufaniem społecznym i są reprezentantem społeczności lokalnej;
•	Posiadają doświadczenie w realizacji zadań opartych na partnerstwie;
•	Są propagatorami wolontariatu;
•	Podejmują działania o charakterze innowacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów lokal-

nych.
Zakres oczekiwań „Trzeciego sektora” w stosunku do samorządów gminnych i powiatowych jest 
dosyć istotny, ponieważ pozwala określić miejsce organizacji pozarządowych w relacji do władz lo-
kalnych. Rozwój lokalnych organizacji pozarządowych zależy od zaangażowania samorządów lokal-
nych w rozwój współpracy w zakresie przede wszystkim zlecania zadań organizacjom pozarządo-
wym i ich finansowania, udostępniania bazy lokalowej i techniczno-organizacyjnej do prowadzenia 
działalności przez organizacje oraz udzielania rekomendacji dla projektów, wzajemną promocję. 
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Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym przyniosła wiele ciekawych mo-
delowych rozwiązań w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych i pobudzania 
inicjatyw oddolnych. Najczęściej były to inicjatywy finansowane przez instytucje grantodawcze w 
ramach różnych programów wsparcia. Istotne znaczenie dla procesu umacniania się organizacji po-
zarządowych na poziomie lokalnym oraz usankcjonowania współpracy z samorządem powiatowym 
miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Możliwość korzystania z wielu funduszy stanowi-
ła olbrzymie wyzwanie dla organizacji pozarządowych i władz lokalnych oraz wymusiła koniecz-
ność budowania partnerstw lokalnych dla wielu przedsięwzięć. Proces integracji stanowił wyzwanie  
w zakresie współpracy wewnętrznej i konsolidacji działań na poziomie rozwoju lokalnego. Z punktu 
widzenia samorządu powiatowego istotne znaczenie organizacji pozarządowych widoczne jest przy 
korzystaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. 
Obecnie w Polsce istotne znaczenie dla rozwoju współpracy samorządu powiatowego i sektora poza-
rządowego ma kilka czynników:
•	rozwój i umacnianie roli organizacji pozarządowych na poziomie powiatu zależy od kondycji finan-

sowej „Trzeciego sektora”. Dochody organizacji pozarządowych ze środków publicznych stanowią  
w krajach o najwyższym poziomie rozwoju współpracy sektora publicznego i pozarządowego, de-
cydujące część budżetów NGO’s;

•	problem umacniania organizacji pozarządowych w powiatach zależny jest od poziomu delegacji 
uprawnień i zadań publicznych w zakresie zadań własnych samorządu powiatowego;

•	wsparcie rozwoju trzeciego sektora przez samorządy musi mieć charakter działań systemowych  
i długofalowych, wpisanych w działania strategiczne na poziomie regionalnym i lokalnym;

•	rozwiązania legislacyjne regulujące współpracę administracji publicznej i organizacji pozarządo-
wych w Polsce są punktem wyjścia do tworzenia modelowych zasad współpracy tych sektorów.

Zakończenie
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę dokonania oceny funkcjonowania, a także warunków i moż-
liwości rozwoju organizacji pozarządowych, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  
w warunkach funkcjonowania stworzonego po 1998 roku samorządu powiatowego. Trudno w spo-
sób jednoznaczny wskazać główne determinanty mające wpływ na skalę i poziom rozwoju współ-
pracy samorządu powiatowego z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. Istnieje także problem 
zróżnicowania powiatów pod względem aktywnej komunikacji z przedstawicielami lokalnej spo-
łeczności. Do tego często dochodzi swoista konkurencja powiatu z samorządem miasta, na terenie 
którego aktywnie działają organizacje pozarządowe. Problem pogłębia fakt, że władze powiatowe  
w niewielkim stopniu faktycznie wspierają organizacje z terenu powiatu, skupiając swoją uwagę wła-
śnie na tych działających w siedzibie miasta powiatowego.
Problem również znajduje się po drugiej stronie (Brodziński, Kamiński, Kmieć, 2013). Organizacje 
pozarządowe są zbyt często postrzegane jako konsumenci środków publicznych, lub instytucje, które 
służą realizacji partykularnych interesów wąskich grup społecznych. Ta sytuacja inspiruje do dysku-
sji nt. bardziej aktywizującego i partycypacyjnego modelu funkcjonowania trzeciego sektora.
Przedstawione przez CBOS w 2008 roku badania oraz badania Klon/Jawor, wskazują na istnienie  
w polskim społeczeństwie znacznego potencjału obywatelskiego, który obecnie tylko częściowo prze-
jawia się w rzeczywistym działaniu na rzecz dobra wspólnego, lecz w sprzyjających warunkach może 
zaowocować większym zaangażowaniem obywateli. Tym niemniej, widoczna jest tendencja do ha-
mowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (Wciórka, 2006).
Taki stan rzeczy może dziwić. Integracja Polski z Unią Europejską miała posłużyć zwiększeniu pozio-
mu demokratyzacji życia społecznego, jego jawności, przejrzystości, zwiększenia potencjału, liczby 
i zaangażowania w działalność pozarządową, zwiększeniu partycypacji obywatelskiej i wpływu na 

decyzje władzy na różnych szczeblach. Miały temu również służyć fundusze UE, z których Polska 
korzysta. Niestety widać jest, iż nie do końca zakładane cele są realizowane. Istnieją, co najmniej 
dwa główne powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze należy zaryzykować tezę o kształtowaniu 
się w Polsce tzw. „społeczeństwa konsumpcyjnego”, o którym wspomina Wiktor Osiatyński: „(…) 
otóż konsument zasadniczo różni się od obywatela. Obywatel musiał wykazywać się aktywnością,  
z przeciwieństwami radzić sobie wspólnie z innymi. Konsument to zupełnie inny typ człowieka. Dla 
konsumenta najważniejsze jest ułatwienie życia. Każdy kolejny produkt ma to załatwiać, każdy łatwo 
jest nabyć. W kupowaniu nie ma warstwy symbolicznej, nie potrzebne są cnoty, wartości – prócz 
wartości materialnych. W społeczeństwie konsumpcyjnym zaczęło zanikać pojęcie dobra wspólnego. 
Skoro większość potrzeb można zaspokoićw sposób łatwy i wygodny, czyniąc to indywidualnie, to 
niepotrzebna jest wspólnota, a wraz z nią idee wspólnego dobra, samoograniczeń i cnót obywatel-
skich…” (RCIE Kielce, 2008).
Drugim powodem spadku poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po wejściu Pol-
ski do UE jest słabość i nieefektywność działania instytucji szczebla unijnego, które powinny zajmo-
wać się szerzej zagadnieniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich. 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jako ciało odpowiedzialne za te działania, z różnych powodów nie 
spełnia swojej roli. Być może warto by było powołać samodzielny organ szczebla europejskiego, który 
przejął by zadania KES w tym zakresie i skupił całą swoją uwagę na badaniu, inicjowaniu działalno-
ści różnych podmiotów, instytucji, promowaniu postaw obywatelskich, zaangażowania społecznego 
w celu rozwoju obywatelskości europejskiej.
Poza tym można podzielić spostrzeżenia prof. Wojtaszczyka, który twierdzi, iż w Polsce w okresie 
permanentnej transformacji nie ukształtował się jeszcze w pełni system społeczeństwa obywatel-
skiego, ponieważ brakuje nam nadal: nowoczesnego systemu partyjnego; liberalizmu politycznego; 
kultury politycznej oraz racjonalnych rozwiązań administracyjnych oraz lojalności pracowników 
administracyjnych (Lewandowska, Budziszewski, 2002). 
Biorąc pod uwagę pozytywną stronę bilansu funkcjonowania powiatów w Polsce po 1998 roku 
pod kątem korzyści społecznych w konkluzji należy stwierdzić, iż po pierwsze zbiorowość ludzka 
mieszkająca na terenie powiatu przekształciła się jeszcze bardziej w upodmiotowioną – psycho-
społecznie, politycznie i majątkowo – społeczność; po drugie społeczność lokalna stała się związa-
na z terytorium swego powiatu więzią natury historycznej, etnograficznej, zawodowej, rodzinnej, 
edukacyjnej, itp.; po trzecie pojawiły się korzystniejsze warunki do rozwijania procesu integracji 
społecznej, co jest niezbędne dla samoorganizacji danej społeczności lokalnej oraz wzbogacenia  
i wzmacniania jej związków z terytorium powiatu; po czwarte zostały stworzone przez społeczność 
lokalną powiatu instytucje lokalne, które stały się formą i sposobem upodmiotowienia mieszkańców, 
umożliwiającego artykulację zbiorowych potrzeb; po piąte na gruncie powszechnie odczuwanych 
potrzeb, wśród miejscowej ludności ukształtowała się świadomość wspólnego interesu, wytworzy-
ło się poczucie wspólnego dobra. Społeczność lokalna stała się wspólnotą, która jeszcze intensyw-
niej podejmuje działania, w trakcie których ujawniają się i są kreowane lokalne autorytety i lokalni 
przywódcy; po szóste rozwija się aktywność społeczna mieszkańców powiatu, doskonalą się po-
stawy obywatelskie, dana społeczność lokalna staje się bardziej społecznie kreatywna, wyzwala się 
energia społeczna, powstają rozmaite inicjatywy powiatowe, które służą kreowaniu rozwoju lokal-
nego; po siódme doskonalą się i rozbudowują mechanizmy demokracji lokalnej, dana społeczność 
jest zdolna – i zmierza – do realizacji zadań publicznych lokalnym znaczeniu; po ósme mieszkańcy 
danej jednostki powiatowej, rozumiejąc rzeczywistość społeczną, która ich otacza i mając możli-
wość wpływania na nią, zaczynają mieć wobec niej osobisty stosunek i wreszcie po dziewiąte ge-
neralnie dzięki decentralizacji i funkcjonującej wraz z nią rzeczywistej demokracji lokalnej me-
chanizmy samoregulacyjne danego społeczeństwa mogą działać szybciej i w szerszym zakresie niż  
w przypadku administracji scentralizowanej (Piekara, 1998).
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Aktywność lokalna i jej uwarunkowania

Mieczysław Miazga

Streszczenie

Pojęcie aktywności społecznej jest stosowane w różnych dyscyplinach naukowych i rozma-
icie rozumiane. W literaturze socjologicznej dotyczącej istoty społeczności lokalnych swoje 
ważne miejsce zajmuje koncepcja teoretyczna zwana podejściem działań lokalnych, według 
której - oprócz terytorium i zbiorowości - na układ lokalny składa się zbiorowe działanie. 
Dopiero podejmując działanie zbiór mieszkańców przekształca się we wspólnotę, w lokal-
ną społeczność. Dzięki empirycznym ustaleniom, że skuteczność oddolnych przedsięwzięć 
zależy od odgórnego wsparcia, władze państwowe (również w Polsce) starają się dostar-
czyć prawnego instrumentarium do stymulowania aktywności samorządów terytorialnych. 
Najważniejsze jest jednak uruchomienie mechanizmów aktywności samych obywateli, 
wzmożenie ich uczestnictwa w zbiorowych działaniach. 

Na podstawie wyników badań empirycznych, przeprowadzonych w 2011 roku na dużej 
reprezentacyjnej próbie dorosłych Polaków (Diagnoza społeczna, 2011) przeprowadzona 
została  socjologiczna analiza uwarunkowań stopnia deklarowanego uczestnictwa w ini-
cjowanych oddolnie przedsięwzięciach lokalnych. Ponadto poddano analizie sprawy: nie-
odpłatnego wykonywania pracy na rzecz społecznych organizacji, udziału w zebraniach 
publicznych, przynależności do stowarzyszeń i pełnienie w nich funkcji oraz deklarowa-
nej frekwencji w wyborach samorządowych w 2010 roku. Poprzez uchwycenie zależności 
statystycznych określono liczne czynniki (demograficzne, społeczno-ekonomiczne i psycho-
społeczne) wpływające na postawy społecznej aktywności, co może stanowić podstawę do 
sformułowania konkluzji dotyczących ewentualnego praktycznego zastosowania zarówno 
stymulatorów lokalnej aktywności, jak i środków przeciwdziałających utrwalaniu się zja-
wisk społecznej inercji na danym terenie. 

Swoje zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej deklaruje zaledwie nie-
spełna 16% Polaków. Czynnikami społeczno-demograficznymi wpływającymi na jej po-
ziom są: wiek (średni), płeć (męska), stan cywilny (pozostawanie w związkach małżeń-
skich), a przede wszystkim  wykształcenie (wraz z jego poziomem wzrasta zaangażowanie 
w działalność na rzecz lokalnej wspólnoty). Bariery aktywności związane są z kolei ze sferą 
zatrudnienia, a ściślej niedostatkiem pracy. Stąd największa aktywność występuje w kate-
goriach osób zatrudnionych w sektorze publicznym, użytkowników gospodarstw rolnych 
oraz pracujących na własny rachunek. 

Ważne determinanty leżą jednak w sferze uznawanych wartości. Ograniczająco na aktyw-
ność oddziałuje ukierunkowanie swojego życia na pieniądze i dobra materialne, a sprzyja-
jąco - uznawany system wartości transcendentalnych, ale także pogoda ducha, optymizm, 
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pozytywne nastawienie do życia, szacunek otoczenia, a następnie poczucie satysfakcji  
w sferze życia rodzinnego, osobistego i intymnego. Szczególnie istotnym uwarunkowaniem 
społecznego zaangażowania jest znajdowanie się w związku małżeńskim oraz poczucie 
pewnej jego stabilizacji. Rozbudzenie lokalnej aktywności może więc być realnie dokonywa-
ne w warunkach zwiększenia poczucia zaspokojenia podstawowych potrzeb w sferze pra-
cy, małżeństwa i rodziny, możliwości ich zakładania i funkcjonowania, ale bez popadania  
w konsumpcjonizm i nastawienie na dobra materialne.

Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom aktywności lokalnej jest rozbudzenie za-
interesowania i takiego stopnia zorientowania respondenta w sprawach publicznych, któ-
ry pozwala na wyrobienie sobie własnej oceny – bądź pozytywnej bądź krytycznej (tutaj 
wyrażonej deklarowaniem zaufania bądź jego braku do władz i instytucji państwowych; 
rządu, Sejmu, Prezydenta, Parlamentu Europejskiego, sądów, giełdy i innych).

Poziom aktywności jest w Polsce zróżnicowany terytorialnie, będąc większy w środowiskach 
wiejskich i małomiejskich, aniżeli w miastach dużych i średnich. Wśród polskich regionów 
wyraźnie przoduje Opolszczyzna; za nią jest Podkarpacie, Małopolska i Lubelszczyzna,  
a także Wielkopolska i Ziemia Lubuska. Najmniej deklarujących udział w działaniach lo-
kalnych występuje w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, ślą-
skim i podlaskim. 

Do czynników różnicujących poziom frekwencji wyborczej należą: wiek, pozostawanie  
w związku małżeńskim, poziom wykształcenia oraz uregulowanie w sferze pracy (zwłasz-
cza zatrudnienie w gospodarstwie rolnym i sektorze publicznym). Mniejsza frekwencja cha-
rakteryzuje kategorie osób, które doświadczały trudności w załatwianiu spraw urzędowych.

Aktywność organizacyjna nasila się wraz z wiekiem, poziomem wykształcenia,  pozosta-
waniem w związkach małżeńskich i zatrudnieniem w sektorze publicznym. Mniejsza przy-
należność do organizacji występuje w sytuacji subiektywnego poczucia braku osiągnięć 
życiowych, odpowiedniego wykształcenia, pracy i perspektyw na przyszłość, a także  nieza-
dowolenia z zamieszkiwanej miejscowości, posiadanych warunków mieszkaniowych, poza-
rodzinnych relacji społecznych oraz sposobu spędzania czasu wolnego. 

Słowa kluczowe: aktywność lokalna, uwarunkowania partycypacji, frekwencja wyborcza, 
diagnoza społeczna

Wstęp
Pojęcia aktywności lokalnej, partycypacji społecznej, współdecydowania mieszkańców w działaniach 
samorządu terytorialnego, stosowane są w różnych dyscyplinach naukowych, będąc dość rozmaicie ro-
zumiane. W literaturze prawno-administracyjnej (B. Dolnicki i współautorzy, 2014) często od uczestni-
czenia w tzw. demokracji pośredniej, tj. za pośrednictwem organów samorządu terytorialnego, poprzez 
korzystanie z obywatelskich praw wyborczych i kontrolnych, odróżnia się różne formy demokracji bez-
pośredniej (jak udział w wyborach, referendach, konsultacjach). Dzięki takim rodzajom partycypacji 
społecznej władze administrujące danym obszarem mogą uzyskiwać rozmaite konkretne efekty (Dłu-
gosz D., Wygnański J.J., 2005, s. 13), jak możność poinformowania mieszkańców o własnych planach  
i uzyskania poparcia dla podejmowanych przedsięwzięć, rozpoznanie potrzeb społecznych i dopre-
cyzowanie przyjmowanych priorytetów, uzyskanie informacji o problemach we wczesnej fazie, co 
umożliwia ich rozwiązanie zanim przybiorą rozmiary rodzące konflikty i inne.
To właśnie samorząd jest szczególną formą upodmiotowienia obywateli akceptujących wybierane 
przezeń kierunki wspólnego działania oraz zdobywających się na uczestnictwo w nich, na lokalną 
aktywność. Niejednoznaczność stosowanych w literaturze przedmiotu pojęć skłania badaczy do po-
dejmowania prób ich uporządkowania (T. Kaźmierczak, 2011, s. 83-85; J. Hauser, 1999, s. 41 i nast.), 
które najczęściej polegają na rozróżnieniu rodzajów partycypacji, np.: 

•	horyzontalnej (wspólnotowej), obejmującej udział w zbiorowych działaniach podejmowanych  
w miejscu zamieszkania poprzez przyjmowanie roli wolontariusza,  zaangażowanego w tworzenie 
i funkcjonowanie organizacji pozarządowych i grup obywatelskich; 

•	wertykalnej (publicznej, politycznej), obejmującej uczestniczenie w działaniach władzy publicznej 
oraz instytucji demokratycznego państwa; 

•	indywidualnej, przejawiającej się w aktywności konkretnej jednostki podejmowanej na rzecz zbio-
rowości, do której należy i w której funkcjonowaniu uczestniczy (jako obywatel, konsument, czło-
nek, współuczestnik spontanicznego protestu bądź działalności dobroczynnej itp.).

W ten sposób dochodzi się niekiedy do takiego sposobu rozumienia pojęć partycypacji i aktywno-
ści lokalnej, który obejmuje świadomie podejmowane przez obywateli działania, polegające nie tyl-
ko na uczestniczeniu w procesie decyzyjnym, lecz także stanowiące wymierny udział mieszkańców  
w wykonywaniu konkretnych zadań publicznych o charakterze lokalnym. W literaturze socjologicz-
nej dotyczącej społeczności lokalnych swoje ważne miejsce zajmuje koncepcja teoretyczna zwana po-
dejściem działań lokalnych, według której (K. P. Wilkinson, 1991, s. 2-3) na układ lokalny składa się 
terytorium (locality) i zbiorowość (society) zdolna do różnych form aktywności, ale najważniejsze 
jest to, co jest określane jako zbiorowe działanie (locality-oriented collective action). Jeśli mieszkań-
cy ich nie podejmują, wówczas stanowią jedynie zbiorowość - wcale nie będącą jeszcze wspólnotą. 
Społecznością stają się dopiero wtedy, gdy skutecznie działają na rzecz wspólnego dobra. Zatem isto-
tą społeczności lokalnej są przedsięwzięcia, przez które mieszkańcy wyrażają swój wspólny interes,  
a czynnikiem sprawiającym, że zbiorowość mieszkańców przekształca się w społeczność jest ich par-
tycypacja w zbiorowych inicjatywach i działaniach lokalnych. W wyniku empirycznych badań, opar-
tych na powyższych socjologicznych założeniach, ustalono m.in., że poziom społecznej aktywności 
zależy od uprzednich pozytywnych doświadczeń w realizacji zbiorowych działań, a skuteczność ta-
kich lokalnych przedsięwzięć istotnie wzrasta wówczas, gdy uzyskują one wsparcie ze strony struk-
tur centralnych (W. B. Stöhr, 1990, s. 45-49), a z drugiej strony konstatowano zależności odwrotne,  
tj. trudności oddolnego przełamywania psychospołecznej inercji, poczucia pozostawienia samemu sobie  
i bezradności członków zbiorowości terytorialnych wobec skutków przekształceń strukturalnych  
(M. Miazga, 1995, s. 261 i nast. oraz tegoż, 1990, s. 106 i nast.). 
Być może ten właśnie sposób rozumienia istoty społeczności lokalnych i uznanie potrzeby odgórne-
go ich wspomagania ze środków publicznych stanowiły podstawę uchwalenia w Polsce takich aktów 
prawnych, jak np. ustawa o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 r. czy ustawa o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. W tej ostatniej (poprzez nowelizację z dnia 22 stycznia 2010 r.) wpro-
wadzono do polskiego porządku prawnego instytucję inicjatywy lokalnej, zdefiniowanej tam jako 
forma współpracy samorządu terytorialnego z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań 
publicznych o charakterze lokalnym. W przypadkach obu ustaw szczególnie ważnym celem było 
dostarczenie narzędzi stymulowania aktywności samorządów terytorialnych i oddolnej inicjatyw-
ności społeczności lokalnych oraz wzmożenia uczestnictwa mieszkańców we wspólnych zbiorowych 
działaniach. 
Do pobudzenia aktywności lokalnej nie wystarczy oczywiście samo dysponowanie prawnym in-
strumentarium, zresztą nader skromnym. Dość powiedzieć, że większość samorządów gminnych 
w Polsce wcale nie podjęła uchwał o utworzeniu funduszu sołeckiego, a stosunek liczby gmin, które 
taki fundusz utworzyły, do liczby gmin, w których istnieją sołectwa, nieznacznie tylko przekracza 
połowę. (Według Oceny skutków regulacji załączonej do uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy  
o funduszu sołeckim z października 2013 roku odsetek ten w latach 2010-2014 kształtował się na 
poziomie 52-56%). Jeszcze trudniejsze jest uruchomienie mechanizmów oddolnej inicjatywności, 
zależnej przecież od zindywidualizowanych ludzkich postaw, od systemu uznawanych wartości, od 
poziomu świadomości obywatelskiej, dzięki którym formalnie dostępne instrumentarium może być 
faktycznie wykorzystane w praktyce (M. Safjan, 2007, s. 28-29).
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Wyniki Diagnozy społecznej’2011 jako podstawa empiryczna
W niniejszym tekście przeprowadzona jest socjologiczna analiza względnie aktualnych wyników badań 
empirycznych, przeprowadzonych w 2011 roku na wielkiej reprezentacyjnej próbie dorosłych Polaków, 
które są udostępnione w tzw. Zintegrowanej bazie danych (Diagnoza społeczna, 2011), a których rozległa 
problematyka (Czapiński J., Panek T., 2011) obejmowała różnorakie formy społecznej aktywności oraz 
deklarowane przez Polaków uczestnictwo w inicjowanych oddolnie przedsięwzięciach. Analizie staty-
stycznej poddaje się kilka wskaźników. Pierwszy dotyczy partycypacji społeczno-politycznej, za której 
wyznacznik można uznać deklarowaną frekwencję wyborczą, tj. odpowiedź na pytanie o głosowanie  
w ostatnich wyborach samorządowych w 2010 roku. Innym zagadnieniem jest tzw. aktywność orga-
nizacyjna, której wskaźnikami są twierdzące odpowiedzi na pytania o członkostwo w organizacjach, 
stowarzyszeniach, partiach, komitetach, radach, grupach religijnych, związkach lub kołach, a także 
pełnienie w tych organizacjach jakichś funkcji. W badaniu aktywności lokalnej kluczową rolę pełni-
ło pytanie kwestionariusza: Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że angażował się Pan(i) w 
działania na rzecz społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości, w najbliższym sąsiedztwie)? 
Natomiast uzupełniająco potraktowane zostały deklaracje na temat uczestniczenia w ostatnim roku 
w zebraniu publicznym (poza miejscem pracy) oraz w nieodpłatnym wykonywaniu jakiejś pracy na 
rzecz organizacji społecznej.
W stosunku do wymienionych wskaźników podjęta została próba uchwycenia zależności statystycz-
nych, a – tym samym – określenia czynników demograficznych, ekonomicznych, psychospołecznych, 
istotnie warunkujących występowanie pożądanych postaw społecznej aktywności, co z kolei może 
stanowić empiryczną podstawę umożliwiającą sformułowanie konkluzji dotyczących praktycznego 
zastosowania różnych stymulatorów lokalnej aktywności oraz środków przeciwdziałających utrwa-
laniu się zjawisk społecznej inercji. 

Partycypacja społeczno-polityczna
Dla określenia stopnia, w jakim obywatele, jako członkowie wspólnot samorządowych, wykazują 
zainteresowanie życiem społeczno-politycznym na poziomie lokalnym stosuje się niekiedy pojęcie 
partycypacji politycznej, uznając za główny jej wyznacznik frekwencję wyborczą. W 2010 r. – choć 
osiągnęła ona najwyższy poziom spośród dotychczasowych wyborów samorządowych – była ciągle 
niezbyt wysoka (J. Raciborski, 2003, s. 208), wynosząc w skali kraju zaledwie 47,3%. Wg Diagno-
zy społecznej’2011, deklarujący swój udział w owych wyborach stanowili 68,2%, co okazało się być 
wskaźnikiem istotnie przewyższającym faktyczną frekwencję wyborczą. Różnica między deklaro-
wanym i faktycznym udziałem w wyborach może w jakimś stopniu wynikać z nieuwzględniania w 
obliczeniach danych sondażowych tzw. braków odpowiedzi, a być może także z prawdopodobne-
go występowania zniekształcenia relacji ekspresyjnej (S. Nowak, 1970 s. 118), które polega na braku 
zgodności między tym, co respondent myśli, a tym, co mówi ankieterowi w efekcie zachodzenia w 
jego świadomości procesu uzgodnienia treści wypowiedzi z normą uznawaną za obowiązującą, tj. 
powinnością uczestnictwa w wyborach. Ta ułomność wskaźnika deklarowanego udziału w wybo-
rach - nie tylko samorządowych i nie tylko w 2010 roku - nie stanowi zasadniczej przeszkody (por. 
A. Sułek, 2011, s. 281) w korelowaniu frekwencji z różnymi cechami respondentów, co pozwala na 
uchwycenie licznych jej uwarunkowań zarówno o charakterze społeczno-demograficznym, jak i psy-
chospołecznym.  
Spośród tych pierwszych czynników istotnie różnicującym poziom frekwencji okazał się wiek; wśród 
respondentów najmłodszych, tj. przed 24 rokiem życia był on najniższy (45%), a nieco wyższy w 
przedziale wieku 25-34 lata (64%), natomiast w starszych kategoriach wieku deklarujący udział w 
wyborach byli już liczniejsi o kilka dalszych punktów procentowych (stanowiąc 70-78%). Nie stwier-
dzono żadnej zależności deklarowanej frekwencji wyborczej od płci, natomiast interesujące związ-
ki uchwycono w zależności od stanu cywilnego respondentów. Czynnikiem sprzyjającym okazało 
się pozostawanie w związku małżeńskim (76%), natomiast korzystającymi stosunkowo najrzadziej z 
prawa wyborczego okazali się kawalerowie i panny (53%). Pomiędzy tymi dwiema skrajnymi katego-
riami plasowały się osoby owdowiałe, rozwiedzione lub żyjące w separacji.

Na poziom frekwencji wyborczej istotny wpływ wywiera wykształcenie; największy udział  
w wyborach samorządowych deklarują osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (80%) i śred-
nim (74%), a znacznie mniejszy jest on wśród posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (62%) 
lub jedynie podstawowe (59%). Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym jest korzystanie z form kształ-
cenia o charakterze pozaszkolnym (76%) bądź eksternistycznym i zaocznym (68%), podczas gdy nauka 
w trybie dziennym (39%) zdaje się oddziaływać ograniczająco na udział w wyborach wiążąc się ściśle  
z niższym wiekiem.
Dość ważnymi determinantami frekwencji wyborczej są kwestie określające stopień uregulowania  
w sferze zatrudnienia respondenta. Sprzyjająco oddziałuje przede wszystkim aktualne posiadanie 
jakiejkolwiek możliwości zarabiania, a także posiadanie pracy w pełnym wymiarze, zwłaszcza spra-
wowanie funkcji kierowniczej. 
Największe odsetki (ok. 80%) deklarujących udział w wyborach samorządowych odnotowano w ka-
tegorii rolników, tj. prowadzących lub pomagających w użytkowaniu gospodarstwa rolnego, a także 
wśród stałych pracowników sektora publicznego, i nieco tylko mniejsze wśród pozarolniczych eme-
rytów. Zbliżone do średnich w kraju wskaźniki (ok. 70%) wystąpiły wśród osób stale pracujących 
na własny rachunek bądź zatrudnionych w sektorze prywatnym, a odsetki mniejsze od średnich 
(60-70%) wśród korzystających z rent inwalidzkich, zasiłków macierzyńskich  oraz zasiłków dla bez-
robotnych). Najmniejszy udział uczestniczących w lokalnym głosowaniu, nie przekraczający połowy, 
odnotowano wśród osób pozostających na czyimś utrzymaniu bądź pracujących jedynie dorywczo.
Hamująco na udział w wyborach oddziaływał fakt zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w urzę-
dzie pracy i dłuższe pozostawanie bez stałego zatrudnienia. Innym negatywnym korelatem frekwen-
cji wyborczej były wyjazdy w latach 2007-2011 do pracy za granicą (co po prostu mogło stanowić 
okoliczność fizycznie uniemożliwiającą uczestniczenie w wyborach).
Decyzje dotyczące udziału w głosowaniu związane są z kierowaniem się w życiu różnymi wartościa-
mi. Mniejsza frekwencja charakteryzuje takie kategorie osób, które za szczególnie ważne warunki 
szczęśliwego i udanego życia uznają takie czynniki jak: posiadanie pieniędzy, a także przyjaciół, silny 
charakter oraz wolność i swoboda. Mniejszy udział w wyborach wykazują też takie kategorie osób, 
które doświadczały trudności w załatwianiu jakichś spraw urzędowych, a zwłaszcza związanego z 
tym poczucia własnej bezsilności i upokorzenia, co zdaje się w sposób względnie trwały oddziaływać 
zniechęcająco na aktywne przykładanie swojej ręki do legitymizowania lokalnej władzy odbieranej 
jako nieprzychylna dla zwykłego mieszkańca.
Żadnego wpływu na frekwencję wyborczą nie wywiera natomiast umiejscawianie wśród na-
czelnych wartości czynników, które mają charakter wartości instrumentalnych, stanowiąc 
pewne ludzkie przymioty, a mianowicie: uczciwość, optymizm, pogoda ducha, wykształcenie  
i praca. Opowiadanie się za tymi wartościami nie różnicuje poziomu frekwencji wyborczej. Na-
tomiast istotnie większa jest ona w kategoriach tych respondentów, którzy za najważniejsze wa-
runki szczęśliwego życia uznają takie wartości jak: udane małżeństwo, życzliwość i szacunek 
otoczenia, a także własne zdrowie i opieka Bożej Opatrzności. Przy tej okazji warto dodać, że na 
poziom frekwencji wyborczej silnie wpływa również stopień uczestnictwa w praktykach reli-
gijnych. Najniższy relatywnie jej poziom odnotowano wśród osób w ogóle niepraktykujących 
(57%) oraz wśród praktykujących jedynie sporadycznie (62-67%), natomiast odsetek ten wzra-
sta (przekraczając 70%) wraz z liczbą nabożeństw, w których deklarowany jest własny udział  
w okresie ostatniego miesiąca). 
Uczestnictwu w wyborach sprzyjają również takie czynniki jak: zadowolenie z całości  swojego do-
tychczasowego życia, nie uznawanie dóbr materialnych za miarę życiowego sukcesu, podzielanie 
poglądu, że udane życie zależy od własnego działania, pozytywna ocena skutków reform ustrojo-
wych z 1989 roku, czy wreszcie deklarowanie poczucia satysfakcji w zakresie kilku dość rozmaitych 
sfer. Chodzi o wyższy stopień zadowolenia z rodziny i jej sytuacji finansowej, z małżeństwa i dzieci, 
stosunków koleżeńskich, zamieszkiwanej miejscowości i bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,  
posiadanych warunków mieszkaniowych, uzyskanych osiągnięć, wykształcenia, pracy oraz sposo-
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bu spędzania wolnego czasu. Podobne związki statystyczne poziomu frekwencji wyborczej można 
było skonstatować w odniesieniu do deklarowanego poczucia zaufania do władz i ważnych instytucji 
państwowych, tj. Sejmu, Prezydenta, rządu, Parlamentu Europejskiego, policji i sądów, a także do 
sąsiadów i własnej rodziny, które to zaufanie w istotnym stopniu wpływa korzystnie na uczestnictwo 
w wyborach samorządowych.

Aktywność organizacyjna
Specjalnego rodzaju sferę stanowi tzw. aktywność organizacyjna, często mierzona formalną przy-
należnością do różnorodnych organizacji i stowarzyszeń, a także partii, komitetów i rad, związków 
i kół oraz grup religijnych. Zdecydowana większość badanych Polaków (85,4%) nie przyznaje się do 
żadnej przynależności, natomiast na pozostałe niespełna 15% składają się głównie osoby należące do 
jednej tego rodzaju organizacji, znacznie mniej do dwóch (2,2%), a tylko nieliczni (0,8%) deklarują 
przynależność do trzech i więcej zrzeszeń. Aktywność organizacyjna w minimalnym stopniu zależy 
od płci (nieznacznie częściej występując wśród mężczyzn niż wśród kobiet) oraz od wieku respon-
dentów, będąc istotnie mniejsza wśród ludzi młodych (zwłaszcza przed 24 rokiem życia), a nasilając 
się po 34 roku aż do wieku emerytalnego. Nieco częściej występuje również wśród osób znajdujących 
się aktualnie w związkach małżeńskich.
Czynnikiem silnie determinującym aktywność organizacyjną jest poziom wykształcenia: przyna-
leżność do różnych zrzeszeń deklaruje co czwarty respondent w kategorii legitymujących się wy-
kształceniem wyższym, a co szósty – średnim, podczas gdy zaledwie co jedenasty spośród osób 
posiadających wykształcenie podstawowe, a co dziewiąty – zasadnicze zawodowe. Z wyższym 
poziomem wykształcenia związana jest również częstość pełnienia przez respondentów funk-
cji w swoich organizacjach. Przeciętnie prawie co trzeci członek sprawuje jakąś funkcję, ale oso-
bom posiadającym wykształcenie wyższe zdarza się to dwukrotnie częściej niż wyedukowanym 
jedynie na poziomie podstawowym. Aczkolwiek zależy to jeszcze od innych czynników, np. swo-
istej pewności siebie, zwiększonego poczucia wiary we własne siły, zwiększonej satysfakcji z pra-
cy i rodziny, a także od poczucia zadowolenia z dotychczasowych życiowych osiągnięć i dostrze-
ganych perspektyw. Sprzyjające oddziaływanie na aktywność organizacyjną wykazuje również 
korzystanie z form kształcenia pozaszkolnego i indywidualnego, a ograniczające – urzędowe zare-
jestrowanie pozostawania bez pracy. Wśród kategorii wyróżnionych ze względu na źródło utrzy-
mania właśnie bezrobotni oraz utrzymujący się z zasiłków i różnorakich świadczeń socjalnych 
wykazują najsłabszą aktywność organizacyjną, natomiast największe jej nasilenie ma miejsce  
w kategorii osób na stałe zatrudnionych w sektorze publicznym. 
Relatywnie mniejsza przynależność do zrzeszeń występuje wśród respondentów mieszkających na 
obszarach wiejskich, a jest ona tym większa, im większym ośrodkiem jest zamieszkiwane miasto. 
Wzmożoną aktywność organizacyjną wykazują respondenci, w których systemach wartości nie do-
minuje praca, a tym bardziej pieniądze czy uznawanie stanu posiadania dóbr materialnych za miarę 
życiowego sukcesu, ale raczej opowiadanie się za takimi wartościami jak szacunek otoczenia, udane 
małżeństwo, zachowanie pogody ducha i optymizmu oraz zawierzenie Bożej Opatrzności. W orga-
nizacjach częściej zrzeszają się tacy ludzie, którzy pozytywnie oceniają skutki przemian po 1989 roku 
oraz – generalnie – całość swojego życia. Przynależność do organizacji jest dodatnio skorelowana  
z przejawami aktywności na innych polach, zwłaszcza z ponadprzeciętnym uczestniczeniem w prak-
tykach religijnych. Zbieżność deklarowania poczucia szczęścia i zadowolenia z różnych sfer życia  
z poziomem religijności wykazują zresztą konsekwentnie liczne badania prowadzone w innych kra-
jach europejskich oraz w Ameryce (J. Czapiński, 2011, s. 228). 
Niedostatek aktywności organizacyjnej występuje w sytuacji subiektywnego poczucia braku życiowych 
osiągnięć, odpowiedniego wykształcenia, pracy i perspektyw na przyszłość, a także  niezadowolenia  
z zamieszkiwanej miejscowości i z posiadanych warunków mieszkaniowych, pozarodzinnych relacji 
społecznych oraz sposobu spędzania czasu wolnego.

Zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej
Kluczową rolę w badaniu aktywności w miejscu zamieszkania pełniło pytanie kwestionariusza o to, 
czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się respondentowi angażować w działania na rzecz społecz-
ności lokalnej. W zdecydowanej większości (84,4%) uzyskano odpowiedzi przeczące, jedynie 15,6% 
indagowanych zadeklarowało swoje uczestnictwo w tego rodzaju działaniach. 
Nieco większy odsetek (18,8%) przyznawał się do innego rodzaju aktywności, polegającej na nieod-
płatnym wykonywaniu w ciągu ostatniego roku jakiejś pracy lub świadczeniu jakiejś usługi dla osób 
spoza rodziny bądź na rzecz organizacji społecznej. Należy jednak podkreślić silne współwystępo-
wanie obu rodzajów aktywności (bowiem ponad połowa wykazujących aktywność na rzecz społecz-
nych organizacji deklaruje także swój udział w działaniach lokalnych). Ponadto w odniesieniu do obu 
deklarowanych zachowań skonstatowano te same uwarunkowania.
Do czynników społeczno-demograficznych wpływających na społeczną aktywność należą wiek, płeć, 
stan cywilny i wykształcenie. Szczególne nasilenie aktywności występuje u osób w wieku średnim 
(35-49 lat), pozostających w związkach małżeńskich, a także - w nieco większym stopniu - u męż-
czyzn niż kobiet. Przede wszystkim jednak aktywność jest związana z poziomem wykształcenia. Za-
łączony wykres (rys. 1) ukazuje, że im jest on wyższy, tym większe zaangażowanie w działalność na 
rzecz lokalnej wspólnoty. Pozytywny wpływ wywiera również korzystanie z różnych form kształce-
nia w systemie pozaszkolnym, a także w trybie indywidualnym.
Rys.1

Źródło: opr. wł. na podst. danych Diagnoza społeczna 2011.

Głównymi barierami aktywności lokalnej są kwestie ze sfery zatrudnienia, a ściślej formalne zareje-
strowanie się jako osoba bezrobotna i przedłużanie się tego stanu, a także aktualny brak pracy przy-
noszącej zarobek, aczkolwiek wcale nie musi to być zatrudnienie w pełnym wymiarze. Ważną deter-
minantą jest również deklarowane główne źródło utrzymania. Największa aktywność odnotowana 
jest w kategoriach tych osób, dla których jest nim zatrudnienie w sektorze publicznym bądź użyt-
kowanie gospodarstwa rolnego. Ponadto wyróżnia się jeszcze kategoria respondentów, dla których 
najważniejsze źródło dochodów stanowi stała praca na własny rachunek. Zdecydowanie mniejsze za-
angażowanie występuje wśród zatrudnionych w sektorze prywatnym (zwłaszcza jedynie dorywczo), 
a także wśród emerytów (szczególnie rolniczych) i rencistów, a w końcu – wśród osób pozostających 
bez własnych dochodów, zdanych na zasiłki, alimenty i inne świadczenia socjalne oraz utrzymywa-
nie przez innych członków rodziny.
Interesujące jest, że fakt zatrudniania się za granicą w okresie 2007-2011 nie wpływa w żadnym za-
kresie na aktywność lub jej brak na poziomie lokalnym, oddziałuje natomiast na działalność na rzecz 
organizacji społecznych, która jest w kategorii osób wyjeżdżających do pracy za granicą istotnie 
większa w stosunku do osób nie podejmujących prób zagranicznego zatrudnienia. Pośrednio może 
to wskazywać na kompleksowy charakter postaw: z jednej strony aktywności współwystępującej  
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w różnych dziedzinach, a z drugiej – postaw bierności połączonej z występowaniem mechanizmu 
przenoszenia pesymistycznego nastawienia implikowanego przez poczucie niemożności wyjścia  
z bezrobocia na różne inne niż praca zarobkowa sfery ludzkiego życia.
Szczególnie ważnym uwarunkowaniem aktywności lokalnej jest system wartości uznawanych przez 
respondentów (określony w Diagnozie społecznej’2011 zestawem odpowiedzi na pytanie o to, co jest 
dla nich najważniejszym warunkiem udanego życia). Z uchwyconych zależności statystycznych wy-
nika, że odczuwanie braku dóbr uznawanych za szczególnie ważne może być poważną barierą ludz-
kiej aktywności. Kategorie osób, które umieszczając pracę na szczycie uznawanej hierarchii wartości, 
jednocześnie jej nie posiadają, charakteryzują się zmniejszoną aktywnością. Natomiast ożywienie  
w sferze pozasłużbowej najwyższe jest w kategoriach osób odczuwających częsty nadmiar obowiąz-
ków w pracy; mniejsza aktywność lokalna jest odnotowana wśród zdradzających takie odczucie rza-
dziej,  a najmniejsza w kategorii osób bez pracy, a więc zupełnie pozbawionych odczucia przeciążenia 
obowiązkami zawodowymi (niekiedy wręcz upragnionego przez osoby bezrobotne).
Podobna zależność wyraziście jest ukazana na załączonym wykresie (rys. 2), obrazującym związek 
pomiędzy poziomem aktywności lokalnej a stopniem zadowolenia z pracy. Największa aktywność 
współwystępuje z poczuciem satysfakcji z pracy, a nieco mniejsza jest wśród wprawdzie osób nieza-
dowolonych z pracy, jednakże w ogóle gdziekolwiek zatrudnionych, natomiast zdecydowanie najniż-
szy poziom uczestnictwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności wykazują osoby nie mające 
żadnej pracy.
Rys.2

Źródło: opr. wł. na podst. danych Diagnoza społeczna 2011.

Innym ważnym czynnikiem istotnie ograniczającym aktywność lokalną jest ukierunkowanie swo-
jego życia na pieniądze oraz uznawanie za miarę życiowego sukcesu stanu posiadania różnych dóbr 
materialnych. Z takim systemem wartości współwystępuje odżegnywanie się od osobistego udzie-
lania się na rzecz społeczności lokalnej. I odwrotnie - zwiększona aktywność charakteryzuje osoby 
ukierunkowujące swoje życie na wartości transcendentalne, Boga i Opatrzność, z czym związane jest 
ponadprzeciętne uczestnictwo w nabożeństwach. Aczkolwiek J. Czapiński przypisuje temu ostatnie-
mu czynnikowi bardziej prospołeczne znaczenie, gdy pisze, że „chodzenie do kościoła pełni zasad-
niczo odmienne funkcje niż modlitwa - jest aktywnością sprzyjającą poczuciu wsparcia, nie tylko 
ze strony Boga ale także innych ludzi”. (J. Czapiński, 2011, s. 229). Na poziom aktywności lokalnej 
pozytywny wpływ wywierają także wartości duchowe spoza wymiaru religijnego, jak pogoda ducha 
i optymizm oraz pozytywne ocenianie całokształtu swojego życia, a także udane małżeństwo, życzli-
wość i szacunek otoczenia, czyli pewne poczucie uporządkowania podstawowych relacji społecznych 
respondenta. 
Warto jeszcze odnotować, że deklarowanie własnej aktywności lokalnej nie okazało się być zależne od 
umiejscawiania na szczycie hierarchii uznawanych wartości takich elementów jak: dzieci, zdrowie, wy-

kształcenie, uczciwość, silny charakter oraz wolność i swoboda. Natomiast interesujące zależności wy-
kazał poziom aktywności lokalnej od stopnia życiowej satysfakcji z kilku różnych sfer życia. Pozytyw-
ny wpływ wywiera poczucie zadowolenia zarówno ze swoich osiągnięć życiowych, jak i perspektyw na 
przyszłość, z posiadanych dzieci, sytuacji finansowej własnej rodziny oraz warunków mieszkaniowych. 
Podobnie oddziałuje również poczucie satysfakcji ze swojego wykształcenia, sposobu spędzania wol-
nego czasu,  stosunków koleżeńskich, a także – co jest pewną ciekawostką – z życia seksualnego. Ogólnie 
można podsumować, że podejmowanie aktywności na rzecz najbliższego otoczenia warunkowane jest 
uzyskiwaniem poczuciem satysfakcji w sferze bytowej, życia osobistego i rodzinnego (zgodnie zresztą  
z hierarchią potrzeb opisaną przez Abrahama Maslowa).  
Trzeba podkreślić, że w stosunku do kategorii osób bezżennych zwiększoną aktywność lokalną wy-
kazywały zarówno osoby zadowolone, jak i niezadowolone ze swojego małżeństwa, co oznacza, że 
uregulowanie tej sfery, tj. znajdowanie się w związku małżeńskim i poczucie pewnej jego stabilizacji, 
stanowi szczególnie ważną determinantę społecznego zaangażowania.
Korelując deklarowanie aktywności lokalnej ze stopniem zadowolenia z zamieszkiwanej miejscowo-
ści (a także z sytuacji w całym kraju) odnotowano, że jedynie bardzo wysoki stopień zadowolenia  
z obu tych sfer oddziałuje znacząco pozytywnie na aktywność lokalną, co może wskazywać na rów-
nie inspirujące oddziaływanie na aktywność zarówno przychylnych, jak i krytycznych ocen swojego 
otoczenia. Wiąże się z tym kolejna konstatacja dotycząca istotnego skorelowania z poziomem zaan-
gażowania na rzecz środowiska lokalnego odpowiedzi na pytania o zaufanie do różnych rodzajów 
władz i instytucji państwowych. Relatywnie większe odsetki wykazujących aktywność odnotowano 
bowiem zarówno wśród osób deklarujących zaufanie, jak i wyrażających brak zaufania do rządu, 
Sejmu, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego, a także sądów, giełdy, OFE i towarzystw ubezpie-
czeniowych (przy czym w przypadku Sejmu i sądów nieco większe odsetki aktywnych występowały 
nawet wśród zdradzających brak do nich zaufania). Szczególnie ważne jest wszakże to, że w odnie-
sieniu do każdej z wymienionych instytucji z brakiem zdania na temat zaufania współwystępował 
istotnie niższy poziom aktywności. Można to interpretować w ten sposób, że ważnymi determinan-
tami aktywności społecznej na poziomie lokalnym jest wcześniejsze rozbudzenie jakiegoś stopnia 
zainteresowania, umożliwiającego zorientowanie respondenta w sprawach publicznych i wyrobienie 
sobie oceny – bądź pozytywnej bądź krytycznej – wyrażonej w naszym przypadku deklarowaniem 
zaufania bądź jego braku do różnych instytucji państwowych. Natomiast niedostatek wiedzy i odpo-
wiedniego stopnia poinformowania w sprawach publicznych stanowi barierę ograniczającą uczest-
nictwo w jakichkolwiek społecznych inicjatywach (niemal identyczne zależności statystyczne - jak  
w przypadku działań na rzecz miejsca zamieszkania - stwierdzono w odniesieniu do innych rodza-
jów społecznej aktywności, tj. przynależności organizacyjnej, uczestnictwa w wyborach samorządo-
wych i zebraniach oraz nieodpłatnego świadczenia prac na rzecz organizacji społecznych).
Pewne znaczenie dla poziomu aktywności w Polsce ma zróżnicowanie terytorialne. Większa aktyw-
ność lokalna występuje na obszarach wiejskich, a także w małych miastach o liczbie mieszkańców 
poniżej 20 tys. Istotnie niższe odsetki respondentów deklarujących udział w pracach na rzecz miejsca 
zamieszkania występują w kategorii miast dużych, a najniższe w średnich. Mamy również do czy-
nienia ze znacznym zróżnicowaniem regionalnym lokalnej aktywności. Dość wyraźnie przoduje woj. 
opolskie, w którym częściej niż co piąty respondent deklaruje swoje uczestnictwo w pracach na rzecz 
zamieszkiwanej miejscowości, a nieco tylko mniejsze odsetki (17-18%) charakteryzują poziom ak-
tywności w regionach Polski południowo-wschodniej, tj. na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Lubel-
szczyźnie, ale także w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Najmniejsze społeczne ożywienie (poniżej 
12% deklarujących udział w działaniach lokalnych) występuje w woj. warmińsko-mazurskim, a na-
stępnie (po ok. 13%) w województwach kujawsko-pomorskim, śląskim i podlaskim. W pozostałych 
regionach sytuacja jest pod tym względem zbliżona do średniego poziomu dla Polski.

Zakończenie
Podsumowując najważniejsze wyniki przeprowadzonych analiz, można stwierdzić, że zaangażowa-
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nie Polaków w działania na rzecz społeczności lokalnej jest niskie, bowiem zaledwie niespełna 16% 
Polaków deklaruje swoje w nich uczestnictwo. Czynnikami społeczno-demograficznymi wpływają-
cymi na jej poziom są: wiek i płeć, a także stan cywilny (tj. pozostawanie w związkach małżeńskich), 
przede wszystkim  jednak wykształcenie (wraz z jego poziomem istotnie wzrasta zaangażowanie  
w działalność na rzecz lokalnej wspólnoty). Bariery aktywności związane są z kolei ze sferą zatrud-
nienia, a ściślej niedostatkiem pracy. Stąd największa aktywność występuje w kategoriach osób za-
trudnionych w sektorze publicznym, użytkowników gospodarstw rolnych oraz pracujących na wła-
sny rachunek. 
Ważne determinanty leżą w sferze uznawanych wartości. Ograniczający wpływ na aktywność wy-
wiera ukierunkowanie swojego życia na pieniądze i dobra materialne, a sprzyjający - uznawany sys-
tem wartości transcendentalnych, pogoda ducha, optymizm, pozytywne nastawienie do życia, sza-
cunek otoczenia, poczucie satysfakcji w sferze życia rodzinnego, osobistego i intymnego. Szczególnie 
istotnym uwarunkowaniem społecznego zaangażowania jest znajdowanie się w związku małżeńskim 
oraz poczucie jego stabilizacji. Rozbudzenie lokalnej aktywności może więc być realnie dokonywane 
w warunkach zwiększenia poczucia zaspokojenia podstawowych potrzeb w sferze pracy, małżeństwa 
i rodziny, możliwości ich zakładania i funkcjonowania, ale bez popadania w konsumpcjonizm i na-
stawienie życiowe na dobra materialne.
Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom aktywności lokalnej jest rozbudzenie zainteresowania  
i takiego stopnia zorientowania respondenta w sprawach publicznych, który pozwala na wyrobienie 
sobie własnej oceny – bądź pozytywnej bądź krytycznej do władz i instytucji państwowych.
Poziom aktywności jest w Polsce zróżnicowany terytorialnie, będąc większy w środowiskach wiej-
skich i małomiejskich, aniżeli w miastach dużych i średnich. Wśród polskich regionów wyraźnie 
przoduje Opolszczyzna; za nią jest Podkarpacie, Małopolska i Lubelszczyzna, a także Wielkopolska 
i Ziemia Lubuska. Najmniej deklarujących udział w działaniach lokalnych występuje w wojewódz-
twach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, śląskim i podlaskim. 
Do czynników różnicujących poziom frekwencji wyborczej należą: wiek, pozostawanie w związ-
ku małżeńskim, poziom wykształcenia oraz uregulowanie w sferze pracy (zwłaszcza zatrudnienie  
w gospodarstwie rolnym i sektorze publicznym). Mniejsza frekwencja charakteryzuje kategorie osób, 
które doświadczały trudności w załatwianiu spraw urzędowych.
Aktywność organizacyjna nasila się wraz z wiekiem, poziomem wykształcenia,  pozostawaniem  
w związkach małżeńskich i zatrudnieniem w sektorze publicznym. Mniejsza przynależność do or-
ganizacji występuje w sytuacji subiektywnego poczucia braku osiągnięć życiowych, odpowiedniego 
wykształcenia, pracy i perspektyw na przyszłość, a także  niezadowolenia z zamieszkiwanej miejsco-
wości, posiadanych warunków mieszkaniowych, pozarodzinnych relacji społecznych oraz sposobu 
spędzania czasu wolnego.
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Kultura dialogu obywatelskiego w Polsce i wybranych krajach UE

Tomasz Kacprzak

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza porównawcza poziomu dialogu obywatelskiego w Polsce i wy-
branych krajach UE. Artykuł opiera się na przeglądzie literatury oraz studiach przypad-
ków. Dialog obywatelski jest przedmiotem debaty w Polsce, jednak jego praktyczny wymiar 
jest niezadowalający. Dodatkowo często utożsamiany jest z dialogiem społecznym, co jest 
błędem. Dysfunkcje występują zarówno po stronie obywateli, jak i władz państwowych  
i lokalnych. W konfrontacji z poziomem dialogu w Europe Zachodniej i Skandynawii, nale-
ży stwierdzić, że w Polsce brakuje kultury dialogu oraz wzajemnego zaufania między part-
nerami dialogu. Ponadto społeczeństwo obywatelskie może powstać jedynie w państwie,  
w którym podstawowe potrzeby obywateli są już zaspokojone. Wysokość dochodów Polaków 
oraz wskaźniki ubóstwa świadczą o tym, że warunek zaspokojenia podstawowych potrzeb 
społecznych wg piramidy Maslowa nie jest jeszcze spełniony. Sprawia to, że fundamenty do 
budowania dialogu obywatelskiego w Polsce są bardzo kruche. Można wskazać wprawdzie 
pozytywne przykłady, obejmujące np. budżety obywatelskie w niektórych miastach, jednak 
pełniejsza partycypacja w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego pozostaje 
wciąż w sferze teorii. Krytyczna analiza prowadzenia dialogu obywatelskiego na poziomie 
samorządu dotyczy Krakowa.

Słowa kluczowe: dialog obywatelski, kultura dialogu, społeczeństwo obywatelskie

Wstęp
Problemem współczesnych demokracji jest znaczny odsetek obywateli, którzy czują się wykluczeni  
z politycznych i społecznych debat w istotnych kwestiach społeczno – gospodarczych. Paradoksem 
jest, że demokracja powinna gwarantować podejmowanie decyzji zgodne z wolą większości obywa-
teli, natomiast w Polsce obywatele nie mają poczucia wpływu nie tylko na to, co dzieje się w państwie, 
ale nawet na działania władz lokalnych. Demokracja pośrednia (przedstawicielska) ma zatem istotne 
mankamenty, szczególnie w kwestii łagodzenia obaw i zaspokajania potrzeb obywateli. Powstaje ni-
sza dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (SO) i tzw. demokracji uczestniczącej, opartej na dia-
logu obywatelskim, w którym udział biorą organizacje pozarządowe i grupy wyłonione z lokalnych 
społeczności. Właśnie te przedstawicielstwa powinny stanowić fundamentalną część demokracji, 
umożliwiającą obywatelom wyrażanie poglądów oraz rzeczywisty wpływ na procesy decyzyjne na 
wszystkich szczeblach władzy. Aby było to możliwe, konieczna jest jednak wysoka „jakość” SO i chęć 
do angażowania się w sprawy publiczne. W opracowaniu zostanie dokonana analiza stanu dialogu 
obywatelskiego w Polsce i wybranych krajach UE, z uwzględnieniem pojęcia kultury dialogu. Zosta-
ną również przedstawione studia przypadków.



44 45

Dialog społeczny a dialog obywatelski
W przestrzeni relacji społecznych i gospodarczych istnieje wiele form dialogu. Żeby móc je zdefiniować 
należy możliwie precyzyjnie określić granice między poszczególnymi rodzajami dialogu. Jako pierw-
szy w Polsce pojawił się dialog społeczny, który obejmował negocjacje pracodawców i pracowników  
z władzą państwową, dopiero później narodził się dialog obywatelski, w którym brały udział orga-
nizacje pozarządowe i grupy obywatelskie. Istotną cechą dialogu społecznego było rozwiązywanie 
konfliktów w zbiorowych stosunkach pracy. Okazało się jednak, że rozwój społeczny wymógł, aby 
dialog wykraczał poza sferę stosunków pracy i obejmował szersze obszary życia społeczno-gospo-
darczego. Konieczne było więc poszerzenie dialogu społecznego o elementy dialogu obywatelskiego 
(Misztal, 2008).
Nie istnieje jednolita definicja dialogu obywatelskiego. Nie jest on ani równoległy ani uzupełniający 
względem dialogu społecznego. Dialog obywatelski jest natury ogólnej i odnosi się do polityki publicz-
nej jako całości, podczas gdy dialog społeczny obejmuje specyficzne zagadnienia makroekonomiczne 
oraz jest zorganizowany wokół jasnych celów i przy udziale określonych stron - władz publicznych, pra-
codawców i pracowników (Komisja Europejska, 2010). W 2002 r. polski rząd dostrzegł potrzebę arty-
kulacji znaczenia dialogu oraz wyraźnego rozgraniczenia obu form dialogu i usystematyzowania pojęć  
z nimi związanych. W dokumencie programowym rządu (Rada Ministrów, 2002) podkreślono, że 
dialog społeczny prowadzą partnerzy społeczni i dotyczy on zbiorowych stosunków pracy, natomiast 
dialog obywatelski odnosi się do określenia funkcjonowania grup obywateli w państwie i społeczeń-
stwie a nie tylko w miejscu pracy.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć poglądy, iż dialog obywatelski to dalece mniej sformalizo-
wana odmiana dialogu społecznego (Abramowicz, 2009). O ile można się zgodzić z kryterium mniejszej 
formalizacji, o tyle trzeba postawić wyraźną granicę między obiema formami dialogu. Istotą dialogu 
obywatelskiego jest uspołecznienie procesu podejmowania decyzji publicznych przez wpływ na stano-
wienie prawa i przygotowywanie dokumentów dotyczących obywateli. Jest to swego rodzaju uzupeł-
nienie instytucji demokracji przedstawicielskiej przez demokrację uczestniczącą. Dialog obywatelski 
można utożsamiać z platformą, na której prowadzone są konsultacje społeczne w zakresie planowania  
i podejmowania decyzji w sprawach istotnych dla danej grupy społecznej. Przedstawicielstwa spo-
łeczne działają obok systemu politycznego i zajmują stanowisko w sprawach, które nie mogą być ina-
czej opiniowane. Dialog obywatelski to forum w przestrzeni publicznej, na którym reprezentowane 
są interesy jego uczestników. Istotne jest przy tym, że w przeciwieństwie do dialogu społecznego nie 
kładzie się dużego nacisku na osiąganie porozumień (Misztal, 2011). 

Kultura dialogu – interpretacja pojęć kluczowych
Kultura dialogu nie została jednoznacznie zdefiniowania w literaturze. Niektórzy autorzy utożsamia-
ją ją z obecnością w przestrzeni społeczno – gospodarczej takich elementów jak: umocowanie dialogu  
w ustawach, dokumenty i strategie wspierające dialog, instytucje dialogu. Przykładowo G. Plichta 
wymienia akty prawne, programy, strategie, instytucje i działania na rzecz dialogu w Polsce, jednak 
dodaje, że mimo to polski dialog jest mocno niedojrzały i posiada liczne dysfunkcje (Plichta, 2009). 
Inne podejście utożsamia kulturę dialogu z istnieniem sprawnego systemu kryteriów, standardów, 
procedur, czy nawet kodeksów prowadzenia dialogu (K. Wódz, J. Wódz, 2007). Mają one służyć m. in. 
temu, aby każda strona dialogu miała równą szansę aby być wysłuchanym, aby sposób prowadzenia 
dialogu dawał gwarancję porozumień, aby dobór uczestników dialogu był pozbawiony dyskrymina-
cji, ale jednocześnie jasno określał kryteria dopuszczające do dialogu, wreszcie aby osiągane porozu-
mienia były trwałe.
Kulturę dialogu można też rozstrzygać przez pryzmat zdolności partnerów społecznych do osiągania 
porozumień oraz respektowania przez władze państwowe i samorządowe zawartych porozumień. Nie 
można mówić o kulturze dialogu, gdy np. porozumienie zawarte w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno 

– Gospodarczych (z udziałem przedstawiciela rządu), przepada następnie w głosowaniu sejmowym lub 
gdy władze samorządowe zachęcają lokalnych mieszkańców do zabrania głosu w istotnej sprawie, a na-

stępnie nie biorą tego głosu pod uwagę. W Polsce niestety występują takie dysfunkcje, pogłębiane dodat-
kowo brakiem zdolności partnerów społecznych do zawierania kompleksowych porozumień, brakiem 
procedur prowadzenia dialogu, czy w końcu brakiem zainteresowania mieszkańców w kwestii wpły-
wania na decyzje podejmowane przez lokalne samorządy terytorialne (Kacprzak, 2013). Częściej niż  
o dialogu, można mówić o ciągłym konflikcie i prowadzeniu negocjacji z pozycji siły. Przyczyną takie-
go stanu rzeczy są uwarunkowania historyczne. Powszechność manifestacji i konfrontacji, narodzona  
w czasach walki z totalitarną władzą, przeniosła się do obyczajów państwa demokratycznego. „Poko-
lenie nauczone walczyć nie będzie potrafiło budować” (Król, 1999, s.44) - zauważył kiedyś Jacek Kuroń.  
W tym kontekście Juliusz Gardawski wyraził pogląd, że dla pomyślnego rozwoju dialogu nie wy-
starczy nawet imponująco rozbudowana infrastruktura, ale niezbędna jest kultura dialogu, na którą 
składa się m.in. tworzenie klimatu zaufania, dotrzymywanie umów i danego słowa oraz odejście od 
redukowania negocjacji do licytacji siły (www.pracodawcy.pl). Niestety, kulturę polskiego dialogu 
społecznego i obywatelskiego należy ocenić jako niską.

Społeczeństwo obywatelskie a lokalny dialog obywatelski w Polsce
Definicji społeczeństwa obywatelskiego jest wiele, większość z nich opiera się na stwierdzeniu, iż 

„stanowi ono część przestrzeni społecznej, która jest autonomiczna wobec państwa i złożona z do-
browolnie współdziałających, zrzeszonych jednostek” (Antoszewski, 2000, s. 9). Definicja stosowana 
przez Bank Światowy, zakłada, że „społeczeństwo takie utożsamia się z grupami bądź organizacjami 
(formalnymi lub nieformalnymi), które, działając niezależnie od struktur państwa, promują zróżni-
cowane interesy społeczne” (Witkowska, Wierzbicki, 2005, s. 9). SO pełni rolę pośrednika między 
jednostką a społeczeństwem oraz obywatelem a państwem. Jest to możliwe dzięki obecności organi-
zacji i zrzeszeń, które dzięki swojej aktywności zaspokajają określone potrzeby ludzkie, w tym potrze-
by samorealizacji i aprobaty u innych (Witkowska, Wierzbicki, 2005). SO ma szansę powstać tylko 
w państwie, w którym podstawowe potrzeby społeczeństwa są już w pewnym stopniu zaspokojone. 
Piramida Maslowa wskazuje, że potrzeby samorealizacji i akceptacji są jednymi z najważniejszych, 
jednak potrzeb bezpieczeństwa i zapewnienia bytu również nie można pominąć, bo dopiero po ich 
zaspokojeniu można przejść na wyższe szczeble potrzeb. Polska to kraj młodej demokracji, w którym 
poziom rozwoju gospodarczego jest opóźniony względem krajów Europy Zachodniej. Wysokość do-
chodów Polaków oraz wskaźniki ubóstwa świadczą o tym, że warunek zaspokojenia podstawowych 
potrzeb społecznych nie jest jeszcze spełniony. Kolejnym czynnikiem nie sprzyjającym rozwojowi 
SO są uwarunkowania historyczne. W Polsce wykształciło się bowiem społeczeństwo autorytarne, 
w którym wszystkie dziedziny życia były opanowane przez państwo. Taka sytuacja występowała od 
1945 r., jednak ta autorytarność nie była pełna ani konsekwentna. Dzięki temu stworzyły się zalążki 
społeczeństwa obywatelskiego pod sztandarem Solidarności, która odegrała istotną rolę w budowa-
nia polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki temu państwo utraciło część wpływu na życie 
pojedynczych obywateli i społeczności lokalnych. Pod koniec lat 80. XX w. rozpoczęła się transfor-
macja systemowa, która musiała objąć nie tylko państwo, ale także społeczeństwo. Przejście od roli, 
w której obywatel był członkiem kolektywu do takiej, w której stał się jednostką systemu demokra-
tycznego, było procesem długotrwałym. Nie było bowiem zinstytucjonalizowanego, powszechnego 
systemu edukacyjnego, który pomógł by zrozumieć zachodzące przemiany oraz wskazać przywileje  
i obowiązki w bogatej ofercie demokracji. Wyniki badań realizowanych w 56 krajach, w tym dwu-
krotnie w Polsce, wykazują że tzw. indeks społeczeństwa obywatelskiego nie ulega zwiększeniu,  
a rozwój tego społeczeństwa ciągle pozostaje w fazie początkowej (Gumkowska 2008). Jego budowa 
to proces rozłożony na pokolenia. Niska jakość polskiego SO jest skutkiem braku kapitału społeczne-
go, który opiera się na zaufaniu. Kapitał ten buduje się sam w różnych obszarach codziennego życia 
W Polsce ciągle obserwuje się raczej protesty w obronie partykularnych interesów, zamiast działań 
na rzecz dobra wspólnego. Dzieje się tak w myśl zasady „droga tak, ale nie koło mojego podwórka” 
(Różycka, 2013, s. 3-4). 
M. Różycka przeprowadziła też analizę stanu polskiego kapitału społecznego, w której wystawiła 
ocenę negatywną. Wynika ona m.in. z niskiego poziomu zaufania (12% przy wskaźnikach dla państw 



46 47

skandynawskich przekraczających 70%), niskiego wskaźnika pracy na rzecz ogółu (20%), wysokiego 
udziału osób, które uważają, że w stosunkach z innymi ludźmi trzeba być ostrożnym (80%). Autorka 
uważa, że Polacy nie uczestniczą w polityce, nie interesują się sprawami publicznymi, co określa się 
jako „penuria” czyli brak SO. Dzieje się tak ponieważ w Polsce przez wiele lat pierwiastek obywatelski 
był tak bardzo tłumiony, że ostatnie ćwierć wieku okazało się zbyt krótkim czasem na jego odbudowę 
(Różycka, 2013). W świetle rozważań J. Gałkowskiego jako przyczynę tych dysfunkcji  można wska-
zać „przeniesienie kompetencji społeczeństwa obywatelskiego na państwo lub stowarzyszenia przez 
państwo nadzorowane, zredukowanie funkcji społeczeństwa obywatelskiego do sfery ekonomicznej 
oraz przeciwstawienie dobra osobistego dobru wspólnemu, prymat przyznając temu pierwszemu” 
(Gałkowski, 2010, s. 71).

Dialog obywatelski w Polsce i wybranych krajach UE – studia przypadków Polska –  
platforma dialogu „Kraków rozmawia”

W roku 2008 w Urzędzie Miasta Krakowa utworzono pierwszy w kraju referat ds. komunikacji spo-
łecznej. Lokalne władze manifestowały, że zależy im, aby w konsultacjach społecznych uczestniczy-
ła jak największa część mieszkańców. Aby rozpowszechnić informacje o konsultacjach społecznych, 
utworzono specjalny serwis internetowy (www.dialogspoleczny.krakow.pl), informujący o projek-
tach miejskich, realizowanych inwestycjach, debatach i konsultacjach w mieście. Wartym podkre-
ślenia jest fakt, że witryna internetowa została opatrzona nazwą „dialog społeczny”, mimo iż obszar 
spraw, których dotyczyła wskazuje, iż powinno się zastosować określenie „dialog obywatelski”. Na 
platformie dialogu można odnaleźć informacje w jaki sposób obywatele mogą wpływać na to co dzie-
je się w mieście (m.in. udział w spotkaniach, debatach publicznych, w badaniach społecznych, sonda-
żach i ankietach, zgłaszanie tematów do konsultacji społecznych i branie w nich udziału, spotkania 
z radnymi dzielnic, korzystanie z internetowego dziennika zapytań). Badania przeprowadzone przez 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach „Projektu społecznego 2012” wykazały, 
iż Kraków przoduje wśród polskich miast w kategorii konsultacji społecznych (Piątkowska, 2010). 
Wydawać by się mogło, że Kraków mógłby być wzorem polskiego dialogu obywatelskiego. Niestety, 
założenia partycypacji społecznej i demokracji uczestniczącej pozostały jedynie w teorii. Stało się to 
za sprawą pierwszej poważnej kwestii społeczno – gospodarczej (budowa spalarni odpadów), z którą 
musiały się zmierzyć władze lokalne i obywatele. Władze dążyły do przeforsowania budowy z uwagi na 
kończące się możliwości dotychczasowego składowiska odpadów. „Miękkie” metody konsultacji spo-
łecznych nie dały rezultatów oczekiwanych przez mieszkańców. Po licznych manifestacjach i protestach 
mieszkańców utworzono tzw. „okrągły stół śmieciowy”, gdzie mieli oni zasiadać na równych prawach  
z przedstawicielami władz, a jego postanowienia miały być wiążące w podjęciu decyzji o dalszych 
losach inwestycji. Przedstawicielstwa mieszkańców jednoznacznie wypowiedziały się przeciw bu-
dowie spalarni i z takim wnioskiem zakończono obrady. Władze równolegle z toczącymi się ob-
radami zamówiły wykonanie tzw. analizy wielokryterialnej, w której uznano, że budowa spalar-
ni jest dla miasta najlepszym rozwiązaniem. Paradoksalnie w analizie stwierdzono, iż „w trakcie 
konsultacji społecznych ich uczestnicy mieli możliwość określenia swoich priorytetów i hierar-
chii ważności kryteriów, na podstawie których dokonane zostały ostateczne obliczenia i analiza 
wielokryterialna wyboru systemu gospodarki odpadami w Krakowie” (www.spalarnia.kraków.
pl). Zapis ten ujawnił oczywistą sprzeczność, że ci sami mieszkańcy jednocześnie nie poparli in-
westycji w „śmieciowym okrągłym stole” i ich głosy zostały wzięte pod uwagę w analizie wie-
lokryterialnej, która pozytywnie zaopiniowała inwestycję. Ostatecznie, po licznych postępo-
waniach odwoławczych, również sądowych, zapadła decyzja o budowie spalarni. Argumentem, 
który przesądził o takiej decyzji było zapewnienie władz, iż spalarnia będzie „proekologiczna”  
(www.mmkrakow.pl). Realizacja inwestycji już została rozpoczęta, wbrew woli mieszkańców, którzy 
uznali, że władze ignorują ich głos. Po tym wydarzeniu platforma dialogu w Krakowie ciągle formalnie 
istnieje, ale nie cieszy się zainteresowaniem obywateli, którzy nie mają poczucia wpływu na politykę  
w mieście. 

Szwecja – panel obywatelski w gminie Gnosjö
W Szwecji o konsultacjach społecznych mówi się rzadko, głównie w kontekście Unii Europejskiej. 
Znacznie bardziej popularne jest określenie “dialog obywatelski”. Instytucją powołaną do promo-
wania dialogu, rozwijania metod, a także publikacji i szkolenia z tego zakresu jest Związek Szwedz-
kich Gmin i Województw (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL), zrzeszający wszystkie jednostki 
administracyjne kraju (www.skl.se). Członkiem SKL jest m.in. gmina Gnosjö, która zaproponowała 
swoim mieszkańcom tzw. panel obywatelski. Gmina wykorzystała wiele metod, aby poinformować 
o tym obywateli (ogłoszenia w prasie, spotkania informacyjne, wpisy na Facebook’u). Do uczestnic-
twa w panelu zgłosiło się 50 osób, lecz liczba ta ulegała systematycznemu powiększaniu i w 2010 r. 
osiągnęła 120 osób, tj. ponad 1,2% mieszkańców Gnosjö. W gminie odbyło się do tej pory kilka tur 
pytań z różnych aspektów funkcjonowania gminy (np. programy PR-owskie, wysokość podatków 
lokalnych, bezpieczeństwo na ulicach). Odpowiedzi zwrotne uzyskiwano od 70-90% uczestników. 
Badania tej gminy wykazują, że obywateli najbardziej zainteresowały pytania sformułowane przez 
polityków, w których widoczny jest wpływ panelu na podejmowane decyzje. Dzięki funkcjonowaniu 
panelu oraz świadomości mieszkańców, że mają realny wpływ na to co dzieję się w gminie, przepro-
wadzono wiele inwestycji oraz niepopularnych reform. Władze uzyskały m.in. zgodę mieszkańców 
na podniesienie stawki lokalnego podatku. Było to możliwe dzięki temu, że gmina rzetelnie informo-
wała o tym na jakie cele zostaną przeznaczone środki z podatków oraz jak wpłynie to na dalszy jej 
rozwój (Jezierska, 2010).

Szwecja – rady obywatelskie w gminie Hudiksvall
Przypadek gminy Hudiksvall jest wart odnotowania na mapie europejskiego dialogu obywatelskiego 
z uwagi na projekt utworzenia rad obywatelskich, zrealizowany w 2006 r. Na początku odbyła się seria 
konsultacji z mieszkańcami dziewięciu miast na terenie gminy. Celem było takie skonstruowanie rad, 
aby jak najlepiej odpowiadały one oczekiwaniom mieszkańców. Następnie w każdej radzie umieszczo-
no dwóch polityków (po jednym z większości rządzącej i z opozycji). Aby nie dochodziło do sytuacji,  
w której politycy faworyzowali by „swoje” miejscowości i aby pogłębić ich wiedzę na temat całej 
gminy, dostawali oni skierowanie do części gminny innej niż ta, w której mieszkali. Zadaniem 
przedstawicieli władz było wysłuchiwanie obywateli i zadawanie im pytań oraz informowanie 
jakimi kanałami można załatwić sprawy poruszane na zebraniach rad. Jako przykładową kwe-
stię, którą zajmowały się rady, warto wymienić bezpieczeństwo ruchu drogowego, czy zagospo-
darowanie portu. W ocenach omawianego rozwiązania członkowie rad wskazywali, że czynni-
kiem zachęcającym było ich zaufanie do gminy (polityków i urzędników). W początkowej fazie 
duże znaczenie miały indywidualnie wysłane listy, a ich zaangażowanie w późniejsze działania 
zależało w dużej mierze od efektów posiedzeń rad i bezpośredniego dostępu do raportów z re-
alizacji omawianych zadań, gdzie z łatwością można było skontrolować czy postulaty człon-
ków rad zostały uwzględnione. Politycy również dostrzegli pozytywne aspekty członkostwa 
w radach. Dzięki głosom obywateli debaty w sejmikach były bardziej ożywione i prowadzone  
z zaangażowaniem. Politycy dostrzegli jednak potrzebę edukacji w zakresie metod prowadzenia dia-
logu obywatelskiego i rozwoju lokalnej demokracji. Mimo, że czas ramowy projektu się skończył, 
gmina Hudiksvall zdecydowała się kontynuować współpracę z radami obywatelskimi. Obywate-
le zostali o tym poinformowani w broszurze, która została rozesłana do wszystkich gospodarstw 
domowych w gminie (Jezierska, 2010). Zarówno przedstawiciele władz lokalnych, jak i mieszkańcy 
gminy z życzliwością przyjęli tę propozycję, a wpływ rad obywatelskich na życie gminy jest coraz 
większy. Członkowie rad doskonalą swój „warsztat”, przedstawiciele strony społecznej zdobywa-
ją doświadczenie z zakresu zarządzania gminą,  zasad funkcjonowania samorządu, czy sposobów 
prowadzenia dialogu. Organizowane są szkolenia tematyczne, dofinansowywane przez gminę, dzię-
ki którym członkowie rad zdobywają kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia swoich 
funkcji. Lokalni politycy zasiadający w radach również uzyskują z tego tytułu pewne profity. Okazuje 
się bowiem, że dzięki bezpośredniemu kontaktowi z obywatelami, lepiej rozumieją lokalne potrzeby, 
dzięki czemu ich pozycja w wyborach samorządowych jest lepsza niż pozostałych kandydatów. Rady 
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obywatelskie ustaliły też, że dalszy rozwój gminy należy opierać na nowoczesnych technologiach.  
W gminie Hudiksvall powstało centrum badawczo – rozwojowe, dzięki czemu stała się ona ośrod-
kiem wysokich technologii światłowodowych, uzyskując z tego tytułu wysokie dochody. Znacząco 
podniosła się też stopa życia mieszkańców.

Niemcy – dialog obywatelski na rzecz integracji społecznej osób starszych 
Na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym istnieje w Niemczech silny związek pomiędzy inicjaty-
wami przedstawicielskimi na wszystkich szczeblach władzy, w celu zapewnienia efektywnego me-
chanizmu udziału obywateli w rozwoju polityki. Niemiecki lokalny dialog obywatelski z udziałem 
osób starszych jest prowadzony w oparciu o Memorandum na rzecz zaangażowania osób starszych  
w politykę i proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, które zostało wydane na szczeblu 
federalnym w 2008 r. w celu kreowania pozytywnego wizerunku aktywnego starzenia się. Kładzie 
ono również nacisk na promowanie większego udziału osób starszych w procesie podejmowania 
decyzji politycznych. W latach 2008-2010 ponad 150 samorządów odebrało fundusze pilotażowe 
w wysokości 10.000 euro każdy. Ich celem było zbadanie opinii i postulatów osób starszych arty-
kułowanych oddolnie w debatach prowadzonych w oparciu o lokalne fora. Dzięki tej inicjatywie 
sformułowano konkretne propozycje projektów lokalnych społeczności, które zostały uruchomio-
ne dzięki doświadczeniu osób starszych. Na poziomie krajowym przyjęto również specjalną usta-
wę regulującą kwestie partycypacji seniorów - „Seniorenmitwirkungsgesetz”, a oddzielnie powstały 
ustawy wspierające Regionalne Rady Obywateli Seniorów. Dla przykładu rada w Mecklenburgu–
Vorpommern (LSB MV) wspiera szerszy udział osób starszych w polityce we wszystkich powiatach 
(Landkreis) i miastach tego szybko starzejącego się kraju związkowego. Z inicjatywy LSB MV VI 
Parlament Seniorów przyjął w 2010 r. wniosek w zakresie „środków w celu zapobiegania ubóstwu  
w starszym wieku i zabezpieczeniu wypłaty emerytur”. Uczestnictwo osób starszych na szczeblu lokalnym 
jest organizowane przez Lokalne Rady Seniorów w liczbie około 1200. Rady działają na pierwszym etapie 
podejmowania decyzji politycznych, zanim jeszcze inicjatywy ustawodawcze trafią do związkowych par-
lamentów (Komisja Europejska, 2010). Istotny jest tu fakt, że Niemcy to kraj starzejący się, a zaangażowanie  
w dialog obywatelski osób starszych, sprawia że z sukcesem mają one wymierny wpływ na swoje 
sprawy i interesy, definiowane w polityce lokalnej i na szczeblu krajowym.

Francja – budżet partycypacyjny w mieście Grigny
Budżet partycypacyjny to wyraz wcielania w życie idei demokracji partycypacyjnej przez francuskie 
miasto Grigny. Dzięki temu mieszkańcy jako pierwsi we Francji mieli możliwość bezpośredniego 
wpływu na projekty realizowane w mieście. Od 2004 r. biorą oni udział w planowaniu części budżetu 
miasta. Propozycje do budżetu może zgłosić każdy, wszystkie są analizowane i poddane pod głoso-
wanie obywateli. W efekcie powstaje projekt budżetu partycypacyjnego, który ostatecznie zatwierdza 
rada miasta. Mer Grigny – René Balme, który sprawuje tę funkcję od 1992 r., pragnął zrealizować  
w mieście ideę partycypacji publicznej, zakładając, że demokracja uczestnicząca wnosi o wiele więcej 
i jest bardziej wartościowa niż demokracja przedstawicielska. Z początku pomysł przyjęto sceptycz-
nie, jednak w niedługim czasie wszyscy zobaczyli ciągłość tego procesu i dostrzegli wymierne korzy-
ści. Podstawowa idea opiera się na dążeniu do tego, by mieszkańcy Grigny przejmowali coraz więcej 
władzy w mieście i mieli rosnący wpływ na podejmowane decyzje. Mer Grigny dążył do tego, aby 
coraz większą część budżetu miasta planowali mieszkańcy. Dzięki uczestnictwu w konstruowaniu 
budżetu, mieszkańcy miasta mają możliwość zdobycia wielu cennych informacji – poznają pracę 
radnych, zgłębiają zasady finansowania inwestycji, zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu miasta. Po-
nadto uczą się trudnej sztuki wyboru, bowiem oczywistym jest, że z uwagi na ograniczoność środ-
ków, nie da się zrealizować wszystkich projektów. Istotny jest również pozytywny wymiar społeczny, 
bowiem wspólne prace władzy i mieszkańców nad budżetem zacieśniają więzi społeczne i osobiste, a 
także budują odpowiedzialną społeczność miasta. Radni w tym procesie wchodzą w role animatorów 
i pedagogów. Zrealizowane projekty mają z kolei wysoki stopień akceptacji i są znacznie mniej na-

rażone na złe wykonanie czy akty wandalizmu. W Grigny budżet obywatelski jest kolejnym etapem 
budowania demokracji partycypacyjnej. Wcześniej dialog obywatelski był prowadzony w ramach 
dzielnic. Wiele osób, które wcześniej działały w radach dzielnic i były oswojone z ideą demokracji 
partycypacyjnej, uzyskało mandaty radnych miejskich, co pozwoliło zachować ciągłość procesu i do-
prowadzić do sytuacji, w której składy osobowe władzy i przedstawicielstw obywatelskich przenikają 
się z perspektywy czasu. Wspomniane zacieśnianie relacji osobistych sprawia, że dialog obywatelski 
w Grigny nie jest debatą „swoich” i „obcych”, lecz spotkaniem osób, które się znają i łączy je wspólny 
cel, jakim jest rozwój miasta (www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl).

Zakończenie
Polski dialog obywatelski znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Stosowane są takie formy jak budżet 
partycypacyjny, konsultacje społeczne, czy wysłuchanie publiczne. Budżet partycypacyjny z powodze-
niem stosują takie miasta jak Łódź czy Poznań (Sidor, 2014). Należy jednak zaznaczyć, że jest to forma 
przekazania obywatelom jedynie niewielkiej części z zakresu funkcjonowania samorządu, na który 
obywatele mają wymierny wpływ. Z kolei konsultacje społeczne były z powodzeniem przeprowadzane  
w Warszawie (Zielińska – Balcerzak, 2014). Dotyczyły one m.in. modernizacji i rozbudowy oczysz-
czalni ścieków. W Katowicach w roku 2012 miało natomiast miejsce wysłuchanie publiczne. Odbyło 
się ono ad hoc w trakcie jednej z sesji Rady Miasta. Wartym podkreślenia jest, że był to skutek inicja-
tywy organizacji społecznej, a nie samorządu (Marchaj, 2014). W Polsce można zatem odnaleźć po-
zytywne przykłady różnych form dialogu obywatelskiego. Brakuje jednak kompleksowych rozwią-
zań w tym zakresie. Dominują bowiem działania doraźne, zezwalające na wpływ obywateli jedynie  
w pewnych dziedzinach funkcjonowania samorządów i w ograniczonym zakresie. Warto zauważyć, 
że wyniki opisanych form dialogu (łącznie z budżetem partycypacyjnym) nie są dla władz wiążące. 
Bywa i tak, że władze lokalne mają zwyczajnie złe intencje i nie interesuje ich realny wpływ obywateli 
na prowadzoną politykę, jak miało to miejsce w Krakowie. Dystans jaki Polska ma do pokonania, aby 
można było prowadzić rzetelny dialog obywatelski, ujawnia się w konfrontacji z państwami Europy 
Zachodniej, a jeszcze bardziej z krajami skandynawskimi. Z uwagi na uwarunkowania historyczne, 
postawy obywateli i władz (krajowych i lokalnych) kultura dialogu w Polsce jest bardzo niska. Aby 
sytuacja uległa poprawie, władze każdego szczebla muszą świadomie oddać część swoich kompeten-
cji w ręce obywateli, a ci z kolei powinni przesuwać swoje działania z orientacji na interes indywidu-
alny w kierunku dobra wspólnego. System partycypacji obywatelskiej działał by efektywniej, gdyby 
powstały formalne ramy i zasady prowadzenia dialogu. Brak takich uniwersalnych zasad skutkuje 
trudnościami w porozumiewaniu się i przekładaniu ustaleń dialogowych na praktyczne działania. 
Ponadto, aby dialog obywatelski był efektywny, konieczna jest zasada, że wyniki negocjacji i ustaleń 
z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami obywateli, organy władzy samorządowej muszą 
obligatoryjnie uwzględniać w prowadzonej polityce. W przeciwnym razie brak jest motywacji ze 
strony społecznej do udziału w dialogu. W budowie polskiego dialogu obywatelskiego można czer-
pać z wzorców innych krajów, jednak uprzednio należy zbudować polską ścieżkę dojścia do wyso-
kiej jakości społeczeństwa obywatelskiego. W tym przypadku korzystanie z gotowych wzorców jest 
utrudnione z uwagi na specyficzne uwarunkowania historyczno – kulturowe. 
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Czy w Polsce potrzebny jest dialog obywatelski ?

Wojciech Misztal

Streszczenie

Proces dzielenia się przez państwo swymi kompetencjami z władzą samorządową i orga-
nizacjami pozarządowymi prowadzi do budowania i rozwoju dialogu obywatelskiego. Wy-
zwania płynące z przemian zachodzących w strukturach społecznej i socjalnej polskiego 
społeczeństwa stają się powodem rozciągania praktyki dialogu na coraz liczniejsze obszary 
życia społecznego. W klimacie tych przemian rośnie znaczenie dialogu obywatelskiego, któ-
ry staje się istotną wartością życia publicznego w państwie demokratycznym. Ta zinstytu-
cjonalizowana postać dyskursu publicznego odzwierciedla stan relacji pomiędzy urzędami 
administracji samorządowej a organizacjami pozarządowymi, a także poziom zaangażo-
wania obywatelskiego w lokalnej sferze publicznej. Dialog obywatelski i jego innowacyjny 
charakter jest tu widziany jako istotny składnik życia demokratycznego we współczesnej 
Polsce, a także jako wskaźnik poziomu demokracji partycypacyjnej.

Słowa kluczowe: demokracja partycypacyjna, społeczeństwo obywatelskie, dialog obywa-
telski

Przesłanki do dialogu
Na początku rozważań zarysujmy stan rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i cha-
rakter polityki publicznej państwa. W pejzażu demokratycznym Polski nikogo nie dziwi obec-
ność organizacji obywatelskich – struktur pośredniczących między obywatelami a władzami 
publicznymi. Stały się one podmiotem niezbędnym we współczesnej debacie politycznej, szcze-
gólnie w Unii Europejskiej. Osiągnięty w Polsce poziom pluralizmu społeczeństwa obywatelskie-
go stwarza podstawy dla procesu demokratyzacji wszystkich istotnych sfer społecznych oraz 
kształtowania opinii publicznej. Umożliwia to poszerzenie kompetencji demokratycznych oby-
wateli i prowadzenie debaty publicznej,  przez co zwiększa zaangażowanie obywateli w trady-
cyjną reprezentację i wzmacnia jej prawomocność, a także sprzyja rozwojowi społeczeństwa 
obywatelskiego. Demokracja stwarza więc szansę na powstanie i rozwój nowej formy zaangażo-
wania obywatelskiego w sferze publicznej. Tworzą je instytucjonalne rozwiązania dające moż-
liwość prowadzenia dialogu, zarówno jako racjonalnej debaty publicznej jak i współdziałania  
z władzami publicznymi w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań w polityce publicznej.  Reflek-
sje na temat kondycji polskiej demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i dialogu obywatelskiego 
składają się na treść prowadzonych, często nader skrótowych rozważań. 
Można jednak zaobserwować zjawisko pogłębiającego się wycofania obywateli ze sfery działań oby-
watelskich opartych na dawnych wzorach społecznikowskich. Aktywność obywatelska w dużym 
stopniu ma charakter zindywidualizowany, co pozwala uznać ją bardziej za przejaw zaradności niż 
świadomej obywatelskości, a w praktyce skutkuje pojawianiem się i umacnianiem ról <<zawodowych 
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obywateli>>. Ma ona swe źródła w splocie kilku czynników. Niemożliwe do spełnienia obietnice, 
składane przez „państwo opiekuńcze” w zamian za zrzeczenie się autonomiczności społeczeństwa, 
skutkują brakiem zaufania do instytucji publicznych. Pozbawieni wsparcia ze strony państwa obywa-
tele poszukują alternatywnych form pomocy u innych aktorów społecznych. W systemie obywatel-
skim dawnego typu, była to rozbudowana sieć aktywnie działających organizacji i instytucji „drugie-
go społeczeństwa” – wyspecjalizowane organizacje pozarządowe i grupy wsparcia, którym jednostki 
i grupy powierzyłyby swe problemy. 

Rola państwa
Polska, podobnie jak inne współczesne państwa opiekuńcze, stopniowo odrzuca rolę gwaranta ładu  
socjalnego. Zasada pomocniczości w praktyce sprowadza się do wsparcia finansowego dla podmiotów wy-
ręczających państwo w jego socjalnych obowiązkach. Narodowe państwo opiekuńcze straciło też pełnię  
zdolności regulacyjnych i jako formę władzy – do pewnego stopnia – preferuje demokrację partycypa-
cyjną, której przejawami są zinstytucjonalizowane konsultacje społeczne, dialog społeczny, referenda, 
debata publiczna itd. Można zauważyć proces wycofywania się państwa i oddelegowania obowiązków 
oraz odpowiedzialności za ład socjalny, opierający się na zdolnościach obywateli do samoorganizacji 
i zaradności. Wytwarza się apolityczny typ obywatela, tworzącego społeczeństwo poobywatelskie.  
Z przyczyn ekonomicznych i narastających sprzeczności interesów, utracony został ogólny interes spo-
łeczny i wspólna podstawa uczestnictwa w sferze publicznej. Zanikła autentyczność opinii publicznej, 
gdyż wystąpiła rozbieżność między ideą demokracji a rzeczywistością. Poczucie obywatelskości sprowa-
dzone zostało do uświadomienia partnerom konieczności rezygnacji z ich sprzecznych interesów. Dzia-
łaniem obywatelskim jest więc dialog prowadzący do redukcji frustracji niezaspokojonych. Można po-
wiedzieć, że spowodowane akcesją do UE w 2004 roku wprowadzanie europejskiego modelu demokracji 
konsultacyjno-negocjacyjnej przebiegało w dobrym kierunku. Niestety, praktyka jej zastosowania była  
i pozostaje daleka od zaprojektowanego ideału.

Kondycja społeczeństwa obywatelskiego
W rozważaniach dotyczących stanu i kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce często można na-
potkać odwołania do niskiego poziomu kapitału społecznego, będącego poważnym źródłem zagrożeń 
dla jego rozwoju. To zbyt daleko idące uogólnienie jest przyczyną nieporozumień lub też wątpliwości 
wielu działaczy organizacji pozarządowych aktywnie funkcjonujących w środowisku lokalnym. Czy 
członkowie organizacji obywatelskich nie ufają sobie we wzajemnych relacjach, czy też brak zaufania do 
innych cechuje tylko życie publiczne? Warto wspomnieć, że jeden z autorów koncepcji kapitału społecz-
nego, Robert Putnam, odróżnił dwa typy kapitału: kapitał „spajający” („integracyjny”) i kapitał „łączący” 
(„pomostowy”). Ten pierwszy jest kapitałem ekskluzywnym, łączącym i wzmacniającym małe grupy  
w działaniach przeciwko innym, antagonistycznym grupom (społeczny „superklej”). Jest kapitałem 
inkluzywnym, tworzącym więzi pomiędzy różnymi grupami i ich członkami („społeczne smaro-
widło”). Z kolei kapitał „łączący” jest szczególnie potrzebny dla dobrego funkcjonowania nowocze-
snego społeczeństwa, demokracji i gospodarki rynkowej. Idealna sytuacja to ta, w której oba typy 
kapitału równoważąc się, mogą pełnić funkcje prorozwojowe.
Kapitał społeczny jest traktowany jako czynnik, który powinien ułatwiać współdziałanie, powstają-
cy jako bezpośredni efekt interakcji społecznych, dobro pozwalające na tworzenie sieci współpracy  
i kooperacji. Bardzo istotnym wskaźnikiem kapitału społecznego jest poziom zaufania, normy i war-
tości, powstające w procesie strukturacji (Putnam, Fukuyama). Wysoki poziom kapitału społecznego 
powinien świadczyć o potencjalnych możliwościach uzyskania określonych zysków ekonomicznych. 
Zasoby zaufania społecznego, którym dana grupa jest obdarzona, mogą przekładać się na wzrost pro-
duktywności innych kapitałów: fizycznego, materialnego, itp., a więc sprzyjać wzrostowi potencjału 
społeczeństwa obywatelskiego. Jak jest w praktyce? 
Wydaje się, że przewaga kapitału wiążącego powoduje, że wielu badaczy i liderów społecznych uważa 

go za niekorzystny dla rozwoju trzeciego sektora. Nikt nie zauważa, że społeczeństwo obywatelskie  
w Polsce rozwija się po prostu inaczej, a nie tylko niezgodnie z przyjętymi standardami. Być może po-
tencjał polskich organizacji pozarządowych tkwi gdzie indziej, a przyjęta perspektywa aksjologiczna  
i badawcza jest głównym źródłem frustracji i braku satysfakcji z rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego. Mamy przesłanki, by twierdzić, że poziom zaufania wśród członków wielu organizacji oby-
watelskich jest bardzo wysoki. Jednakże wynika on z ugruntowanych relacji personalnych, charakte-
rystycznych dla kapitału wiążącego. 
W opinii badaczy stan rozwoju trzeciego sektora w Polsce cechuje niski poziom kapitału społeczne-
go. Według Europejskiego Sondażu Społecznego czy kolejnych edycji Diagnozy społecznej w Polsce 
notuje się jeden z najniższych poziomów ogólnego zaufania, co lokuje ją na przedostatnim miej-
scu w Europie. W badaniach prowadzonych przez CBOS wskazywano, że stan zaufania społecznego  
w sferze publicznej systematycznie się podnosi, aczkolwiek wciąż pozostaje na niskim poziomie. Nie 
sprzyja to tworzeniu się podstaw zaangażowania w życie publiczne ani nie przyczynia się do powsta-
wania i utrwalenia postaw otwartości i gotowości współpracy. W obszarze aktywności obywatelskiej 
widać także tendencję wzrostową, która ma przejściowy charakter. Pojawiły się bowiem warunki 
wpływające na wzrost kapitału (integracja z Unią Europejską), co służyło intensyfikowaniu aktyw-
ności organizacji pozarządowych. Za kluczowy czynnik sprzyjający budowaniu społeczeństwa oby-
watelskiego można uznać systematyczny wzrost zaufania do władz lokalnych.
Chciałoby się powiedzieć, że sektor obywatelski w Polsce tworzy wielki, niewykorzystany potencjał 
rozwoju kraju. Organizacje pozarządowe dysponują dobrze wyszkoloną, doświadczoną, zmotywowa-
ną i profesjonalną kadrą społeczników „nowej generacji”. Tworzą go liderzy, menedżerowie organiza-
cji, które działają według sprawdzonych metod rozwiązywania problemów społecznych, świadczenia 
usług, aktywizowania i mobilizowania społeczności itp. Olbrzymia ilość nierozwiązanych „proble-
mów i kwestii społecznych”, z jakimi spotykamy sie w Polsce, mogłaby zostać zdecydowanie lepiej 
rozwiązana, zminimalizowana i zaspokojona za pomocą instrumentów finansowych i aktywności 
instytucji pozarządowych. W zasadzie każdy problem społeczny mógłby być rozwiązany lub wsparty 
poprzez działania i instytucje obywatelskie (Gliński, 2009). Należy podkreślić, że wyzwolenie po-
tencjału obywatelskiego polega zarówno na wykorzystaniu mobilizacji wolnościowej, liberalnej, jak  
i idei solidaryzmu1 społecznego. 
Podstawowym mankamentem życia publicznego w Polsce jest jednak brak spójnego i obowiązkowego 
systemu formalnej edukacji obywatelskiej w szkołach. Instytucją wiodącą w tej kwestii jest pozarządowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, a nie odpowiednie ministerstwo czy polski rząd. Prawdopodobnie 
jest to spowodowane bardzo umiarkowanym zainteresowaniem elit politycznych tworzeniem jakiego-
kolwiek państwowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Żadna z rządzących ekip nie 
próbowała zaktywizować i wykorzystać wielkiego potencjału obywatelskiego Polaków. Brak wystar-
czających działań ewaluacyjnych powoduje, że polskie elity rządowe nie są w zasadzie zainteresowane 
diagnozami dotyczącymi stanu, perspektyw rozwoju i reform w zakresie społeczeństwa obywatelskiego  
w Polsce. Nie istnieje żaden stały system przepływu informacji czy współpracy w tej kwestii (Fazi, 
Smith, 2006). 
Wśród liderów organizacji pozarządowych obserwuje się dosyć wysoki stopień niezadowolenia z po-
ziomu aktywności trzeciego sektora. Wprawdzie szczególna uwaga mediów skupia się na działaniach 
na rzecz edukacji obywatelskiej przede wszystkim w zakresie praw człowieka i obywatela, nie przekła-
da się to jednak na podobne zainteresowanie w sferze publicznej. Można więc mówić o niezbyt dużym –  
w porównaniu z oczekiwaniami – wpływie organizacji pozarządowych na charakter życia społecznego. 

1 Solidaryzm – kierunek społeczno-polityczny głoszący naturalną wspólnotę interesów różnych grup i warstw społecznych w państwie, nie-
zależną od ich statusu ekonomicznego lub zawodowego i związanych z nimi różnic interesów. Za jednego z głównych twórców współczesnej 
teorii solidaryzmu uważa się m.in. Emila Durkheima, dla którego podstawową kategorią tej teorii jest koncepcja świadomości zbiorowej  
i społeczeństwa. Wyrazem solidarności społecznej jest jedność myśli i działań członków społeczeństwa. Konieczność współpracy jest 
konsekwencją podziału pracy. Durkheim wyróżniał dwa rodzaje solidarności: 1) mechaniczną – reprezentowaną w szczególności przez 
prawo karne i opartą na represji; 2) organiczną – wyrażaną przez prawo rodzinne, konstytucyjne, administracyjne oraz służącą przede 
wszystkim przywróceniu stanu poprzedniego (sankcje restutywne) (zob. Roman Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, WL, Lu-
blin 1984, ss. 178-179 i186; Piotr Fabiś, Emile Durkheim jako teoretyk kultury, seria wydawnicza „Poznańskie Studia Etnologiczne”, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 176).
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Jest to niewątpliwy dowód rozpowszechnionego przekonania o nienajlepszej kondycji społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. Tymczasem organizacje nie wykorzystują, bądź nie umieją wykorzystać, 
przysługującego im prawa do obecności w przestrzeni publicznej. Na przykład organizacje pożytku 
publicznego mają prawo do informowania o swojej działalności w mediach publicznych, o czym do-
nosiła już w 2010 r. Anna Krajewska. Jak autorka pisała, że „ Na mocy nowelizacji UDPP dokonała 
się zmiana art. 23a ustawy o radiofonii i telewizji. Zobowiązuje on KRRiT do określenia – w drodze 
rozporządzenia – trybu udostępniania organizacjom pożytku publicznego (OPP) czasu antenowego  
w publicznym radiu i telewizji, z uwzględnieniem różnorodności realizowanych przez organizacje 
zadań publicznych wynikających z UDPP i ich znaczenia dla społeczności. Przepisy projektu rozpo-
rządzenia przewidują, że informacje na temat nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowa-
dzonej przez organizacje będą rozpowszechniane w programach ogólnokrajowych Telewizji Polskiej 
S.A. i Polskiego Radia S.A. przez nie mniej niż 20 minut w okresie 1 miesiąca, oraz w programach 
regionalnych Telewizji Polskiej i spółek radiofonii regionalnej – przez nie mniej niż 30 minut w ciągu 
miesiąca” (Krajewska, 2010). Zarówno w ogólnopolskich jak i regionalnych mediach publicznych nie 
daje się zauważyć stałej obecności organizacji pozarządowych. 
Organizacje pozarządowe służą budowaniu więzi między ludźmi i aktywizowaniu ich działań na 
rzecz rozwoju społeczności, w której funkcjonują. Są one ważnym instrumentem socjalizacji norm 
prawnych i kulturowych, dzięki którym buduje się zaufanie społeczne. Twierdzi się niekiedy, że or-
ganizacje pozarządowe stanowią przestrzeń reprodukcji zaufania społecznego. Innymi słowy, or-
ganizacje pozarządowe zajmują się przede wszystkim działalnością aktywizującą, tzn. włączaniem 
ludzi w nurt samodzielnej aktywności społecznej, tworzeniem więzi międzyludzkich opartych na 
zaufaniu, a także autentycznym wspieraniem różnorakich inicjatyw prorozwojowych. W kontekście 
przemian demokratycznych w Polsce przejmowanie zadań administracji publicznej przez organiza-
cje obywatelskie jest spełnieniem konstytucyjnej zasady pomocniczości.

Uczestnictwo organizacji pozarządowych w życiu publicznym
W polskim życiu publicznym organizacje trzeciego sektora pełnią istotną i wysoko ocenianą rolę 
strażnika wartości konstytuujących społeczeństwo demokratyczne, szczególnie takich jak: demokra-
cja, tolerancja, przeciwdziałanie przemocy, równość płci, walka z ubóstwem i ochrona środowiska. 
Są to wartości praktykowane przez organizacje pozarządowe w bieżącej działalności. Organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce starają się kontrolować poziom poszanowania prawa i roz-
wiązań systemowych. Jest to widoczne w sferze monitorowania administracji publicznej wszystkich 
szczebli, a także działaniach promujących zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedmio-
tem prowadzonego monitoringu jest szeroko rozumiana odpowiedzialność społeczna (Organizacje 
pozarządowe a rozwój. Wyzwania i perspektywy, 2004). 
Organizacje pozarządowe spotykają się jednak  zwykle z brakiem odpowiedniego zrozumienia ze 
strony administracji publicznej, jej pracowników, a niekiedy nawet z zarzutem nieuprawnionej par-
tycypacji w sprawowaniu władzy. Towarzyszy temu niechęć władzy różnych szczebli do udzielania 
informacji publicznych. Stawia to organizacje pozarządowe w trudnym położeniu jako partnera  
i powoduje, że zarówno wobec administracji publicznej, jak i sfery biznesu społeczeństwo obywatel-
skie słabo wypełnia swoje funkcje kontrolne. Niewielka zdolność trzeciego sektora do wypełniania 
funkcji ewaluacyjnej jest determinowana przez silną pozycję struktur władz publicznych. Chciałoby 
się spytać w tej sytuacji: jak działać? 
Do wewnętrznych problemów trzeciego sektora zalicza się także: 
•	nieumiejętność budowy nowoczesnej bazy członkowskiej, 
•	trudności z tworzeniem wspólnej reprezentacji pozarządowej, 
•	częste łamanie standardów samoregulacyjnych i etycznych sektora, 
•	stosunkowo niska kultura organizacyjna sektora, 

•	zjawisko „oligarchizacji” elit sektora, 
•	skłonność do nawiązywania relacji klientelistycznych z otoczeniem instytucjonalno-politycznym 

sektora, 
•	komercjalizacja i governmentalizacja sektora (Gliński, 2005; Gliński, 2006; Rymsza, 2007).

Widać tu wyraźnie przewagę kapitału wiążącego nad kapitałem pomostowym charakterystycznym 
dla działań w sferze publicznej. To generuje kolejne słabości polskich organizacji pozarządowych, do 
których przyczynia się niechętna postawa elit politycznych (rządowych i samorządowych), bizne-
sowych, kulturalnych, medialnych, intelektualnych, poszczególnych nieformalnych grup interesów,  
a także znacznej części społeczeństwa. Widać to bardzo wyraźnie w deficycie partnerskiej równowa-
gi w relacjach międzysektorowych oraz nierzadkich sytuacjach uzależnienia organizacji pozarządo-
wych od władz różnego szczebla. Znajduje to swe odzwierciedlenie w działalności samych organizacji, 
dla których kontakty z zewnętrznymi partnerami społecznymi nie stanowią jednej z najważniejszych 
wartości. Koncentrują się na własnych działaniach i ograniczają aktywność zewnętrzną, a nierzadko 
rezygnują ze współpracy z innymi podmiotami. 
Organizacjom pozarządowym nie sprzyja także ogólny klimat społeczny. Znaczna część Polaków nie 
rozumie i nie docenia ich funkcji w społeczeństwie. Często są one postrzegane jako organizacje niesku-
teczne, prowadzące niepewną działalność na niejasnych do końca zasadach, jako klientów społecznych 
funduszy czy konkurentów instytucji publicznych w rywalizacji o środki finansowe. Ludzie rzadko 
uświadamiają sobie, że trzeci sektor obejmuje zarówno małe, lokalne organizacje, działające wyłącznie 
w oparciu o społeczne zaangażowanie oraz zapał i entuzjazm członków, jak również potężne, rozbu-
dowane instytucje zatrudniające setki pracowników. Niewielkie zaangażowanie w sprawy publiczne  
i brak uczciwości obywatelskiej, skutkujące niskim zaufaniem do siebie, wydają się być najpoważniej-
szą przeszkodą hamującą rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Innym poważnym utrudnieniem są 
bariery mentalne, decydujące o tym, czy członkowie organizacji trzeciego sektora będą umieli włą-
czać obywateli do współudziału. Tymczasem mamy do czynienia z postawami, które można przed-
stawić na linii kontinuum: od wycofania i całkowitej bierności do „zawodowych obywateli” przeja-
wiających aktywność we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 
Oprócz wyżej wymienionych ograniczeń i blokad rozwojowych trzeciego sektora o jego słabości 
decydują także inne zjawiska: niedojrzały kształt polskiej demokracji i słabość instytucjonalnych  
i legislacyjnych warunków do kształtowania się demokracji partycypacyjnej; ogólny „antyobywatel-
ski” stan świadomości i kultury społeczeństwa polskiego. Narzuca to konieczność poprawy wizerun-
ku sektora pozarządowego, zwłaszcza poprzez zwiększenie jego transparentności i wiarygodności. 
Organizacje pozarządowe powinny dążyć do całkowitej jawności działania, staranności i precyzji, 
szczególnie w rozliczeniach finansowych. W sytuacji wątpliwości co do uczciwości w realizacji pod-
jętych zadań tracą one wiarygodność i poparcie społeczne, a tym samym możliwość pozyskiwania 
środków. Kolejnym, istotnym krokiem w umacnianiu pozycji organizacji pozarządowych w Polsce 
jest podniesienie jakości działania oraz utrzymywanie wysokich standardów wewnątrz sektora. Od 
1989 roku organizacje podlegają stałym procesom przemian (zwłaszcza dojrzewania i profesjonaliza-
cji). Jednak nie wszystkie mają wysokie kompetencje i dokładnie określony zakres zadań. 
Chociaż w Polsce nie docenia się jeszcze w pełni znaczenia organizacji pozarządowych jako organiza-
cji uzupełniających działalność instytucji państwowych, to stopniowo zachodzi korzystna przemiana, 
rokującą nadzieję na poprawę obecnej sytuacji. Istnieją przesłanki, by stwierdzić, że przy odpowied-
nim wsparciu ze strony państwa, pozytywnym nastawieniu społeczeństwa oraz dzięki wysiłkowi 
samego sektora pozarządowego, w Polsce może rozwijać się efektywna i niezależna działalność orga-
nizacji społecznych. Organizacje pozarządowe stały się trwałym elementem polskiej rzeczywistości 
społecznej. Po okresie dynamicznego rozwoju ilościowego, stanęły przed koniecznością budowania 
własnej niezależności i samodzielności – umacniania swojej pozycji w strukturze społecznej oraz 
zwiększania znaczenia prowadzonych działań. 
Niewątpliwie taką szansę stwarza możliwość prowadzenia dialogu obywatelskiego. Współcześnie  
w Polsce występują różne formy dialogu, które wymagają zbudowania szerokich platform partycypa-
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cji obywateli dających możliwość prowadzenia debat publicznych. Komunikacja władz publicznych 
z obywatelami jest możliwa poprzez dialog społeczny, dialog obywatelski czy konsultacje społecz-
ne.2 Dialog społeczny stanowi sposób komunikowania się między władzami publicznymi, związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców a dotyczy przede wszystkim obszaru zbiorowych sto-
sunków pracy (zbiorowego prawa pracy). Dialog obywatelski odnosi się głównie do organizacji po-
zarządowych i ruchów obywatelskich. Jest on następstwem zachodzących procesów decentralizacji  
i dekoncentracji państwa. Do najczęściej stosowanych form we wzajemnych kontaktach uczestników 
dialogu obywatelskiego bywa zaliczana: wymiana informacji, opiniowanie projektów aktów praw-
nych, współdziałanie ti współpraca z organami administracji publicznej przy realizacji zadań pu-
blicznych, służące zbliżeniu stanowisk administracji rządowej i partnerów społecznych, konsultacje, 
zajmowanie stanowiska (zgłaszanie uwag i zastrzeżeń)” (Zasady dialogu społecznego 2002). 

Rola dialogu obywatelskiego
Czy dialog obywatelski rzeczywiście sprzyja emancypacji obywateli od wewnętrznej logiki świa-
ta procedur administracyjnych? Niewątpliwie ma on służyć działaniu komunikacyjnemu i demo-
kratycznie kształtowanej opinii i woli obywateli wpływającej na określanie granic zarówno wobec 
działań władzy publicznej jak i biznesu (Śnieżek, 2001: 211-212). Władza i obywatele spotykają się 
w przestrzeni publicznej, jako zainteresowani we współudziale w kreowaniu reguł i mechanizmów 
życia społecznego. Istotnym elementem dialogu jest też udział obywateli w redystrybucji środków 
publicznych. Pomimo, że wskazuje się na instytucjonalne formy organizacji obywatelskich, należy 
podkreślić, iż w demokratycznym państwie każdy obywatel ma możliwość uczestniczenia w dialogu 
obywatelskim. Jednak ze względów organizacyjnych czyni to za pomocą swych przedstawicieli. Ten 
kierunek myślenia jest wzmacniany przez lansowaną koncepcję dialogu obywatelskiego w Polsce  
i Unii Europejskiej. Zakłada się tutaj silną pozycję rządu, jako gospodarza, organizatora i inicjatora 
dialogu (Schimanek, 2007). 
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła rozwiąza-
nia instytucjonalne dające możliwość prowadzenia dialogu obywatelskiego na szczeblu lokalnym. 
Ustawa zobowiązuje Rady Pożytku Publicznego wszystkich trzech poziomów samorządu lokalnego 
do współpracy na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w tym do wzajemnego informowa-
nia się o kierunkach działań (Art. 41: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
Dz. U. 2003 nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Trzeba tu zaznaczyć, że konsultowanie polityki państwa, 
rządu i samorządu terytorialnego w obszarach o szczególnym nasileniu aktywności organizacji oby-
watelskich mieści się całkowicie w merytorycznym zakresie prowadzonego dialogu obywatelskiego. 
Na podstawie wglądu w treść zadań i celów działalności instytucji lokalnego dialogu obywatelskiego 
można wnioskować, że rola organizacji pozarządowych została sprowadzona głównie do wyrażania 
opinii lub doradztwa. W tym tkwi potencjalne źródło słabości dialogu, bowiem lokalni liderzy samo-
rządowi (wójt, burmistrz) zazwyczaj postrzegają działalność członków stowarzyszeń jako potencjalne 
źródło zagrożenia i głównie zwracają uwagę na mogące się potencjalnie pojawić tendencje do kontro-
lowania działań władzy. Kontrastuje to ze stwierdzeniem, że organy administracji publicznej, respek-
tując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, winny uznawać ich prawo do 
samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicz-
nych. W takim zakresie mają one współpracować z organizacjami obywatelskimi, a także wspierać 
ich działalność oraz umożliwiać realizację zadań publicznych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie  
w odpowiednich zapisach prawnych. W przywoływanym już dokumencie programowym Rządu 
przyjętym przez Radę Ministrów 22 października 2002 Zasady Dialogu Społecznego stwierdza się, 
że organizacje pozarządowe współuczestniczą w wypracowywaniu i realizacji programów inicjowa-
nych przez władze publiczne oraz uzupełniają działania administracji publicznej tam, gdzie nie jest 
ona w stanie wypełnić samodzielnie ważnych społecznie zadań (Zasady Dialogu Społecznego, 2002). 
2 Lekcja ACTA doprowadziła do powstania wśród rządzących przekonania, że jeśli władze publiczne nie wdrożą szybko zasad konsul-
tacji dostosowanych do zmian zachodzących w społeczeństwie i nie będą konsultacji prowadzić, napotykać będą coraz częściej na opór 
i otwarty konflikt, w którym nie ma już miejsca na argumenty, a pojawia się demagogia oraz argumenty siły. Dotychczasowy model 
konsultacji okazał się niewystarczający w obliczu globalnych zmian sposobu rządzenia, którego istotą jest nie tyle hierarchia, ile sieć.

Najogólniej ujmując, przedmiotem dialogu obywatelskiego są wszelkie kwestie związane z miejscem 
i sytuacją grup obywateli w państwie i społeczeństwie.

Zakończenie
W codziennej praktyce dialog obywatelski w Polsce, jego jakość i zakres występowania podlega uwa-
runkowaniom charakterystycznych dla poziomu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. 
Rozwój dialogu obywatelskiego zależy wprost od stanu aktywności obywatelskiej. Ta z kolei jest uwa-
runkowana przekonaniem poczucia wpływu na losy kraju i zbiorowości lokalnej, w której żyją i działają, 
lub potencjalnie mogliby działać obywatele. Tymczasem niespełna jedna piąta Polaków jest uważa, że 
ma jakiś wpływ na sprawy kraju (19%), natomiast zdecydowana większość (79%) uważa, że nie ma żad-
nej możliwości wpływania na bieg spraw publicznych. Poczucie obywatelskiego sprawstwa jest wyższe 
na poziomie lokalnym (miasta lub gminy) – deklaruje je ponad dwie piąte badanych (42%). Obywatele  
w Polsce są przekonani, że na rozwój ich miejscowości wpływa samorząd gminny i powiatowy, na-
stępnie Unia Europejska, zaś dalszej kolejności samorząd wojewódzki oraz rząd. W większości opi-
nii to Unia Europejska (52%), a nie rząd w Warszawie (34%) decyduje o losach mieszkańców Polski 
(CBOS, 2013).
Obywatele RP nie są entuzjastycznie nastawieni do działalności społecznej na rzecz lokalnych wspól-
not. Przekłada się to na poziom aktywności obywatelskiej. Najczęściej występującą formą aktyw-
ności obywatelskiej jest deklarowany współudział w organizacji jakieś imprezy na rzecz wspólnot 
lokalnych. Jeszcze mniej obywateli bezpośrednio kontaktowało się z radnymi lub lokalnymi polity-
kami (5%), bądź działało w organizacji kościelnej np. w parafii lub pracowało dla jakiejś organizacji 
pozarządowej. Problemy będące przedmiotem dialogu a przez to wymagające kontaktów w urzęd-
nikami skłoniły do działania 8% obywateli, natomiast w samych konsultacjach społecznych brało 
aktywny udział 4%. Kontakty z mediami podejmowane przez respondentów w sprawach lokalnych 
cechują występują sporadycznie (2%) (CBOS, 2013). Na obszarach wiejskich ograniczone zasoby ko-
munikacji społecznej na poziomie gminy nie sprzyjają rozwojowi debaty lokalnej. Niewielkie zasoby 
komunikacyjne powodują, że model pluralistycznej komunikacji lokalnej w ogóle nie jest możliwy 
do zrealizowania. Istniejące zasoby, którymi gminy (wiejskie i miejskie) dysponują, są przez władze 
słabo wykorzystane do włączania obywateli w procesy decyzyjne, choćby przez ten najniższy szcze-
bel partycypacji (Olech, 2012). 
Obraz aktywności obywatelskiej charakteryzuje niska zdolność władzy publicznej do wykorzystania 
potencjału tkwiącego w dialogu obywatelskim, co nie oznacza, że należy go postrzegać tylko przez 
pryzmat zaangażowania ogółu obywateli. Nieco inaczej rysuje się postać dialogu w wymiarze dzia-
łalności organizacji pozarządowych. Pomimo, że 60% urzędów gminnych nie prowadzi bazy ani re-
jestru organizacji pozarządowych działających na ich terenie a zatem nie ma dostatecznej wiedzy na 
temat zasobów trzeciego sektora działających na terenie samorządu, to władze lokalne coraz częściej 
postrzegają sektor pozarządowy jako głównego, a nawet jedynego partnera dialogu. Można to jed-
nak poczytywać za przyczynę poważnych ograniczeń i utrudnień we współpracy z trzecim sektorem 
(Olech, 2012). 
Zarówno władza publiczna i obywatele odkrywają i akceptują jako wartość rozwój relacji między-
sektorowych opartych na dialogu, w który należy inwestować. Jego trwałość i efektywność w du-
żej mierze zależy od kapitału społecznego, którego zasadniczym elementem jest wielowymiarowa 
współpraca oparta na zaufaniu do partnerów instytucjonalnych. Wzajemne kontakty i skupianie się 
na dystrybucji środków finansowych można uznawać za dobry początek dalszej współpracy i roz-
woju nowoczesnego kształtu polityki publicznej realizowanej wspólnie z obywatelami na wszystkich 
poziomach zarządzania. W sferze publicznej coraz bardziej są widoczne pozytywne przykłady uspo-
łecznienia procesów decyzyjnych. To pozwala uznać je za postępujący proces wzmacniający stosowa-
nie coraz lepiej funkcjonujących demokratycznych mechanizmów życia publicznego w Polsce. Dialog 
obywatelski stwarza możliwość kreowania innowacyjnych rozwiązań. Można zatem przypuszczać, 
że modyfikacja wielu rozwiązań problemów społecznych będąca skutkiem efektywnego wykorzysta-
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nia dialogu obywatelskiego przyczyniła się do zrozumienia, a co za tym idzie, przekonania o słuszno-
ści jego zastosowania w życiu publicznym opartym na zasadach demokracji partycypacyjnej.
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Dialog obywatelski w ewaluacji 

Iwona Sobieraj 

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza wybranych modeli ewaluacji pod kątem występujących w nich 
form dialogu obywatelskiego. W artykule zaprezentowane zostały różne metody identyfika-
cji środowisk interesariuszy i użytkowników ewaluacji, komunikacji z nimi oraz zakresy ich 
partycypacji w działaniach ewaluacyjnych. Idee zmierzające do wzmacniania dialogu spo-
łecznego w ewaluacji oraz rozwoju demokracji deliberatywnej spotykają się z wieloma trudno-
ściami w ich praktycznej realizacji. Problemy związane z włączeniem interesariuszy w działa-
nia ewaluacyjne stanowią ważny praktyczny aspekt ewaluacji oraz użyteczności jej wyników,  
a propozycje ich rozwiązywania mogą znaleźć zastosowanie w różnych obszarach społecz-
nych m.in.: edukacji, pomocy społecznej, samorządzie, organizacjach pożytku publicznego. 
Artykuł bazuje na przeglądzie literatury z obszaru socjologii, teorii ewaluacji i praktyki 
badań ewaluacyjnych. Kategoria artykułu: przegląd literatury.

Słowa kluczowe: ewaluacja, interesariusze ewaluacji, użytkownicy ewaluacji, partycypa-
cja społeczna, dialog obywatelski. 

Wstęp
Badania ewaluacyjne rozpowszechniają się w Polsce w wielu obszarach społecznych. Zapoczątko-
wane w obszarze edukacji, szczególnie szybko zostały wdrożone w projektach unijnych, a także  
w działaniach administracji i samorządu. Stopniowo znaczenie badań ewaluacyjnych doceniać za-
czynają także organizacje pozarządowe, dla których mogą one być źródłem systematycznego dia-
gnozowania potrzeb społecznych oraz legitymizacji i promocji ich działań w środowisku lokalnym 
i opinii publicznej. Takie formy ewaluacji jak ewaluacja demokratyczna, proaktywna, interakcyjna, 
rozwojowa czy wdrożeniowa to modele, w których proces ewaluacyjny jest ściśle powiązany z dialo-
giem obywatelskim. Cechą wspólną tych modeli jest nacisk położony na etap identyfikacji środowisk 
potencjalnych interesariuszy oraz użytkowników, włączanie ich i zaangażowanie w proces ewaluacji. 
Jednym z rezultatów  ewaluacji jest wówczas upodmiotowienie tych środowisk (Korporowicz, 1999) 
oraz wzmacnianie ich  współodpowiedzialności za ewaluowany program/działania, efekty jego reali-
zacji oraz dalszy rozwój. 
Idee te spotykają się jednak z wieloma problemami w  praktycznej realizacji. Przede wszystkim ze 
względu na niski poziom rozpowszechnienia wiedzy na temat ewaluacji oraz umiejętności jej za-
projektowania i realizacji. Na przykład badanie przeprowadzone wśród 182 gmin i 22 powiatów  
w województwie małopolskim w 2008 roku  ukazało, że pracownicy jednostek samorządu terytorial-
nego nisko oceniali swoją wiedzę na temat ewaluacji (średnio 2,74 punktu w pięciostopniowej skali), 
a także umiejętności samodzielnego przeprowadzenia ewaluacji (średnio 2,5 punktu). Jeszcze gorzej 
wypadła ocena przez pracowników przydatności raportów ewaluacyjnych – wynosiła średnio 1,9 
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punktu.1 Ponadto wiele z przeprowadzanych ewaluacji ma charakter biurokratyczny, który prowadzi 
do uprzedmiotowienia potencjalnych użytkowników i interesariuszy lub charakter fasadowy, jako 
formalna i czysto fikcyjna procedura. Doskonale oddaje to przykład wypowiedzi jednej z respon-
dentek badań prowadzonych na gruncie ewaluacji w edukacji „Zaczynamy być specjalistami od tego, 
jak robić, aby nie robić. Ewaluacja wewnętrzna przypomina teatr marionetek. Nawet EWD można 
oszukać, tym bardziej w ewaluacji robionej w szkole można tworzyć fikcję.”2  Często dzieje się też 
tak, że interesariusze ewaluacji nie są w porę identyfikowani, a zapraszani do udziału w ewaluacjach 
potencjalni użytkownicy stanowią grono przypadkowych osób. Brak świadomości znaczenia dialogu 
społecznego sprawia, że realizatorzy i organizatorzy takich spotkań często nie potrafią pozyskiwać 
lub wykorzystywać otrzymanych informacji. Z tego względu przeprowadzone badanie ewaluacyjne, 
stworzony raport i zaproponowane rekomendacje, nie znajdują uznania odbiorców lub nie widzą 
oni możliwości zastosowania ich w praktyce. Poza tym badania metaewaluacyjne, które mogłyby 
pełnić rolę kontroli i doskonalenia jakości ewaluacji, są stosowane często w  opaczny sposób jako 

„podsumowanie wielu raportów ewaluacyjnych”, nie dając zupełnie informacji na temat metodolo-
gii i jakości zastosowanych procedur ewaluacyjnych. Przykładem takiego badania może być Raport: 
Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2014” autorstwa P. Gogola, J. Kotrasińskiego i A. Wereniuk.3

Stałe doskonalenie mechanizmów ewaluacji, a także identyfikacja i niwelowanie barier w komunikacji  
z potencjalnymi interesariuszami i użytkownikami ewaluacji oraz przyczyn nie wykorzystywania 
badań i rekomendacji, stanowią kluczowe czynniki jej przyszłego rozwoju i użyteczności społecznej. 

Aktorzy społeczni w ewaluacji – z kim rozmawiać? 
Relacje społeczne w procesie ewaluacji najczęściej są relacjami wielostronnymi, w których zaangażo-
wanych może być wielu aktorów społecznych, pełniących różne role. Spośród najważniejszych akto-
rów ewaluacji warto wyróżnić:
•	ewaluatorów – a więc tych, którzy realizują badanie ewaluacyjne,
•	ewaluowanych – tych, których działania, program, organizacja podlegają ewaluacji,
•	uczestników -  tych, którzy biorą/brali udział w ewaluowanym działaniu/projekcie (w projektach 

unijnych lub pracy socjalnej: beneficjenci)  
•	zlecających – tych, którzy podjęli decyzję o  realizacji ewaluacji,
•	odbiorców – tych, do których skierowany jest  raport z ewaluacji (Sobieraj, 2014). 

Analizując różne modele procesu ewaluacji można zauważyć, że coraz częściej do udziału w nim włą-
czani są także przedstawiciele różnorodnych grup społecznych i środowiska lokalnego. W literaturze 
angielskojęzycznej grupy te określane są najczęściej jako „stakeholders”, co tłumaczone jest jako inte-
resariusze, udziałowcy. John M.Bryson i Michael Q.Patton definiują interesariuszy (stakeholders) jako 

„osoby, grupy lub organizacje, które mogą wpływać lub wpływają na proces ewaluacji i jego rezultaty” 
(Bryson i Patton, 2010, s. 31).  Wyróżniają oni ponadto kluczowych interesariuszy (key stakeholders), 
których rola jest decydująca w procesie negocjowania i określania wartości przedmiotu ewaluacji. A tak-
że docelowych użytkowników (primary intended users) jako tych, spośród kluczowych interesariuszy, 
którzy w największym stopniu współpracując z ewaluatorem w projektowaniu procesu ewaluacji, wybo-
rze odpowiednich jej kryteriów i wskaźników oraz interpretacji uzyskanych wyników, przyczyniają się 
do tego, że jej wyniki są użyteczne, adekwatne i wiarygodne dla potencjalnych użytkowników (Bryson  

1 M. Grzywa. Raport z badań pt. Ewaluacja w małopolskich jednostkach samorządu terytorialnego – perspektywy i kierunki rozwoju. 
Kraków 2008.  http://www.mistia.org.pl/pliki/1225356311_Raport_ABC_ewaluacji.doc
2 D. Elsner, K. Bednarek, Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych. Doniesienie z badań,  http://www.npseo.
pl/data/various/files/III_1%20Dr%20D_Elsner_K_Bednarek_nowe.pdf
3 P. Gogola, J. Kotrasińskiego i A. Wereniuk,  Raport: Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka, 2007-2014”http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Metaewaluacja_wynikow_badan_ewal_
POIG_2007_2013_4022013.pdf

i Patton, 2010). 
W ramach ewaluacji publicznej, jak wskazuje Ernest R.House, właściwą grupą odniesienia są wszyscy ci, 
których dotyczy dany program czy polityka. Wyróżnia on dwa podejścia do problemu reprezentowa-
nia interesów różnych grup odniesienia w ewaluacji: utylitarne i pluralistyczno-intuicyjne. W ramach 
pierwszego ewaluatorzy posługują się oceną użyteczności społecznej ewaluowanych działań. Podsta-
wową grupę odniesienia stanowią menedżerowie jako ci, którzy podejmują decyzje dla dobra publiczne-
go (nurt menedżerski) lub konsumenci i producenci (nurt konsumencki), których interesy reprezentuje 
ewaluator. W drugim podejściu, pluralistyczno-intuicyjnym, ewaluatorzy kierują się wieloma zasada-
mi bez ustalania priorytetów. Reprezentują je głównie ewaluatorzy, zorientowani są na wykorzystanie  
w ewaluacji profesjonalnej wiedzy ekspertów, zakładając, że taka grupa będzie wskazywać najtraf-
niejsze decyzje zabezpieczające interes publiczny (nurt ekspercki). Ale też drugą grupę (nurt partycy-
pacyjny) stanowią ewaluatorzy, którzy sięgają po grupę uczestników ewaluowanego programu, jako 
grupę odniesienia, dążąc do zapewnienia pluralistycznej reprezentacji interesów w ewaluacji (House 
1997). W każdym z tych podejść stosowane są odmienne modele ewaluacji, których przykłady przed-
stawione zostały na rys. 1.
Rys.1. Podejścia do reprezentowania interesów interesariuszy i użytkowników ewaluacji, a stosowa-
ne modele ewaluacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (House 1997).

Ernest R. House sugeruje kierowanie się w ewaluacji zasadą równości wyboru i równych szans oraz 
dbanie o to by zapewniona była także reprezentacja interesów grup marginalizowanych. Grupy te nie 
zawsze potrafią same  zdefiniować swoje interesy, jednak ewaluator nie może narzucać im własnej 
wizji ich potrzeb i wartości (House, 1997).
Włączenie do badań ewaluacyjnych perspektywy „konsumenta” spowodowało, że ewaluacja stała się 
działalnością polityczną i menedżerską, w której brane są pod uwagę takie kwestie jak: polityka de-
cyzyjna, źródła planowania i kontynuacji programów społecznych w celu poprawy warunków życia 
społeczeństwa. Badania ewaluacyjne stały się zarazem elementem polityki społecznej i administracji 
publicznej (Ornacka, 2003).

Wartości w ewaluacji – o czym rozmawiać?
Ewaluacja, jako badanie wartości projektów i programów społecznych nie jest możliwa bez refleksji  
i dyskusji o wartościach (Korporowicz, 1999). Jakie wartości powinny być podstawą w ewaluacji? 
Część ewaluatorów (m.in. E. House) stoi  na stanowisku, że ewaluacja powinna opierać się na pre-
skryptywnej teorii wartości i dążyć do ich realizacji w oparciu o zasady teorii sprawiedliwości spo-
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łecznej Johna Rawls’a, większość jest jednak zwolennikami teorii deskryptywnej i woli kierować się 
zróżnicowanymi wartościami wskazanymi przez interesariuszy i użytkowników ewaluacji, bez ich 
prioryzacji zakładając, że w społeczeństwie demokratycznym, w którym istnieje pluralizm niesto-
sowne jest narzucanie komukolwiek wartości innych (Ornacka, 2003, Guba i Lincoln, 1989). 
Dyskusja o wartościach w procesie ewaluacji powoduje upodmiotowienie włączonych w nią grup, 
których przedstawiciele mogą sami określić jakie aspekty ewaluowanego projektu mają dla nich naj-
większe znaczenie i jakie działania uważają za najbardziej wartościowe. Ewaluator stwarzając wspól-
ną płaszczyznę do dyskusji przedstawicielom różnych środowisk interesariuszy i użytkowników 
ewaluacji pozwala na skrystalizowanie się ich poglądów i zarazem konfrontację z innymi grupami. 
Ujawnienie rozbieżności nie musi prowadzić do konfliktu, jednak osiągnięcie konsensusu może nie 
być możliwe i konieczny stanie się kompromis w postaci wspólnego, choć niepełnego zbioru wartości 
pożądanych w ewaluacji.  Nie zawsze w dyskusji dąży się do osiągnięcia konsensusu czy nawet kom-
promisu. Możliwość spotkania się różnorodnych środowisk i swobodnej dyskusji o ewaluowanym 
programie powoduje uspołecznienie procesu ewaluacji, nawet wówczas, gdy prowadzi tylko do wyar-
tykułowania różnych poglądów (Korporowicz, 2011).
Wyraz temu, jakie zasady powinny towarzyszyć organizacji procesu ewaluacji dają Standardy Ewaluacji 
opracowane przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w 2008 roku. Wskazuje się w niech, że ewaluator  
i zlecający powinni wspólnie dbać o wysoką jakość ewaluacji między innymi poprzez: 
•	posiadanie odpowiednich kompetencji, potencjału i doświadczenia,
•	zapewnienie niezależnego i bezstronnego przebiegu procesu ewaluacji,
•	zachowanie neutralności światopoglądowej przez ewaluatora,
•	dbanie o partycypacyjność i jakość współpracy w procesie ewaluacji,
•	zachowanie równości wszystkich podmiotów oraz tolerancji dla różnic kulturowych, politycznych, 

rasowych, etnicznych itp.,
•	zlecanie tylko takich ewaluacji, które są istotne dla zarządzania danym przedsięwzięciem  

i charakteryzują się wysokimi walorami poznawczymi oraz praktycznymi, 
•	w przypadku ewaluacji realizowanych ze środków publicznych – podejmowanie decyzji finanso-

wych z uwzględnieniem dobra publicznego oraz zasad właściwego gospodarowania środkami pu-
blicznymi,

•	konsultowanie wniosków i rekomendacji w gronie interesariuszy (Standardy Ewaluacji, 2008).  
W raportach ewaluacyjnych niektórzy ewaluatorzy  poprzestają na prezentowaniu różnych (często 
rozbieżnych) poglądów grup interesariuszy i użytkowników ewaluacji. Inni przyjmują jako punkt 
widzenia interesy jednej wybranej grupy uczestniczących w ewaluacji: zlecającego, odbiorców lub 
ewaluowanych. Niezależnie od przyjętego modelu dyskusji, rozpoczęcie dialogu w procesie ewaluacji 
z jego społecznymi aktorami ma walor również taki, że demokratyzuje i uprawomocnia decyzje pod-
jęte na podstawie wyników ewaluacji (House, 1997).

Etapy ewaluacji – kiedy  rozmawiać?
Badania ewaluacyjne przebiegają według pewnych przyjętych schematów i niezależnie od ich zróżni-
cowania w obrębie modeli teoretycznych, wymienia się kilka podstawowych etapów badania, które  
w różnej formie i zakresie powinny się w każdym procesie pojawić. Można je określić jako:
•	Etap identyfikacji celu, wartości, interesariuszy i użytkowników ewaluacji.
•	Etap konceptualizacji i planowania badań ewaluacyjnych.
•	Etap realizacji badań ewaluacyjnych.
•	Etap analizy i wniosków.

•	Etap raportu końcowego i rekomendacji.  
W każdym z tych etapów zmienia się także sposób komunikacji i rola jaką pełnią interesariusze  
i użytkownicy ewaluacji. W całym procesie ewaluacji, ze względu na jego praktyczny charakter, naj-
większy nacisk kładzie się na osiągnięcie celu badań i dostarczenie wyników w odpowiednim czasie 
i formie oraz na kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy ewaluatorem, a realizatorami i uczest-
nikami ewaluowanych działań.   
I. Etap identyfikacji obejmuje:
•	Określenie celu ewaluacji. Refleksję nad tym jakie wartości wiązane są z ewaluowanym działaniem. 

(Jakie znaczenie ma planowana ewaluacja (a zarazem podlegający przedmiot) dla różnych grup  
w środowisku społecznym?)

•	Uzasadnienie dokonanego wyboru. (Dlaczego ten obszar, to działanie wymaga refleksji i zbada-
nia?)

•	Określenie możliwości zastosowania/wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych. (W jaki spo-
sób, do czego i kiedy można zastosować/wykorzystać wiedzę uzyskaną w badaniach ewaluacyj-
nych?) 

•	Wskazanie na odbiorców/użytkowników ewaluacji. (Kto, w jakim stopniu i w jakim zakresie bę-
dzie zainteresowany wynikami ewaluacji?)(Sobieraj, 2014). 

•	Planując pierwsze spotkanie z potencjalnymi użytkownikami i odbiorcami ewaluacji należy 
uwzględnić, że: 

•	jedna ewaluacja może mieć więcej niż jednego użytkownika,
•	różni odbiorcy mogą mieć różne potrzeby ewaluacyjne, 
•	specyficznych odbiorców i ich potrzeby należy jednoznacznie zidentyfikować na wczesnym etapie 

planowania ewaluacji (Nevo, 1997).
Różnice potrzeb mogą dotyczyć między innymi rodzaju informacji, które należy zgromadzić, sposobów 
analizy uzyskanych danych i formy przedstawienia rezultatów. Nie zawsze ewaluator jest w stanie zaspo-
koić wszystkie potrzeby informacyjne odbiorców ewaluacji (np. ze względu na krótki czas, ograniczo-
ne możliwości organizacyjne lub wysokie koszty badań). Najczęściej musi podjąć decyzję, które grupy  
i jakie informacje będą kluczowe w procesie badawczym. W sytuacji gdy nie jest możliwe zaspokoje-
nie wszystkich potrzeb informacyjnych pomocne może być określenie priorytetów w odniesieniu do 
odbiorców ewaluacji (Mizerek, 2012). Priorytety te mogą  odnosić się m.in. do znaczenia jakie zebra-
ne dane mają dla odbiorców, do prawdopodobieństwa z jakim zostaną one wykorzystane w praktyce.
Na II etap – konceptualizacji i planowania składają się takie elementy jak:  
•	Dookreślenie przedmiotu ewaluacji. 
•	Zaprojektowanie pytań badawczych. 
•	Wybór kryteriów ewaluacyjnych. 
•	Określenie źródeł informacji.
•	Określenie badanych zbiorowości oraz metod doboru próby.
•	Wybór metod i technik badań.
•	Zaprojektowanie narzędzi badawczych. 
•	Harmonogram ewaluacji.

Na tym etapie rola użytkowników ewaluacji polega przede wszystkim na współpracy w precyzowaniu 
pytań badawczych, określaniu źródeł danych oraz badanych zbiorowości. Kryteria ewaluacji zwykle 
również wymagają doprecyzowania: Adekwatność – dla czyich potrzeb, do czego? Użyteczność – dla 
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kogo, do czego? Skuteczność – jaka? kogo? Efektywność – czego? W porównaniu z czym? Trwałość 
– czego? W odniesieniu do kogo? „Brak jasno sformułowanycth i uzgodnionych kryteriów powoduje, 
że w trakcie ewaluacji odwołujemy się do subiektywnych, mniej lub bardziej uświadamianych war-
tości, które wcale nie muszą być podzielane przez innych. Prowadzona w taki sposób ewaluacja traci  
z punktu widzenia swój przedmiot i - w rezultacie przestaje być użyteczna. Jednocześnie dochodzi 
do wypatrzenia roli ewaluatora. Zaczyna on pełnić źle pojętą rolę „sędziego”. Przestaje być medium 
w procesie społecznego komunikowania się, przyjmując rolę inspektora, nadzorcy czy kontrolera – 
kogoś, kto „wie lepiej” jak być powinno. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na dyskusję w zespole 
i uzgodnić kryteria, do których będą odnoszone wyniki ewaluacji” (Mizerek, 2012).   
III Etap - realizacja badań
W zależności od typu prowadzonych badań (ilościowe, jakościowe), ich zakresu oraz czasu realiza-
cji, rola interesariuszy i docelowych użytkowników, na tym etapie ewaluacji, może dotyczyć takich 
kwestii jak: pomoc w zapewnieniu dostępności do badanych zbiorowości, nawiązanie kontaktu i za-
chęcenie do współpracy środowiska lokalnego, budowanie zaufania i potwierdzanie wiarygodno-
ści ewaluatorów. Na etapie analizy docelowi użytkownicy mogą być pomocni także w zrozumieniu  
i pogłębieniu interpretacji danych jakościowych. 
Dostępność do badanych, znajomość „terenu” i problematyki badań są czynnikami ułatwiającymi 
organizację badań, zarazem jednak pojawia się zagrożenia takie jak stronniczość i poczucie, że we 
własnym środowisku wie się wszystko, co może ograniczać inwencję badacza i spychać go na utrwa-
lone już zasady postępowania, które nie zawsze są efektywne w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania 
badawcze. 
W czasie realizacji badań empirycznych, współpracując z interesariuszami i użytkownikami ewalu-
acji, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie etyczne. Do podstawowych obowiązków badacza 
(oraz jego współpracowników) względem badanych należy między innymi: 
•	Uzyskiwanie świadomej zgody badanych na udział w badaniach.
•	Zachowanie anonimowości/poufności oraz ochrona danych osobowych.
•	Zabezpieczenie badanego przed negatywnymi konsekwencjami udziału w badaniach.
•	Zachowanie prawa do prywatności - badania nie powinny wkraczać w sferę prywatną, intymną 

badanego, a w czasie badań badacz ma obowiązek poinformować badanego, że ma prawo do nie 
udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania i wycofania się z udziału w badaniach (Sołoma, 1999).

Wśród wymogów etycznych, które podkreślane są w badaniach jakościowych, wymienia się: 
•	szacunek i odpowiedzialność wobec badanych,
•	autentyczność, szczerość i uczciwość badacza,
•	ochronę danych osobowych i własności intelektualnej,
•	pokorę,
•	aporyczność – występowanie wątpliwości, dylematów, poczucia bezradności lub paradoksalności  

w badaniach (Kubinowski, 2011).

Tab.1. Rola dialogu z interesariuszami i użytkownikami ewaluacji w kolejnych etapach ewaluacji.

Etap ewaluacji
Rola dialogu z interesariuszami
i docelowymi użytkownikami ewaluacji

Identyfikacja

Wyartykułowanie interesów, współokreślanie 
wartości w ewaluacji, kryteriów, standardów, 
upodmiotowienie grup interesariuszy i użytkow-
ników.

Konceptualizacja  
i planowanie

Wzmocnienie partycypacji i zaangażowania, 
udział w formułowaniu pytań badawczych, okre-
ślaniu źródeł informacji i terminu jej przekazania.

Realizacja
Wzbudzenie autorefleksji, wsparcie w docieraniu 
do respondentów, rozwijanie interakcji i współ-
działania w środowisku.

Raport i rekomendacje
Budowanie akceptacji i poczucia legitymizacji 
ewaluacji, współodpowiedzialność za ewaluowa-
ny program, wspieranie wdrożenia rekomendacji.

 Źródło: opracowanie własne.

Wyniki ewaluacji i referencje – po co rozmawiać?
Rezultaty ewaluacji (w postaci raportu) mogą być rozpatrywane w kontekście ich rozpowszechnienia, 
wykorzystania i oddziaływania. Rozpowszechnienie odnosi się do stopnia poinformowania odbiorców  
i interesariuszy o wynikach ewaluacji. Wykorzystanie wyników ewaluacji polega na ich zaakcepto-
waniu i przyswojeniu jako element wiedzy użyteczny w dalszych decyzjach i działaniach. Natomiast 
o oddziaływaniu wyników ewaluacji możemy mówić, gdy spowodowały one podjęcie konkretnych 
decyzji bądź działań związanych z ewaluowanym programem (Ornacka, 2003).
Znaczenie dialogu obywatelskiego w kontekście wyników i rekomendacji ewaluacji odnosi się do 
przedstawionych powyżej kwestii: rozpowszechnienia, wykorzystania i oddziaływania raportu, ale 
wymaga przede wszystkim powstania odpowiedniej kultury ewaluacyjnej w organizacji/instytucji 
prowadzącej i zlecającej ewaluację. Udział interesariuszy i użytkowników ewaluacji w formułowaniu 
i negocjowaniu kształtu raportu oraz proponowanych rekomendacji jest obecnie postulowany w wie-
lu modelach ewaluacyjnych. Udany kontakt i współpraca z interesariuszami i użytkownikami ewa-
luacji wzmacnia zaufanie społeczne i dzięki  temu jest jednym z warunków wyjściowych do rozwoju 
kapitału społecznego, co jest szczególnie istotnym elementem w społeczeństwie polskim, gdzie idea 
ewaluacji nie jest jeszcze właściwie ugruntowana ani w praktykach instytucjonalnych ani w świado-
mości społecznej. Polski rynek ewaluacyjny cechuje się:
•	Rozwijającą się strukturą podaży i popytu badań ewaluacyjnych i stosunkowo krótko działającymi  

w tym obszarze firmami.
•	Relatywnie nowymi instytucjami ewaluacyjnymi powołanymi do oceny interwencji publicznych.
•	Deficytami zasobów bazowych (ludzkich, finansowych, informacyjnych, zaplecza strukturalnego, 

kapitału intelektualnego i kulturowego).
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•	Niskim kapitałem ewaluacyjnym (Haber i Szałaj, 2008).
Podstawowym rezultatem ewaluacji jest informacja, jednak trudno nie dostrzegać także innych spo-
łecznych funkcji jakie niosą ze sobą badania ewaluacjne, jak: komunikacja, integracja, współdzia-
łanie, aktywizacja i zaangażowanie, które pojawiają się wtedy gdy proces ewaluacji ma charakter 
uspołeczniony (Sobieraj, 2012).

Zakończenie 
Włączenie środowiska społecznego w partnerski dialog w całym procesie ewaluacji jest jedną z podsta-
wowych wartości kultury ewaluacyjnej. Zapewnia on ewaluacji zachowanie tożsamości i odrębności 
względem takich działań jak kontrola, wizytacja, akredytacja, audyt i monitoring, z którymi ewaluacja 
jest dość powszechnie mylona (Jaskuła, 2011). Jest też czynnikiem, który właściwie wdrożony może 
zapewnić badaniom ewaluacyjnym adekwatność, efektywność, skuteczność i trwałość, a więc te cechy, 
których oczekuje się od dobrego projektu. Właściwie przeprowadzona ewaluacja prowadzi do wzmoc-
nienia komunikacji wewnętrznej i współpracy w organizacji oraz poprawy jej relacji z otoczeniem. Roz-
wój kultury ewaluacyjnej wymaga jednak stałego doskonalenia wiedzy i wzmacniania świadomości  
o tym czym jest ewaluacja i komu powinna służyć, a także promowania dobrych praktyk ewaluacyj-
nych.
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Polityczna pozycja rady i radnych  w kontekście aktywności  
i partycypacji mieszkańców gminy procesach samorządowych

Janina Kowalik 

Streszczenie

Zmiana pozycji ustrojowej władzy wykonawczej w gminie spowodowała gwałtowny spa-
dek znaczenia organu kolegialnego w funkcjonowaniu władzy samorządowej, a w konse-
kwencji również spadek znaczenia poszczególnych radnych w świadomości mieszkańców. 
Wskaźnikiem tych zjawisk są spadające z wyborów na wybory statystyki kandydatów na 
radnych. Obserwuje się również nikłe zaangażowanie radnych w animowanie społecznej 
aktywności mieszkańców, partycypację w rozwiązywaniu ich problemów i - jako reakcje - 
niską skłonność mieszkańców do angażowania poszczególnych radnych w rozwiązywanie 
lokalnych problemów. System relacji i komunikacji: władza - mieszkańcy został skanalizo-
wany poprzez relacje mieszkańcy - wójt (bpm). Zjawisko to może spowodować niekorzyst-
ne zjawiska w funkcjonowaniu lokalnych struktur władzy, szczególnie jeżeli uzna się za 
wartość te cechy samorządu, które ćwierć wieku temu stanowiły podwaliny w procesie kon-
struowania modelu odradzającego się samorządu terytorialnego. Wówczas to kolegialność 
decyzji stanowiła jedną z ważniejszych wartości konstytuujących cechy przyszłego samo-
rządu. Obecnie wydaje się, że kolegialność ustąpiła pola skuteczności i sprawności - te zaś 
wartości, obok niewątpliwych walorów, niosą wiele możliwych niebezpieczeństw. Artykuł 
ma za zadanie ukazanie obrazu wskazanego powyżej zjawiska, jak również podejmie próbę 
wyjaśnienia potencjalnych dysfunkcji wynikających z takich sytuacji w dłuższym dystansie 
czasu.  

Wprowadzenie
Decentralizacja władzy publicznej jaka dokonywała się w Polsce stopniowo po 1989 r. znajdowała 
swój wyraz poprzez włączenie do realizacji władzy publicznej samorządu terytorialnego, a tym sa-
mym upodmiotowienie społeczności lokalnych w zarządzaniu swoimi sprawami na swoim teryto-
rium przy wykorzystaniu bezpośrednich (wybory, referenda) i pośrednich form sprawowania władzy.
Twórcy reformy samorządowej z 1990 r. zaprogramowali funkcjonowanie w gminie dwóch organów 
wzajemnie się równoważących: rady wybieranej w wyborach bezpośrednich, jako organu stanowiące-
go i kontrolnego oraz zarządu jako egzekutywy kolegialnej, emanacji rady, powoływanego przez radę.  
W praktyce jednak wzajemnego równoważenia się organów nie udawało się osiągać już od samego 
początku, a w sposób wyraźny, od drugiej kadencji samorządów gminnych (1994-98). Główną przy-
czyną (choć zapewne jedną z wielu) było swoiste zaanektowanie samorządów lokalnych w średnich  
i dużych gminach przez partie polityczne i ich partyjne interesy, nierzadko niespójne z dobrze poję-
tymi interesami mieszkańców.
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Przez trzy kadencje, do 2002 roku system ten funkcjonował w gminach stwarzając nader często po-
ważne zakłócenia w relacjach obu władz, wysoką niestabilność (częste odwołania) organu wykonaw-
czego, a co za tym idzie obstrukcję decyzyjną. Supremacja rady nad zarządem, wpisana w ówcze-
sny system była realizacją idei kolegialności podejmowania decyzji w zbiorowościach, które właśnie 
uzyskały możliwość samo-zarządzania zasobami swojego obszaru dla zaspokajania potrzeb swo-
ich mieszkańców. Wprawdzie nie udało się przeprowadzić przez procedurę ustawodawczą modelu,  
w którym powiązanie pomiędzy organami miałoby naturalną, żeby nie powiedzieć symbiotyczną 
postać, tzn. kiedy wójt byłby przewodniczącym rady, a tym samym posiadał w swych rękach mecha-
nizm wcielania w życie swoich idei (Por. Chmielnicki, 2010). Tym samym ustawodawca nie przesą-
dził jednoznacznie o tym, kto kieruje gminną wspólnotą, gdyż wprawdzie, co do zasady rada gminy 
miała i ma do dziś wszelkie kompetencje decyzyjne, jednak w praktyce inicjatywę decyzyjną posiada 
organ wykonawczy. Problemem było jednak to, że średni czas sprawowania władzy przez zarządy 
wynosił wówczas ok. 25 miesięcy (Hausner, 2013).

W poszukiwaniu stabilności egzekutywy
Kompromis kilku sił politycznych w kwestii przerwania stanu permanentnego braku równowagi władz 
w gminie z wyraźną przewagą rady, a przede wszystkim zakłóceń stabilności organu wykonawczego, do-
prowadził do uchwalenia przez Sejm ustawy o bezpośrednim wyborze wójta (bpm) (DZ.U.2002.113.984). 
W konsekwencji monokratyczny organ wykonawczy został wyraźnie wzmocniony, zaś bezpośredni wy-
bór przez społeczności lokalne spowodował personalizację, a nawet wręcz ucieleśnienie wszelkiej władzy 
samorządowej w osobie wójta (bpm) pozostawiając rady gmin/miast w pozycji daleko mniej znaczącej  
i to nie tylko w świadomości ludzi, ale również w realnej władzy.
Wszystkie te fakty wpłynęły również na osłabienie pozycji politycznej radnego. Wybrany w wyborach 
bezpośrednich członek organu kolegialnego, w którego rękach były – co do zasady – wszelkie decyzje, 
był w świadomości społeczności lokalnej ważnym przedstawicielem władzy lokalnej. Personalizacja 
władzy w gminie w postaci umocnienia wójta (bpm) poprzez bezpośredni wybór usunęła tak rady, jak  
i poszczególnych radnych w cień i na drugi plan. W raporcie o stanie samorządu w Polsce prof., Je-
rzego Hausnera wskazano na systemowe zachwianie równowagi pomiędzy organem stanowiącym  
i egzekutywą prowadzące często wręcz do uniezależnienia się wójtów (bpm) oraz zdominowania 
przez nich agendy prawodawczej i nominacyjnej w gminach (Por. Hausner, 2013). 

Radni – mandat wolny, ale słaby
Radny gminy uzyskuje swój mandat w wyniku wyboru. Mandat ów ma charakter mandatu „wolne-
go”, co oznacza, że osoba otrzymująca pełnomocnictwo sprawowania funkcji z wyboru nie związana 
poleceniami, ani instrukcjami swoich wyborców, nie ma również obowiązku zdawania im sprawoz-
dania ze swojej działalności. Wyborcy nie dysponują również żadnymi sankcjami wobec radnego 

– nie mają możliwości odwołania go, chyba że w ramach procedury referendum odwoławczego wraz 
z całą radą. Jedyną formą sankcji możliwej do zastosowania niejako post factum jest niewybranie 
danej osoby na kolejną kadencję.
Z powyższego zdaje się wynikać, iż radny uzyskując poparcie wystarczające do uzyskania mandatu 
otrzymuje władzę w organie kolegialnym, ale mandat do sprawowania tej władzy w momencie jego 
objęcia przestaje być związany z suwerenem (wyborcami), jego bieżącymi interesami i potrzebami. 
Ten stan rzeczy potwierdzają obserwacje zachowań radnych gmin, a szczególnie radnych gmin miej-
skich1. Poza spotkaniami w trakcie kampanii wyborczej w zasadzie nie praktykuje się utrzymywania 
kontaktów z wyborcami w czasie kadencji, a i spotkania z radnymi w trakcie kampanii nie cieszą się 
już taką popularnością jak te z kandydatami na wójtów, burmistrzów czy prezydentów. Do rzadkości 
należy stałe funkcjonowanie biur radnych. Większość radnych wyznacza cotygodniowe dyżury dla 

1 W gminach wiejskich bliskość przestrzenna i silne więzi społeczne dają większe szanse na bieżący kontakt radnego z wyborcami oraz 
konsultację bieżących poczynań władzy lokalnej.

mieszkańców, ale – jak wynika z analizy informacji zamieszczanych na stronach internetowych rad 
miast – w przeważającej większości owe dyżury odbywają się w siedzibach partii politycznych, do 
których należą, albo do których afiliują poszczególni radni. W realiach antypartyjnego społeczeń-
stwa fakt ten stanowi zasadniczą przeszkodę dla kontaktów mieszkańców z radnymi. 
Wolny mandat oraz ograniczony nadzór wyborców, jest – wbrew pozorom – słabością a nie siłą wła-
dzy radnych. Wiadomo bowiem, że mieszkańcy muszą znaleźć ujście dla swoich problemów pojawia-
jących się w trakcie kadencji i znajdują je u władzy wykonawczej. To przed gabinetami wójtów (bpm) 
ustawiają się kolejki mieszkańców i to władza wykonawcza uzyskuje stały mechanizm pozyskiwania 
bieżących informacji o sprawach mieszkańców oraz nieformalną możliwość konsultacji swoich idei 
z wyborcami. To wójt zyskuje przewagę wiedzy o lokalnych sprawach nad radnymi, co samo w sobie 
nie jest niczym złym. Jednak rozpatrując rzecz w kontekście równowagi władz w gminie, odnajduje-
my w tym mechanizmie kolejny czynnik budowania dominacji władzy wykonawczej nad stanowiącą, 
a to z kolei skutkuje przebiegiem procesów sprawowania władzy w gminach według dwóch równie 
niekorzystnych scenariuszy. Jeden z nich opisuje sytuację, kiedy wójt (bpm) ma poparcie większości 
w radzie – wówczas mechanizmy sprawowania władzy przypominają maszynkę do głosowania. Rada 
bowiem, nie ma żadnego interesu w przeciwstawianiu się silnej władzy wójta i jakiejkolwiek kontroli 
jego poczynań. Nie można z góry zakładać, że głosowane są decyzje niekorzystne dla społeczności, 
ale istnieje ryzyko, że wnikliwość rozpatrywania spraw może być ograniczona. Drugi scenariusz, 
ukazuje sytuację, kiedy wójt (bpm) nie ma poparcia większości w radzie i musi walczyć o przeprowa-
dzenie każdej uchwały. Sytuacja taka prowadzi do nieustających konfliktów, które nie zawsze służą 
właściwemu rozstrzyganiu lokalnych problemów. Częściej jednak silny wójt (bpm), z poparciem czy 
bez poparcia większości w radzie, znajduje sposoby ignorowania jej opinii. 
Wyraźnie wskazał na patologię tej sytuacji twórca reformy samorządowej prof. Jerzy Regulski mó-
wiąc: „Niestety wprowadzając bezpośrednie wybory, nie przebudowano wewnętrznego ustroju gminy. 
I efektem tego jest dziś bardzo silna pozycja wójta i bardzo słaba pozycja rady gminy. Wójt skoncen-
trował w swych rękach zbyt silną władzę. Zarządza majątkiem, zatrudnia ludzi, reprezentuje gminę 
na zewnątrz, jest praktycznie nieusuwalny i nie podlega kontroli. Dochodzi więc do tego, że w małych 
gminach, gdzie urząd jest największym pracodawcą, osoby tam zatrudnione i ich rodziny stanowią wy-
starczający elektorat, by wybierać wójta na następne kadencje. W związku z tym radni są sfrustrowani, 
mówią, że ich praca idzie na marne, bo wójt i tak robi, co chce. Nie mają nad nim kontroli, więc nie 
mogą nic wyegzekwować. Dziś widać też wyraźnie, że błędem było ograniczenie liczby radnych. Jest ich 
za mało, więc siła ich głosów jest za duża. Radni wchodzą zatem w rozgrywki personalne” (Dominik, 
2011). 

Radni w swej funkcji kontrolnej
Obraz przedstawiony w powyższej  wypowiedzi znajduje potwierdzenie w sytuacjach wielu gmin  
i obserwowanych tam procesach sprawowania władzy. Iluzorycznie przedstawia się również sprawo-
wanie funkcji kontrolnej radnych nad wójtem (bpm).
Wprawdzie w rękach rady pozostaje nadal ważny instrument – coroczne absolutorium, którego nie-
udzielenie daje możliwość wszczęcia przez radę procedury odwołania wójta (bpm) w referendum. 
Praktyka procedury absolutoryjnej wskazuje jednakże na to, iż jest to narzędzie dość ułomne i niena-
dające się do rozliczenia rzeczywistego sprawowania władzy przez wójta. Po pierwsze komisja rewi-
zyjna rady prowadząca ze strony rady procedurę absolutoryjną musi oprzeć swoją opinię o udzieleniu, 
bądź nie absolutorium dla wójta o opinii regionalnej izby obrachunkowej, jak również ma obowiązek 
uzyskania opinii r.i.o. w sprawie sformułowanego przez nią wniosku dotyczącego udzielenia bądź 
nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wprawdzie ta opinia nie ma mocy wiążącej, ale przeciwstawie-
nie się jej wymagałoby znacznej determinacji członków komisji rewizyjnej, którzy zazwyczaj nie są 
specjalistami zdolnymi odeprzeć argumenty finansistów z r.i.o. Inny paradoks tej procedury polega 
na tym, że sposób sformułowania uchwały przez radnych należących do komisji rewizyjnej determi-
nuje sposób głosowania w tej kwestii przez radę. Rada może jedynie przyjąć, bądź odrzucić wniosek, 
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nie może natomiast głosować wniosku przeciwnego. Nie jest zbyt trudno, nawet wbrew oczywistym 
faktom, przekonać kilku radnych do sformułowania wniosku korzystnego dla wójta (bpm), czyniąc 
z pozostałych członków rady maszynkę do głosowania. 
Inną kwestią jest sama istota procedury absolutoryjnej, oceniającej wyłącznie zgodność budżetu 
uchwalonego z budżetem wykonanym (pod względem zadań), nie podejmująca kwestii racjonalno-
ści czy gospodarności. Według uchwały NSA (17 lutego 1997 r., sygn. akt FPS 8/96), pozytywna oce-
na sprawozdania sporządzonego przez wójta (bpm) zgodnie z zasadą rzetelności i zgodności z pra-
wem, przy założeniu zgodności budżetu wykonanego z budżetem uchwalonym, wyklucza możliwość 
nieudzielenia absolutorium. Należy jednak zauważyć, że w tym przypadku nie chodzi o zgodność 
rachunkową budżetu uchwalonego i wykonanego, ale o zgodność budżetu uchwalonego i wykona-
nego w jego sensie zadaniowym. Nieudzielenie absolutorium również nie oznacza automatycznego 
wszczęcia procedury odwołania wójta. Po upływie co najmniej 14 dni, wysłuchaniu wyjaśnień wójta, 
uzyskaniu opinii r.i.o. do uchwały nieudzielającej absolutorium, rada może kwalifikowaną większo-
ścią głosów podjąć uchwałę o referendum odwoławczym, ale zwykle tego nie robi. Radni nie głosują 
uchwały o odwołanie wójta w referendum  nie mając wystarczającej siły, aby przekonać społeczność 
do swoich racji, a przede wszystkim nader trudno byłoby im przekonać mieszkańców do udziału  
w głosowaniu w liczbie wystarczającej dla ważności referendum. Średnie prawdopodobieństwo uzy-
skania właściwej frekwencji w oparciu o doświadczenia ostatnich trzech kadencji wynosi jeden do 
ośmiu (1:8).
Nieskutecznym instrumentem kontroli nad wójtem jest również inicjatywa referendalna mająca na 
celu odwołanie wójta(bpm) z przyczyn innych niż nieudzielenie absolutorium, jednak w praktyce 
jest to niezwykle trudny i ryzykowny  sposób na zmianę wójta, z którym współpraca się nie udaje. 
Po pierwsze, taka inicjatywa wymaga imiennego poparcia 3/5 ustawowego składu rady, a tak wyso-
ki poziom porozumienia jest w radach rzadko możliwy do osiągnięcia. Ponadto, podejmując taką 
inicjatywę radni musieliby mieć pewność poparcia społeczności dla tej idei, gdyż brak pozytywnej 
reakcji społeczności na wniosek rady, czyli sytuacja kiedy mieszkańcy sprzeciwią się odwołaniu wójta 
(bpm) w skutecznym referendum (frekwencja osiągnie 3/5 liczby głosujących w wyborach, które wy-
posażyły organ w mandat do sprawowania władzy), następuje automatyczne rozwiązanie samej rady. 
Stanowi to wystarczającą blokadę przed podejmowaniem działań, które mogłyby doprowadzić do 
powstania ryzyka rozwiązania rady, a co za tym idzie sprawia, że w licznych przypadkach utrzymuje 
się patologiczna sytuacja braku współdziałania dwóch organów w celu optymalnego rozwiązywania 
bieżących spraw w gminie. 
Zasada ta uznawana jest za przepis represjonujący radę za przegrane referendum, a jej skutki to szcze-
gólne wzmocnienie pozycji wójta wobec rady, koncentracja jeszcze większej władzy w jego ręku, osła-
bienie kontrolnej funkcji rady i hamowanie jej inicjatyw(Podgórski, 2002). Jednocześnie, regulacja 
ta przyznająca wójtowi (bpm) tak wielką niezależność od własnej rady nie jest zgodna z art. 3 ust. 2. 
EKSL, w którym nadaje się radom prawo „dysponowania” własnymi organami wykonawczymi (Zim-
mermann, 2014). W tej sytuacji, nawet kolejne nieuzyskanie absolutoriów przez wójtów (bpm) nie 
wywołuje żadnej reakcji, a wójtowie bez absolutoriów w swoich wypowiedziach dla mediów otwarcie 
stwierdzają, że nie zależy im na pozytywnej ocenie wykonania budżetu, nie rozumieją tych decyzji 
rady i oddają się pod ocenę mieszkańców (np. Terespol, 2013, Kościerzyna, 2011, Łódź, 2013). 
W tych warunkach radni wielu gmin próbują w „akcie bezsilności” wykorzystywać głosowanie ab-
solutoryjne nie do skwitowania budżetu (jako że do tego przewidział  je ustawodawca), a do ogólnej 
oceny polityki wójta (bpm), wobec której nie posiadają silnych instrumentów kontrolnych. 
Reasumując wypada stwierdzić, że kontrolna funkcja radnych i rady nad organem wykonawczym 
wydaje się w realiach polskich gmin dosyć iluzoryczna, a to oznacza, że w świetle obowiązującego 
prawa nastąpiło osłabienie politycznej pozycji organu stanowiącego, jak też poszczególnych radnych.

Radni a aktywność mieszkańców gminy
W założeniach reformy samorządowej rola radnych gminy określana była jako „pośredniczenie” pomię-
dzy mieszkańcami a administracją gminną. Ustawodawca nie sprecyzował jednak w jakich formach owo 
pośredniczenie ma się odbywać, co wskazywałoby na przyjęcie przezeń założenia, iż elastyczność formy 
w tym względzie będzie korzystnym rozwiązaniem możliwej różnorodności tych działań w poszczegól-
nych gminach (Por. Krajewska, 2013 r.). Jak wskazano powyżej, radni relatywnie rzadko spotykają się 
z mieszkańcami. Artykuł 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radny jest zobligowany 
kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy oraz ma obowiązek utrzymywania stałej więzi  
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmowania zgłaszanych przez miesz-
kańców gminy postulatów i przedstawiania ich organom administracji samorządowej do rozpatrze-
nia. Status mandatu „wolnego”, jakim dysponuje radny  nie zobowiązuje go do wyrażania woli jakiejś 
grupy wyborców, a jedynie – ogólnie określonego - interesu mieszkańców gminy. Nie można zatem 
wymagać, aby radny był rzecznikiem interesu określonej grupy wyborców. Fakt ten dodatkowo osła-
bia i tak niezbyt wyraziste znaczenie władzy radnego w oczach wyborców. Z kolei sami radni badani 
przez K. Dzieniszewską-Naroska w latach 1998-2002 w większości deklarowali, iż sposób w jaki gło-
sują na sesjach rady zależy od ich samoistnej decyzji, często opartej na arbitralnym wyczuciu intere-
sów i potrzeb całej społeczności. W tej sytuacji nie mają oni poczucia, że do właściwego reprezento-
wania mieszkańców jest im potrzebny bieżący kontakt z nimi oraz konsultowanie kwestii będących 
przedmiotem głosowania na sesjach rady. 
Próżnia konsultacyjno-decyzyjna, jak zdaje się powstawać w tych warunkach jest zapełniana przez 
polityczne afiliacje radnych. Wprawdzie radni niechętnie ujawniają swoją przynależność partyjną, 
a co za tym idzie, członkowstwo w klubach radnych (Krajewska, 2013), jednak od wielu kadencji 
utrzymuje się rosnące znaczenie partii politycznych w samorządach gminnych, szczególnie widoczne 
w gminach miejsko-wiejskich i miejskich. Powodem niechęci w ujawnianiu partyjnej przynależności 
jest powszechnie krytykowane przez ekspertów, jak również społeczeństwo, upartyjnienie samorzą-
dów lokalnych. Samo zjawisko przynależności partyjnej radnych nie byłoby podłożem krytyki, gdyby 
nie fakt, że stanowiska poszczególnych partii (klubów radnych) w sprawach będących przedmiotem 
głosowania nie sposób zdyskontować w kategoriach interesu mieszkańców czy całej gminy. Często, 
o ile nie w każdym przypadku, sposób głosowania członków klubu ma na względzie wyłącznie poli-
tyczne interesy danej partii (klubu), nie zawsze możliwy do obrony przez zarzutem abstrahowania od 
faktycznych potrzeb i interesów mieszkańców. 
Sytuacja polityczna poszczególnych radnych, niemająca zwykle umocowania w lokalnych grupach 
mieszkańców zdaje się wymuszać na nich strategie poszukiwania silnego oparcia w partiach politycz-
nych. Od 1998 r. w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, gdzie obowiązywał system propor-
cjonalny, partie polityczne z ogólnopolskiej sceny politycznej dawały gwarancję wejścia do rady, nawet  
z niewielką liczbą głosów, jeśli liście przewodził dobry i popularny lider (Niedzielski, 2013). Mimo zmia-
ny ordynacji wyborczej do samorządów wprowadzającej jednomandatowe okręgi wyborcze (Kodeks 
wyborczy, 2011), znaczna część obywateli zamieszkujących miasta będące równocześnie siedzibami po-
wiatów grodzkich, będzie wciąż wybierać radnych w wyborach proporcjonalnych. Będzie to zapewne 
utrzymywać, patologiczny w swej wymowie, stan rzeczy sprowadzający wybory do decyzji partyjnych 
kierownictw oraz politycznych (partyjnych) głosowań w radach miast. Obserwując życie polityczne  
w lokalnych wymiarach trudno się dziwić radnym, że „w interesie mieszkańców” szukają poparcia 
partii politycznych. Jeśli zaś dostrzegają, że apolityczne i antypartyjne społeczeństwo chętniej zagło-
suje na niepartyjny komitet wyborczy, wówczas z pomocą partii politycznej i zasilone jej środkami, 
grupy partyjnych kandydatów tworzą komitet wyborczy ze swojski brzmiącą, lokalną nazwą i w nie-
równej walce rywalizują o głosy z faktycznymi organizacjami mieszkańców, niszcząc tym samym 
prawdziwą tkankę społeczeństwa obywatelskiego.
Partie polityczne stanowią też silny pas transmisyjny awansu do władz wyższych szczebli. Nieważne  
w którym momencie trwającej kadencji odbywają się wybory do sejmu, senatu, Parlamentu Euro-
pejskiego, czy wybory uzupełniające, popularni radni zapominają o swoich „umowach wyborczych” 
z lokalną społecznością i  pociągani przez „zew władzy” startują w kolejnych wyborach. Statystyka 
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tych zjawisk jest kolejnym potwierdzeniem luźnego związku mandatu radnego ze społecznością gmi-
ny, a wśród wyborców wywołuje zdziwienie i zniechęcenie do jakiejkolwiek aktywności. Wydaje się, 
że po latach doświadczeń społeczeństwo nie ma też złudzeń na temat motywów, jakie przyświecają 
kandydatom przed startem w wyborach samorządowych. W badaniach CBOS realizowanych w 2002 
r., 54% badanych wyraziło przekonanie, że praca w samorządzie jest dla radnych przede wszystkim 
drogą do własnej kariery.
Słaba pozycja polityczna rady gminy oraz poszczególnych radnych w lokalnych środowiskach spo-
łecznych wywołuje szereg niekorzystnych konsekwencji dla funkcjonowania demokracji lokalnej 
oraz włączania mieszkańców w procesy współrządzenia.
Do najważniejszych niekorzystnych konsekwencji, które dadzą o sobie znać w dłuższej perspektywie 
czasowej należy zaliczyć m.in.:
•	Pogłębianie się rozdźwięku pomiędzy dwoma organami władzy w gminie (wójtem (bpm) i radą, 

skutkujące coraz poważniejszym zachwianiem konstytucyjnej zasady równoważenia się władz  
w samorządzie gminnym. Ustrojowa zasada podziału i równowagi władz nie odnosi się wprawdzie 
literalnie i wprost do władzy lokalnej, jednak nie istnieją powody, dla których można byłoby od 
tej zasady całkowicie abstrahować. Samorząd terytorialny nie jest zjawiskiem eksterytorialnym  
i konstytucyjne reguły ustrojowe dotyczą go co do zasady. W sposób szczególny zasada ta uderza  
w zasadę hamowania władzy wykonawczej, która (co wykazano powyżej) nie jest w prakty-
ce kontrolowana przez organ stanowiący, a jedynie raz na cztery lata oceniany przez wyborców  
w wyborach powszechnych2. W tych okolicznościach wszelkie sytuacje, które przyczyniają się do 
osłabiania możliwości prawidłowego działania zasady równoważenia się władz są niekorzystne dla 
prawidłowości procesów demokratycznych w samorządach gminnych. 

•	Ograniczanie kanałów komunikacji pomiędzy mieszkańcami i władzą samorządową do relacji 
mieszkańcy – wójt (bpm), przy obniżeniu znaczenia, a nawet eliminacji radnych z dyskursu politycz-
nego w wymiarze lokalnym. Zjawisko to w sposób oczywisty dotyka średnich i dużych gmin, choć 
nie jest też obce w małych wiejskich gminach, których mieszkańcy w pierwszej kolejności udają się ze 
swoim problemem raczej do wójta, niż do radnego. Mieszkańcy każdej gminy przystosowują swoje 
zachowania do utrwalającego się w świadomości społecznej poczucia skuteczności różnych strategii  
działania – a w tych okolicznościach silniejszą, a większą, a zatem skuteczniejszą władzą dysponu-
je wójt (bpm).

•	Wzrost stopnia rywalizacyjności władz i ogólnego poziomu konfliktów we władzach lokalnych, osła-
bienie jakości współpracy pomiędzy organami, których współpraca jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania systemu władzy samorządowej, szczególnie w warunkach kohabitacji. Rywalizacja  
i konflikty nie są dobrze odbierane przez polskie społeczeństwo. Abstrahując od faktu, że pewne 
typy konfliktów politycznych mają pozytywny wpływ na jakość podejmowanych rozstrzygnięć, 
sam fakt pozostawania różnych przedstawicieli władzy w otwartym konflikcie, nie jest pozytyw-
nie odbieramy przez społeczeństwo. Skonfliktowana wewnętrznie władza odstręcza wyborców od 
wszelkiej aktywności, począwszy od zainteresowania sprawami będącymi przedmiotem decyzji 
politycznych, aż po udział w wyborach, co przy obecnie już bardzo niezadowalającej frekwencji 
wyborczej, może oznaczać postępowanie zjawiska alienacji od społeczeństwa. 

•	 Konsekwencją powyższych zjawisk będzie utrwalenia się w praktyce społecznej ograniczonych  
i samoograniczających form i postaci aktywności mieszkańców, sprowadzających się niemal wy-
łącznie do demokracji negatywnej (protesty, referenda odwoławcze) i kontroli władzy ex post, 
miast najbardziej pożądanej formy partycypacji w sprawowaniu władzy, dochodzeniu do decyzji 
przy aktywnym udziale samych zainteresowanych. Obniżenie prestiżu politycznego radnych oraz 
marginalizacja ich znaczenia w systemie sprawowania lokalnej władzy prowadzi do wypaczenia 
podstawowych idei samorządności lokalnej, jak współdziałanie w procesie legislacyjnym, kolegial-

2 W stosunku do 3/4 wójtów, burmistrzów i prezydentów, prof. Hausner określił mechanizm wyborczy słowami „samowybieralność”, 
obrazując tym określeniem, szkodliwe jego zdaniem zjawisko patologicznej wielokadencyjności  władzy wykonawczej w gminach ogra-
niczającej dostęp do rywalizacji o te stanowiska dla wszystkich potencjalnych kontrkandydatów.

ność decyzji, czy odpowiedzialność przed wyborcami.
•	Obecność partii politycznych w samorządach średnich i dużych miast oraz partyjne podziały  

w radach zniechęcają mieszkańców do wszelkiej aktywności, nawet do udziału w wyborach. Jesz-
cze większe szkody czynią finansowane z partyjnych środków rzekomo niepartyjne komitety wy-
borcze, eliminujące z udziału w sprawowaniu władzy rzeczywiste ruchy aktywnych mieszkańców, 
które nie mają środków na kosztowne kampanie wyborcze i ekspertów, toteż zwykle nie udaje im 
się osiągać dobrych wyników. 

•	 Utrwalanie się stanu, w którym instytucje lokalne oraz reguły sprawowania władzy eliminują 
obywateli z dialogu społecznego czyni z nich raczej klientów władzy, a nie suwerena, który w me-
chanizmie demokratycznym daje wybranym reprezentantom mandat do sprawowania władzy  
w swoim imieniu. 

Wskazane powyżej argumenty dowodzą, iż polski porządek prawny i instytucjonalny nie sprzyja 
w ogóle aktywności obywatelskiej w gminach. Również ci, którzy z założenia mieli generować i pod-
trzymywać taką aktywność – radni gmin – albo nie są wyposażeni w odpowiednie instrumentarium 
do takiej działalności, albo nie mają motywacji do pełnienia funkcji łącznika pomiędzy władza gmi-
ny a jej mieszkańcami. Czy proces wycofywania się mieszkańców lokalnych społeczności do sfery 
prywatnej będzie się pogłębiał, czy ustawodawca znajdzie wreszcie skuteczny mechanizm, aby te nie-
korzystne procesy zahamować? Najbliższe lata powinny nam dać odpowiedź na to kluczowe pytanie. 
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Dialog obywatelski w mieście jako lokalnym ekosystemie

Marta Macełko 
Izabela Mendel

Streszczenie

Celem artykułu jest rozpoznanie roli dialogu obywatelskiego w środowisku lokalnym jako 
narzędzia kształtowania systemowej wielosektorowej współpracy. W badaniu wykorzy-
stano metodę analizy treści następujących zagadnień: miasto, lokalny ekosystem, współ-
praca wielosektorowa, dialog obywatelski, polityki lokalne. Miasto ujmowane jako lokalny 
ekosystem jest społeczno gospodarczą wspólnotą, siecią powiązań opartą na nieustannych 
interakcjach elementów czterech sektorów. Administracja samorządowa ma obowiązek 
stworzenia warunków dla partnerskiej wielosektorowej współpracy uczestników lokalnego 
ekosystemu. Dialog obywatelski traktuje się jako narzędzie służące prawidłowo rozumia-
nemu rozwojowi lokalnemu, niemożliwemu w sytuacji wykluczania niektórych z aktorów 
lokalnych. Postrzeganie miasta jako lokalnego ekosystemu zmienia percepcję miejsca i roli 
aktorów lokalnych, którzy stają się współoddziaływującymi i współzależnymi od siebie ele-
mentami sieci.

Słowa kluczowe: miasto, lokalny ekosystem, współpraca wielosektorowa, dialog obywatel-
ski

Wstęp
Dialog obywatelski powinno się rozpatrywać w znacznie szerszej konfiguracji niż dwustronna, obej-
mująca jedynie władze publiczne i sektor obywatelski. Problematykę prowadzenia dialogu obywatel-
skiego na szczeblu lokalnym (w mieście) należy rozważać w kontekście powiązań między uczestni-
kami sieci lokalnego ekosystemu. Wielosektorowe uczestnictwo w dialogu na rzecz rozwoju miasta 
pozwoli na wypracowanie zasad i form współpracy w ramach lokalnego ekosystemu, który sprawnie 
funkcjonuje dzięki wzajemnym oddziaływaniom podmiotów sektorów: publicznego, biznesu, spo-
łeczeństwa obywatelskiego oraz podmiotów naukowo-badawczych. Wynikające z bliskości teryto-
rialnej współoddziaływania między nimi, nawiązywane i utrzymywane relacje, wspólnoty interesów 

– są czynnikami, które stymulują i umożliwiają rozwój lokalny. 

Lokalny ekosystem – miasto
Miasto jako lokalna struktura osadnicza jest dynamicznym systemem otwartym, składającym się  
z podsystemów (gospodarczego, społecznego, urbanistycznego, zaspokajania potrzeb) oraz z zacho-
wań i działań ludzkich (Wójcik, 2012, s.13). Wciąż dokonujące się w nim zmiany polegają na konfigu-
rowaniu indywidualnych i zinstytucjonalizowanych strategii rozwoju różnych form życia społeczne-
go, odpowiadających im procesów i form przestrzennych oraz środowisk, z którymi te zmiany można 
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logicznie powiązać (Zuziak, 2008, s.28). Najogólniej można powiedzieć, że miasto istnieje dla dobra 
interesariuszy wewnętrznych – mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników, turystów, uczniów, 
studentów – czyli osób i organizacji, które realizują swoje potrzeby na obszarze miasta, zwanych 
również lokalnymi aktorami lub użytkownikami miasta. Analizując pełnione przez miasto funkcje 
można opisywać istotę miasta jako (Suliborski, 2010): 
1. subiektywnie postrzeganą i ocenianą rzeczywistość;
2. dominujące lub najbardziej dochodowe aktywności mieszkańców w obszarach społecznym i za-
wodowym; 
3. przeznaczenie form przestrzeni miejskiej; 
4. strukturę gospodarczą; 
5. miejsce służące pracy i zamieszkiwaniu;
6. węzeł w rozleglejszych sieciach (np. konurbacja, region);
7. megaprodukt „sprzedawany” użytkownikom (Mandal, 2013, s.55-56; Koszembar-Wiklik, 2013).  
Rozwój miasta jako struktury społeczno-przestrzennnej pozostaje w ścisłym związku z kierunkiem 
rozwoju cywilizacji, cechuje się wielowarstwowością substancji przyrodniczej, społecznej, kulturowej, 
technicznej, ekonomicznej, politycznej, prawnej i menedżerskiej, procesy integracji instytucjonalnej  
i przestrzennej są procesami złożonymi. Jako system otwarty, „wielość przeciwieństw” miasto, aby 
utrzymywać swój stan równowagi, musi przezwyciężać nieustanne napięcia miedzy trwałością  
i zmiennością swej formy (Nawratek, 2012). Zróżnicowania społeczne nie niwelują jednak zdolności 
miasta jako miejsca, w którym wytwarza się więź społeczna, łącząca mieszkańców i osoby identyfi-
kujące się z nim (Paszkowski, 2011, s.16).
P. Lozano stwierdzając, że „miasta są cywilizacją” (Lozano, 1990, s.5), podkreślał to, że jest ono miejscem 
kultury, w którym zachodzi wymiana różnorodnych dóbr i idei, w którym koncentrują się zasoby ludz-
kie. Miasto jako przestrzeń społeczna jest przedmiotem poznawania, wartościowania, kształtowania  
i użytkowania przez indywidualnych i zbiorowych aktorów (Wallis, 1990).
Miasto jest obszarem w przestrzeni fizycznej, ale również jest przestrzenią społeczną (Pazder, 2008). 
Łączy ono wartości przestrzenne, przez które rozumiał miejsca, z nieprzestrzennymi, społecznymi, re-
ligijnymi, ekonomicznymi i innymi systemami wartości (Znaniecki i Ziółkowski, 1984). B. Jałowiecki 
przestrzeń rozpatruje w wymiarze społecznym. Przestrzeń jest przez ludzi konstruowana kulturowo  
i społecznie, stanowi dobro, które jest ograniczone i nieodnawialne. Miasto jako przestrzeń nie jest 
jedynie kanwą procesów, jest czynnikiem wpływającym na życie społeczne, gospodarcze, kulturowe 
i inne. Miasto jest przestrzenią materialną i symboliczną – naznaczoną przez emocje, dążenia, warto-
ści (Jałowiecki, 1984). Według K. Nawratka najważniejszymi użytkownikami miasta są mieszkańcy, 
ich liczba oraz gęstość interakcji, w które wchodzą, decydują o unikalności danego miasta (inną kwe-
stią jest to, czy rzeczywiście mieszkańców uzna się za ważniejszych od na przykład przedsiębiorców 
czy pracobiorców?). Miasto jest siecią sieci - powiązań pomiędzy mieszkańcami, „milionami drob-
nych podsystemów”, które „splątane są w większy system”. K. Nawratek parafrazując Arystotelesa, 
miasto określił jako maszynę zmieniającą ludzi i przekształcającą ich w ludzi nowych – jest maszyną 
komunikującą i zmuszającą do komunikacji, dzięki czemu „pojedynczości” splatają się we wspólno-
towe narracje (Nawratek, 2012, s.15, 70-73). 
Spojrzenie na miasto jako na lokalny ekosystem oznacza dostrzeżenie, że jest ono dynamiczną siecią 
różnorodnych powiązań pomiędzy aktorami należącymi do czterech sektorów (administracja pu-
bliczna, biznes, nauka i społeczeństwo obywatelskie), a jednocześnie przynależność oraz działanie  
w ramach wspólnego terytorium (układ miejski) powoduje, że owi aktorzy są ze sobą w symbiozie  
(a przynajmniej powinni dążyć do symbiozy), są od siebie współzależni, w różny sposób i nieustannie, 
świadomie czy nie, współoddziaływujący na siebie. Aktorzy każdego z czterech sektorów są (mogą 
i powinni być)  dla siebie partnerami. Założeniem lokalnego ekosystemu jest włączanie w procesy 
rozwojowe wszystkich sektorów, które w zależności od przedmiotu podejmowanych działań, przyj-

mują różne role, w tym również wzmacniania partnerów. Procesy kreowania lokalnego ekosystemu 
to wszelkie działania służące budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu wielu sieci powiązań między 
podmiotami na danym terytorium oraz pomiędzy aktorami lokalnymi i interesariuszami zewnętrz-
nymi (Durst i Pountanen, 2013). Rozwój lokalny oceniać można w kontekście realizacji określonych 
celów, ale również w kategoriach samego dążenia do nich, rozumianego jako zdolność do aktywizo-
wania interesariuszy wewnętrznych – wszystkich środowisk funkcjonujących na danym terytorium. 
Systemowa współpraca wielosektorowa nie tylko pozwala na osiąganie poszczególnych celów, dzięki 
niej generowane są również przestrzenie wiedzy, innowacji oraz porozumienia - jest nazywana siłą 
sprawczą procesów odnowy, a dialog obywatelski staje się jednym z kluczowych czynników, determi-
nujących kształt i trwałość współpracy.
Elementy miasta jako systemu są od siebie wzajemnie współzależne i sobie wzajemnie podporządko-
wane, zaś pełnione przez nie funkcje warunkują prawidłowe funkcjonowanie całości (Szczepański, 
1972; Wójcik, 2012, s.4). Aktywności aktorów poszczególnych sektorów, zachodzące w mieście zda-
rzenia i zjawiska można rozpatrywać z punktu widzenia tego, jaką funkcję spełniają one w mieście 
(Szacki, 1983). Pozwoli to na zdobywanie wiedzy o mieście, o tym, jak skuteczniej działać w nim i ja 
nim zarządzać (Wójcik, 2012). 
Czy jednak miasta współczesne posiadają potencjał aktywizowania lokalnych aktorów, czy same są 
podmiotami działań? Można spotkać się z opiniami, że współczesne miasta  są pogrążone w kryzysie, 
miejska wspólnota polityczna nie funkcjonuje w praktyce, miasta stały się zaś tylko przedmiotem 
działań, bowiem utraciły podmiotowość - zdolność zarządzania sobą oraz nie posiadają wiedzy na 
temat mechanizmów, jak podmiotowość odzyskać (Nawratek, 2012). Należy sformułować pytanie, 
czy miasta wykazują w ogóle chęć odzyskania podmiotowości, czy mają świadomość jej utraty? Być 
może funkcjonowanie miast w rozleglejszych sieciach powiązań powoduje, że pytanie o ich utraconą 
podmiotowość (jeśli zgodzić się z taką tezą) jest pytaniem zbędnym. 
Podmiotowość miasta to również bycie przez nie aktywnym uczestnikiem społecznych procesów, 
nie jedynie stanowienie tła dla jego użytkowników. Miasto jest zatem również aktorem procesów 
zachodzących w przestrzeni miejskiej. Jako lokalny ekosystem jest wspólnotą polityczno – społecz-
no – gospodarczą, która umożliwia i napędza współpracę (i pełnienie w niej różnych ról) pomiędzy 
różnorodnymi aktorami czterech sektorów. 

Rola wielosektorowej współpracy
Koncepcja aktywności uczestników czterech sektorów jest koncepcją nie nową. Jak wskazuje M. Powell 
wzrost jej popularności i trwałe umiejscowienie w rozważaniach teoretycznych datuje się od 1978 roku. 
Zaznaczyć trzeba, że termin społeczeństwo obywatelskie wówczas nie występował – używano określe-
nia „sektor nieformalny” obejmujący powiązania nieformalne, niezarobkowe - rodzinne, znajomości, 
społeczność lokalną. Dopiero z czasem doprecyzowano powyższe relacje i aktywności, nazywając je spo-
łeczeństwem obywatelskim. Wielosektorowość oznacza zmniejszenie wpływu administracji publicz-
nej na zachodzące na danym terenie procesy i stany rzeczy. Powiązania, układ sił pomiędzy czterema 
sektorami są analizowane w kontekście możliwości ich wpływu na kształtowane/budowanie dobroby-
tu. Co więcej, M. Powell cztery sektory określa jako elementy gospodarki dobrobytu – czyli aktywność  
i włączanie każdego z nich - jest niezbędnym warunkiem prawidłowo rozumianego rozwoju społecz-
no-gospodarczego (Powell, 2010, s.19-27).
W prawidłowym rozwoju społeczno-gospodarczym (Mishra, 1990, s. 110–114) istotny jest sposób 
współkreowania tego rozwoju, cztery sektory nie są funkcjonalnie zamienne, każdy z nich ma swoją 
rolę i swoje narzędzia, każdy z nich działa na odmiennych zasadach i cechuje się właściwym dla siebie 
potencjałem. Jednocześnie należy podkreślić, że stan równowagi nie oznacza statyczności elementów, 
jest wręcz przeciwnie – lokalny ekosystem jest „wibrującym, dynamicznym zderzaniem się” aktorów 
lokalnych. Rozpatrując wzajemne relacje między czterema sektorami, można mieć na uwadze przede 
wszystkim zachowanie stanu równowagi w mieście, stąd konieczne jest zapewnienie uwarunkowań 
systemowych umożliwiających i ułatwiających stan harmonii (Turowski, 2010). Czy jednak miasto 
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jest równowagą, harmonią? K. Nawratek stwierdził, że niestabilność decyduje o jego istnieniu. Nie-
stabilność jest konsekwencją faktu, że istotą miast są „pływy” wartości: (Castellsowskie „przepły-
wy”) ludzi, pieniędzy, idei, wiedzy i odpowiednio kapitałów: ludzkiego, intelektualnego, kreatywne-
go, społecznego, materialnego. Strategie miast i wysiłki włodarzy miast niejednokrotnie koncentrują 
się na zakotwiczeniu owych wartości – kapitałów, co według niektórych okazuje się niemożliwym, 
przeciwnym ich dynamicznej naturze (Nawratek, 2012, s.18-19).  
Lokalny ekosystem należy rozważać w kontekstach: przywództwa, strategii, tworzenia nowych roz-
wiązań przy współudziale przyszłych użytkowników/beneficjentów, sieci powiązań  organizacyjnych 
(Adner, 2006). Perspektywa miasta jako sieci - lokalnego ekosystemu, oznacza docenienie siły wpły-
wu oddolnych inicjatyw i endogennych procesów rozwojowych, w miejsce dotychczasowej determi-
nacji odgórnych polityk. Oznacza to konieczność zmiany podejścia do działania w mieście, a raczej 
konieczność współdziałania wszystkich aktorów lokalnych z czterech sektorów. 

Dialog obywatelski
W literaturze przedmiotu dialog obywatelski  najczęściej definiowany jest w dwóch znaczeniach: 
szerszym i węższym. W szerszym ujęciu, dialog obywatel ski to różne formy udziału obywateli  
w komunikowaniu się z władzą publiczną. W węższym ujęciu (instytucjonalnym) dialog obywatelski 
rozumiany jest jako udział zorganizowanych grup obywateli w procesie podejmowania przez władze 
decyzji publicznych (Schimanek, 2007, s.8) 
Zasadniczą przesłanką dla rozwoju koncepcji dialogu obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej 
jest poszukiwanie no wego modelu demokracji, bazującej na uczestnictwie obywateli w sprawowaniu 
władzy - demokracji partycypacyjnej. Trend ten występuje od połowy lat 90 -tych w Europie Zachod-
niej, jako skutek widocznego zaniku aktywności obywatelskiej i zmniejszenia się udziału obywateli 
w życiu publicznym. Przyczyną tych negatywnych zjawisk jest m.in. kryzys demokracji parlamen-
tarnej, która nie jest w pełni zdolna do efektywnej regulacji życia gospodarczego i społecznego (Gą-
ciarz i Pańków, 2001). Można zauważyć, że kryzys ten dotyczy nie tylko szczebla ogólnokrajowego, 
ale także lokalnego i regionalnego. Reprezentanci wyborców związanych z danym terytorium,  za-
siadający w radach i sejmikach, również nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Wykazują 
nadmierne upolitycznienie, podporządkowanie interesom partyjnym, zaangażowanie tylko w prio-
rytetowe dla władz przedsięwzięcia. Często tracą kontakt ze swymi wyborcami, przestając de fac-
to być reprezentantami ich interesów. Spadek zaufania do wybranych reprezentantów – czy wręcz 
jego brak - potwierdza zarówno bardzo niska frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych, jak  
i coraz większy nacisk różnych środowisk na władze samorządowe z żądaniami umożliwienia im 
partycypacji w sprawowaniu władzy, a co za tym idzie aktywny udział w kreowaniu rozwoju lokalne-
go i regionalnego zainteresowanych podmiotów. Obywatele – mieszkańcy podstawowych jednostek 
terytorialnych – coraz częściej wykazują zainteresowanie sprawami lokalnymi, zarówno na etapie 
planowania i kreowania strategii rozwoju i poszczególnych jej komponentów, jak i w trakcie kontro-
li ich realizacji. Działają w ramach grup, wspólnot, stowarzyszeń, podejmując aktywność na rzecz 
realizacji zbiorowych potrzeb, ale również wiele uwagi poświęcają rozwojowi środowiska lokalnego, 
mając coraz większą świadomość zależności między zrównoważonym rozwojem lokalnym, a osiąga-
niem zamierzonych celów partykularnych poszczególnych sektorów. 
Władza publiczna realizuje ustawowo nałożone na nią zadania poprzez działania w ramach polityk 
publicznych – np. edukacyjnej, rozwojowej, społecznej itp. Zainteresowanie jakością i sposobem ich 
realizowania przez podmioty reprezentujące pozostałe sektory, sprawia że muszą zostać nawiązane 
odpowiednie relacje, by dzięki współpracy i współzangażowaniu cele były osiągane w sposób syner-
getyczny. Dialog obywatelski można wykorzystać jako podstawowe narzędzie, które może i powinno 
przyczyniać się do realizacji celów zarówno sektora administracji publicznej jak również pozostałych 
sektorów, których uczestnicy posiadają świadomość, że tworzą (społeczno-gospodarczą) wspólnotę.
Dialog obywatelski odnosi się do całości polityk publicznych (prowadzonych przez władze wszyst-
kich szczebli), jego istotą jest uspołecznienie procesów podejmowania decyzji publicznych przez do-

okooptowanie również podmiotów społecznych, biznesowych do grona podejmujących decyzje. 
Obecnie dyscyplina „polityki publiczne” jest w trakcie wyłaniania się z innych nauk, będących głów-
nym narzędziem opisu działań państwa (Zybała, 2012, s.8). Należą do nich: nauki prawne (prezentują 
ramy normatywne), nauka o polityce (opis mechanizmów rywalizacji grup politycznych), o zarzą-
dzaniu publicznym (opis sposobów funkcjonowania państwa jako systemu form organizacyjnych), 
czy administracji publicznej. Natomiast nauka o politykach publicznych opisuje treść funkcjonowa-
nia państwa. Przedmiotem nie jest opis kolejnych rządów, ale sposobu w jaki państwo radzi sobie  
z kluczowymi problemami i wyzwaniami jakie dotykają społeczeństwa. Realizacja polityk publicz-
nych stanowi sedno zarządzania publicznego (Hausner, 2008, s.47). Polityka publiczna jest szczegól-
nym rodzajem polityki, którą prowadzą organy rządowe i samorządowe wszystkich szczebli. Polityka 
publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizo-
wanie, aż do oceny wyników. Polityki publiczne (Hausner, 2008, s.46) są realizowane w wyodrębnio-
nych obszarach życia społecznego, w następujących etapach:
a) definiowanie problemu i uznanie go za wymagający interwencji publicznej, 
b) formułowanie polityki (określonych rozwiązań z uwzględnieniem możliwości),
c) legitymizacja określonych działań,
d) wprowadzenie w życie określonych rozwiązań,
e) ocena wprowadzonych rozwiązań i ich korekta.
Projektowanie i wdrażanie polityki publicznej wymaga zaangażowania wielu aktorów, w zależno-
ści od szczebla, na którym polityka jest realizowana. Coraz częściej na szczeblu lokalnym pojęcie 

„polityki publiczne” jest używane dla określenia działań podejmowanych przez samorządy lokalne  
w takich sferach aktywności jak na przykład polityka społeczna czy ochrona środowiska.
Jednostka względem władzy publicznej może pełnić różne role, w zależności od sposobu w jaki wła-
dza działa. Jeżeli w sprawowaniu władzy publicznej dominuje aspekt techniczny i profesjonalny, rola 
jednostki sprowadza się do bycia konsumentem (usług publicznych). Jeżeli polityka jest kreowana 
poprzez debatę publiczną, wówczas jednostka staje się prosumentem. Dzięki umożliwieniu i pro-
wadzeniu debaty publicznej władza ma szanse na samorefleksję i kreatywność, tzn. osiąga zdolność 
innowacyjnego rozwiązywania problemów (Hausner, 2008, s.52.)

Zakończenie
Miasto nie jest zjawiskiem jednolitym – jest wielością bytów, nie tyle całością, ile całościami (Nawra-
tek, 2012, s.106). Zarządzanie miastem musi opierać się na dostrzeżeniu heterogeniczności jego natury, 
co tym bardziej podkreśla konieczność dialogu międzysektorowego, którego podstawą jest włączanie 
wszystkich aktorów lokalnych. Motorem rozwoju miasta jest intensywne uczestnictwo w nim wszyst-
kich użytkowników, z których każdy stanowi dla innych jakąś wartość, co nie jest łatwe. Z jednej strony 
popularność zaczyna zdobywać koncepcja miasta jako sieci współzależnych różnorodnych użytkow-
ników miasta, która wręcz oznacza dla administracji publicznej nakaz działania wielosektorowego,  
z drugiej zaś można zaobserwować nie tylko utrzymywanie się, lecz wręcz narastanie licznych granic 
wewnętrznych (Nawratek, 2012, s.98-100). 
Prowadzenie międzysektorowego dialogu obywatelskiego na szczeblu lokalnym może wpływać na 
niwelowanie napięć powstających w związku z wyborem strategii, wizją rozwoju oraz alokacją środ-
ków publicznych. Dialog obywatelski jest – lub przynajmniej może być - sposobem na współtworze-
nie polityk publicznych w mieście - lokalnym ekosystemie. Ograniczenie dialogu  obywatelskiego 
jedynie do władz publicznych i trzeciego sektora, w zmiennym, a nawet burzliwym otoczeniu, współ-
cześnie nie wyczerpuje możliwości osiągania maksymalnych korzyści z jego prowadzenia. Współ-
działanie różnorodnych interesariuszy miasta w ramach modelu poczwórnej helisy może stanowić 
efektywny sposób nie tylko prowadzenia dialogu, ale także innowacyjnego myślenia o rozwoju mia-
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sta - lokalnego ekosystemu. 
Czy jest więc miasto „kolebką zgody”, czy współistnieniem obok siebie różnych bytów, czy też jest 
współoddziaływaniem (przypadkowym lub celowym) aktorów lokalnych – „skazanych na siebie”, 
nie zawsze posiadających wspólne cele i chęć wspólnego działania? A może należałoby założyć, że 
współzależność aktorów lokalnych stanowić powinna szansę rozwoju dla tychże aktorów i dla same-
go miasta, będącego zarazem podmiotem i przedmiotem?
Odnosząc się do celu artykułu, należy podkreślić, że lokalny ekosystem, jakim jest miasto, opiera swoje 
istnienie na procesach (i incydentach) zazębiania się aktywności różnorodnych aktorów lokalnych, ich 
współoddziaływaniach i relacjach. Dla autorów dialog obywatelski stanowi narzędzie, które niejedno-
krotnie konstytuuje współpracę, przynoszącą korzyści zarówno elementom ekosystemu („całościom 
miasta”) jak i całemu ekosystemowi. Administracja publiczna utraciła przymiot samodzielnego wy-
znaczania kierunków rozwoju miasta, jednak to sektor publiczny wciąż pozostaje odpowiedzialny za 
tworzenie i utrzymywane warunków, aby tworzył się i rozwijał dialog obywatelski, żeby nawiązywały 
się interakcje i relacje międzysektorowe. Sektor społeczeństwa obywatelskiego (mieszkańcy) są niezwy-
kle ważnym użytkownikiem miasta,  nie wolno jednakże deprecjonować sektorów edukacji i biznesu. 
Aktorzy czterech sektorów tworzą węzły w sieci miasta, dlatego też dialog obywatelski, aby spełniał swo-
je funkcje, musi być prowadzony poprzez włączanie wszystkich sektorów. Każdy z nich wnosi określo-
ne, szczególne dla siebie relacje, każdy z nich też, jako „usieciowiony”, ma prawo współuczestniczenia  
w procesach rozwoju lokalnej wspólnoty. 
Stosowanie wielosektorowego dialogu obywatelskiego musi wkomponować się w heterogeniczną na-
turę miasta, w którym ścieranie się interesów, konflikty, rozbieżność celów uczestników lokalnego 
ekosystemu, są dla miasta immanentne. Świadczą one o współzależności podmiotów, nie zawsze 
więc można oceniać je jako szkodliwe dla rozwoju miasta. Wręcz przeciwnie, mogą pobudzać (po-
przez poszukiwanie nowych rozwiązań, wymuszanie nowego spojrzenia na daną kwestię i inne) roz-
wój lokalny. Najcenniejszym wkładem koncepcji dialogu obywatelskiego w takich przypadkach jest 
partnerstwo stron. Intensywna komunikacja oraz współdziałanie aktorów wszystkich sektorów, któ-
rzy akceptują pozostałych jako równoprawnych i równoważnych partnerów jest warunkiem rozwoju 
miasta jako lokalnego ekosystemu. Wtedy potencjalne trudności czy nieporozumienia stać się mogą 
czynnikiem pobudzającym rozwój lokalny.  
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Język jako narzędzie komunikowania w relacjach „urząd-klienci  
administracji publicznej” – aspekty prawne

Marcin Kumala

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest spojrzenie na aspekt prawny języka (języków) jako na-
rzędzia komunikowania w relacjach „urząd-klienci administracji publicznej”. Zagadnienie 
to nie pozostaje bez znaczenia również dla dialogu obywatelskiego. Zgodnie z przepisami Kon-
stytucji RP językiem urzędowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest język polski. Istotne jest aby 
jego użycie było nie tylko poprawne, ale również jasne i zrozumiałe.  Wskazany jako wzorzec, 

„język polski”, nie wydaje się jedynym ,,językiem” jaki należałoby mieć na uwadze. W arty-
kule poruszono również kwestie związane z językami mniejszości, językiem regionalnym czy 
językiem migowym. Zwrócono przy tym uwagę na aspekt dostępności witryn internetowych  
z punktu widzenia standardu pozwalającego na uniwersalne, wygodne i intuicyjne użytko-
wanie ich zasobów.

Słowa kluczowe: język urzędowy, język mniejszości, język regionalny, język migowy

Wstęp
Niezależnie od tego jaki rodzaj dialogu stanowić będzie przedmiot zainteresowania stwierdzić moż-
na, iż pomyślność takiego dialogu uzależniona jest między innymi od kultury jego prowadzenia 
pomiędzy uczestnikami. Na wspomnianą kulturę składa się wiele przymiotów, a jednym z nich jest 
tworzenie klimatu zaufania będącego wyrazem autentycznej chęci skutecznej komunikacji i zrozu-
mienia, a tym samym przełamywania barier. Takim narzędziem komunikacji, którego pominąć nie 
można, jest język. Choć zagadnienie związane z językiem badać można w różnych aspektach, ce-
lem niniejszej publikacji stanie się zwrócenie uwagi o charakterze ogólnym na postrzeganie języka  
w kategoriach wybranych aktów prawnych, jako języka: urzędowego, mniejszości narodowych i et-
nicznych, regionalnego, migowego. Ponadto w polu zainteresowania znajdą się również inne sposoby 
komunikowania się osób głuchoniewidomych, a także zastosowanie środków wspierających komu-
nikowanie się, które po części jest również przykładem stosowania sztucznych języków (na przykład 
języków wykorzystywanych w informatyce, to jest języków programowania).

Język urzędowy 
Zgodnie z art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym w Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfiko-
wanych umów międzynarodowych. Wspomniany przepis rozstrzyga kategorycznie istnienie w Polsce 
jednego tylko języka urzędowego, przesądzając jednocześnie o treści ustawodawstwa powszechnego  
w takim sensie, iż niedopuszczalne byłoby wprowadzenie obok języka polskiego jako języka urzędo-



86 87

wego innego języka lub języków (Trzciński, 1999, s. 1). 
Polska jest państwem unitarnym (Konstytucji RP, art. 3), w którym przeważająca część obywateli 
Rzeczypospolitej posługuje się językiem polskim. Dostrzegając ponadto, iż język polski jest jednym 
z najistotniejszych elementów kultury i dziedzictwa narodowego uzasadnia to jego prymat w życiu 
publicznym Rzeczypospolitej Polskiej (Winczorek, 2008, s. 71). Jednocześnie język urzędowy nie jest 
pojęciem definiowanym w Konstytucji RP, choć jest w miarę jednolicie rozumiany w nauce prawa, 
ustawodawstwie oraz orzecznictwie sądowym. Najkrócej rzecz ujmując jest to narzędzie porozumie-
wania się, komunikacji osoby fizycznej z organami władzy publicznej i podległymi im instytucjami 
oraz podmiotami w związku z wykonywaniem przez nie zadań publicznych. Ponadto jest stosowany 
również w kontaktach między organami władzy publicznej oraz między nimi i podległymi im insty-
tucjami oraz podmiotami (Banaszak, 2009, s. 154-155).
Rozróżnienie prawne języka państwowego i języka urzędowego (czy „urzędowania”) aktualnie  
w Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter historyczny (znany w polskich regulacjach międzywojen-
nych z 1924 i 1937 roku), gdyż obecnie Konstytucja RP oraz inne akty normatywne nie posługują się 
takim podziałem. Natomiast uwzględniając fakt istnienia w niektórych krajach podziału na dwie 
kategorie języka (państwowego i urzędowego) J.Boć wskazuje, iż problem ich rozróżnienia jest skom-
plikowany i nie może być rozstrzygnięty o jedną uniwersalną regułę. Jednocześnie proponuje ich zde-
finiowanie w następujący sposób: językiem państwowym jest ten język, w którym publiczne władze 
państw występując oficjalnie współtworzą lub przystępują do prawa kreowanego między państwami 
i ich organizacjami (umów, konwencji, traktatów, protokołów, paktów, statutów, układów i innych) 
oraz ten język, w którym kompetentne organy władz tworzą prawo wewnętrzne; natomiast językiem 
urzędowym jest ten język, w którym prawo to musi być realizowane (Boć, 2005, s. 164). 
Zakres obowiązku posługiwania się językiem polskim jako urzędowym nie może być ograniczo-
ny wyłącznie do sfery działań o charakterze władczym. Obejmuje również działania o charakterze 
niewładczym, które mają na celu realizacje potrzeb społecznych lub organizację życia publicznego 
(Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997r, sygn. W. 76/96, OTK Z.U. 1997, Nr 2 poz. 
27). Niemniej jednak w zakresie pojęcia „język urzędowy”, nie mieści się język, jakim posługują się 
osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, między 
sobą w niepublicznych stosunkach faktycznych czy w relacjach prywatnoprawnych wówczas, gdy nie 
należą one do zakresu zadań publicznych tych podmiotów wyznaczonych odpowiednimi przepisa-
mi o charakterze publicznoprawnym (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2005r, 
sygn. K. 38/2004, OTK-A Z.U. 2005, Nr 8a poz. 92). 
Problematykę ochrony, używania w działalności publicznej i w obrocie prawnym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej języka polskiego jako języka urzędowego rozwija ustawa z dnia 7 października  
1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). Pojęcie „języka polskiego” należy 
rozumieć w tak sposób, w jaki jest rozumiane na gruncie nauki językoznawstwa i o tym, czy określo-
na wypowiedź jest lub nie jest w języku polskim, decydować będą normy językowe (Żukowski 2001). 
Wydaje się natomiast, iż to co istotne z punktu widzenia skutecznej komunikacji to nieustające wyzwa-
nie w zakresie poprawy języka urzędowego pod względem zrozumiałości, przystępności oraz kultury 
wypowiedzi. Problemy te stały się przedmiotem obrad między innymi  I Kongresu Języka Urzędowego 
zorganizowanego w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 30-31 października 2012 r. w ramach 
kampanii społecznej „Język urzędowy przyjazny obywatelom” który był spotkaniem językoznawców, 
prawników, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, mediów oraz tłumaczy. Owocem 
tego Kongresu stało się przyjęcie Deklaracji końcowej, w której między innymi wskazano również na 
działania, jakie można podjąć w celu poprawy języka urzędowego (instytucje państwowe i samorzą-
dowe mogłyby zorganizować dla urzędników szkolenia w zakresie kultury języka polskiego oraz psy-
chologicznych uwarunkowań odbioru tekstu, językoznawcy mogliby podjąć się sformułowania norm 
dla tej specyficznej odmiany polszczyzny w przystępnych publikacjach o charakterze poradnikowym,  
a urzędnicy, autorzy i odbiorcy tekstów urzędowych i prawnych winni kierować się zwiększonym  
poczuciem odpowiedzialności za udaną komunikację). Deklaracja ta została zakończona stwierdze-
niem, iż polski język urzędowy, zrozumiały, poprawny, przyjazny odbiorcy, jest niezwykle ważnym 

czynnikiem w budowie państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego oraz niezbędnym warunkiem 
świadomego udziału Polaków w rządzeniu swoim krajem. Z powyższym stwierdzeniem nie sposób 
się nie zgodzić. Podkreślić przy tym wypada, że język w dziejach narodu polskiego dla Polaków od 
samego początku wyodrębnienia się spośród sąsiednich ludów, był nie tylko wartością narodową, ale 
i polityczną (Bajerowa, 1999).

Język mniejszości oraz język regionalny
Kolejną płaszczyzną dotyczącą komunikacji jest problematyka związana z używaniem języka mniej-
szości oraz języka regionalnego. Wskazany powyżej przepis art. 27 Konstytucji RP wskazujący na 
język polski jako język urzędowy zastrzegając przy tym w zdaniu drugim, że to kategoryczne stwier-
dzenie nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów między-
narodowych, jest nieczytelny. W literaturze wskazuje się, że zdanie drugie wspomnianego przepisu 
należy uznać wyłącznie jako przepis gwarancyjny wobec praw mniejszości narodowych w Polsce,  
w tym wobec prawa do posługiwania się językiem ojczystym (Trzciński, 1999, s. 3), a nawet ocenia się 
je jako niepotrzebne, gdyż mniejszości narodowe nie uzyskały w tej Konstytucji prawa do odejścia od 
zasady, iż językiem urzędowym jest język polski (Boć, 1998, s. 64). 
W tym zakresie ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.) reguluje sprawy związane z zachowaniem tożsamości 
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego,  
a także sposób realizacji zasady równego traktowania osób bez  względu na pochodzenie etniczne oraz 
określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  
w tych sprawach. Nowelizacja ustawy wskazanej powyżej ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmiennie 
ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym oraz ustawy o działach 
administracji rządowej, przekazaną w tym samym dniu do podpisu Prezydentowi RP, wśród nowych 
spraw wskazuje również wprost na integrację społeczną. 
Przepisy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym określają, że 
mniejszością narodową jest grupa obywateli polskich: mniej liczebna od pozostałej części ludności Rze-
czypospolitej Polskiej; w sposób istotny odróżniająca się od pozostałych obywateli językiem, kulturą 
lub tradycją; dążąca do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; mająca świadomość własnej 
historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; której przodkowie 
zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; utożsamiająca się  
z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Taki status mniejszości narodowej w Rzeczy-
pospolitej Polskiej posiada mniejszość:  białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyj-
ska, słowacka, ukraińska, żydowska. Natomiast mniejszość etniczna różni się od narodowej tym, że 
nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Status mniejszości etnicznych  
w Rzeczypospolitej Polskiej posiada mniejszość: karaimska, łemkowska, romska oraz tatarska. 
Przepisy wspomnianej ustawy dopuszczają, aby przed organami gminy, obok języka urzędowego, był 
używany - jako język pomocniczy - język mniejszości. Dotyczy to wyłącznie tych gmin, w których 
liczba mieszkańców należących do mniejszości (chodzi o liczbę mieszkańców urzędowo ustalono 
jako wynik ostatniego spisu powszechnego), której język ma być używany jako język pomocniczy, 
jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Ponadto gminy te powinny zostać 
wpisane do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy, prowadzonego 
przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 
Wpis następuje na wniosek rady gminy zawierający w szczególności dane urzędowe dotyczące liczby 
mieszkańców gminy (w tym liczby mieszkańców należących do mniejszości, której język ma być uży-
wany jako język pomocniczy) oraz uchwałę rady gminy o wyrażeniu zgody na wprowadzenie języka 
pomocniczego wraz ze wskazaniem języka mniejszości, który ma być językiem pomocniczym. Na 
odmowę dokonania wpisu do Urzędowego Rejestru przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 
Możliwość używania języka pomocniczego oznacza, że osoby należące do mniejszości mają prawo 
do: zwracania się do organów gminy w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej oraz 
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uzyskiwania (na wyraźny wniosek) odpowiedzi także w tym języku. Ze szczególnego statusu praw-
nego, wynikającego z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 
korzysta również język kaszubski, który został uznany za język regionalny, zgodnie z Europejską 
Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (tj. język tradycyjnie używany na terytorium 
danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności 
tego państwa, a ponad to różni się od oficjalnego języka tego państwa, przy czym nie obejmuje to ani 
dialektów oficjalnego języka państwa, ani języków migrantów). 
Takie uprawnia nie wykluczają zatem pojawienia się w ramach prowadzonego dialogu wystąpienia inne-
go języka niż język urzędowy, wyłącznie przed organami gminy, a zarazem nakładają na organy gminy 
obowiązek zapewnienie takiej komunikacji. Liczba gmin na obszarze których dopuszczono, aby przed 
organami gminy obok języka urzędowego był używany - jako język pomocniczy - język mniejszości (lub 
język regionalny) obejmuje 33 gminy (22 gmin - język niemiecki; 5 gmina - język białoruski; 1 gmina 

– język litewski; 5 gmin – język kaszubski). Warto przy okazji zauważyć, że Komisja Wspólna Rządu  
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na posiedzeniu 28 maja 2014r. w Warszawie dyskutowała 
nad zmianami ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym między 
innymi w zakresie rozszerzenia na powiaty możliwości posługiwania się językami mniejszości naro-
dowych i etnicznych oraz  językiem regionalnym jako językami pomocniczymi czy obniżenia z 20% 
do 10% progu, przy którym języki mniejszości  narodowych i etnicznych oraz  język regionalny mogą 
być używane jako języki pomocnicze.

Język migowy i inne środki komunikowania się
Jeszcze inny aspekt zagadnienia stanowią postanowienia ustawy z 19 sierpnia 2011r. o języku mi-
gowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.). Treść tego 
aktu prawnego określa między innymi zasady obsługi osób uprawnionych, tj. osób doświadczają-
cych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami administracji 
publicznej, jak również obowiązki tych organów związane z udostępnieniem usług pozwalających 
na komunikowanie się. W zakresie pojęcia organu administracji publicznej ustawodawca odesłał do 
jego rozumienia w znaczeniu art. 6 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (D.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.). Pod pojęcie organów administracji publicznej 
rozumie się zatem ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich 
lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), 
organy jednostek samorządu terytorialnego, a także inne organy i podmioty, gdy są one powołane  
z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych  
w drodze decyzji administracyjnych. 
Mianowicie na organie administracji publicznej, zwanym podmiotem zobowiązanym, spoczywa 
obowiązek zapewnienia dostępu do świadczenia usług tłumacza - na zasadach określonych w tej 
ustawie - polskiego języka migowego (tj.  języka będącego naturalnym wizualno-przestrzennym ję-
zykiem komunikowania się osób uprawnionych), systemu językowo-migowego (tj.  będącego pod-
stawowym środkiem komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają 
wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych  
(tj. będących podstawowym sposobem komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób 
przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunk-
cji narządu wzroku i słuchu, do którego zalicza się m.in. kreślenie liter na dłoni, alfabet Lorma, al-
fabet palcowy, system przekazu liter i innych znaków pisarskich za pomocą dotykania umownych 
punktów oraz kreślenia linii na dłoni, znaki języka migowego odbierane dotykiem). Usługę taką 
może świadczyć również  pracownik organu administracji publicznej posługujący się polskim języ-
kiem migowym lub systemem językowo-migowym. 
Natomiast osoba uprawniona jeśli chce skorzystać ze wspomnianego świadczenia zobowiązana jest 
do zgłoszenia tego organowi administracji publicznej (zgodnie z właściwością) i wskazać jednocze-
śnie wybraną metodę komunikowania się. Zgłoszenie takie powinno nastąpić co najmniej na 3 dni 

robocze przed chęcią realizowania swego uprawienia, z wyjątkiem sytuacji nagłych. Istotnie jest 
także, że zgłoszenia powinno być dokonane w formie określonej przez organ administracji publicz-
nej, ale w sposób dostępny dla osób uprawnionych. Jeśli natomiast chodzi o koszty takiej usługi to 
ustawodawca wskazał, że jest ona bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełno-
sprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 
Ponadto, organ administracji publicznej zobowiązany jest w szczególności do udostępnienia środ-
ków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez: wykorzystanie poczty elektronicz-
nej, przesyłanie wiadomości tekstowych (w tym wykorzystania wiadomości SMS, MMS lub komu-
nikatorów internetowych), komunikacje audiowizualną (w tym z wykorzystaniem komunikatorów 
internetowych), przesyłanie faksów, strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób 
niepełnosprawnych.
To w jaki sposób prezentowane są zasoby informacji na stronach internetowych ma kluczowy wpływ 
na to, czy zawarta w nich informacja będzie w praktyce faktycznie dostępna dla wszystkich. Istotne  
w tym zakresie są nie tylko przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782), ale również przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późn. 
zm.). Pierwszy ze wskazanych aktów prawnych stanowi konkretyzację art. 61 Konstytucji RP gwa-
rantującego obywatelowi podmiotowe prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów wła-
dzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Drugi, jest podstawowym aktem prawnym 
dotyczącym kwestii przetwarzania i wymiany informacji elektronicznej przez podmioty publicz-
ne. Aktem o charakterze systemowym, u podstaw którego tkwiło założenie o powszechnej infor-
matyzacji państwa oraz stworzenie tzw. społeczeństwa informacyjnego. Przykładowo podstawową 
formą udostępnienia informacji publicznej są strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej, 
których stworzenie wymaga nie tylko zgodności z ustawą o dostępie do informacji publicznej, ale 
również z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Warto 
jednak pamiętać o dostępności wszystkich publicznych witryn zgodnie z międzynarodowym stan-
dardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 opracowanym przez konsorcjum W3C 
(World Wide Web Consortium), to jest organizacji zajmującej się ustanawianiem standardów pisania 
i przesyłu stron www. Zgodnie z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinfor-
matycznych (Dz.U. z 2012r., poz. 526), które jest aktem wykonawczym do ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ostateczna data spełnienia tych wymagań 
przypada na maj 2015 roku. Dostępność witryn internetowych według wspomnianego standardu 
pozwala na uniwersalne, wygodne i intuicyjne użytkowanie jej zasobów. Oznacza to, iż wdrożenie 
takich rozwiązań pozwala na korzystanie z treści zawartych w Internecie przez wszystkie osoby,  
w tym tak zwane cyfrowo wykluczone, przykładowo: niepełnosprawne sensorycznie (niewidomi, 
słabowidzący, głusi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi), osoby niepełnosprawnie manualnie, in-
telektualnie. Ciekawostką jest zbadanie przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego około 3000 
stron internetowych (w tym stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej) organów admi-
nistracji publicznej (w ostatnim kwartale 2012 r. oraz lipcu 2013 r.), które zakończyło się raportem pt. 
Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza 
i zalecenia, który wykazał, że ani jedna z witryn nie była w pełni dostępna dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz innych osób narażonych na wykluczenie cyfrowe. 

Zakończenie
Reasumując podkreślenia wymaga, że zachowanie nie tylko zrozumiałości, przystępność, popraw-
ność polskiego języka urzędowego przybliża do stworzenia wspomnianego na wstępie klimatu za-
ufania służącego przełamywaniu barier. Osiągniecie tego stanu wymaga również spojrzenia na moż-
liwość wystąpienia w prowadzonym dialogu innych języków (i zasad ich respektowania), ale także 
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przygotowania odpowiednio innych środków komunikacji (przykładowo witryn internetowych nie 
tylko od strony merytorycznej, ale i funkcjonalnej w użytkowaniu). Leży to zarówno w interesie 
obywateli, ale przede wszystkim w interesie państwa, które zależy od politycznej, gospodarczej oraz 
kulturowej aktywności obywateli.
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Od społeczeństwa informacyjnego do obywatelskiego

Paweł A. Nowak

Streszczenie

Od kiedy na początku lat 80 XX wieku termin społeczeństwo informacyjne(SI) (Goliński 
2011, s. 25-31) zaczął ugruntowywać swoją pozycję w świadomości społecznej rozpoczęły 
się problemy definicyjne. Definicje miały charakter funkcjonalny i zależały od „zawodo-
wego spojrzenia” definiującego na opisywane zagadnienie. Pierwsi podjęli się definiowania 
informatycy opierając się o aspekty techniczne, następnie ekonomiści dołożyli do definicji 
efekty ekonomiczno-gospodarcze zjawiska. Kolejne istotne elementy definicji społeczeństwa 
informacyjnego zaczęli dodawać przedstawiciele nauk społecznych: politolodzy, socjologo-
wie, a nawet nauk medycznych: psychologowie i psychiatrzy. Obecnie najczęściej wykorzy-
stywana jest definicja, której autorami są T. Goban-Klas i P. Sienkiewicz, według której 

„społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki 
przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia docho-
du narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa” (Goban-Klas, 
Sienkiewicz 1999, s. 48). Eksperci zafascynowani funkcjonalnymi definicjami społeczeń-
stwa informacyjnego stracili z uwagi jeden z istotnych aspektów tego zagadnienia – główny 
cel społeczny budowy społeczeństwa informacyjnego – wsparcie powstania społeczeństwa 
obywatelskiego. Celem artykułu Od społeczeństwa informacyjnego do obywatelskiego jest 
przypomnienie logiki dojścia do tego aspektu budowy SI oraz opisanie, w którym momencie 
jego realizacji znajdujemy się w Polsce na początku roku 2014.

Słowa kluczowe: Społeczeństwo informacyjne, ICT, społeczeństwo obywatelskie,

Wstęp
Dynamiczny rozwój komputerów i technologii informatycznych był przez długi czas ściśle związany  
z wyścigiem zbrojeń. Od czasów II wojny światowej przez cały okres „zimnej wojny” głównym zada-
niem komputerów było zapewnienie przewagi militarnej konkurującym obozom. Wzrost szybkości 
przetwarzania danych pozwalał na doskonalenie istniejących oraz budowę nowych rodzajów broni, 
których szczytowym osiągnięciem stał się program „gwiezdnych wojen”. Jednak wraz z pojawieniem się  
w połowie lat 70 XX w. pierwszych komputerów osobistych 1 informatyka trafiła powszechnie rów-
nież do zastosowań cywilnych.
Rozwojowi komputerów towarzyszyły nowe definicje społeczeństwa od rewolucji organizacyjnej  
(Boulding, K., 1953), merytokracji (Young, M., 1958) poprzez rewolucję komputerową (Berkeley, E., 1962), 
społeczeństwo informacyjne (Umesao, T., 1962), erę elektroniczną (McLuhan, M., 1969), do rewolucji 
mikroelektronicznej (Forrester, T., 1980), wiek informacji (Dizard, W., 1982) czy państwo komputerowe  
1 Powszechnie uznaje się, że pierwszym rzeczywiście dostępnym komputerem osobistym był Altair 8800 firmy MITS (1975 r.), choć  
o pierwszeństwo walczą urządzenia wyprodukowane przez Xerox, Hewlett Packard i IBM (przyp. P.A. Nowak)
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(Burnham, D., 1983). (Nowina Konopka, 2006, s. 12) Pomimo ciągle nowych prób określenie formacji 
społecznej intensywnie wykorzystującej informatykę, od początku lat 80 XX w. „spośród licznych su-
gestywnych terminów opisujących dokonujące się przemiany zaczął wyłaniać się dość ogólny i pojemny 
termin zwycięzca – społeczeństwo informacyjne – który w poręczny sposób łączył najważniejsze ele-
menty pozostałych koncepcji.” (Goliński, 2011 s. 28) Pojawienie się powszechnie uznawanego terminu 
nie rozwiązało jednak problemów definicyjnych przede wszystkim z powodu interdyscyplinarności po-
jęcia. Współcześnie jest ono używane w opisach społeczeństwa, gospodarki, nauki i edukacji oraz infor-
matyki, stanowiąc zarówno wspólny punkt odniesienia tych dziedzin, jak równie często przyczynę nie-
porozumień wynikającą z rozbieżności zakresów używanych wspólnie pojęć. Dodatkowo, jak zauważa  
M. Goliński próby definiowania pojęcia społeczeństwa informacyjnego różnią się diametralnie za-
kresem szczegółowości. „W wypadku tak złożonego i abstrakcyjnego pojęcia krótkie i zwięzłe defini-
cje ograniczają się najczęściej do wybranych elementów tej problematyki, podkreślając tylko niektóre 
jej aspekty. Definicje rozbudowane i  aspirujące do kompleksowego ujęcia tematu są zaś, siłą rze-
czy, nieczytelne lub po prostu niemożliwe do skonstruowania.” (Goliński, 2011 s. 30) Jednak żaden  
z obszarów współczesnej nauki nie może się rozwijać bez prób definiowania problemu badawczego. 
Przegląd polskiej literatury naukowej pozwolił na znalezienie ponad 50 definicji społeczeństwa in-
formacyjnego.

Ewolucja pojęcia społeczeństwo informacyjne
T. Goban-Klas wyróżnia aż pięć grup definicji społeczeństwa informacyjnego, opartych na kryte-
riach: technicznych, ekonomicznych, zawodowych, przestrzennych i kulturowych. (Goban-Klas, 
1999) Wydaje się, że jest to jednak podejście zbyt obszerne. Większość dostępnych definicji da się 
przydzielić do następujących trzech kategorii:
•	definicje techniczne (technologiczne), których głównym kryterium jest odniesienie do zaawanso-

wanych procesów informatycznych i teleinformatycznych,
•	definicje ekonomiczne (gospodarcze), których głównym kryterium jest odniesienie do procesów 

gospodarczych i wskaźników ekonomicznych,
•	definicje społeczne, których głównym kryterium jest odniesienie do jakościowej zmiany struktury 

społecznej, w tym kompetencji cyfrowych i komunikacji społecznej.
Oczywiście pozostanie grupa definicji nie dających się przypisać do żadnej z powyższych kategorii 
ze względu na odniesienia do więcej niż jednej z wyżej wymienionych grup, przyjęcia jako główne 
kryterium cech całkowicie niszowych lub przyjęcia innej nazwy na zjawisko społeczeństwa informa-
cyjnego.
Podobne podejście prezentuje H. Kubicek w swoim opracowaniu Möglichkeiten und Gefahren der 

„Informationsgesellschaft”. (Kubicek, 1999) Autor proponuje dodatkowo, aby klasyfikację definicji 
i zadań społeczeństwa informacyjnego traktować rozszerzająco – jako warstwę bazową przyjmuje 
techniki informatyczne i telekomunikacyjne, które stanowią podstawę do stworzenia warstwy eko-
nomicznej (gospodarczej), na nich zaś rozwinęła się, zdaniem Kubicka, warstwa społeczno-kultural-
no-polityczna.
Przyjmując, obok zakresu poszczególnych definicji, kryterium czasowe jako element analizy rozwoju 
pojęcia społeczeństwa informacyjnego uznać należy, że bazową grupę stanowią definicje techniczne. 
Wynika to przede wszystkim z faktu, że informatyka i telekomunikacja jako pierwsze zajęły się za-
gadnieniem społeczeństwa informacyjnego.
I Kongres Informatyki Polskiej przyjął następującą definicję społeczeństwa informacyjnego: jest to 

„społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów infor-
matycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego 
przetwarzania informacji”. (Raport 1994) Ze względu na następstwo w czasie należy uznać, iż istotny 

wpływ na treść tej definicji miał opracowany na zlecenie Rady Europy tzw. Raport Bangemanna.2 Po-
dobne założenia przyjął Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), który w pierwotnej definicji 
przyjął, że „społeczeństwo Informacyjne to nowy typ społeczeństwa, który ukształtował się w krajach,  
w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo. 
Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za 
informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obej-
mowałaby wszystkich obywateli.” (UKIE, 2014) Również Komitet Badań Naukowych w  raporcie 

„Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego” zdefiniował społeczeństwo informacyjne 
w oparciu o kryteria technologiczne, jako „nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach 
o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość 
przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach,  
a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania 
i użytkowania informacji.” (KBN, 2000)
Rozszerzone, ekonomiczne podejście do definicji społeczeństwa informacyjnego prezentuje np. 
S. Juszczyk definiujący społeczeństwo informacyjne jako nowy typ społeczeństwa. „W odróżnieniu 
od (…) określenia postindustrialne – w społeczeństwie informacyjnym produkcja informacji oraz 
wartości niematerialnych staje się siłą napędową do formowania i rozwoju”. Autor doprecyzowuje 
jednak definicję twierdząc, że jest to „społeczeństwo, które charakteryzuje układ stosunków opar-
tych na gospodarce informacyjnej (information economy) – gdy ponad 50% dochodu narodowego 
brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sektora informacyjnego”. (Juszczyk, 2000, s. 11-12) 
Również jedna z najczęściej cytowanych polskich definicji społeczeństwa informacyjnego, której au-
torami są T. Goban-Klas oraz P. Sienkiewicz pokazuje ekonomiczne podejście do zagadnienia: „spo-
łeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania 
informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza-
ją źródła utrzymania większości społeczeństwa”. (Goban-Klas, Sienkiewicz, 1999, s. 48)
Równolegle w literaturze światowej zaczęło się pojawiać się wieloaspektowe spojrzenie na społeczeń-
stwo informacyjne. L. Soete (w dokumencie „Building the Information Society for All Us. Final Re-
port of the High Level Export Group, Bruksela 1997”) stwierdził, że „społeczeństwo informacyjne 
to społeczeństwo, które się właśnie kształtuje, gdzie technologie gromadzenia i transmisji informacji  
i danych są powszechnie dostępne po niskich kosztach. Powszechnemu użyciu informacji i danych 
towarzyszą organizacyjne, komercyjne, społeczne i prawne zmiany, które głęboko zmieniają życie, 
pracę i społeczeństwo jako takie”. (Doktorowicz, 2002, s. 100) Autorami najczęściej cytowanej pol-
skiej wielowymiarowej definicji społeczeństwa informacyjnego są K. Krzysztofek i M. Szczepański. 
Twierdzą oni, iż  społeczeństwo informacyjne, to „społeczeństwo, w którym informacja jest inten-
sywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym; to spo-
łeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji, będące podstawą 
tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi”. 
(Krzysztofek, Szczepański, 2002, s. 54) Część autorów definiując społeczeństwo informacyjne de-
cyduję się nawet na oderwanie zjawiska od warstwy technologicznej. Społeczeństwo informacyjne, 
zdaniem P. Sitka, to formacja w której dominującym kapitałem stała się wiedza oraz umiejętność 
tworzenia informacji, a  dominującymi wartościami w życiu społecznym stała się: wolność słowa, 
możliwość autokreacji (wyrażania samego siebie), tolerancja, harmonia i konsumpcja przyjemności. 
(Sitek, 2009, s. 34)
Definicje społeczeństwa informacyjnego ewoluowały w czasie wraz z stale rosnącymi możliwościami 
technologii oraz poziomem jej oddziaływania na różne płaszczyzny życia gospodarczego, ekono-
micznego i społecznego. Jednak w tych teoretycznych rozważaniach rzadko pojawiają się inne niż 
ekonomiczne uzasadnienia interwencji publicznej w budowę społeczeństwa informacyjnego.

2 Europa i Społeczeństwo Globalnej Informacji. Zalecenia dla Rady Europy, za: http://cyberbadacz.republika.pl/raport_bangemanna.
html Dokument ten definiuje społeczeństwo informacyjne jako „rewolucję opartą na informacji (…) rozwoju technologicznym, który 
pozwala przetwarzać, gromadzić, odzyskiwać i przekazywać informacje w dowolnej formie – mówionej, pisanej i wizualnej – bez wzglę-
du na odległość, czas i wielkość”
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Nowe podejście do społeczeństwa informacyjnego
Nie negując zasadności budowy społeczeństwa informacyjnego należy postawić istotne pytanie: ja-
kie pozagospodarcze efekty chce uzyskać Wspólnota? Pierwsze przybliżenie odpowiedzi na to pyta-
nie znajdujemy w art. 10 ust 3 Traktatu Lizbońskiego, który potwierdza prawo uczestnictwa każdego 
obywatela Unii Europejskiej w jej demokratycznym życiu oraz chęć podejmowania decyzji w sposób 
jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela. Uczestnictwo w sprawowaniu władzy przez obywa-
teli Unii staję się więc podstawowym prawem obywatelskim. Potwierdza to art. 11 Traktatu:

„1. Za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przed-
stawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania 
Unii.
2. Instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawiciel-
skimi i społeczeństwem obywatelskim.
3. Komisja Europejska prowadzi szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami w celu zapewnie-
nia spójności i przejrzystości działań Unii.
4. Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby Państw 
Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w 
ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem oby-
wateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii.
Procedury i warunki wymagane w celu przedstawienia takiej inicjatywy określane są zgodnie z arty-
kułem 24 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”. (EKES, 2011, s.2)
Celem takiego działania jest umożliwienie dialogu obywatelskiego, od poziomu lokalnego po-
szczególnych krajów członkowskich do poziomu Wspólnoty, który jest niezbędnym instrumentem 
umożliwiającym stosowanie demokratycznych zasad rządzenia: otwartości, uczestnictwa, odpowie-
dzialności, skuteczności, spójności i pomocniczości, (EKES, 2011, s.3) czyli zasad konstytuujących 
społeczeństwo obywatelskie.
Również następca Strategii Lizbońskiej strategia EUROPA 2020 wyznacza pozatechniczne i poza-
gospodarcze cele dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W dokumencie Europa 2020 Strategia 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (EUROPA, 
2020) zmienił się status społeczeństwa informacyjnego. Autorzy po raz pierwszy wyraźnie zaznaczyli, 
że budowa społeczeństwa informacyjnego w Europie nie jest samoistnym celem, tylko jednym z na-
rzędzi, które pozwoli na osiągnięcie 5 głównych celów dla UE w 2020 r. (EUROPA 2020)
W maju 2010 roku Komisja Europejska ogłosiła Europejską Agendę Cyfrową, która stała się pierwszą 
z siedmiu głównych inicjatyw wynikających z realizacji strategii Europa 2020. „Kryzys zniweczył 
wyniki wielu lat postępu gospodarczego i społecznego oraz odsłonił strukturalne słabości europej-
skiej gospodarki. Głównym celem Europy musi być teraz powrót na drogę wzrostu gospodarczego. 
(…) Aby tego dokonać, w ramach Agendy Cyfrowej zaproponowano działania, które należy podjąć 
jak najszybciej w celu zapewniania w Europie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyja-
jącego włączeniu społecznemu.”(Agenda Cyfrowa, 2010, s. 4) Zwiększenie uczestnictwa obywateli 
w życiu społecznym i politycznym Europy stanowi jakościową zmianę celu budowy społeczeństwa 
informacyjnego - staje się ono narzędziem budowy społeczeństwa uczestniczącego (przyjmując eks-
tensywne rozumienie pojęcia, „demokracja uczestnicząca” oznacza wszystkie mechanizmy umożli-
wiające uczestnictwo zbiorowego podmiotu suwerenności w którymkolwiek etapie podejmowania 
lub oceniania decyzji podjętej przez ogół wyborców lub ich przedstawicieli), a w dalszej perspektywie 
podstawą budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Społeczeństwo informacyjne - Polska 2014
Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce zyskała dynamikę wraz z wejściem kraju do Unii 
Europejskiej i pojawieniem się rzeczywistych możliwości jej finansowania. O ile perspektywa finan-
sowa 2004-2006 była okresem nauki korzystania z mechanizmów wsparcia strukturalnego, to od 
roku 2007 nastąpił skokowy wzrost inwestycji w wszystkich kluczowych aspektach budowy społe-
czeństwa informacyjnego: infrastruktury, e-usług i e-kompetencji.
W perspektywie finansowej 2007-2013 głównym dokumentem, na poziomie krajowym, określającym 
cele i metody budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce była „Strategia rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013” opublikowana przez ówczesne Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji w grudniu 2008 roku. Misją, która towarzyszyła autorom tego dokumen-
tu było umożliwienie społeczeństwu powszechnego i efektywnego wykorzystania wiedzy i informacji 
do harmonijnego rozwoju w wymiarze społecznym, ekonomicznym i osobistym. (MSWIA 2008, s. 8)
Efektem wdrażania tej strategii była olbrzymia ilość projektów realizowanych przez administrację 
oraz biznes na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Główne projekty realizowane przez 
administrację rządową (na poziomie krajowym) związane z budową społeczeństwa informacyjnego 
możemy podzielić na następujące grupy:
1. projekty związane z ewidencją ludności (PESEL/PESEL2, pl.ID, ZMOKU),
2. projekty związane z usługami administracji publicznej (ePUAP, ePuap2, CEPIK, CEIDG, „Infor-
matyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze),
3. Projekty związane z usługami geodezyjnymi i kartograficznymi (geoportal, geoportal2, Teryt 2, 
Teryt 3, GBDOT, ASG-EUPOS, ISOK),
4. Projekty z zakresu eZdrowia (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, ZOZMA-
IL, P1, EDM, eWUŚ),
5. Projekty związane z infrastrukturą szerokopasmową (SIRP, OST 112).
Według dostępnych danych łączna wartość wymienionych powyżej projektów to ok. 4,5 miliarda 
złotych. Do tego należy dodać nieco większą kwotę w ramach 16 regionalnych programów opera-
cyjnych wydatkowaną przez samorządy i przedsiębiorców na rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Wydane w latach 2007-2013 na budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce ponad 10 miliardów 
złotych spowodowało rzeczywisty skok cywilizacyjny jednak wciąż pozostajemy europejskim śred-
niakiem. Aby znaleźć się w unijnej czołówce należy zwiększyć efektywność inwestycji, koordynację 
i standaryzację działań, zwiększyć wykorzystywanie efektu skali, szczególnie w kontekście rekomen-
dacji zawartych w rządowym raporcie „Polska 2030” „ważnym zadaniem jest likwidacja wykluczenia 
cyfrowego, szczególnie dotyczącego obszarów wiejskich. Jednak jeśli technologie teleinformacyjne 
mają stać się katalizatorem dyfuzji rozwoju, potrzebne jest nie tyle jednorazowe zniwelowanie różnic 
(na przykład w dostępie do Internetu), ile stworzenie trwałego, powszechnego mechanizmu absorbo-
wania przez społeczeństwo nowych technologii, także tych które dopiero zostaną wymyślone.” (Boni, 
2012, s. 379)

Podsumowanie
Obecną relację pomiędzy możliwościami społeczeństwa informacyjnego, a szansami na powstanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego można podsumować słowami Alexisa de Tocqueville - chociaż daleko jeszcze 
do końca rewolucji, która dokonuje się w układzie społecznym, prawach, ideach i odczuciach ludzi, już  
w tej chwili jej rezultaty nie daje się porównać z niczym, co wydarzyło się dotąd na świecie”. (de 
Tocqueville, 1976, s. 480) Chociaż współtwórca socjologicznego podejścia do społeczeństwa obywa-
telskiego pisał te słowa o amerykańskim społeczeństwie pierwszej połowy XIX w., to na początku 
XXI w. odzwierciedlają one zmianę jaką spowodował dynamiczny rozwój technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych. 
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Rozwój ICT zminimalizował ograniczenia czasu i przestrzeni w dotarciu do informacji. Informacja 
wytworzona w dowolnym miejscu cywilizowanego świata dociera z równą prędkością na drugą stro-
nę ulicy jak i na odległy kontynent.
Rozwój ICT umożliwił (w Polsce wraz z rozwojem instytucji demokratycznych po 1989 r.) swobodę 
wyrażania opinii i zapewnił narzędzia pozwalające na jej szerokie propagowanie. Jeśli mamy coś 
interesującego do powiedzenia możemy to powiedzieć całemu światu (strony www, blogi, Facebook, 
Twitter, itp.).
Rozwój ICT pozwolił, dzięki narzędziom do zdalnego potwierdzania tożsamości, na bezpieczne za-
wieranie transakcji bez jednoczesnej obecności w tym samym miejscu. Od tego już tylko krok, po 
dostosowaniu systemu prawnego i upowszechnieniu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie, do 
społeczeństwa, którego głównym ogniwem jest samorealizujący się człowiek, autonomiczny, akcep-
tujący, a także szukający aprobaty u innych. Człowiek, który bierze udział w działalności ekonomicz-
nej, kulturalnej, społecznej, politycznej i każdej innej nie ograniczonej naciskami władzy państwowej. 
A to, jak podaje najpopularniejsze współcześnie źródło wiedzy Wikipedia, jest opis społeczeństwa 
obywatelskiego.
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Nowe media jako innowacyjna forma dyskursu publicznego

Dominika Urszula Popielec

Streszczenie

Przyjmując za Marshallem McLuhanem, że „nowe media nie są pomostem między czło-
wiekiem a naturą: są naturą” (McLuhan 2001, s. 389) można zauważyć, że współczesne 
społeczeństwo wykorzystuje zdobycze nowych technologii w zakresie komunikacji. O ile 
ponad dekadę wstecz pewną nowością były witryny internetowe i e-mail, o tyle dzisiaj te 
formy nowych mediów można uznać za określone minimum, a nawet, zważywszy na zjawi-
sko konwergencji mediów, za niewystarczające już formy komunikacji społecznej. Obecnie 
wielowymiarowy dialog jest prowadzony za pośrednictwem bloga, Twittera, Facebooka czy 
YouTube. Wykorzystaną metodą badawczą będzie analiza zawartości treści. Celem artyku-
łu jest zaprezentowanych przedsięwzięć Internautów, które pozwalają na wyartykułowanie 
roli nowych nowych mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i tym samym 
inicjacji dialogu w przestrzeni publicznej. Kontynuując, analizą zostaną objęte aktywności 
samych obywateli, które są określane jako dziennikarstwo obywatelskie. W wyniku badań 
została zarysowana specyfika nowych nowych mediów jako jednej z innowacyjnych form 
dyskursu publicznego. Implikacje praktyczne i społeczne można sprowadzić do rozkwitu 
społeczeństwa obywatelskiego i pluralizacji przestrzeni medialnej. Z tego względu niniejszy 
artykuł ma charakter badawczy i wykorzystuje ujęcie komparatystyczne w celu oddania 
charakteru nowych nowych mediów, a także ich użyteczności dla dziennikarstwa obywa-
telskiego.

Słowa kluczowe: nowe nowe media, innowacja, dialog obywatelski, dziennikarstwo oby-
watelskie, dyskurs publiczny, demokracja

Wstęp
Obywatele, świadomi swojej tożsamości i przysługujących im praw, nie chcą uczestniczyć w jedno-
kierunkowej komunikacji i w konsekwencji odgrywać roli widza debaty publicznej. Z tego względu 
istnieje potrzeba obywateli nie tylko do uczestnictwa w wyborach, ale również do zrzeszania się, 
prezentowania krytycyzmu na blogach, forach internetowych, a także tworzeniu serwisów interneto-
wych, portali informacyjnych, radia i telewizji online. Od chwili powstania nowych nowych mediów, 
środowiska polityczne i przedstawiciele mediów tradycyjnych są zobowiązane do włączenia kolej-
nego uczestnika dyskursu, jakim są obywatele. Mianowicie, cytowanie przez redaktorów w studio 
opinii społeczeństwa za pośrednictwem wpisów na Twitterze czy oficjalnym fanpage’u na Facebooku 
stało się nie tylko trendem, ale obowiązującym standardem w komunikacji.
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Nowe media w służbie dziennikarstwa obywatelskiego – zarys problematyki
Współczesna przestrzeń medialna uległa rozszerzeniu i przeobrażeniom. Taki stan jest wynikiem 
postępującej demokracji i towarzyszących jej zjawisk, ale również technologii dających początek no-
wym nowym mediom i dziennikarstwu obywatelskiemu. Z tego względu każdy może stać się czyn-
nym uczestnikiem życia publicznego, nie tylko dzięki zagwarantowanym konstytucyjnie prawom 
człowieka i obywatela, ale także dzięki możliwości zabierania głosu w postaci prowadzenia bloga, 
stron internetowych oraz zakładania stacji radiowych i telewizji online. Zatem dyskurs w przestrzeni 
publicznej to nie tylko politycy, partie polityczne, organizacje i stowarzyszenia oraz media głównego 
nurtu. Mianowicie, społeczeństwo aktywizuje się również przez tworzenie nowych nowych mediów, 
które urozmaicają dyskusję publiczną, a także pełnią funkcję kontrolną nad władzą polityczną i rze-
telnością przekazów medialnych.
Społeczeństwo dostrzegło większe możliwości nowych nowych mediów. Przełom w sferze komu-
nikacji społecznej nastąpił z chwilą powstania YouTube i pierwszych mediów społecznościowych, 
np. w Polsce NaszaKlasa czy MySpace w Stanach Zjednoczonych. Dotychczasowe określenie wo-
bec tej komunikacyjnej rewolucji okazało się niewystarczające. Z tego też względu zasadne jest 
usystematyzowanie tego zjawiska przez P. Levinsona, który uważa, że „nowe nowe media to blo-
gowanie, YouTube, Wikipedia, Digg, MySpace, Facebook, Twitter, Second Life i podcasty (Levin-
son, 2010, s. 11.) Ponadto badacz podkreśla, że nowe nowe media mają charakter społecznościowy 
(Ibidem, s. 15.), gdyż w jednym miejscu spotykają się zarówno nadawcy komunikatów oraz ich 
odbiory, co przesądza o popularności tego rodzaju mediów. O ile Levinson akcentuje aspekt spo-
łeczny nowych nowych mediów, to istotne jest również ich zaplecze technologiczne. Dekadę wcze-
śniej medioznawcy, np. polski badacz T. Goban-Klas, definiowali termin „nowe media”, będące 
zarazem nowością w świecie medialnym i komunikacji społecznej. Jednak badacze przede wszyst-
kim wskazywali na ujęcie technologiczne. Zdaniem Gobana-Klasa „nowe media” były uważane 
za „te środki służące komunikowaniu się (w najszerszym sensie), które wykorzystują elektronikę, 
a zwłaszcza układy scalone i cyfrowe, kodowanie sygnału do utrwalania i transmisji informacji”  
(Goban-Klas 2001, s. 290). O aspekcie technologicznym w kontekście nowych mediów mówił 
Lev Manovich, który uważał, że media analogowe zostały skonwertowane do postaci cyfrowej  
(http://wiedzaomediach.wordpress.com/2013/03/18/czas-na-nowe-media/, 16.07.2014). Manovich 
wskazał na pięć komponentów nowych mediów, czyli: reprezentacja numeryczna, modularność, au-
tomatyzacja, wariacyjność i transkodowanie (Ibidem). Wymiar społecznościowy, który artykułował 
Levinson, spowodował, że dotychczasowe określenie „nowe media” należy uznać za niewystarczające, 
co uprawnia do nazwania zachodzących zmian zarówno w komunikacji oraz zastosowanych techno-
logii „nowymi nowymi mediami”.

Pojęcie dziennikarstwa obywatelskiego
Dla zrozumienia zjawiska dziennikarstwa obywatelskiego jako innowacji w dyskursie publicznym 
należy zastanowić się nad współczesną rolą i pozycją mass mediów, w tym mediów tradycyjnych  
i nowych. Jeżeli odbiorca przekazu medialnego zapozna się z innymi przekazami na dany temat i za-
uważy różnicę w sposobie opisywania rzeczywistości, wówczas istnieje prawdopodobieństwo utraty 
zaufania do funkcji, jaką powinny pełnić media w demokracji. Rozważając problem z innej perspek-
tywy można spytać, czy obywatele decydują się na działalność dziennikarską, ponieważ uważają, że 
rzetelniej i obiektywniej przedstawią rzeczywistość? Czy dziennikarstwo obywatelskie można uznać 
za innowację w debacie publicznej? Powyższe pytania stanowią punkt wyjścia  do przedstawienia 
zjawiska, jakim jest dziennikarstwo obywatelskie.
Za W. Pisarkiem można powtórzyć, że ludzie piszą i mówią za pośrednictwem mediów po to: „żeby 
inni wiedzieli to, co zdaniem mówiących i piszących wiedzieć powinni; żeby wyrazić, co się mówiącym  
i piszącym podoba, a czego nie znoszą; żeby inni myśleli, odczuwali, postępowali i oceniali rzeczywi-
stość tak, jak mówiący i piszący uważają za właściwe; żeby utrzymywać kontakt i czuć więź z innymi 
ludźmi; żeby wyjaśnić lub skomentować użyte środki językowe i wyrazić lub wywołać przeżycia es-

tetyczne” (Pisarek, 2004, s. 216). Te spostrzeżenia dotyczą nie tylko dziennikarzy zawodowych, któ-
rzy chcą zwrócić uwagę opinii publicznej na konkretny problem, ale również odbiorcy odczuwają 
podobne potrzeby komunikacji z otoczeniem, a stało się to możliwe dzięki Internetowi i powstaniu 
nowych mediów.
Dziennikarstwo obywatelskie istnieje w takiej przestrzeni, w której respektowane są standardy de-
mokracji.  Według M. Jeleśniańskiego „dziennikarstwo obywatelskie (ang. citizen journalism) to 
masowe komunikowanie, dokonywane za pośrednictwem różnych mediów, zwłaszcza Internetu  
i mediów audiowizualnych, którego inicjatorem są osoby nie będące zawodowymi dziennikarzami. 
Z poczucia misji/obowiązku lub ze względu na swoje zainteresowania informują oni o bieżących 
wydarzeniach, bardzo często o charakterze lokalnym. Informacjami dzielą się nierzadko zupełnie 
bezinteresownie, dla dobra swojego i innych” (Jeleśniański, 2011). Autor tej definicji wskazuje cechy 
charakterystyczne dla próby opisania zjawiska, mianowicie: komunikacja osób niebędących dzienni-
karzami za pomocą nowych mediów, zamieszczanie informacji przez te osoby ze względu na ważność 
tematu, poszerzenie dyskursu o inne opinie pożądane w demokracji, a także uczestnictwo w życiu 
publicznym. Z kolei Greg Simons próbuje zdefiniować to pojęcie, odwołując się do słów dziennikarza 
Marka Glassera, mianowicie, że ideą przyświecającą dziennikarstwu obywatelskiemu jest „działanie 
ludzi bez profesjonalnego przygotowania dziennikarskiego, którzy potrafią używać narzędzi nowo-
czesnej technologii i globalnej dystrybucji internetowej do tworzenia, uzupełniania lub sprawdzania 
faktów samodzielnie lub we współpracy z innymi. Na przykład, można napisać o spotkaniu rady 
miasta na swoim blogu lub na forum internetowym. Można sprawdzić rzetelność artykułu mediów 
głównego nurtu i w ten sposób udowodnić błędy rzeczowe lub stronniczość na swoim blogu” (Simons 
2008, s. 1). W tym kontekście zasadne wydaje się użycie, na określenia tego zjawiska, pojęcia „dzien-
nikarstwa uczestniczącego” (participatory journalism) (Szpunar, 2007, s. 141), czyli obrazującego  
w pewien sposób zaangażowanie społeczeństwa w życie polityczne, gospodarcze i społeczne przez pi-
sanie artykułów na internetowych serwisach informacyjnych, blogach czy zamieszczania podcastów 
i videocastów. Taki dziennikarz obywatelski może podejmować tematy środowiska, w którym żyje, 
łatwiej odnajduje się w kontekście bieżących wydarzeń, prezentuje inną perspektywę niż zawodowy 
dziennikarz, pracujący dla popularnej redakcji z wielkiego miasta, a także uważniej zbiera informa-
cje bez wprowadzania pewnych konwencji np. wywoływania kontrowersji za pomocą zdjęć, charak-
terystycznego języka zarezerwowanego dla tabloidów.
Do powstania dziennikarstwa obywatelskiego przyczyniły się: rozwój nowych technologii i ich do-
stępność dla każdego, specyfika nowych nowych mediów, a także opinie na temat samych mediów  
i środowiska dziennikarzy, oskarżanych o stronniczość, nierzetelność czy manipulację faktami. 
Świadomy odbiorca jest w stanie zauważyć ową stronniczość, która występuje wtedy, gdy media sys-
tematycznie promują określone postawy i interesy pewnych grup, przyczyniając się w ten sposób do 
dezinformacji społeczeństwa.

Egzemplifikacja dziennikarstwa obywatelskiego
Powszechnie uważa się, że dziennikarstwo obywatelskie narodziło się dzięki serwisowi prasowemu 

„OhmyNews” w 2000 roku. Narodziny tego rodzaju dziennikarstwa wynikały z faktu, że Korea Po-
łudniowa jest uznawana za „najlepiej skomputeryzowany kraj na świecie” (Allan, 2008, s. 138). Ten 
południowokoreański dziennik internetowy, założony przez Oh Yeon Ho,  przyjmował artykuły od 
swoich czytelników. Motto dziennika brzmi: „każdy obywatel jest reporterem” (http://en.wikipedia.
org/wiki/OhmyNews, 30.05.2014). Podczas wyborów prezydenckich w Korei w 2002 roku  przyczynił 
się do zwycięstwa Roh Moo Hyuna, który udzielił pierwszego wywiadu dla OhmyNews jako prezy-
dent. W pierwszych latach istnienia liczba dziennikarzy obywatelskich była stosunkowo mała do 
obecnych 41 tysięcy, jaką podaje „OhmyNews”, a za najlepsze artykuły piszący otrzymują honora-
rium w wysokości 50 USD. Tylko 20 procent wszystkich publikowanych tekstów pochodzi od redakcji 
serwisu, liczącej pięćdziesiąt pięć osób (Ibidem). W listopadzie 2007 roku została utworzona „szkoła 
dziennikarstwa obywatelskiego”, mająca pełnić funkcję centrum wiedzy dziennikarstwa (Ibidem).
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Za początek dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce przyjmuje się utworzenie polskiej wersji serwi-
su Wikinews 19 lutego 2005 r. Idea tego serwisu informacyjnego polega na tym, że każdy jego użyt-
kownik (wikireporter) „może redagować jego zawartość, dodawać nowe artykuły i tworzyć materiały 
dziennikarskie” (http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikinews, 30.05.2014). Specyfika polskiej wersji ser-
wisu wygląda następująco: każdy artykuł dotyczy tylko jednego wydarzenia, prezentowane wiado-
mości powinny zawierać wszystkie poglądy na dany temat, a przede wszystkim fakty oddzielone od 
opinii i przypuszczeń. Wiadomości na tym serwisie powinny być przedstawione w sposób neutralny, 
bez komentarzy wikireporterów czy stronniczości. Co więcej, publikowany artykuł podlega ciągłym 
zmianom nie tylko pod względem liczby autorów, dopisujących nowe informacje, ale również pod 
względem samej zawartości. Ponadto Wikinews w przeciwieństwie do prasy czy telewizji nie posiada 
ograniczenia pod względem limitu stron gazety czy czasu antenowego. Chociaż większość tekstów 
powstaje na bazie innych serwisów informacyjnych, to jednak coraz więcej pojawia się materiałów 
autorskich. W przyszłości serwis zamierza powołać Otwartą Agencję Informacyjną, skupiającą ser-
wisy informacyjne udostępniające sobie nawzajem materiały, zgodne z licencją Wikinews. Chociaż 
serwis nie dorównuje popularnością Wikipedii, to notuje dziennie około 4 tysiące wejść na stronę 
główną (Ibidem). Polskie Wikinews zawiera następujące kategorie newsów: „W skrócie”, „Polska”, 

„Świat”, „Polityka”, „Kultura”, „Sport”, „Społeczeństwo”, „Nauka”, „Gospodarka”, „Prawo”, a także 
fotoreportaże i wywiady.
Ten nowy trend dostrzegły również koncerny medialne, które uruchomiły serwisy dziennikarstwa 
obywatelskiego np. w  2006 r. Thinkmedia stworzyły iThink.pl, a Polskapresse uruchomiła w tym 
samym czasie Wiadomosci24.pl, a InfoTubę stworzył Wprost Sp. z o.o. Największe portale informa-
cyjne także umożliwiły internautom aktywność dziennikarską, chociażby na serwisie Interia360.pl 
powstałym w 2007 r. czy w  „Waszym zdaniem” na Onet.pl. Owa aktywność jest związana nie tylko 
z pisaniem artykułów, ale również publikowaniem zdjęć, materiałów audio i wideo. Wielokrotnie 
zawodowi dziennikarze zachęcają odbiorców do przesyłania zdjęć z ważnych wydarzeń czy filmów 
zrobionych telefonem komórkowym np. Alert24.pl, Twoje Info, Kontakt24.tvn.pl.
Równolegle do powyższych serwisów powstają niezależne strony internetowe dziennikarzy obywa-
telskich, a także blogi. Do popularnych platform blogowych należy powstały w 2006 r. Salon24.pl 
o tematyce społeczno-politycznej, Blox.pl, Blog.Onet.pl, Blogger.com, a także Wordpress.com. Do 
ciekawych portali dziennikarstwa obywatelskiego należy 3obieg.pl opisujący siebie jako „portal 
oparty na wiedzy pozyskanej dzięki Internautom oraz użytkownikom społeczności internetowych, 
lokalnych” (3obieg.pl, http://3obieg.pl/pierwsza-strona, 30.05.2014), Wolnemedia.net, które tworzą 
zaawansowane serwisy internetowe nie tylko pod względem informacji, ale również wykorzystywa-
nych w tym celu technologii. Pod względem merytorycznym i technicznym nie odbiegają od innych 
serwisów, za którymi stoją koncerny medialne.
Celem informacyjno-opiniotwórczego portalu 3obieg.pl jest przybliżanie Internautom wiadomości  
z zakresu polityki, gospodarki, kultury. Ich główne obszary aktywności sprowadzają się do blogosfe-
ry, publicystyki i serwisu informacyjnego, a także organizowanie konferencji, seminariów, publiko-
wanie raportów i opracowań. Dziennikarze tego portalu publikują teksty z zakresu dziennikarstwa 
śledczego za pomocą zamieszczonej platformy blogowej. Do najchętniej czytanych blogerów należą: 
Parol, Mind Service, Liber, Alexander Degrejt, Kowalsky, Lancelot, Astra. Oprócz wykorzystywania 
bloga jako narzędzia komunikacji, ten portal informacyjny wykorzystuje dobrodziejstwa innych no-
wych nowych mediów, czyli Facebook, Twitter i YouTube. Oficjalne konto „Trzeci Obieg” polubiło 
7537 Internautów (https://www.facebook.com/3ObiegPL, 30.05.2014), a konto na Twitterze jest ob-
serwowane przez 613 Internautów (https://twitter.com/TrzeciObiegPL, 30.05.2014). Portal posiada 
również swój kanał na YouTube o nazwie „Trzeci obieg”, który doczekał się 40 subskrypcji i prawie 16 
tys wyświetleń (http://www.youtube.com/user/3obiegPL/about, 30.05.2014). Zamieszczone na kanale 
filmy dotyczą głównie polityki i kwestii gospodarczych.
Podobne cele przyświecały założeniu portalu Wolnemedia.net, którego twórcy chcą przełamać mo-
nopol na informację mediów tradycyjnych, co zostało ujęte w następujących słowach: „Wolne Media” 
sprzeciwiają się cenzurze, tendencyjnym komentarzom dziennikarskim towarzyszącym newsom, te-

matom tabu, propagandzie i dezinformacji” (http://wolnemedia.net/o-nas/, 30.05.2014). Głównym 
założeniem portalu jest pretendowanie do miejsca, w którym „różne grupy społeczne mogą pozna-
wać się i kulturalnie dyskutować w celu wyrobienia nawyku tolerancji dla odmiennych poglądów  
i wypracowywania nowych społecznych kompromisów” (Ibidem).  „Wolne Media” dążą do stworze-
nia demokratycznej platformy, na której spotkają się różne idee i stanowiska. Podobnie jak „Trze-
ci obieg” ten portal oferuje możliwość założenia darmowego bloga i publikowanie swoich tekstów. 
Wśród aktywnych blogerów należy wymienić: Romana Milczarka, Bos, RobG56, Komzara (http://
blog.wolnemedia.net/category/blogosfera/, 30.05.2014). Jak sama nazwa wskazuje „Wolne Media” łą-
czą w sobie stronę internetową, blog, radio i telewizję, co wpisuje się w konwergencję mediów.
Kolejnym przykładem miejsca w Sieci, gdzie publikują dziennikarze obywatelscy jest strona inter-
netowa Eioba.pl, założona w 2005 r. W przeciwieństwie do uprzednio zanalizowanych portali in-
formacyjnych, które są zarówno przykładem na konwergencję mediów jak i na wykorzystanie moż-
liwości nowych nowych mediów, Eioba ogranicza się do publikacji artykułów (http://www.eioba.pl/, 
16.07.2014), co przesądza o klasyfikacji tego serwisu do nowych mediów, zawierających pewne kom-
ponenty nowych nowych mediów jak blog czy budowanie kręgu odbiorców za pośrednictwem fan-
page’u na Facebooku (https://www.facebook.com/eiobapl, 16.07.2014).  Według statystyk udostępnio-
nych przez redakcję serwisu wynika, że portal odwiedza 1,4 mln użytkowników miesięcznie (http://
www.eioba.pl/about, 16.07.2014), a także zajmował w 2010 r. 16 miejsce w rankingu  w kategorii 

„Informacje i publicystyka”, wyprzedzając Grupę Polskie Radio i Salon24 (http://media2.pl/i/mega-
panel/2102-479271fa5aafc210e6062ad2f8930174.png, 16.07.2014). W tym rankingu zabrakło portalu 
Wolne Media, który powstał w 2007 r. Internauci mają do dyspozycji artykuły z następujących blo-
ków tematycznych: Technologia, Nauka, Finanse, Życie, Zainteresowania, Społeczeństwo, Rozrywka 
i Różne. Dziennikarze obywatelscy, a raczej publicyści obywatelscy, koncentrują się w swoich arty-
kułach na aktualnie poruszanych problemach przez media tradycyjne np. klauzula sumienia (arty-
kuł „Klauzula niezgody” O. Danielewicza, http://www.eioba.pl/a/4lln/klauzula-niezgody, 16.07.2014) 
czy artykuł J. Stasicy „Kompromitacja państwa”, analizujący „Aferę taśmową” (http://www.eioba.
pl/a/4l7q/kompromitacja-panstwa, 16.07.2014). Serwis prowadzi również ranking autorów, których 
teksty były najwyżej oceniane przez internautów (http://www.eioba.pl/topusers, 16.07.2014). O popu-
larności tego serwisu przesądza blisko dziesięcioletnie funkcjonowanie w Sieci i staranność artyku-
łów. Pomimo punktów wspólnych z portalami 3obieg.pl i Wolnemedia.net takich jak: umożliwianie 
użytkownikom publikowanie artykułów, tworzenia blogów, Eioba.pl należy do nowych mediów ze 
względu na niedostateczne wykorzystanie dostępnych narzędzi np. radio online, podcasty, plug-iny 
social media na stronie internetowej czy kanał na YouTube. Z tego względu Eioba.pl ma więcej cech 
wspólnych z Wikinews.

Pochwała i krytyka aktywności dziennikarzy obywatelskich
Dziennikarstwo obywatelskie bywa krytykowane m.in.  za uogólnienia, przedruki materiałów dzienni-
karzy profesjonalnych, tendencyjność w przedstawianiu wydarzeń, a także za  niedostateczny warsztat 
dziennikarski. Według M. Robaka, dziennikarz profesjonalny różni się od obywatelskiego odpowie-
dzialnością za słowa, znajomością etyki zawodu i prawa prasowego, merytorycznym podejściem do te-
matu (Dąbkowski i Stryjek, 2008, s.6). Z kolei zwolennicy dziennikarstwa obywatelskiego dostrzegają  
w nim poszerzenie dyskursu o nowe opinie, mocniejsze akcentowanie potrzeb społeczeństwa, zainte-
resowanie życiem publicznym, osobiste podejście do problemu, dowolność w doborze tematu, a także 
brak ograniczeń, jakie mogą pojawiać się ze stron redakcji. Według M. Maja zarzut jednostronności 
w stosunku do dziennikarzy obywatelskich można odnieść do dziennikarzy zawodowych, którzy 
nie zawsze prezentują stopień rzetelności czy obiektywności w artykułach. Jego zdaniem „Internet 
uczłowieczył dziennikarstwo, czyniąc je czymś mniej nadętym i bardziej szczerym, to efekt demo-
kratyzacji tej formy ludzkiej działalności” (Maj, 2011).
Dziennikarze obywatelscy przyczyniają się do zmian zarówno w myśleniu środowisk medialnych, jak 
i całego społeczeństwa, co można uznać za innowację w dialogu społecznym. Mianowicie, zawodowi 
dziennikarze muszą liczyć się z tym, że zainteresowanie tematem ze strony nieprofesjonalistów obligu-
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je tę pierwszą grupę do większej staranności i obiektywizmu, gdyż czujni odbiorcy mogą skonfronto-
wać ich pracę, a zatem ich rzetelność, z innymi źródłami np. internetowymi. Możliwość uczestnictwa  
w sferze publicznej, choćby w tworzeniu strony internetowej, komentowania rzeczywistości na blogu,  
a także pisania artykułów z pozycji dziennikarza obywatelskiego jest sygnałem na to, że obywatele 
chcą uczestniczyć i mieć wpływ na rzeczywistość, a Internet stworzył tylko warunki potrzebne do tej 
formy aktywności obywatelskiej.

Zakończenie
Współcześnie media tradycyjne przestają być monopolistą w kwestii dostarczania informacji, co 
sprawia, że społeczeństwo ma możliwość wyboru źródeł przekazów, a także wymaga od dziennika-
rzy większej rzetelności przy przygotowywaniu wiadomości. Dziennikarstwo obywatelskie, a tym 
samym większa platforma debaty publicznej, nie byłyby możliwe gdyby nie nowe technologie i kon-
wergencja mediów. Otóż, dziennikarstwo obywatelskie poszerza pluralizm medialny i źródła infor-
macji, powoduje zrzeszanie się tych dziennikarzy w różne stowarzyszenia, tworzenie nowych mediów,  
a prezentacja własnych opinii i pozyskanych informacji odzwierciedla postawę aktywną. O rosnącej 
partycypacji dziennikarstwa obywatelskiego w debacie publicznej świadczą: duża liczbę odsłon stron 
internetowych, blogów, popularności podcastów, ilości komentarzy na forach internetowych, a także 
pozyskiwanie w większym stopniu informacji z Internetu niż z mediów tradycyjnych. Dziennikarze 
obywatelscy, którzy podejmują w nowych mediach konkretne tematy i wyrażają swoje stanowiska, 
chcą w ten sposób podkreślić wagę problemu, zwrócić na niego uwagę innych, co można interpreto-
wać jako współodpowiedzialność za państwo i społeczeństwo.  
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Społeczeństwo obywatelskie w dobie Internetu. Refleksja socjologiczna

Olga Filipiak 

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy so-
cjologicznej z uwzględnieniem nowych możliwości, jakie stwarzają  technologie informa-
cyjno-komunikacyjne, w tym szczególnie Internet. Odwołano się do wybranych koncepcji 
teoretycznych społeczeństwa obywatelskiego (m.in. E. Shils, R. Putnam, P. Gliński) wskazu-
jąc jednocześnie na istotne obszary jego funkcjonowania. Od strony praktycznej zwrócono 
uwagę na potencjał tkwiący w Internecie jako nowej platformie umożliwiającej m.in. ak-
tywność obywatelską.

Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, Internet, aktywność obywatelska, dobro 
wspólne 

Wstęp
Nowe technologie z coraz większą dynamiką wkraczają w życie jednostek, grup społecznych oraz 
całego społeczeństwa. Można powiedzieć, iż kształtują, organizują oraz wyznaczają kierunki rozwo-
ju współczesnych społeczeństw. Niewątpliwe są one nośnikiem zmiany społecznej oraz wpisują się  
w postępujące procesy społeczne i gospodarcze. Obejmują swoim zasiągiem wszystkie dziedziny ży-
cia: politycznego, gospodarczego, kulturowego i społecznego. Trudno dziś wyobrazić sobie codzien-
ne życie, spędzanie czasu wolnego, komunikację, edukację oraz pracę bez technologii informacyjno- 
komunikacyjnych. Technologie te wzmacniają funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, dając 
jednocześnie niepowtarzalną dotąd  szansę jego rozwoju. 
Głównym zamierzeniem autorki opracowania jest refleksja nad funkcjonowaniem  społeczeństwa 
obywatelskiego w nowych warunkach , jakie powstają w wyniku rozwoju nowych technologii infor-
macyjno- komunikacyjnych, w tym głównie Internetu.  Ponadto, podjęto próbę przeanalizowania 
wpływu Internetu na kształtowanie się wybranych aspektów  społeczeństwa obywatelskiego. W arty-
kule zastosowano studia literaturowe uwzględniające literaturę krajową i zagraniczną oraz dostępne 
raporty omawiające badaną problematykę.

Społeczeństwo obywatelskie – wybrane aspekty
Podejmując analizę wpływu technologii informacyjno- komunikacyjnych, w tym głównie Internetu 
na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego nie sposób pominąć wstępnych ustaleń termino-
logicznych. W dyskursie socjologicznym jest miejsce dla  różnorodnych  teorii, czy też definicji spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Również w języku potocznym często używa się tego terminu do opisy-
wania rzeczywistości społecznej. Wśród przedstawicieli  idei społeczeństwa obywatelskiego znajdują 
się m.in.: Arystoteles, J. Locke, K. Popper, G.W.F. Hegel . Jednocześnie  brak jednoznacznych ustaleń  
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w tej materii jeszcze bardziej wskazuje na ważność i rangę tego pojęcia.
Rozpatrując sposób rozumienia społeczeństwa obywatelskiego E. Shils (1994) podkreśla znaczenie 
wspólnej i podzielanej samoświadomości (poznawczej i normatywnej), która zdaniem badacza jest 
jednym z czynników konstytuujących społeczeństwo obywatelskie. S. Kowalczyk (2007) odwołując 
się do idei personalizmu (prezentowanej przez J. Maritain, E. Mounier) oraz encyklik Jana Pawła II 
(Redemptor hominis, Centesimus annus) akcentuje nadrzędność dobra wspólnego społeczeństwa 
nad państwem, łączenie indywidualnej wolności ze społeczną odpowiedzialnością  jako podstawo-
we warunki istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Katolicka nauka społeczna kładzie nacisk na 
naturalną potrzebę człowieka - życia we wspólnocie, współdziałania z innymi, zasadę solidarności  
i sprawiedliwości. 
Dokładnie opracowaną koncepcję społeczeństwa obywatelskiego podaje polski socjolog P. Gliński, 
który wskazuje czynniki je  kształtujące: „1) oddolne, spontaniczne i dobrowolnie tworzone, poziome 
więzi społeczne; 2) niezależność działania; 3) dojrzałe tożsamości grupowe, umożliwiające trwanie  
i integrację w obliczu zagrożeń; 4) odpowiedzialny stosunek do państwa i idei demokracji; 5) grupowy 
status społeczny (istnienie grupy jest akceptowane społecznie); 6) ,,efektywnościowe” postawy ekono-
miczne; 7) szacunek dla reguł prawnych; 8) indywidualna i zbiorowa aktywność społeczna; 9) tolerancja, 
umiejętności samoograniczenia się; 10) poczucie posiadania reprezentacji politycznej; 11) cnoty obywa-
telskie (gotowość do działania w interesie innych- dla dobra wspólnego; 12) osiągnięcie pewnego pozio-
mu wiedzy obywatelskiej; 13) solidarność wspólnot lokalnych ( funkcjonowanie zasady pomocniczości  
w skali lokalnej)” (Gliński, 2000, s. 363 za: Kuras 2010, s. 135). Społeczeństwo obywatelskie pojmo-
wane jest także jako swoistego rodzaju przestrzeń powstającą między jednostką a państwem, która 
umożliwia wymianę poglądów, spieranie się o pryncypia, prowadzenie debaty, wymianę informacji 
przy jednoczesnej realizacji praw obywatelskich (Gołaszewska, 2009, s. 123). Społeczeństwo obywa-
telskie powołane jest tym samym do pełnienia ważnych zadań i funkcji: kulturowo- cywilizacyjnych 
(w tym organizatorskich, ochronnych, edukacyjnych, socjalizacyjnych), które ukierunkowane są na 
pobudzanie indywidualnej świadomości człowieka, co do jego miejsca i roli, jaką pełni  w przestrzeni 
społecznej (Chodubski, 2009). 
Wstępna diagnoza społeczeństwa obywatelskiego oraz wyznaczenie głównych celów jego realizacji 
znalazły się w dokumencie rządowym  z 2005 roku w postaci Strategii wspierania rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego na lata 2007- 2013. W dokumencie założono, iż społeczeństwo obywatelskie, to 
po pierwsze: „przestrzeń działania instytucji, organizacji, grup społecznych i jednostek, rozciągającą 
się pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem, w której ludzie podejmują wolną debatę na temat wartości 
składających się na wspólne dobro oraz dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych 
interesów” oraz powołując się na R. Putnama przyjęto, iż „społeczeństwem obywatelskim jest to spo-
łeczeństwo, w którym istnieją aktywni, myślący o interesach społeczności obywatele, zależności poli-
tyczne oparte na zasadach równości i stosunki społeczne polegające na zaufaniu i współpracy” (Strategia 
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007-2013). W  Strategii wspierania rozwo-
ju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009- 2015 przyjęto, iż społeczeństwo obywatelskie obejmuje  
w Polsce dwa obszary: 1) obywatelską aktywność grupową ( działalność różnych wspólnot, ze szczegól-
nym uwzględnieniem organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim, nieformalnych grup  
i ruchów społecznych, w tym także wspólnot o charakterze sąsiedzkim, bądź subkulturowym;  
2) indywidualną aktywność obywatelską ( postawy i świadomość obywatelską Polaków).
Warto zwrócić uwagę na wyznaczniki społeczno-kulturowo-polityczne, które stanowią podstawę 
społeczeństwa obywatelskiego. Analizę ich  przeprowadził W. Misztal (2003) wskazując na główne 
czynniki konstytuujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak : zróżnicowanie struktury działają-
cych grup interesu, złożoną strukturę niezależnych instytucji społecznych, zróżnicowany kulturowo 
i historycznie publiczny status grup interesu, zaangażowanie, aktywność społeczną, zdolność do kre-
atywności oraz wzory zachowań obywatelskich. Badacz zwraca również uwagę na płaszczyznę etycz-
ną funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, mowa tu o dążenie do wspólnego dobra kosztem 
jednostkowych interesów. 
Kształtowanie poczucia obywatelskości, gotowość do udzielania wsparcia innym (np. we wspólno-

cie lokalnej) oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności stanowią fundament społeczeństwa 
obywatelskiego. Podkreślić należy, iż partycypacja obywatelska i inne aktywności jednostki na rzecz 
dobra wspólnego grupy, społeczności wynikają z naturalnych potrzeb człowieka. To wspólnotowość 
(w różnych jej przejawach) i życie w grupie oraz podejmowanie działań na rzecz jej rozwoju sta-
nowią  właściwe środowisko egzystencji człowieka w społeczeństwie. Jednostka uczy się przez całe 
życie pełniąc różne role społeczne (socjalizacja wtórna), przyjmuje określone wzory zachowań (lub je 
odrzuca) oraz  kieruje się odpowiednim systemem norm i wartości. Wpływa to także na kształtowa-
nie się postaw obywatelskich, uczenia się odpowiedzialności (za siebie, rodzinę, społeczność lokalną  
i w rezultacie za całe społeczeństwo) oraz otwartości na rzeczywistość społeczną. Stąd tak ważne 
jest pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez dostarczanie odpowiednich narzędzi i rozwiązań. 
Podkreślmy, iż zadaniem  społeczeństwa obywatelskiego jest  m.in. kształtowanie poczucia obywatel-
skości, gdzie fundamentalne miejsce zajmuje tożsamość i  świadomość społeczna. Bycie obywatelem 
nie sprowadza się jedynie do korzystania z przysługujących praw, ale to także obowiązki wobec pań-
stwa i wspólnoty, w której się żyje. Uwzględnić należy jednak współczesne zjawiska i trendy znacznie  
utrudniające realizowanie idei działania na rzecz dobra wspólnego. W dzisiejszym  społeczeństwie 
jednostki są oddalone od siebie (żyją obok siebie w poczuciu anonimowości i odrębności). Unifikacja 
wartości zastąpiła stałe więzi grupowe, które były podstawą formowania się grup społecznych. Po-
stępująca indywidualizacja życia , zanik tradycyjnych więzi i wartości, sprowadzanie życia człowieka 
do zaledwie jednego wymiaru- teraźniejszości to oblicze współczesnej cywilizacji. Na kształt prze-
strzeni społecznej wpływa postępujący konsumpcjonizm przejawiający się w utrwalających się orien-
tacjach: „ mieć niż być”, „tu i teraz”. Wzrastający  hedonizm, życie chwilą bez troski o konsekwencje 
swoich działań nie sprzyjają  podejmowaniu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Człowiekowi skon-
centrowanemu na sobie, na własnych przyjemnościach, na karierze coraz trudniej jest zdobyć się na 
bezinteresowność działania. Dodatkowym czynnikiem, który osłabia społeczeństwo obywatelskie 
jest brak zaufania mocno zakorzeniony dziś w świadomości społecznej (Szymczak, 2007). Trzeba 
bowiem zauważyć, iż bez zaufania do instytucji publicznych, bez przejrzystości życia politycznego 
trudno jest budować społeczeństwo obywatelskie. 
Diagnoza społeczeństwa obywatelskiego jest dosyć skomplikowana, stąd wielość rozwiązań i koncepcji 
czynionych przez politologów, socjologów, filozofów, czy też historyków. Jednym z najbardziej natural-
nych sposobów kształtowania społeczeństwa obywatelskiego jest korzystanie z dostępnych już modeli, 
rozwiązań  realizowanych w innych krajach, na których warto się wzorować. Jednak chcę podkreślić, 
jak ważne jest też wypracowanie własnych projektów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego  
z uwzględnieniem wielości czynników je konstytuujących (historycznych, politycznych, gospodarczych, 
kulturowych i społecznych). Jedynie takie mechanizmy i rozwiązania  na miarę polskich warunków  
i możliwości powstałych po 1989 roku, z uwzględnieniem procesów  adaptacji mogą być względ-
nie dojrzale realizowane. Szczególnie ważne jest tworzenie w przestrzeni publicznej sieci organizacji 
obywatelskich, grup, inicjatyw opartych na takich zasadach jak: autonomia społeczeństwa wobec 
państwa; zbiorowe działania na rzecz ogółu; odrzucenie uzurpatorstwa oraz wszelkich form uprzy-
wilejowania; przestrzegane zasad i norm (poszanowanie dla demokracji, pluralizmu społeczno-poli-
tycznego, przestrzegania prawa, przeprowadzania wyborów), będących dorobkiem całej cywilizacji 
europejskiej (Chodubski, 2010, s. 23).

Internet a społeczeństwo obywatelskie
W refleksji socjologicznej istotne miejsce zajmują liczne teorie i  koncepcje analizujące naturę współcze-
snego społeczeństwa, jego kondycję, dynamikę oraz funkcjonowanie. Warto wymienić te najbardziej 
powszechne: era informacji  trzeciej fali (A. Toffler); społeczeństwo poprzemysłowe (D. Bell); społeczeń-
stwo wiedzy(P. Drucker); społeczeństwo ponowoczesne (J.F. Lyotard); społeczeństwo informacyjne  
(Y. Masuda); społeczeństwo sieciowe (M. Castells). Przedstawiają one nowy typ społeczeństwa,  
a przede wszystkim naturę zmian, jakie w nim zachodzą pod wpływem technologii informacyjno

-komunikacyjnych.
Rozprzestrzenianie się Internetu w znacznym stopniu zmieniło porządek życia codziennego niemal 
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każdego człowieka. S. Turkle (2011, s. 9-10) nadmienia „ (…) dla wielu z nas cyberprzestrzeń stała się 
częścią codzienności. W cyberprzestrzeni rozmawiamy, wymieniamy się poglądami, kreujemy siebie 
samych. Budujemy wirtualne społeczności z innymi z najodleglejszych zakątków świata(…)”. Internet 
daje duże poczucie anonimowości jednostkom działającym, mogą one w zasadzie bez żadnych ograni-
czeń wchodzić w szereg interakcji w cyberprzestrzeni, lub swobodnie z nich wychodzić. Korzystanie dziś  
z Internetu to nie tylko płaszczyzna komunikacji z innymi, ale również aktywność poprzez użytko-
wanie Internetu w pozostałych sferach życia człowieka takich jak: uczestnictwo w kulturze, rozrywce, 
edukacji,  ale również praca za pomocą Internetu (telepraca).
Istotną cechą technologii informacyjno- komunikacyjnych jest brak charakteru hierarchicznego, co 
wyraźnie może wpływać na zwiększanie poczucia przynależności do społeczeństwa obywatelskiego,  
a także do umacniania mechanizmów demokracji bezpośredniej (Leszczyńska, 2011). Obecnie Inter-
net staje się głównym środkiem przekazu komunikacyjnego o charakterze masowym skierowanym 
do coraz szerszej grupy odbiorców.
Warto zwrócić uwagę na analizę społeczeństwa obywatelskiego prowadzoną przez L. Zachera (2007,  
s. 18), który pisze:  „ Społeczeństwo obywatelskie nie ma jednego wymiaru. Jednostki, grupy ludzkie, 
organizacje można też badać jako sieci różnorodnych kontaktów, informacji, wymian, transferów, od-
działywań, współzależności, kooperacji, relacji, powiązań, więzi, interesów, kultur itd. (…)Obecne sieci 
są jednak potężnie wzmocnione przez technologie info- komunikacyjne(…)”. Zatem nowe technologie 
i ich wpływ należy rozpatrywać  nie tylko  poprzez ich  techniczny wymiar (na przykład jako nowinki 
technologiczne), ale przede wszystkim  poprzez konsekwencje  społeczne, jakie powodują. ICT przedłu-
żają przede wszystkim możliwości człowieka w aspekcie komunikacyjnym, informacyjnym, zdoby-
wania wiedzy. Pozwalają lepiej poznawać i interpretować świat, doświadczać oraz  poszukiwać nowych 
rozwiązań. Z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego właściwości te są niezwykle przydatne  
w praktyce. Umiejętne z nich korzystanie daje niespotykane do tej pory możliwości przesyłania in-
formacji, dzielenia się wiedzą oraz szeroko pojętego rozwoju człowieka jako jednostki żyjącej w spo-
łeczeństwie. 
D. Barney wymienia szereg przykładów, które pokazują obszary wpływu nowych technologii oraz  
poprawę jakości demokratycznej polityki. Należą do nich :
•	 „wygodniejszy, otwarty dostęp do ogromnego zakresu politycznie istotnych informacji, włączając 

w to informację wytwarzaną przez rządy i na ich temat oraz informację wytworzoną przez ich 
krytyków;

•	 może stanowić medium dla publikacji, dzięki wielości źródeł i dużo większej różnorodności 
przekazu informacyjnego dotyczącego interesu publicznego niż ta, która była dostępna w wysoce 
scentralizowanych, kontrolowanych przez korporacje, komercyjnych mediach o charakterze ma-
sowym;

•	 potężne, względnie dostępne narzędzia organizacji, mobilizacji i działania dla politycznie aktyw-
nych jednostek, grup i organizacji;

•	 środki ulepszonej, regularnej obsługi, wertykalnej komunikacji pomiędzy obywatelami a urzęd-
nikami i stanowiącymi prawo, umożliwiające poprawę w sferze reprezentacji obywatelskiej, reakcji 
na działania i dokładnego badania sprawy, a także zwiększenia odpowiedzialności;

•	 medium ulepszonej komunikacji horyzontalnej pomiędzy obywatelami, włączając w to rozszerze-
nie się możliwości prowadzenia dialogu publicznego na tematy dotyczących wszystkich zagadnień;

•	 mechanizm umożliwiający bardziej bezpośrednie formy powszechnego uczestnictwa w demokra-
tycznym podejmowaniu decyzji, dzięki np. głosowaniu on-line, debatujących badaniach opinii;

•	 infrastruktura dla budowy i utrzymania inkluzyjnej, upolitycznionej sfery publicznej, mającej 
bardziej pośredniczący charakter niż istniejące komercyjne media masowe” (Barney, 2008, s. 157-
158).

Należy zatem podkreślić wieloaspektowe oddziaływanie ICT na całość życia publicznego, na wzrost ak-

tywności obywatelskiej, a tym samym umacnianie się demokracji. Dotyczy to zarówno podejmowanych  
działań państwa np. w wyborze sposobów przekazywania informacji, czy też ogólnie przyjęcie określo-
nego modelu komunikacji ze społeczeństwem. W dobie Internetu coraz bardziej widoczne są zmiany  
w tych dziedzinach właśnie pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Równie 
istotny jest wpływ ICT na zachowania oraz komunikację w mezo i mikrostrukturach społecznych. 
Na tych szczeblach niezwykle ważne jest pobudzania działań partycypacyjnych, wspieranie własnych 
inicjatyw na rzecz dobra wspólnego wśród członków społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszyst-
kim  budowa poczucia współodpowiedzialności za społeczność lokalną- w konsekwencji za całe spo-
łeczeństwo. 
Internet daje więc nową pespektywę myślenia i działania dla współczesnych społeczeństw. Wydaje się, 
że możliwości są ogromne, lecz czy wszyscy mogą z nich korzystać? Czy istnieją jakieś istotne przeszko-
dy? Już od połowy lat 90 XX wieku pojawiło się nowe zjawisko „cyfrowych nierówności” (używa się 
także określenia „cyfrowy podział”). W literaturze przedmiotu określa się pięć głównych zmiennych, 
które obejmuje podział cyfrowy, mianowicie: techniczne nierówność (przepustowość), autonomia 
(rozróżnienie między użytkownikami korzystającymi z Internetu w pracy, bądź w  domu), umiejętności 
(znajomość sposobów wyszukiwania i pobierania informacji), wsparcia społecznego(dostęp do porad 
bardziej doświadczonych użytkowników) oraz celu (czy Internet wykorzystywany jest do zwiększenia 
wydajności ekonomicznej, pomnażania kapitału społecznego, konsumpcji czy rozrywki) (Warschauer, 
2004, s.199). Amerykański badacz proponuje zwrócić szczególną uwagę na problem podziału cyfrowego 
uwzględniając kwestie społeczno- kulturowe powodujące to wykluczenie. Problem nie polega tylko na 
ograniczonym dostępie do nowych technologii, ale na braku umiejętności korzystania z nich. Należy 
zwrócić uwagę na promowanie nowych umiejętności wśród osób objętych wykluczeniem cyfrowym,  
a także pobudzanie motywacji do korzystania z tego medium. Dużą rolę w tym zakresie odgrywa spo-
łeczne wsparcie udzielane przez bardziej doświadczonych użytkowników. Jak pokazują badania (Ba-
torski, 2011) osoby korzystające z Internetu wykazują większą aktywność społeczną, która przejawia się  
w: angażowaniu się na rzecz społeczności lokalnej, członkostwie w organizacjach i stowarzyszeniach, 
jak również uczestnictwie w zebraniach publicznych. Ponadto użytkownicy Internetu chętniej biorą 
udział w wyborach.

Zakończenie
Podsumowując można stwierdzić, iż wpływ Internetu na kształtowanie się społeczeństwa oby-
watelskiego to nie tylko rewolucja w tradycyjnych sposobach komunikacji społecznej, ale przede 
wszystkim nowa platforma organizacji działań społecznych, aktywności obywatelskiej i partycypacji 
społecznej w nowych warunkach, jakie daje przestrzeń wirtualna. Kończąc warto powołać się na  
K. Krzysztofka (2010, s. 372), który za główne dobrodziejstwa Internetu uważa: możliwość wyrażania 
siebie, budowanie wspólnot, wsparcia dla innych,  ułatwienie dla współpracy , budowanie poczucia 
bycia potrzebnym, użytecznym oraz miejsce dla samorealizacji, twórczości, pozyskiwania nowych 
zasobów wiedzy.
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Elektroniczne oblicze władzy lokalnej w Polsce - dialog obywatelski  
przy użyciu narzędzi ICT
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Justyna Wasil

Streszczenie 

Celem artykułu jest wskazanie i scharakteryzowanie narzędzi ICT wykorzystywanych przez 
JST do prowadzenia dialogu obywatelskiego w Polsce. W artykule zastosowano metodę in-
stytucjonalno-prawną dla ustalenia podstaw prawnych wykorzystania narzędzi ICT do 
prowadzenia dialogu obywatelskiego przez JST. Do wskazania narzędzi ICT oraz „dobrych 
praktyk” dialogu obywatelskiego użyto metody analizy treści wybranych stron interneto-
wych.  Gminy miejskie i wiejskie, jak i pozostałe JST, do kreowania dialogu obywatelskiego 
wykorzystują dwa rodzaje stron internetowych. Pierwsza (obligatoryjna), to Biuletyn In-
formacji Publicznej - BIP oraz druga (opcjonalna) „oficjalna strona” jednostki samorządu. 
W artykule opisano wyniki badania w/w stron internetowych JST oraz przykłady „dobrych 
praktyk” prowadzenia dialogu obywatelskiego przy użyciu ICT na poziomie lokalnym. Ar-
tykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: dialog obywatelski, narzędzia ICT, gminy miejskie, gminy wiejskie, samo-
rząd lokalny

Wstęp
Narzędzia ICT (information and comunnication technologis - technologie informacyjno-komuni-
kacyjne) są nierozerwalnie związane z rozwojem, a przede wszystkim  upowszechnianiem dostępu 
do Internetu. Wykorzystywane są w biznesie i mają znaczący wpływ na wzrost PKB. Kształtują też 
współczesne demokracje. Nowe technologie mogą oddziaływać na umocnienie podmiotowości oby-
wateli w relacjach ze strukturami państwa (Porębski, 2012). Są coraz powszechniej używane również 
przez samorządy terytorialne do budowania dialogu z szeroko pojętą społecznością lokalną (przed-
siębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami). Wraz z upowszechnianiem i wzrostem 
znaczenia Internetu, władze lokalne przenoszą do rzeczywistości wirtualnej prowadzenie dialogu 
obywatelskiego w podstawowych jego formach jak: informowanie, konsultowanie i współdecydowa-
nie (Fałkowski, Grosse, Napiontek, 2006, Misztal, 2008, Mandrysz, 2010).
Władze lokalne do kreowania dialogu obywatelskiego wykorzystują dwa rodzaje witryn interneto-
wych. Pierwsza, to Biuletyn Informacji Publicznej - BIP (do przygotowania którego samorządy zosta-
ły zobligowane w drodze ustawy) oraz druga, przyjmijmy nazwę „oficjalna strona” gminy lub powia-
tu. W zależności od  rodzaju i wielkości jednostki samorządu terytorialnego (JST) strony internetowe 
zawierają zróżnicowane wewnętrzne narzędzia do prowadzenia dialogu obywatelskiego. Narzędzia 
te zapewniają mieszkańcom swobodę udziału w procesie decyzyjnym niezależnie od czasu i miejsca, 
co znacznie zwiększa możliwości wymiany informacji i szybkość odpowiedzi.
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Celem artykułu jest wskazanie i scharakteryzowanie narzędzi ICT wykorzystywanych przez JST do 
prowadzenia dialogu obywatelskiego w Polsce. W trakcie analizy starano się udzielić odpowiedzi na 
następujące pytania badawcze: jakich narzędzi ICT używają władze lokalne do prowadzenia dialo-
gu obywatelskiego; jaką funkcję spełniają narzędzia ICT wykorzystywane przez JST w kontekście 
dialogu obywatelskiego (informowanie, konsultowanie, współdecydowanie); czy istnieją różnice w 
wykorzystaniu narzędzi ICT przez samorządy miejskie i wiejskie i jakie są ich potencjalne przyczyny; 
jakie przykłady ”dobrych praktyk” można wskazać w ramach omawianej problematyki? Do prze-
prowadzenia badań zastosowana została metoda instytucjonalno-prawna celem ustalenia podstaw 
prawnych wykorzystania narzędzi ICT do prowadzenia dialogu obywatelskiego przez JST. Ponadto 
do wskazania narzędzi ICT oraz „dobrych praktyk” kreowania tytułowego dialogu na poziomie lo-
kalnym posłużono się metodą analizy treści wybranych stron internetowych. 

Dialog obywatelski przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych -  
zagadnienia prawne i teoretyczne

Dialog obywatelski definiowany jest m.in. jako część procesu decyzyjnego i źródło informacji dla lokal-
nych polityków. Dzięki temu przed podjęciem decyzji mają oni dostęp nie tylko do wiedzy i kompetencji 
urzędników, ale też do społecznych nastrojów, przekonań i preferencji obywateli (Jezierska 2010). Coraz 
częściej do prowadzenia dialogu obywatelskiego przez władze lokalne wykorzystywane są narzędzia 
ICT, których użycie ma na celu poszerzenie kręgu obywateli uczestniczących w podejmowaniu decyzji 
na poziomie lokalnym. W Polsce podstawowym narzędziem ICT wykorzystywanym do informowa-
nia jest Biuletyn Informacji Publicznej, do prowadzenia którego zobligowane – w drodze ustawy o do-
stępie do informacji publicznej – są wszystkie JST. Zasady funkcjonowania, włącznie z kanonem publi-
kowanych treści i szatą graficzną BIP są określone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 
Ponadto, aby nie narażać JST na dodatkowe koszty, oprócz stosownych wzorów, udostępniono bezpłat-
ne oprogramowanie do tworzenia stron BIP (ustawa o dostępie do informacji publicznej). Obok BIP,  
w praktyce wszystkie JST równolegle administrują tzw. oficjalną stroną gminy/powiatu/województwa. 
Zaletą własnej witryny jest większa swoboda co do publikowanych treści, wykorzystywania różnych 
narzędzi ICT oraz kreowania szaty graficznej. Można wskazać, że strony internetowe JST: BIP i wła-
sna/oficjalna spełniają cztery podstawowe funkcje: informacyjną, promocyjną, konsultacyjną, usłu-
gową (Porębski 2012). Należy podkreślić w tym miejscu, że strony BIP nie pełnią funkcji promocyjnej.  
W przypadku realizacji funkcji konsultacyjnej bardzo duże znaczenia mają dodatkowo strony/pod-
strony JST o charakterze doradczym/konsultacyjnym, np. powiązane z tematyką budżetu partycy-
pacyjnego. 1Poziom realizacji wskazanych funkcji nierozerwalnie związany jest z etapami rozwoju 
e-administracji (klasyfikacja Departamentu ds. Ekonomicznych i Społecznych ONZ):
1. Wyłaniająca się obecność w sieci (emerging presence) - dostępny jest ograniczony zakres informacji 
(oficjalna witryna); użytkownicy są wyłącznie czytelnikami informacji,
2. Wzmocniona obecność w sieci (enhanced presence) - dostępna jest zdecydowanie większa liczba 
informacji i dokumentów oraz podstawowe serwisy dla użytkowników (wyszukiwarka treści),
3. Interaktywna obecność w sieci (interactive presence) – oznacza rozszerzone możliwości kontakto-
wania się użytkowników z przedstawicielami władzy publicznej (e-mail, telefon); możliwość pobiera-
nia formularzy urzędowych z witryny, większa liczba/ilość materiałów multimedialnych, 
4. Transakcyjna obecność w sieci (transactional presence) - od składania aplikacji on-line po płacenie 
on-line należności, mandatów itp.,
5. W pełni zintegrowana obecność w sieci (networked presence) - integracja między różnymi forma-
mi e-administracji (government-to-government, government-to-business, government-to-citizen2) 
1 Inaczej zwanego budżetem obywatelskim, co oznacza, że część pieniędzy ogólnego JST jest przeznaczona do rozdysponowania w pro-
cesie konsultacji społecznych przez mieszkańców danej jednostki.
2 Wśród form elektronicznej administracji ze względu na rodzaj uczestników wyróżnia się trzy kategorie relacji: administracja do admi-
nistracji (government-to-government - G2G), administracja do biznesu (government-to-business - G2B), administracja do mieszkańca/
obywatela/konsumenta (government-to-citizen - G2C). Interakcja typu government-to-government oznacza elektroniczną wymianę 

(Tonus, 2008).
Nie sposób nie wspomnieć, że JST w Polsce oprócz wsparcia państwa w postaci BIP (wzór, państwowe 
oprogramowanie do tworzenia tego rodzaju stron, wytyczne) otrzymały jeszcze jedno uniwersalne 
narzędzie: Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP.3 Jest to zintegrowany ze 
stronami internetowymi JST portal, za pomocą którego obywatel może pobrać, wypełnić i wysłać dro-
gą elektroniczną pisma urzędowe do wielu instytucji administracji państwowej i samorządowej (Gan-
czar, 2009, Kapińska-Kacperek, 2008). Platforma została uruchomiana w 2008 r., ale dopiero wdrożenie  
w czerwcu 2011 r. tzw. profilu zaufanego, tj. uproszczonej wersji podpisu elektronicznego wpłynęło 
na zainteresowanie tego rodzaju rozwiązaniem przez poszczególne JST. W efekcie część samorządów 
nie umieszcza formularzy do pobrania na swojej stronie a zainteresowanych tą usługą odsyła do plat-
formy ePUAP. W połowie 2014 r. profil zaufany na ePUAP posiadało ponad 274 tys. osób. Oceniając 
przydatność tego narzędzia z perspektywy dialogu obywatelskiego, należy stwierdzić, iż większość 
spraw, które można zrealizować za pomocą tejże platformy ma charakter indywidualny i mimo wzro-
stu poziomu użycia narzędzi ICT nie można mówić o znaczącej roli ePUAP w kontekście dialogu ze 
społecznością lokalną (http://epuap.gov.pl/ 2014).

Narzędzia ICT wykorzystywane przez badane jednostki samorządu 
Na stopień wykorzystania  narzędzi ICT przez samorząd terytorialny w celu kształtowania relacji 
ze społecznością lokalną wpływ ma kapitał społeczny, poziom dostępu do tychże technologii oraz 
umiejętność wykorzystania narzędzi ICT przez obywateli. W Polsce na początku 2014 r. liczbę inter-
nautów określono na poziomie 19 mln osób, co stanowiło ok. 62% społeczeństwa (Internet w Polsce 
w II kwartale 2014 r.). Z badań CBOS wynika, że z Internetu w różnych grupach wiekowych ko-
rzystają najczęściej osoby młode w przedziale 18-24 lata (93%), w przedziale 25-34 lata było to 81%. 
Odsetek korzystających z Internetu w pozostałych grupach wiekowych systematycznie obniża się: 
73% w przedziale 35-44, 34% w przedziale 55-64 lata i tylko 11% powyżej 65 roku życia. Internauci 
zamieszkujący obszary wiejskie stanowili 35% ogółu osób mających dostęp do Internetu. Najrzadziej 
z Internetu korzystają rolnicy, emeryci i renciści, a najczęściej studenci i uczniowie (Felisiak, 2013). 
Uwzględniając powyższe dane, należy stwierdzić, że nie można zapominać o prowadzeniu dialo-
gu obywatelskiego przy użyciu tradycyjnych metod zwłaszcza na obszarach zamieszkiwanych przez 
osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym np. gminy wiejskie z wysokim odsetkiem osób starszych 
(GUS, 2013). Im większa JST, ze szczególnym uwzględnieniem największych miast, tym wyższa moż-
liwość wykorzystywania narzędzi ICT do prowadzenia dialogu obywatelskiego. Faktyczny wpływ 
ICT na tego rodzaju relacje nie zależy jedynie od samych narzędzi ICT, znaczącą rolę odgrywa stra-
tegia ich wykorzystania (Porębski, 2012).
Opis przeprowadzonego badania
Badania dotyczące polityki informacyjnej administracji publicznej i samorządu terytorialnego, e-ad-
ministracji oraz wykorzystywania narzędzi ICT do prowadzenia dialogu obywatelskiego w Polsce 
prowadzone są systematycznie. Na uwagę zasługują analizy empiryczne na temat polityki informa-
cyjnej największych miast Polski z 2002 r. (Pawłowska, 2002), badanie stron internetowych powiatów, 

danych, informacji, służbowej korespondencji. Są to relacje w ramach jednej instytucji lub między różnymi instytucjami o charakterze 
centralnym i lokalnym. Interakcje government-to-business to rodzaj elektronicznych relacji między strukturami administracyjnymi  
a firmami/przedsiębiorcami (np. płacenie podatków, środki wypłacane w ramach programów wspierania biznesu, procedury związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, przetargów, zamówień publicznych. Z kolei, kategoria government-to-citizen to każdy ro-
dzaj podejmowanych przez instytucje publiczne działań wykorzystujących nowe technologie adresowanych do obywatela. Dotyczy to 
realizacji procedur administracyjnych, w których obywatel jest partnerem - klientem urzędu, np. składanie podań, wniosków, uzyski-
wanie urzędowych zaświadczeń, dystrybucja świadczeń i usług publicznych jak zasiłki, zapomogi, pobierane przez władze publiczne 
środków od obywateli jak podatki, opłaty administracyjne. Inny istotny aspekt działań typu G2C to gromadzenie informacji i zarządza-
nie nimi przez urzędy oraz ich udostępnianie obywatelom, np. elektroniczny dostęp do archiwów, czy publicznych baz danych (Porębski 
2012).
3 Realizacji tego zadania służą przepisy wykonawcze do ustawy m.in. w zakresie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze 
publicznym, wymiany informacji drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami publicznymi a innymi podmiotami, w tym obywatelami, 
wymiany informacji w postaci elektronicznej, udostępniania i doręczania dokumentów elektronicznych czy elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej.
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miast i gmin województwa śląskiego jako narzędzi informacji i komunikacji w relacjach lokalnej 
władzy samorządowej z obywatelami z 2006 r. (Dzinniak-Pulina, Falisze,k 2007), badanie wykorzy-
stania witryn internetowych przez władze samorządowe gmin wiejskich w rejonach atrakcyjnych 
turystycznie z 2007 r. (Walaszek, 2008), badania stron internetowych miast wojewódzkich z 2010 
r. (Pawliszak 2010), badania stron internetowych powiatów z 2011 r. (Porębski, 2012), badania stron 
internetowych gmin województwa śląskiego w kontekście konsultacji społecznych z 2013 r. (Bohdan, 
2014).
Na potrzeby artykułu badanie stron internetowych JST pod względem wykorzystania ICT, opar-
te na analizie rodzaju użytych narzędzi, zostało przeprowadzone w okresie od marca do czerw-
ca 2014 r. Do badania zostało wybranych dziesięć największych (pod względem liczby ludno-
ści)4 miast w Polsce oraz w drodze losowania 40% gmin wiejskich z województw o najwyższym  
i najniższym poziomie urbanizacji, tzn. odpowiednio zachodniopomorskiego i lubelskiego. Po-
ziom „wiejskości” województwa został określony na podstawie stosunku gmin wiejskich do ogó-
łu gmin położonych w danym regionie. W 2014 r. w Polsce gminy wiejskie stanowiły 61% wszyst-
kich gmin w kraju. Największy ich odsetek odnotowano w regionie lubelskim 80%, zaś najniższy 
w zachodniopomorskim - 42%. W województwie lubelskim badaniu poddano 68 gmin wiejskich, 
tj. 40% tego rodzaju gmin w całym regionie, zaś w województwie zachodniopomorskim 19, tj. 
40% tego rodzaju gmin w tym regionie. W sumie przeanalizowano 10 „oficjalnych stron” naj-
większych miast w Polsce i 87 stron gmin wiejskich. Badane witryny były powiązane ze strona-
mi BIP tychże JST oraz innymi stronami/podstronami. W analizie uwzględniono te z stron/pod-
stron, które wykorzystywały narzędzia ICT do konsultowania i współdecydowania. Przejrzano  
w sumie ponad 200 witryn internetowych powiązanych z badanymi JST. W badaniu zweryfikowano 
rodzaje narzędzi ICT służące do prowadzenia dialogu i częstotliwość ich występowania na stronach 
internetowych JST. Z analizy wynikały istotne różnice między największymi miastami a gminami 
wiejskimi. Z tego powodu wyniki zostały ujęte i scharakteryzowane w oddzielnych częściach: wyniki 
dla miast i odrębnie gmin wiejskich.
Wyniki badań dla miast
W dziesięciu największych miastach Polski w trakcie badania wyszukiwane były „klasyczne” i najprost-
sze narzędzia prowadzenia dialogu jak: sonda, forum. Następnie wachlarz narzędzi był rozszerzany  
o rozwiązania szczególne, obecne na analizowanych witrynach, niekiedy charakterystyczne tylko dla 
jednej JST. Wyniki badania wskazują, że na stronach internetowych wielkich miast najczęściej wystę-
pują narzędzia informacyjno-konsultacyjne związane np. z tworzeniem budżetu obywatelskiego. Czę-
sto używane jest odesłanie z „oficjalnej strony” internetowej miasta na inną stronę, poświeconą wyłącz-
nie temu zagadnieniu. We wszystkich badanych miastach istniała możliwość zgłaszania propozycji 
do budżetu obywatelskiego drogą elektroniczną lub nawet głosowania za pomocą strony internetowej  
(np. w Warszawie). Najpopularniejszymi sposobami konsultowania z obywatelami decyzji i informowa-
nia o sprawach bieżących wspólnoty samorządowej były: karta informacyjna (poradnik/przewodnik jak  
i gdzie zrealizować konkretną sprawę w urzędzie), aplikacja ePUAP oraz możliwość pobrania doku-
mentów i formularzy ze strony. Tego rodzaju rozwiązania oferowane były na każdej z analizowanych 
stron internetowych. Ponadto kanałem komunikowania i konsultowania się władz z mieszkańcami 
były portale społecznościowe (tabela 1).

4 Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Katowice

Tabela 1. Występowanie narzędzi ICT ułatwiających dialog obywatelski na stronach internetowych 
największych miast w Polsce
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x 

e-dia-
log

x x x x x x x x Możliwość 
zgłaszania

Warsza-
wa - - x - - x x x - x x x x

Możliwość 
głosowa-

nia

Kraków - x x - - x - x • x
x

aplikacja 
Mykrk

x x Możliwość 
zgłaszania

Łódź - - x - x x - - - x x x - Możliwość 
zgłaszania

Wrocław - x x - - x x - • x x x x Możliwość 
zgłaszania

Poznań - x x - - x x x • x x x - Możliwość 
zgłaszania

Gdańsk - x x - - x - - - - x x x

Zgłasza-
nie tylko 

przez 
Internet

Szczecin - - - x - x x - x x x x x
Możliwość 

głosowa-
nia 

Byd-
goszcz - x x - - x x - - x x x -

Zgłasza-
nie tylko 

przez 
Internet

Katowi-
ce - x x - - x - - - x x x x Możliwość 

zgłaszania 

X  występuje 
—  nie występuje
•  występowało czasowo (w ramach pilotażu)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy zawartości stron internetowych dziesięciu najwięk-
szych miast w Polsce (marzec - czerwiec 2014).
Z tabeli 1 wynika, że klasyczne narzędzia ICT, które mogą posłużyć do prowadzenia dialogu obywa-
telskiego jak: sonda, ankieta internetowa, forum były rzadko  wykorzystywane przez badane samo-
rządy bądź jak w przypadku sondy nie używane w ogóle. Ankieta i sonda, ze względu na swą prostotę 
i zazwyczaj jednokierunkowy przepływ informacji nie są już atrakcyjne dla JST. W porównaniu do 
badań sprzed kilku lat (np. stron internetowych miast wojewódzkich, P. Pawliszak, 2010), można 
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stwierdzić, że tego rodzaju narzędzia są zastępowane innymi np. korzystaniem z portali społecz-
nościowych, które zapewniają dwukierunkową komunikację i znacznie poszerzają, zarówno krąg 
odbiorców, jak i zakres poruszanych tematów. Za przechodzeniem od klasycznych form narzędzi ICT 
do „modnych” przemawia liczba zaangażowanych użytkowników. Np. na forum dialogu społeczne-
go miasta Krakowa w czerwcu 2014 r. zarejestrowanych było 939 członków zaś na odpowiedniku na 
Facebook.com - stronę poświęconą dialogowi w Krakowie polubiło 1 412 użytkowników. Ponadto 
na przykładzie Krakowa należy zgodzić się z P. Pawliszką (2010), że znacząca część użytkowników  
(np. forum) to samorządowcy lub pracownicy jednostek Urzędu Miasta.
Wyniki badań dla gmin wiejskich
Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku narzędzi ICT stosowanych przez organy władzy 
samorządowej na obszarach wiejskich. Są to z reguły dwa rodzaje stron: obligatoryjny BIP oraz „ofi-
cjalna strona” gminy. W żadnym z badanych przypadków nie stwierdzono funkcjonowania dodatko-
wych podstron/odsyłaczy, tak jak w opisywanych powyżej dużych miastach. Narzędzia, które używa-
ne były przez lokalne władze można podzielić na dwie grupy: udogodnienia do realizacji konkretnej 
sprawy (tj. podstawowy poziom dialogu obywatelskiego – informowanie) oraz możliwość wyrażenia 
opinii na temat strony internetowej/gminy/władz lokalnych (tzn. konsultowanie).
Poprzez witryny władze gminy mogą w mniejszym lub większym stopniu wesprzeć mieszkańca  
w załatwieniu spraw urzędowych. Pozwala to na bardziej efektywne działanie urzędu, oszczędza 
czas pracowników i klientów. Na ponad 90% badanych stron internetowych gmin wiejskich z obu re-
gionów występowały ułatwienia dla klientów w związku z realizacją konkretnej sprawy. Najbardziej 
popularnym rozwiązaniem była elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP (69%) oraz 
udostępnienie numeru konta bankowego (63%). Rzadziej można było spotkać informacje jak zreali-
zować konkretną sprawę krok po kroku (tabela 2 określa to jako poradnik interesanta - 28%). Usługa 

„zarezerwuj wizytę” dostępna była na stronie internetowej zaledwie jednej gminy w województwie 
lubelskim.

Tabela 2 Udogodnienia do realizacji konkretnej sprawy

województwo lubel-
skie

województwo  
zachodniopomorskie razem

poradnik interesanta 35% (24) 0% (0) 28% (24)
usługa „zarezerwuj 

wizytę” 1% (1) 0% (0) 1% (1)

elektroniczna skrzyn-
ka podawcza 71% (48) 63%12 69% (60)

numer konta banko-
wego 65% (44) 58% (11) 63% (55)

brak 7% (5) 15% (3) 9% (8)

Źródło: Wasil 2014 a.

Z tabeli 2 wynika, że z dużo szerszym katalogiem ułatwień mamy do czynienia na stronach interneto-
wych gmin wiejskich województwa lubelskiego (wszystkie ze wskazanych) i są one częściej stosowane 
(wyższy odsetek każdego z nich) w stosunku do gmin wiejskich województwa zachodniopomorskie-
go. Na witrynach gmin położonych w zachodnim regionie Polski występują powszechnie jedynie 
dwa klasyczne rozwiązania: elektroniczna skrzynka podawcza oraz numer rachunku bankowego.
O poziomie wykorzystania ICT w budowaniu dialogu obywatelskiego świadczy też  stworzenie na 
stronie internetowej możliwości wyrażania opinii przez członków lokalnej wspólnoty na temat sa-

mej witryny, gminy lub organów władzy samorządowej. W blisko połowie badanych gmin (41%)  
w obydwu regionach strony internetowe były wyposażone w jedno z narzędzi do wyrażania opinii 
(tabela 3). Najczęściej zamieszczany był formularz kontaktowy (24% badanych gmin wiejskich) bądź 
ankieta/sonda (16% badanych gmin). Rzadziej pojawiała się możliwość zadania pytania wójtowi 5 
(11% analizowanych JST). Sporadycznie umieszczane były na stronach gmin wiejskich obu regionów 
narzędzia, jak: forum (6%) czy te umożliwiające komentowanie wydarzeń i informacji (1%).

Tabela 3 Możliwość wyrażenia opinii/zadania pytania na temat strony internetowej/gminy/organów 
władzy lokalnej

województwo lubel-
skie

województwo zachod-
niopomorskie razem

ankieta/sonda 19% (13) 5% (1) 16% (14)
formularz kontaktowy 28% (19) 10% (2) 24% (21)

pytanie do wójta 13% (9) 5% (1) 11% (10)
komentowanie online 1% (1) 0% (0) 1% (1)
portale społecznościo-
we/media internetowe 12% (8) 21% (4) 14% (12)

forum 7% (5) 0% (0) 6% (5)
brak 40% (37) 79% (15) 59% (52)

Źródło: Wasil 2014 a

Z tabeli 3 wynika, że gminy wiejskie województwa lubelskiego (najbardziej wiejskiego) są otwar-
te na kontakt z lokalną społecznością za pośrednictwem swoich stron internetowych pod każdym  
z analizowanych względów. Formularz kontaktowy udostępniany był na 28% stron internetowych, 
ankieta/sonda - 19%, możliwość zadania pytania wójtowi - 13%. W przypadku gmin wiejskich re-
gionu zachodniopomorskiego aż 79% stron internetowych było „zamkniętych” na kontakt z lokalną 
społecznością.
W zawiązku z różnymi czynnikami, poczynając od wykluczenia cyfrowego do potencjalnej liczby 
użytkowników poszczególnych narzędzi ICT i mody na nie należy stwierdzić, że różnice w wyglą-
dzie i możliwościach wykorzystania stron internetowych do dialogu obywatelskiego są uzasadnione. 
Władze największych miast Polski wykorzystując Internet do prowadzenia dialogu obywatelskiego 
używały zdecydowanie szerszego katalogu narzędzi ICT, ponieważ mają znacznie większą grupę do-
celową, zarówno pod względem liczby ludności, jak i jej struktury wiekowej. Posiadają też znacznie 
wyższe budżety niż gminy wiejskie, co pozwala na prowadzenie kilku sprzężonych ze sobą stron in-
ternetowych z różnymi, czasem skomplikowanymi i drogimi rozwiązaniami lub też na wykupywanie 
licencji typu „Naprawmy to”.

„Dobre praktyki” użycia narzędzi ICT do prowadzenia dialogu obywatelskiego
Jak wynika z badań prezentowanych powyżej władze samorządowe dużych JST częściej i przy wy-
korzystaniu szerszego katalogu narzędzi ICT prowadzą dialog obywatelski. Przykłady jak używać 
ICT do komunikowania, konsultowania i współdecydowania można odnaleźć w Polsce, ale i czer-
pać z państw, które mają bardziej ugruntowaną demokrację partycypacyjną i w większym stopniu 
rozwinięte społeczeństwo informacyjne (Białobłocki, Moroz, Nowina Konopka 2006). Należy też 
zaznaczyć, że inicjatorami dialogu nie są wyłącznie władze samorządowe, ale organizacje pozarzą-
5 W oddzielnej zakładce zainteresowana osoba może dodać pytanie do wójta. Pytania są publikowane i dostępne dla wszystkich inter-
nautów. Gdy wójt umieszcza odpowiedź na pytanie, to jest ona również powszechnie dostępna.
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dowe oraz lokalna wspólnota. Z tych względów wśród przykładów „dobrych praktyk” zostały wy-
brane następujące narzędzia ICT: budżet obywatelski Warszawy „Twój budżet” (inicjatywa władz), 

„Naprawmy to” (inicjatywa organizacji pozarządowych), e-petycje (inicjatywy głównie indywidualne 
mieszkańców).
Budżet obywatelski Warszawy „Twój budżet”
Narzędzia ICT są stosowane przez władze samorządowe w Polsce, tak jak w Europie Zachodniej  
i Skandynawii do konsultowania i tworzenia budżetów obywatelskich. Potwierdzają to badania 
stron internetowych największych miast. Wszystkie z nich w mniejszym lub większym stopniu uży-
ły narzędzi ICT do tworzenia budżetu obywatelskiego - począwszy od informowania na witrynach 
o konsultacjach dotyczących budżetów partycypacyjnych, poprzez umieszczanie materiałów szko-
leniowych m.in. multimedialnych, przyjmowanie propozycji budżetowych on-line do prowadzenia 
odrębnych stron poświęconych wyłącznie tejże inicjatywie z możliwością głosowania przez Internet 
(Czepkiewicz, 2013).
Z zaawansowanych narzędzi ICT do konsultowania budżetu obywatelskiego skorzystały władze 
Warszawy. Z „strony oficjalnej” miasta zainteresowani byli odsyłani na specjalną podstronę „Twój 
budżet”, gdzie umożliwiono zapoznanie się z ideą budżetu obywatelskiego, podstawami prawnymi, 
sposobem zgłaszania pomysłów, zasadami głosowania i listą ustalonych w trakcie konsultacji spo-
łecznych propozycji budżetowych. W głosowaniu udział mógł wziąć każdy (nawet osoba niezamel-
dowana, ale mieszkająca w Warszawie). Zainteresowani głosujący wybierali dzielnicę, a następnie 
maksymalnie 5 projektów z listy ustalonej we wcześniejszym procesie konsultacji. Każda z propozy-
cji opatrzona była krótką charakterystyką włącznie z wysokością środków finansowych, które będą 
przeznaczone na jej realizację. Oddać głos można było tylko raz, co zapewniała procedura wymaga-
jąca szczegółowych danych personalnych. Proces głosowania w czerwcu 2014 r. trwał 11 dni. Równo-
legle, osoby które preferowały tradycyjne metody oddawania głosu mogły to zrobić w wyznaczonych 
do tego miejscach, głównie w urzędach dzielnic (https://twojbudzet.um.warszawa.pl 2014).
W ramach budżetu obywatelskiego do dyspozycji warszawiaków było ok. 26 mln zł. Do ostatecznego 
głosowania zakwalifikowano prawie 1400 projektów z 2200 zgłoszonych. W głosowaniu udział wzię-
ło niespełna 150 tys. osób, w tym przez Internet prawie 70% z nich. Jedynie niewielki odsetek głosów 
oddanych drogą elektroniczną był nieważny z powodu błędnie podanych danych lub braku zatwier-
dzenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny (https://twojbudzet.um.warszawa.pl 2014).
Zainteresowany kreowaniem budżetu obywatelskiego mieszkaniec Warszawy mógł dokonać wyboru 
z listy projektów, na które została przeznaczona ściśle określona pula pieniędzy. Brakowało natomiast 
szerszej perspektywy planowania budżetu wraz z konsekwencjami podjętych przez mieszkańca de-
cyzji. Dobrym przykładem kształtowania budżetów JST przy uwzględnieniu głosów opinii publicz-
nej są symulatory budżetowe 6, za pośrednictwem których wprowadzany jest dodatkowy element, 
6 W państwach Europy Zachodniej i Skandynawii, gdzie użycie ICT wśród społeczeństwa bez względu na grupę wiekową i miej-
sce zamieszkania jest bardzo duże, informowanie, konsultowanie i współdecydowanie przyjmuje zaawansowane formy. W Wiel-
kiej Brytanii (Londyn), Niemczech (Hamburg) i Szwecji (Związek Gmin i Województw Szwedzkich) używany jest tzw. symu-
lator budżetowy. W Wielkiej Brytanii w 2008 r. rząd przyjął „Narodową strategię w sprawie budżetowania partycypacyjnego: 
wzmacnianie wpływu obywateli na decyzje o wydawaniu pieniędzy na poziomie lokalnym” zakładając, że do 2012 r. elementy bu-
dżetowania partycypacyjnego będą wykorzystywane w każdej angielskiej administracji lokalnej. Symulator budżetowy, tj. stronę 
internetową „Your Choose” umożliwiającą zaprojektowanie budżetu lokalnego przez każdego obywatela wprowadzono począt-
kowo w gminach Londynu (pierwszy w Redbirdge). Następnie (zarówno pomysł, jak i oprogramowanie) upowszechniany był w in-
nych JST w Anglii i Walii (http://decydujmyrazem.pl/files/symulator_bud__etu_Vostateczna.pdf 2014). Należy podkreślić, że 
wykorzystanie symulatora budżetowego on-line (przykład Lambeth - jednej z gmin Londynu przełom 2010 i 2011 r.) to efekt więk-
szej akcji informacyjno-konsultacyjnej trwającej od 2009 r. (http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/739351 2014). Mieszkań-
cy londyńskich gmin mieli świadomość, że muszą zaprojektować budżet w warunkach kryzysu ekonomicznego. Przy użyciu sy-
mulatora budżetowego on-line (Your Choose) mieszkańcy mogli wydatkować pieniądze na dziedziny życia, które były ustalone  
w poprzedzających głosowanie konsultacjach a uznanych za najistotniejsze, np. edukację, ochronę środowiska. Przeznaczanie pienię-
dzy na konkretną dziedzinę życia odbywało się na zasadzie przesuwania „suwaka” oznaczającego wartość procentową obniżając lub 
podwyższając wydatki. Każda symulacja tj. każdy dokonany wybór obrazował osobie używającej symulatora, zarówno pozytywne  
i negatywne konsekwencje decyzji (np. nadmierne zwiększenie wydatków na edukację skutkowało zmniejszeniem dotowania ochrony 
środowiska, wzrostem deficytu budżetowego i podniesieniem podatków). Warto podkreślić, iż w ten sposób mieszkańcy nie wskazy-
wali konkretnego rozwiązania np. budowy chodnika lub placu zabaw, ale decydowali o całym budżecie JST. Miało to wymiar nie tylko 
konsultacyjny, współdecydowania, a przede wszystkim edukacyjny. Obywatele nie mogli znacząco zwiększyć deficytu budżetowego, do-
zwolone było natomiast podniesienie podatków maksymalnie o 5% i obniżenie lub zwiększeniem pensji pracowników samorządowych  

edukacyjny. Dzięki temu narzędziu lokalna społeczność ma świadomość nie tylko swoich potrzeb, 
ale także konsekwencji wyborów (Jezierska, 2010). 

„Naprawmy to”
Dialog obywatelski na poziomie lokalnym może być inspirowany również przez inne podmioty niż 
władze samorządowe. Inicjatywa założenia portalu internetowego „Naprawmy to” pochodziła od 
organizacji pozarządowych z całej Polski,7 a została zrealizowana w ramach programu „Demokracja 
w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego przy wsparciu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia”. Na podstawie wzorców brytyjskich FixMyStreet.com  i amerykańskich SeeClickFix.com 
w 2012 r. stworzono pilotażowy portal „Naprawmy to” (Czepkiewicz, 2013).
Dzięki stronie zarejestrowany użytkownik mógł zgłosić problemy zaistniałe w przestrzeni publicznej 
w następujących kategoriach: infrastruktura, bezpieczeństwo, budynki, przyroda, inne. Każde zgło-
szenie było odnotowywane w systemie, nanoszona jego lokalizacja na mapę, a informacje przekazy-
wane przedstawicielom organów władzy lokalnej. Z różnych względów (np. własność nieruchomości, 
gruntu) niektóre problemy nie mogły być rozwiązane, jednak znacząca część, po interwencji, znala-
zła rozstrzygnięcie. (http://naprawmyto.pl/p/o-projekcie 2014).
W inicjatywę „Naprawmy to” w okresie pilotażowym (bezpłatnym) zaangażowanych było 12 samo-
rządów z całego kraju, w tym 5 największych miast: Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin i Lublin. 
W czerwcu 2014 r. z portalu korzystał już tylko Szczecin i Lublin. W pozostałych miastach inicjaty-
wa została zawieszona w pierwszej połowie 2013 r. Możliwość dalszego korzystania ze strony „Na-
prawmy to” przez samorządy wiązała się z ponoszeniem kosztów utrzymania serwerów oraz obsługą 
techniczną systemu na zasadzie licencji.8 Mogło to  powstrzymywać część władz samorządowych od 
przyłączenia się do tego projektu (https://www.facebook.com/pages/poznannaprawmytopl 2014). Od 
początku działania strony do połowy 2014 r. zgłoszonych zostało ponad 20 tys. problemów, z których 
władze samorządowe rozwiązały niemalże 9 tys.  Największe zaangażowanie zarówno pod względem 
zgłaszania problemów przez mieszkańców, jak i ich rozstrzygania przez władze samorządowe odno-
towano w Lublinie. Do czerwca 2014 r. zareagowano na ponad 4,2 tys. spraw i problemów, a ponad 1,5 
tys. znajdowało się w trakcie realizacji (http://www.lublin.naprawmyto.pl/ 2014).
E-petycje
Przykładem dialogu z inicjatywy np., osób indywidualnych jest wystosowywanie e-petycji.  Jedną  
z rozpoznawalnych na świecie witryn tego rodzaju, funkcjonujących w 75 państwach jest gopetition.
com i (Molęda-Zdziech 2011). W Polsce odpowiedników gopetition.com jest wiele. Najpopularniejszą  
z nich jest strona petycje.pl. Do dnia 14 lipca 2014 r. podpis pod petycjami złożyło przy pomocy tejże stro-
ny 1 904 768 osób. Najwyższe poparcie (63 708 podpisów) zostało udzielone petycji do Sądu Rejonowego  
w Nowym Targu w sprawie Najwyższego wymiaru kary dla bandytów z Lipnicy, którzy urwali psu 
głowę. Na czwartym miejscu (35 853 podpisów) znalazła się petycja adresowana do Prezydenta Kielc  
w sprawie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach Dyminy (http://www.petycje.pl 2014).
Lokalny lub regionalny wymiar dialogu obywatelskiego można dostrzec analizując rodzaj adresata 
lub tytuł e-petycji. Najczęściej były one kierowane do władz samorządowych, administracji central-
nej, firm, osób prywatnych i mediów. Uwzględniając podział terytorialny Polski należy podkreślić, że 
połowa petycji,9 które otrzymywały największą liczbę podpisów, adresowana była do władz lokalnych 

o maksymalnie 5% (http://youchoose.esd.org.uk/redbridge2012 2014). Na bazie tysięcy symulacji dokonanych przez lokalną społecz-
ność, urzędnicy sporządzili model budżetu obywatelskiego, który w znacznej mierze został uwzględniony w głosowaniu rady gminy nad 
budżetem Lambeth w lutym 2011 r. W efekcie całego procesu konsultacji mieszkańcy opowiedzieli się  za utrzymaniem wydatków na 
stałym poziomie w dziedzinach np. usług dla dzieci, osób niepełnosprawnych. Najbardziej byli skłonni zmniejszyć wydatki w obszarze 
kultury, odbioru śmieci ogrodowych (http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/739351 2014).
7 Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska, Fundacja Inicjatyw Społecznych Plan C z Krakowa, Fundacja Normalne Miasto - Fenomen  
z Łodzi, Fundacja Projekt: Polska z Warszawy oraz oddziały w Poznaniu i Przemyślu, Ochotnicza Straży Pożarna „Stołpno” z Międzyrzeca 
Podlaskiego, Ośrodek Działań Kulturowych Las z Bydgoszczy, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia, Stowarzyszenie 61 z War-
szawy, Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides z Katowic, Stowarzyszenie Doxotronica z Krakowa, Stowarzyszenie Homo Faber  
z Lublina, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji (SISKOM) z Warszawy.
8 W zależności od wielkości JST opłata roczna wynosi od 2750 zł do 11000 zł.
9 Należy podkreślić, że nie wszystkie petycje zapisane w systemie portalu petycje.pl zostały przyporządkowane do konkretnych regio-
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i regionalnych (Tabela 4).

Tabela 4. E-petycje z uwzględnieniem podziału na województwa

Wojewódz-
two

Liczba  
e-petycji  
ogółem

E-petycje 
do władz 
samorzą-

dowych lub 
podległych 

im  
jednostek

Nazwa petycji, która 
uzyskała najwyższe 

poparcie

E-petycja 
skiero-

wana do 
władz JST  
(tak/nie)

Liczba podpisów

ogó-
łem

uwiary-
godnio-

nych
Rok

2013 2014 2013 2014

dolnośląskie 29 27 18 18

Petycja w sprawie 
surowego ukarania 

sprawcy usiłowa-
nia zgładzenia psa 

siekierą

nie 2527 1908

kujawsko- 
pomorskie 11 17 6 8 W obronie Cafe 

Draże tak 1481 1334

lubelskie 19 14 14 9
Krokiewka – konty-
nuacja skoków nar-

ciarskich w Lublinie
tak 23535 13232

lubuskie 6 8 6 8 Ratujmy gorzowskie 
tramwaje tak 964 669

łódzkie 35 26 19 22

O zamknięcie schro-
niska dla bezdom-
nych zwierząt w 

Wojtyszkach

nie 4876 3970

mazowieckie 141 143 50 81
Nie dla zamknięcia 
warszawskich kin 
Luna oraz Iluzjon

tak 15439 12955

małopolskie 34 39 19 19

Domagamy się 
skutecznych działań 

na rzecz poprawy 
jakości powietrza w 

Krakowie

tak 7803 6958

opolskie 8 12 5 8
Petycja w sprawie 
przywrócenia Hip 

Hop Opola
nie 4503 3442

podkarpac-
kie 8 11 5 7

Nie dla zamknięcia 
linii kolejowej nr 25 
Chmielów-Mielec-

Dębica

nie 747 610

nów Polski. Oznacza to, że ogólna liczba petycji zarejestrowanych na wskazanym portalu jest wyższa od sumy liczby petycji ze wszyst-
kich województw.

podlaskie 5 5 2 2
Ocena oddziaływania 
na środowisko dla re-
montu Carskiej Drogi

nie 1208 1076

pomorskie 16 22 9 16 Zagłada kotów w 
stoczni w Gdyni tak 4548 3854

śląskie 39 48 25 34

Kochcice k/Lublińca 
– bestialsko zakatowa-

ny bernardyn – Wy-
raź swój sprzeciw

nie 3500 2526

świętokrzy-
skie 10 6 7 6

Petycja w sprawie 
schroniska dla bez-
domnych zwierząt 

Kielce Dyminy

tak 35853 29238

warmińsko- 
mazurskie 2 3 2 3

Kryty skatepark dla 
olsztyńskiej młodzie-

ży
tak 1163 824

wielkopol-
skie 12 20 5 13

Organizacja koncer-
tu Guns’n Roses w 

Polsce
nie 2759 2059

zachodnio-
pomorskie 17 19 14 14 Prośba o ułaskawie-

nie Radka nie 5834 4951

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.petycje.pl 2014; Wasil 2014 b.

Z tabeli 4 wynika, że połowa (8) e-petycji, które uzyskały najwyższe poparcie w poszczególnych wo-
jewództwach, były skierowane do organów władzy samorządowej. Najwięcej elektronicznych petycji 
zostało wystosowanych w województwie mazowieckim, w roku 2014: 143, w tym 81 z nich adresowa-
nych było do władz samorządowych. Najmniej było ich w regionie warmińsko-mazurskim (zaledwie 
3), ale wszystkie złożono na ręce organów władzy samorządowej. Niemalże w każdym województwie 
(poza podlaskim) adresatami e-petycji, były głównie bądź jedynie władze JST. W stosunku do bada-
nia przeprowadzonego w lutym 2013 r. nieznacznie zwiększyła się ogólna liczba petycji.10 W więk-
szości województw wzrost został odnotowany w przypadku petycji wystosowywanych na poziomie 
lokalnym. Świadczy to o coraz większym zainteresowaniu prowadzeniem dialogu obywatelskiego ze 
strony lokalnych społeczności przy użyciu ICT. 11

Wnioski
Władze samorządowe coraz częściej i w większym stopniu wykorzystują narzędzia ICT do komuni-
kowania się z mieszkańcami. Prawnie są zobligowane do informowania obywateli m.in. o kierunkach 
swoich działań za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej. Bardziej zaawansowanym narzędziem  
o charakterze informacyjno-usługowym jest  platforma e-PUAP. Chociaż jest to narzędzie nie-
obowiązkowe, przekonały się do jego użytkowania wszystkie z badanych samorządów miejskich  
i znaczna część gmin wiejskich. Ze względu na wzrastające potrzeby informowania, konsultowania i 
współdecydowania władze lokalne prowadzą tzw. oficjalne strony internetowe. W przypadku dużych 
miast organy władzy często wykorzystują inne, powiązane strony/podstrony ukierunkowane na dia-

10 Istnieje możliwość usuwania nieaktualnych z perspektywy czasu e-petycji stąd w niektórych województwach zamiast wzrostu widocz-
ny jest spadek ich liczby.
11 Warto podkreślić, iż wystosowywanie e-petycji bywa bardzo skuteczne. Potwierdzeniem jest przykład budowy skoczni narciarskiej  
w Lublinie, pod budowę której władze miejskie przekazały działkę po otrzymaniu petycji podpisanej przez ponad 23 tys. osób (szerzej 
Wasil 2014 b).
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log obywatelski (zwłaszcza w kontekście budżetu partycypacyjnego). Jest to dodatkowe obciążenie 
finansowe. Ponadto nieliczne samorządy wykupują licencje na korzystanie z platform internetowych 
tworzonych przez organizacje pozarządowe przy współudziale obywateli jak np. „Naprawmy to”. 
Władze samorządowe mogą również być adresatem e-petycji, co oznacza, że inicjatywa wychodzi od 
indywidualnych osób lub zrzeszonych grup obywateli, a sam portal w żaden sposób nie jest powiąza-
ny z działalnością administracji lokalnej. 
W wyniku badania stron internetowych JST wyróżniono kilka rodzajów narzędzi ICT. Podstawowy 
wymiar dialogu obywatelskiego, czyli informowanie jest realizowane poprzez prowadzenie przez sa-
morządy Biuletynu Informacji Publicznej. Informowanie wzbogacone o funkcję usługową jest reali-
zowane przez władze lokalne m.in. dzięki platformie ePUAP, umieszczaniu na „oficjalnych stornach” 
internetowych formularzy do pobrania, kart informacyjnych oraz możliwości zarezerwowania wizy-
ty. Do konsultowania (komunikowanie dwustronne) samorządy najczęściej wykorzystują np. portale 
społecznościowe, chat, forum, komentowanie on-line, skrzynkę dialogową oraz w różnej formule 
pytanie do przedstawiciela organu wykonawczego. Na poziomie konsultowania i współdecydowa-
nia wykorzystywane są bardziej skomplikowane i zazwyczaj kosztowniejsze narzędzia, najczęściej 
odrębne strony, jak np. w przypadku Warszawy witryna Twój Budżet lub w Lublinie i Szczecinie 
korzystanie z platformy „Naprawmy to”. Należy podkreślić, że obydwa pomysły w większym lub 
mniejszym stopniu wzorowane były na rozwiązaniach stosowanych w państwach o wysokim pozio-
mie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ponadto z inicjatywy mieszkańców lub różnego rodzaju 
organizacji do konsultowania i współdecydowania spraw lokalnych wykorzystywane były e-pety-
cje.  W tym przypadku władze samorządowe stanowią jedynie adresata wyartykułowanych potrzeb 
wspólnoty samorządowej, zaś samo narzędzie nie było w żaden sposób przez nie administrowane czy 
finansowane.
Z przeprowadzonego badania narzędzi ICT wykorzystywanych przez samorządy miejskie i wiejskie  
w Polsce można wysnuć wniosek, iż istnieją znaczące różnice. Władze największych miast w dialo-
gu obywatelskim koncentrują się na używaniu najnowszych narzędzi ICT rezygnując tym samym  
z mniej dziś popularnych form, jak fora. Ze względu na większe możliwości finansowe, mniejszą 
liczbę mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym jak też modę 12 decydują się na tworzenie 
nawet kilku stron internetowych od ogólnych do poświęconych konkretnym zagadnieniom, które  
w efekcie tworzą skoordynowany system narzędzi ICT wykorzystywanych do informowania, kon-
sultowania i współdecydowania. Władze gmin wiejskich natomiast dopasowują narzędzia do moż-
liwości gmin i ich mieszkańców. Z tego względu strony internetowe są wykorzystywane głównie do 
informowania, w mniejszym stopniu konsultowania. Trudno natomiast wskazać, w wyniku prze-
prowadzonych badań, narzędzia ICT, które mogą służyć wyłącznie współdecydowaniu. Zazwyczaj 
gminy wiejskie ograniczają się do prowadzenia dwóch stron internetowych: obligatoryjnej BIP oraz 
tzw. oficjalnej. Rzadziej też niż władze wielkich miast wykorzystują media społecznościowe. Nato-
miast częściej używane są narzędzia „starszej generacji” jak ankieta, forum. Co ciekawe, w przy-
padku gmin wiejskich można zaobserwować pewnego rodzaju zjawisko. Często „oficjalne strony” 
internetowe gmin sąsiadujących ze sobą wyglądają podobnie. Może być to efektem wynajmowania 
do tworzenia tychże stron tej samej firmy informatycznej.
W Polsce nie ma jeszcze odpowiednika symulatora budżetowego, ale największe miasta tworzą 
odrębne strony internetowe poświęcone konsultowaniu i współdecydowaniu w sprawach budżetu 
obywatelskiego. Niektóre z nich jak „Twój budżet” wprowadzony przez władze Warszawy umożli-
wiają głosowanie on-line. Pomysły na dobre praktyki płyną też ze społeczeństwa. Dzięki zaangażo-
waniu sektora organizacji pozarządowych powstał portal „Naprawmy to”. Za jego pośrednictwem 
społeczność lokalna może zgłaszać problemy w przestrzeni publicznej, których rozwiązywanie leży  
w kompetencji władz samorządowych. Do użytkowania portalu niezbędne jest wykupienie licencji, 
co sprawiło, że po bezpłatnym okresie próbnym część JST, która zdecydowała się na przystąpienie do 

12 Ten aspekt nie był uwzględniony w przeprowadzonym badaniu. Wniosek został wysnuty na podstawie obserwacji  kierunków zmian  
w użytkowaniu Internetu. Np. fora tracą swą popularność na rzecz bardziej urozmaiconych platform wyrażania opinii, jak portale 
społecznościowe lub blogi. Ponadto, władze miast ulegają modzie na „bycie otwartym na dialog obywatelski”, która znacznie bardziej 
zarysowuje się w sferze wirtualnej rzeczywistości niż w świecie realnym.

projektu w efekcie końcowym zrezygnowała. Istnieje również przykład dobrej praktyki, jaką są e-pe-
tycje. Samorządy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z prowadzeniem portalu, 
będąc jedynie adresatami w procesie konsultowania i współdecydowania. Inicjatorami są zazwyczaj 
mieszkańcy. Możliwość adaptowania wzorców zachodnich uzależniona jest nie tylko od pozytywne-
go nastawienia władz lokalnych, ale również od niwelowania wykluczenia cyfrowego. Z tego względu 
więcej dobrych praktyk i ciekawych rozwiązań wykorzystania narzędzi ICT można odnaleźć na stro-
nach internetowych największych miast, niż gmin wiejskich.
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Rola ICT w rozwoju lokalnego dialogu obywatelskiego

Jakub Parnes

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu badawczego jest wykorzystanie metody studium przypadku do 
zweryfikowania, w jakim stopniu dynamiczny rozwój ICT przekłada się w Polsce na zmia-
nę zakresu i form lokalnego dialogu obywatelskiego. W świetle zrealizowanej analizy zasad-
ne jest stwierdzenie, iż efektywność internetowych mediów jako forum lokalnego dialogu 
obywatelskiego obniżana jest często przez nieadekwatny dobór narzędzi komunikacyjnych 
oraz nadmierne zawężanie podmiotowego i przedmiotowego zakresu debaty. W przypadku 
portali samorządowych, podstawowym czynnikiem ograniczającym ich potencjał delibe-
racyjny pozostaje brak rzeczywistej – a nie jedynie deklarowanej – gotowości władz lokal-
nych do uwzględnienia postulatów i poglądów zgłaszanych przez obywateli. Sformułowane  
w artykule uwagi posłużyć mogą instytucjom samorządowym i organizacjom pozarządo-
wym do lepszego wykorzystania ICT jako narzędzia pozwalającego na włączanie miesz-
kańców  w proces zarządzania lokalnego.

Słowa kluczowe: dialog obywatelski, konsultacje społeczne, Internet, ICT, samorząd lokal-
ny

Wstęp
Leszek Porębski (2001, s. 16) analizując specyfikę komunikacji internetowej, kluczowe znaczenie 
przypisuje jej interaktywności, pozwalającej na dwukierunkowy przekaz informacji. W sytuacji, gdy 
każdy użytkownik globalnej sieci komputerowej może zarówno odbierać dostępne w niej zasoby da-
nych, jak i samodzielnie publikować za jej pośrednictwem własne treści, umownego charakteru na-
biera typowy dla mediów tradycyjnych podział na nadawcę i odbiorcę przekazu. Jeśli uwzględnić do-
datkowo fakt, iż wyróżnikiem Internetu pozostaje zdolność do bardzo szybkiego i relatywnie taniego 
przekazywania danych o praktycznie dowolnym charakterze i objętości (por. Gibson i Ward ,2000, 
ss. 301-319; Gregor i Stawiszyński, 2002, ss. 56-58), zasadne wydaje się stwierdzenie, iż funkcjonujące 
za pośrednictwem komputerowej sieci media stanowić mogą potencjalnie przestrzeń komunikacyjną 
służącą włączaniu się obywateli w debatę społeczną poświeconą istotnym problemom życia publicz-
nego.
Nie można jednak zapominać, iż samo pojawienie się nowych technologii informacyjno-komunikacyj-
nych (Information and Communication Technologies, dalej: ICT) nie determinuje jeszcze ich społecz-
nego znaczenia, tj. skali i rodzaju ich rzeczywistego – a nie jedynie możliwego z technicznego punktu 
widzenia – zastosowania (por. Edge, 1995; Winston, 1998). Jak zauważa Ari Heinonen (2000), sposób,  
w jaki członkowie społeczeństw korzystają z ICT, stanowi przedmiot zainteresowania licznych grup 
interesu. Nie ma tymczasem jakiejkolwiek gwarancji, iż rozwiązania najkorzystniejsze z punktu wi-
dzenia sektora komercyjnego będą również najlepiej zaspokajały potrzeby obywateli. W roli obroń-
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ców interesów tych ostatnich występują rozmaite instytucje władzy państwowej, przyjmujące różne-
go rodzaju koncepcje informatyzacji państwa i strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jak 
jednak zauważa Mika Pantzar (1996), wspomniane podmioty wykazują tendencję do  traktowania 
obywateli w sposób paternalistyczny i protekcjonalny. Mimo że w sferze oficjalnej retoryki podkre-
ślają one konieczność wykorzystania ICT dla zwiększenia aktywności społecznej obywateli, dla tych 
ostatnich rezerwują jednak de facto rolę konsumentów technologii informacyjno-komunikacyjnych 
i biernych odbiorców rozpowszechnianych za ich pośrednictwem treści. W tej sytuacji Javier Eche-
verría (2003, s. 114-125) formułuje postulat budowy obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego, 
którego wyznacznikiem byłby nie tyle sam wzrost ilości informacji i liczby ich odbiorców, co rzeczy-
wisty poziom rozwoju życia publicznego w przestrzeni elektronicznej oraz zdolność obywateli do 
uczestniczenia w takiej formie aktywności.
Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu dynamicz-
ny rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych przekłada się, w przypadku Polski, 
na zmianę zakresu i form dialogu obywatelskiego, realizowanego na poziomie wspólnot lokalnych. 
Pojęcie dialogu obywatelskiego odnieść można do procesu dwustronnej komunikacji między insty-
tucjami władzy publicznej a podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, zmierzającego do uzgod-
nienia kierunków, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej, w celu budowy ładu spo-
łecznego akceptowanego przez jak najszersze kręgi społeczeństwa (por. Towalski, 2007, s. 8; Rada 
Ministrów, 2002, s. 16; Gąciarz i Pańków, 2001, s. 17). Komunikacja realizowana w ramach dialogu 
obywatelskiego może przy tym przybierać różnorodny kształt, począwszy od bieżącej wymiany in-
formacji między instytucjami państwowymi a partnerami społecznymi, a  skończywszy na wszel-
kich formach negocjacji czy konsultacji społecznych (por. Streeck i  Kenworthy, 2005, s. 441-460). 
W  przypadku lokalnego dialogu obywatelskiego, za  kluczowych partnerów instytucji samorządo-
wych uznaje się zwłaszcza lokalne organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia. Podkreślić 
należy jednak, iż popularyzacja ICT w  danym kraju stwarza warunki techniczne pozwalające na 
częstsze i szersze włączanie w dialog obywatelski osób niezrzeszonych w formalnych strukturach 
społeczeństwa obywatelskiego.

Samorządy lokalne
Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych otworzył przed władzami samo-
rządowymi nowe możliwości w zakresie stymulowania dialogu z członkami lokalnych społeczności. 
Po pierwsze, samorządowe media internetowe stają się coraz istotniejszym kanałem informowania 
mieszkańców o bieżącej aktywności samorządu oraz wyzwaniach stojących przed lokalną społecz-
nością. Po drugie, interaktywny i inkluzyjny charakter sieciowej platformy komunikacyjnej sprawia, 
iż może ona stanowić wygodne forum lokalnej debaty społecznej, poświeconej najważniejszym pro-
blemom miejscowego życia publicznego. Po trzecie wreszcie, umiejętne wykorzystanie ICT w trakcie 
realizacji konsultacji społecznych pozwala na znaczące ułatwienie obywatelom dzielenia się z władzą 
lokalną opiniami i pomysłami dotyczącymi funkcjonowania miejscowej społeczności. Wskazane 
kwestie mają przy tym szczególnie istotne znaczenie w przypadku większych miejscowości, w któ-
rych duża liczba mieszkańców ogranicza do pewnego stopnia efektywność bezpośrednich spotkań 
przedstawicieli władz lokalnych z obywatelami.
Analiza działań komunikacyjnych realizowanych za pośrednictwem mediów internetowych przez 
polskie samorządy pozwala jednak na stwierdzenie, iż w wielu przypadkach nie wykorzystują one 
skutecznie ICT do włączania mieszkańców w proces zarządzania ich miejscowością. Większość me-
diów internetowych prowadzonych przez instytucje samorządowe koncentruje się bowiem na reali-
zacji jednostronnego modelu komunikacyjnego, ograniczając się do prezentowania danych kontak-
towych jednostek urzędowych oraz informacji o realizowanych konsultacjach społecznych. Z badań 
przeprowadzonych przez Patrycję Szostok i Roberta Rajczyka (2013, s. 121) wynika, iż jedynie co 
czwarty samorząd deklaruje publikowanie na swojej witrynie internetowych ankiet, tj. najprostszego 
mechanizmu pozwalającego na interaktywny kontakt między obywatelem a władzą lokalną. Niespeł-
na 12% samorządowych portali posiada fora dyskusyjne, a tylko 4% prowadzi czaty. Zastosowanie 

wspomnianych rozwiązań komunikacyjnych jest przy tym silnie uzależnione od rodzaju samorządu 
lokalnego. Wykorzystywanie Internetu do stymulowania dwustronnej komunikacji z mieszkańcami 
najrzadziej deklarują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie (Szostok i Rajczyk, 2003, s. 122-123). Sytuację 
taką tłumaczyć można mniejszym stopniem zawansowania technologicznego ich serwisów interne-
towych,  a także szerszymi – niż w przypadku większych ośrodków – możliwościami użycia bezpo-
średnich form kontaktu z mieszkańcami. Po narzędzia informatyczne pozwalające na interaktywny 
dialog chętniej sięgają natomiast duże gminy miejskie i miasta na prawach powiatów. Nawet w tej 
ostatniej grupie zdarzają się jednak przypadki portali samorządowych, pozbawionych jakichkolwiek 
mechanizmów pozwalających na stały i swobodny przepływ informacji, opinii i pomysłów między 
mieszkańcami a władzami miasta. Sytuacja taka dotyczy m.in. Ostrołęki i Bydgoszczy.
Sam fakt, iż dany samorząd deklaruje wykorzystywanie na swojej witrynie internetowej mechani-
zmów pozwalających na interaktywny kontakt z mieszkańcami nie przesądza jeszcze stopnia ich 
efektywności jako platformy lokalnego dialogu obywatelskiego. Ta  ostatnia w wielu przypadkach 
obniżona jest bowiem już przez sam fakt niewłaściwego doboru wykorzystywanego narzędzia ko-
munikacyjnego. Jako przykład wskazać można uruchomioną w lipcu 2013 r. przez Urząd Miejski  
w Giżycku Platformę Konsultacji Społecznych [http://dialog.gizycko.pl]. Jej funkcjonowanie bazuje 
na formularzu kontaktowym, za pośrednictwem którego można zadać pytanie dotyczące działalności 
instytucji samorządowych. Pytania, wraz z odpowiedzią, publikowane są następnie na platformie w 
porządku odwrotnie chronologicznym, bez przypisania ich do określonych obszarów problemowych. 
Takie rozwiązanie w znaczący sposób utrudnia mieszkańcom analizę zadanych wcześniej pytań,  
a także nie pozwala im ustosunkować się do kwestii podniesionych przez innych użytkowników plat-
formy. Sprowadzenie kontaktu między mieszkańcami a lokalną władzą wyłącznie do jednorazowej 
realizacji schematu komunikacyjnego „pytanie mieszkańca – odpowiedź urzędnika” utrudnia także 
obywatelom aktywne włączanie się w debatę dotyczącą bardziej złożonych problemów, takich jak 
strategia rozwojowa miasta czy plany inwestycyjne samorządu.1 Z punktu widzenia rozwoju dialogu 
obywatelskiego za bardzo niekorzystną należy także uznać przyjętą przez administratorów giżyckiej 
platformy zasadę, iż za pośrednictwem serwisu mieszkańcy nie mogą komentować działalności in-
stytucji samorządowych.
Nadmierna moderacja i nieuzasadnione ograniczanie swobody wypowiedzi mieszkańców pozostają 
problemem wielu samorządowych witryn, mających w założeniu pełnić rolę platformy lokalnego dia-
logu obywatelskiego. Jako przykład wskazać można forum Urzędu Miasta w Łodzi (http://forum.samo-
rzad.lodz.pl), założone pod koniec 2010 roku i przebudowane we wrześniu 2013 roku. Aktywność tego 
serwisu została przez jego administratorów zawężona de facto wyłącznie do problematyki i terminów 
formalnych konsultacji społecznych, zarządzanych przez prezydenta miasta. W rezultacie, władza lo-
kalna zarezerwowała dla siebie prawo do decydowania o tematach, na które mogą wypowiadać się miesz-
kańcy. Takie rozwiązanie, w połączeniu z niemal całkowitym brakiem promocji forum, sprawiło, iż po-
siada ono obecnie zaledwie około trzydziestu zarejestrowanych użytkowników a autorem większości  
z opublikowanych na nim kilkudziesięciu wypowiedzi jest moderator witryny.
Problem nieumiejętnego wykorzystania ICT dla stymulowania lokalnego dialogu obywatelskiego 
odnosi się również do konsultacji społecznych prowadzonych przez władze lokalne. Zastrzeżenie 
budzi już sam fakt nieprzejrzystego sposobu prezentowania na portalach samorządowych informacji 
o konsultacjach społecznych. Jako przykład wskazać można Katowice, gdzie informacje o większo-
ści realizowanych przez samorząd konsultacji i badań ankietowych prezentowane są nie na łamach 
głównego portalu miejskiego, a wyłącznie w ramach jednego z działów samorządowego forum dys-
kusyjnego. Sytuacja taka sprawia, iż ci mieszkańcy, którzy nie śledzą na bieżąco forum, mają ogra-
niczone możliwości uzyskania informacji o realizowanych konsultacji społecznych. Na efektywność 
katowickiej Platformy Konsultacji Społecznych (http://pks.katowice.eu niekorzystnie przekłada się 

1 Podkreślić należy również fakt, iż na giżyckiej platformie ukazują się jedynie te) pytania, do których ustosunkowali się już przedsta-
wiciele samorządu. Takie rozwiązanie nie powala internautom kontrolować, czy urzędnicy lokalni odpowiadają na wszystkie pytania 
zgłoszone przez mieszkańców i w jakim to czynią terminie. Chcąc zweryfikować skuteczność działania rozpatrywanego serwisu autor 
zadał za jego pośrednictwem pytanie dotyczące planów inwestycyjnych giżyckiego samorządu. W przeciągu miesiąca administratorzy 
platformy nie ustosunkowali się do podniesionej kwestii.
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również występowanie zasadniczej sprzeczności między inkluzyjnym charakterem wykorzystywa-
nego mechanizmu internetowego forum dyskusyjnego a formalnym zawężeniem grona podmiotów 
uprawnionych do wnoszenia uwag i opinii. Możliwość udziału w konsultacjach społecznych w wie-
lu przypadkach rezerwowana jest bowiem dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych  
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W tej sytuacji zasadne wydaje 
się stwierdzenie, iż katowicki samorząd częściowo marnotrawi potencjał mediów internetowych jako 
narzędzia pozwalającego na włączanie w proces zarządzania miastem jak najszerszego kręgu jego 
mieszkańców, w tym także osób niezwiązanych z formalnymi strukturami społeczeństwa obywatel-
skiego.
Polskie samorządy w niewystarczającym zakresie wykorzystują także ICT do uproszczenia proce-
dury udziału w konsultacjach społecznych. Ograniczeniem samorządowych platform dialogu oby-
watelskiego pozostaje bowiem fakt, iż w wielu przypadkach mieszkańcy nie mogą za ich pośred-
nictwem uczestniczyć w konsultacjach społecznych. Jako przykład wskazać można serwis Dialog 
społeczny [http://dialogspoleczny.krakow.pl], prowadzony przez krakowski magistrat. Użytkownicy 
witryny mogą na łamach funkcjonującego w jej obrębie forum wypowiadać się na temat problemów 
będących przedmiotem aktualnie realizowanych konsultacji społecznych. Wzięcie udziału w tych 
ostatnich często wymaga już jednak pobrania formularza opinii i przesłania go na wskazany adres 
poczty elektronicznej.  
Należy podkreślić, iż niezależnie od rodzaju mechanizmu komunikacyjnego wykorzystywanego 
przez dany samorząd, podstawowym czynnikiem determinującym efektywność internetowych me-
diów samorządowych jako platformy dialogu z mieszkańcami pozostaje rzeczywista – a nie jedynie 
deklarowana – gotowość władz lokalnych do uwzględnienia postulatów i poglądów prezentowanych 
przez mieszkańców. Wspomnianą prawidłowość zilustrować można na przykładzie Platformy Inter-
netowej Konsultacji Społecznych m. st. Warszawy [http://konsultacje.um.warszawa.pl]. Rozpatrywa-
ny portal prezentuje zarówno regulacje prawne dotyczące konsultacji społecznych, jak i  szczegóły 
zagadnień będących przedmiotem aktualnie realizowanych konsultacji. W  tych ostatnich miesz-
kańcy uczestniczyć mogą często bezpośrednio z poziomu witryny, poprzez wypowiedzenie się na 
łamach forum, oznaczenie preferowanych lokalizacji miejskich inwestycji na interaktywnej mapie 
czy wypełnienie internetowej ankiety. To ostatnie rozwiązanie zastosowane zostało w 2011 roku  
w trakcie konsultacji społecznych dotyczących nazwy nowego mostu, który połączył Białołękę i Bielany.  
W internetowym głosowaniu udział wzięło siedem tysięcy mieszkańców Warszawy, z czego 80% po-
parło nazwę „Most Północy”. Stołeczni radni zignorowali jednak zdanie obywateli i nowej przepra-
wie nadali nazwę Mostu Marii Skłodowskiej-Curie.
Omówiony przypadek ilustruje szerszy problem fasadowości dialogu obywatelskiego prowadzone-
go przez instytucje władzy lokalnej. Te ostatnie zbyt często postrzegają bowiem internetowe debaty  
i konsultacje nie tyle w charakterze instrumentu służącego rzeczywistemu włączaniu mieszkańców 
w proces zarządzania ich miejscowością, lecz w kategoriach narzędzia kształtowania pozytywnego 
wizerunku samorządu, jako nowoczesnego i otwartego na dialog z obywatelami. W rezultacie, lo-
kalni urzędnicy z jednej strony zachęcają internautów do wyrażania opinii i postulatów dotyczących 
funkcjonowania lokalnej społeczności, z drugiej zaś strony ignorują zgłaszane przez nich problemy 
i propozycje.

Lokalne organizacje pozarządowe
Analizując rolę nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju lokalnego dialogu 
obywatelskiego podkreślić należy, iż zwiększają one możliwości organizacji pozarządowych w zakre-
sie współkształtowania miejscowej debaty publicznej. Niski koszt założenia i utrzymania serwisów 
internetowych sprawia, iż tego rodzaju środki przekazu stają się dla lokalnych fundacji i stowarzy-
szeń łatwo dostępnym, a  tym samym coraz częściej wykorzystywanym narzędziem wspierającym 
realizację ich celów statutowych. Z jednej strony, wspomniane media stanowią jeden z głównych ka-
nałów informowania mieszkańców o zagadnieniach stanowiących przedmiot zainteresowania danej 

organizacji i jej bieżącej aktywności. Jednocześnie, fundacje i  stowarzyszenia coraz częściej za po-
średnictwem Internetu konsultują z mieszkańcami ostateczny kształt przygotowywanych przez sie-
bie projektów. Takie rozwiązanie pozwala na wzmocnienie społecznej legitymacji danej organizacji, 
a tym samym zwiększenie jej możliwości oddziaływania na kształt miejscowego życia publicznego. 
Prowadzenie stałego dialogu ze społecznością lokalną zwiększa bowiem prawdopodobieństwo, iż 
działalność danej instytucji pozarządowej odzwierciedlała będzie potrzeby i interesy szerszych grup 
społecznych, a nie tylko jej wąskiego zaplecza członkowskiego. Lokalnym władzom trudniej jest tym-
czasem ignorować inicjatywy, które nie tylko zyskały poparcie mieszkańców, lecz również powstały 
przy ich aktywnym udziale.
Działanie wspomnianego mechanizmu bardzo dobrze ilustruje  zaprezentowany w pierwszym kwar-
tale 2010 roku przez stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa na rzecz Kultury Przestrzeni program „100 Ka-
mienic dla Łodzi”. Podstawowym założeniem projektu było zarezerwowanie w budżecie miasta środ-
ków pozwalających na wyremontowanie w 2011 roku stu łódzkich kamienic. Wspomniana inwestycja 
zapoczątkować miała długofalowy program rewitalizacyjny, w trakcie którego odnowione miało zostać 
łącznie 1400 obiektów. Informacje dotyczące obywatelskiej inicjatywy opublikowane zostały na jej wi-
trynie internetowej. Ponadto, w połowie 2010 roku na portalu Facebook rozpoczęto kampanię „Program 
100 kamienic dla Łodzi – Ty wybierasz”, w trakcie której mieszkańcy Łodzi mogli nie tylko wyrazić po-
parcie dla projektu (w przeciągu dwóch pierwszych tygodni akcji zdecydowało się na to przeszło tysiąc 
internautów), lecz również samodzielnie wskazać budynki, które według nich powinny zostać objęte 
programem. Spośród kilkuset kamienic wskazanych przez mieszkańców, koordynatorzy programu –  
w oparciu o  kryteria własności, wartości kulturowej i stanu technicznego – wybrali 110 budynków, 
które powinny zostać poddane renowacji w 2011 roku. We wrześniu 2010 roku wytypowane obiekty 
zostały uwzględnione w  dokumencie przygotowanym przez inicjatorów projektu, który docelowo 
stanowić miał załącznik do uchwały Rady Miejskiej o wdrożeniu Programu Remontowego „100 ka-
mienic dla Łodzi”.
Dzięki omówionym działaniom, stowarzyszeniu Łódzka Inicjatywa na  rzecz Kultury Przestrze-
ni udało się zainicjować debatę publiczną dotyczącą rewitalizacji centrum miasta, a także uczynić 
wspomniany problem jednym z istotnych elementów kampanii wyborczej przed wyborami samo-
rządowymi z 2010 roku. W trakcie debaty zorganizowanej przed pierwszą turą głosowania, ubiega-
jąca się o urząd prezydenta Łodzi Hanna Zdanowska uznała realizację programu „100 kamienic dla 
Łodzi” za element jej programu wyborczego. Obietnicę tą Zdanowska potwierdziła również w poło-
wie grudnia 2010 roku, już po swoim wyborczym sukcesie. W pierwszej połowie 2011 roku między 
częścią autorów projektu a władzami miasta doszło jednak do sporu dotyczącego tempa i sposobu 
realizacji programu oraz zasad doboru modernizowanych w jego ramach budynków. W rezultacie, 
samorząd zainicjował własny program rewitalizacyjny „Mia100 Kamienic”, w ramach którego do 
końca 2014 roku odnowione ma zostać przeszło sto kamienic i willi w centrum Łodzi.
Odnotować należy, iż wśród lokalnych organizacji pozarządowych rośnie świadomość możliwości 
wykorzystania sieciowej platformy komunikacyjnej do skuteczniejszego oddziaływania na przebieg 
konsultacji społecznych prowadzonych przez władze samorządowe. Dobrym przykładem może być  
w tym przypadku kampania „Budżet dla Łodzi”, zainicjowana przez Fundację Fenomen we współpracy  
z innymi łódzkimi stowarzyszeniami i ruchami społecznymi. Chcąc zachęcić mieszkańców do 
udziału w pierwszych w historii konsultacjach dotyczących budżetu Łodzi, nieformalna koalicja lo-
kalnych organizacji pozarządowych przeanalizowała projekt budżetu i przygotowała do niego blisko 
czterdzieści  propozycji poprawek, które opublikowane zostały na specjalnie w tym celu utworzonej 
witrynie Budżet 2011 dla Łodzi [http://budzet2011.dlalodzi.info]. Poszczególne poprawki internauci 
mogli pobrać na swój komputer w formie gotowego formularza konsultacyjnego, a następnie – po 
podpisaniu i ewentualnym uzupełnieniu o własne uwagi – wysłać do łódzkiego magistratu pocztą 
elektroniczną lub tradycyjną. Nie sposób określić dokładnej liczby internautów, którzy uczestnicząc 
w rozpatrywanych konsultacjach społecznych wykorzystali propozycje Fundacji. Dane zaprezento-
wane przez władze miasta pozwalają jednak stwierdzić, że w ramach konsultacji do magistratu wpły-
nęło ogółem 790 listów elektronicznych, zawierających 1628 uwag i poprawek (zob. Zdanowska, 2011, 
s. 10).
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Zakończenie
W świetle przeprowadzonej analizy zasadne wydaje się stwierdzenie, iż w Polsce nowe technologie 
informatyczno-komunikacyjne w niewystarczającym stopniu wykorzystywane są do rozwoju lo-
kalnego dialogu obywatelskiego. Większość instytucji władzy lokalnej realizuje w Internecie model 
komunikacji jednostronnej. Niektóre samorządy próbują za pośrednictwem mediów internetowych 
prowadzić dialog z mieszkańcami, ale efektywność tego rodzaju działań obniżana jest często przez 
nieadekwatny dobór narzędzi komunikacyjnych oraz nadmierne zawężanie podmiotowego i przed-
miotowego zakresu debaty. Podstawowym czynnikiem ograniczającym skuteczność samorządowych 
portali jako platformy dialogu z mieszkańcami pozostaje brak rzeczywistej – a nie jedynie deklaro-
wanej – gotowości władz lokalnych do uwzględnienia postulatów i poglądów prezentowanych przez 
obywateli.
Pozytywnie ocenić należy natomiast rosnące zainteresowanie lokalnych organizacji pozarządowych 
wykorzystywaniem ICT do konsultowania ze społecznością lokalną przygotowywanych inicjatyw  
i włączania mieszkańców w realizację tych ostatnich. Rozwiązanie takie pozwala na wzmocnienie 
pozycji wspominanych struktur w lokalnym dialogu obywatelskim, co przekłada się na wzrost ich 
zdolność do współkształtowania miejscowego życia publicznego. Zaznaczyć należy jednak, iż wska-
zane w niniejszym artykule mechanizmy trudno rozpatrywać w kategoriach powszechnej praktyki 
sektora lokalnych organizacji pozarządowych. Wciąż aktualna pozostaje diagnoza Rafała Wojcie-
chowski (2008: 154), który zwraca uwagę, iż nie wszystkie instytucje sektora obywatelskiego są skłon-
ne do zmiany dotychczasowego modelu działalności i wykorzystania ICT do szerszego otwarcia się 
na pomysły i aktywność osób spoza ich zaplecza członkowskiego:
W erze rewolucji informacyjnej to obywatele stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego. 
Organizacje powinny wspierać obywateli, dając im narzędzia i niezbędną wiedzę pomagającą w dzia-
łaniu. Niestety zdarza się, iż część działaczy [...] za nadrzędny cel uważa umocnienie instytucji III 
sektora, zapominając często o tym, iż silne organizacje mają być narzędziem w rękach obywateli,  
a nie celem samym w sobie.
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Rola rad działalności pożytku publicznego –na przykładzie 
największych miast w Polsce

Monika Sidor

Streszczenie

W artykule skoncentrowano się na radach działalności pożytku publicznego działających  
w dziesięciu największych miastach w Polsce. Ze względu na to, iż jest to nowa forma dia-
logu obywatelskiego w samorządzie terytorialnym, wprowadzona Ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie opisano doświadczenia  w jej stosowaniu  w analizo-
wanych ośrodkach. Podjęto próbę wskazania jaką rolę odgrywa tego rodzaju organ konsul-
tacyjno-doradczy we współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym. 
W tym celu biorąc pod uwagę wytyczone zadania rad, a także działania którymi zajmo-
wały się poszczególne rady  wyróżniono następujące funkcje: opiniodawczą, regulacyjną, 
doradczo–mediatorską, integracyjno–kreacyjną oraz inicjującą.

Kluczowe słowa: rada działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, strona 
samorządowa, funkcje

Wstęp
Zgodnie z dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów pt. Zasady Dialogu Społecznego z 22 
października 2002 roku określono, iż dialog obywatelski koncentruje się głównie wokół organiza-
cji obywatelskich – stowarzyszeń, fundacji, które działają na rzecz istotnych interesów społecznych 
oraz interesu publicznego. Z dokumentu wynika, iż ten rodzaj dialogu jest częścią dialogu społecz-
nego. Pojęcie dialogu społecznego jest zatem przez przedstawicieli administracji rządowej szeroko 
rozumiane. (Zasady dialogu społecznego, 2002). W przekonaniu autorki nie jest to do końca zasad-
ne. Chociaż dialog społeczny jest historycznie pierwotną formą dyskursu między organami władzy  
a obywatelami, zorganizowanymi jednak w takiej formie jak związki zawodowe, organizacje praco-
dawców (Misztal, 2011, s. 11 – 12). 
Współcześnie wydaje się, że to dialog obywatelski ma szersze spektrum form kontaktu trzeciego sek-
tora z administracją publiczną, której celem jest przekazywanie sobie wzajemnie opinii, informacji 
czy ustalenie pewnych strategii wdrażania polityk publicznych (Departament Pożytku Publicznego:  
http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,pojecia,380.html z dn. 30.06.2014). Uregulowanie prawne 
stosunków pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi nastąpiło w 2003 r. po-
przez uchwalenie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96, poz. 873  
z późn. zm.) a jej szeroka nowelizacja nastąpiła w 2010 roku. W jej wyniku wprowadzono jedną z 
form dialogu obywatelskiego jakim są rady działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2010 r. nr 28, 
poz. 146). Organ ten o charakterze konsultacyjno–doradczym istniał już na poziomie centralnym. 
Od 2010 r. jest możliwe, choć nie obligatoryjnie, powoływanie go w każdej jednostce samorządu 
terytorialnego.



134 135

Celem artykułu jest wskazanie w jaki sposób rady działalności pożytku publicznego (rady pożytku, 
rdpp) realizują zadania jako formy dialogu obywatelskiego. Ważną kwestią jest również ustalenie, 
czy wynikające z tych zadań funkcje mają tylko zakres zapisany w ustawie czy też wychodzą poza 
ten obszar. Uwzględniając fakt, iż tylko 5% jednostek samorządowych w Polsce powołało tego typu 
organy, miasta na prawach powiatu wypadają w tej statystyce korzystnie. Autorka podjęła się analizy 
funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego w największych miastach Polski, liczących 
powyżej  300 tys. mieszańców, czyli Warszawie, Krakowie,  Łodzi,  Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, 
Szczecinie, Bydgoszczy,  Lublinie i  Katowicach. Wybór tych miast jest podyktowany zainteresowa-
niami autorki rozwojem form partycypacyjnych w najważniejszych ośrodkach miejskich w Polsce.
Dla celów tego artykułu przeanalizowano akty prawa miejscowego, a także protokoły z posiedzeń 
rad pożytku, sprawozdania z ich kadencji. Szczegółowość tych dokumentów jest różna w badanych 
miastach, choć należy zauważyć, iż poziom skrupulatności w ich sporządzaniu nie świadczy i nie 
wpływa na efektywność ich funkcjonowania.

Zadania rad działalności pożytku publicznego  wynikające z przepisów prawnych
Zdaniem Marty Żołędowskiej centralna Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) ma nieco szer-
sze kompetencje niż tylko opiniodawczo–doradcze, bowiem stanowi forum dialogu obywatelskiego  
a katalog jej zadań jest otwarty (M. Żołedowska, s.  3-4, 88). Analogicznie odnieść to można do rad 
na poziomie lokalnym i regionalnym. 
Katalog zadań wymienionych w ustawie w odniesieniu do kompetencji rad działalności pożytku 
publicznego na poziomie gmin i powiatów jest następujący:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju danej j.s.t., programu współpracy a także projektów uchwał  
i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 1 ustawy  
o działalności pożytku publicznego; 
2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 2, a także w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym 
zlecania tych zadań do realizacji przez te podmioty; nakreślanie też standardów realizacji takich 
zadań;
3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji pu-
blicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
4) współpraca rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych ze sobą na zasadzie partnerstwa i suwe-
renności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań (Ustawa  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96, 
poz. 873 z późn. zm.). 
Należy zatem stwierdzić, iż przeważają zadania o charakterze opiniodawczym, choć nie są one jedyne.  
Katalog zadań i uprawnień rad może się też mieści w aktach prawa miejscowego, tj. uchwałach określają-
cych tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działa rady. Dla przykładu w Krakowie oprócz 
zadań ustawowych dodano również, iż do zadań rady należy  promowanie dobrych praktyk współpracy 
miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 3 a także 
współpraca z Komisjami Dialogu Obywatelskiego (Uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa  

1 Sfera zadań publicznych, obejmuje zadania o szerokim zakresie m.in.: pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji oraz re-
integracji zawodowej, społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upo-
wszechniania tradycji narodowej, turystyki itd. Wymienione w Ustawie trzydzieści trzy  różnego rodzaju sfery zadań publicznych nie 
wyczerpują możliwości ich poszerzenia.
2 Działalność pożytku publicznego, oprócz organizacji pozarządowych, może być prowadzona także przez:  osoby prawne i jednostki 
organizacyjne Kościoła  Katolickiego, innych związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych przepisów, których cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie 
socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.
3 W kolejnych częściach artykułu, aby nie powtarzać, będzie używane określenie „organizacje pozarządowe”.

z dnia 21 grudnia 2011 r.). Z kolei w Łodzi uzupełniono o podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora 
pozarządowego oraz wskazanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organi-
zacjami (Uchwała nr C/1849/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r.). Do zadań Gdańskiej 
Rady należy, poza kompetencjami ustawowymi, występowanie do Prezydenta Miasta z propozycjami 
rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego oraz dokonywanie analizy informacji  
o przeprowadzonych kontrolach w zakresie objętym programami współpracy i ich rezultatach (Załącz-
nik do Zarządzenia 211/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lutego 2011 r. Regulamin). Podobny za-
pis dotyczący wysuwania rozwiązań prawnych znalazł się w regulaminie Szczecińskiej Rady. Dodano 
również zapis o podejmowaniu współpracy  z Radą Działalności Pożytku Publicznego działającą przy 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Regulamin działalności Szczecińskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Projekt). W Lublinie także przyjęto, iż rada może wystąpić do Prezydenta i Rady 
Miasta z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego. Dodatkowym za-
daniem jest wskazywanie, na wniosek organu wykonawczego, przedstawicieli do innych gremiów i or-
ganów doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych działających przy Prezydencie Miasta (Uchwała  
Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r.)
 W pozostałych badanych miastach, tj. Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach  
zadania przyjęte w uchwale pokrywają się z zapisami ustawowymi. Biorąc pod uwagę wytyczone za-
dania, a także działania którymi zajmowały się poszczególne rady  można wyróżnić następujące ich 
funkcje: opiniodawczą, regulacyjną, doradczo–mediatorską, integracyjno–kreacyjną oraz inicjującą.

Funkcja opiniodawcza rad działalności pożytku publicznego
Wydaje się, że jedną z istotnych kwestii przed rozpoczęciem prac rady pożytku jest ustalenie, jakiego ro-
dzaju dokumenty powinny być przedmiotem jej obrad i wydawanych opinii. Przykładowo taka dysku-
sja miała miejsce w Warszawskiej Radzie w I kadencji jej funkcjonowania (lata 2011 – 2013). Przewodni-
czący Rady W. Paszyński (strona samorządowa, wiceprezydent m.st.) wskazał, iż  powinna zajmować się 
głównie uchwałami o charakterze strategicznym dla miasta. Pojawiły się jednak wątpliwość. Przykła-
dowo czy sprawa Stołecznego Centrum Alzheimera, które miało zostać utworzone w drodze uchwały, 
powinna podlegać opiniowaniu przez Radę. Strona pozarządowa Warszawskiej Rady stała na stano-
wisku, że właściwym byłoby opiniowanie wyłącznie projektów o znaczeniu strategicznym dla miasta,  
z zastrzeżeniem, iż pozostałe projekty dokumentów można ewentualnie zgłosić później do zaopinio-
wania (Protokół z posiedzenia Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, 23 marca 2011 r.). Warszawska 
Rada podzieliła więc projekty na dwie grupy: 1) podlegającą opiniowaniu w pierwszej kolejności oraz  
2) ustępujące terminowo projektom z grupy pierwszej (Protokół z posiedzenia Warszawskiej Rady 
Pożytku Publicznego, 20 kwietnia 2011 r.)
Podczas posiedzeń Warszawskiej Rady pojawiały się zastrzeżenia, dotyczące opiniowania projektów 
uchwał, które nie są związane bezpośrednio z działalnością rady pożytku. Jej Prezydium odmówiło 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Nagrody Sportowej oraz wyróżnień spor-
towych (Protokół z posiedzenia Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, 20 kwietnia 2011 r.). Dla 
niektórych członków Rady nie było również zrozumiałe, dlaczego projekt uchwały ws. Programu 
wspierania przedsiębiorczości Innowacyjna Warszawa 2020  trafił do zaopiniowania, skoro nie od-
nosi się do organizacji pozarządowych i ich działalności. Zauważono jednak, że w Programie  ujęto 
organizacje pozarządowe, a dokument został skonsultowany z organizacjami branżowymi (Protokół 
z posiedzenia Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, 25 kwietnia 2012 r.). 
Warszawska Rada nie tylko opiniowała  dokumenty o charakterze wewnętrznym, ale także zewnętrz-
nym. Debatowano np. o kolejnej nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, czy też o zmianach w Ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych (Protokół z posiedzenia Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, 13 lipca 2011 r.; Protokół 
z posiedzenia Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, 28 września 2011 r.).  W Szczecińskiej Radzie 
odbyła się natomiast dyskusja nad projektem Ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym 
na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie innych ustaw, przygotowanego przez Kan-
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celarię Prezydenta RP, celem wypracowania uwag i komentarzy (Protokół nr 1/2013 z posiedzenia 
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu  29 stycznia 2013 r.).
Odnosi się wrażenie, iż członkowie Warszawskiej Rady zdawali sobie sprawę, iż organ ten powinien  
w swoich działaniach wykraczać poza funkcję opiniodawczą. Pojawiły się głosy, iż za mało zajmuje się 
kondycją trzeciego sektora i systemem współpracy, a za dużo czasu poświęca się na opiniowanie do-
kumentów (Sprawozdanie z XIV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  
23 maja 2012 r.).
Należy zauważyć sporą różnorodność opiniowanych dokumentów. W Krakowie pod obrady rady 
pożytku trafiły następujące dokumenty: projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pomo-
cy repatriantowi (nie wydano opinii w tej sprawie), Program Rozwoju Sportu (różne opinie człon-
ków rady), w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie (pozytywna opinia) (Sprawozdanie z działalności Karkowskiej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego za 2012 r.). W Katowicach  Powiatowa Rada zajmowała się opiniowaniem uchwał 
w sprawie nadania nazw ulic, nazw placów czy  też Programem zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2012 roku 4. Co ciekawe, po wyda-
niu negatywnej opinii w tej sprawie,  na kolejnym posiedzeniu zjawili się Naczelnik Wydziału 
Kryzysowego, Komendant Miejskiej Policji, Komendant Straży Miejskiej, Zastępcy Komendan-
ta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej aby wyjaśnić ntencje tworzenia tego programu. Świadczy 
to o tym, iż nawet wykonując funkcję opiniodawczą, można zmobilizować podmioty, które two-
rzyły dany dokument do uwzględnienia w nim społecznych aspektów. Projekt został ostatecz-
nie zaopiniowany pozytywnie, lecz  z zastrzeżeniem, iż na następny rok do tworzenia programu 
mają być włączone organizacje pozarządowe (Protokół nr 7/2012 VI posiedzenia Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, 13 luty 2012). Warto postawić pytanie, czy 
zmobilizowanie tylu wysoko postawionych urzędników wynikało z istotnie silnej pozycji Powia-
towej  Rady w Katowicach czy raczej z jej składu w której dominującą rolę odgrywają urzędnicy,  
a przewodnicząca pełni funkcję zastępcy Prezydenta Miasta. 5

Analizując pracę Łódzkiej Rady, jednym z wiodących tematów była sprawa likwidacji szkół. Rada 
opiniowała Plan nowej organizacji sieci szkół i placówek oświatowych dotyczący likwidacji niektó-
rych tych jednostek organizacyjnych (Sprawozdanie z działalności Łódzkiej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego w kadencji 2011–2013).  Odnieść można wrażenie, iż władze miasta chciały uzy-
skać społeczną akceptację poprzez poparcie rady pożytku do podjęcia niełatwych decyzji.  
Biorąc pod uwagę opiniowane dokumenty przez badane rady pożytku można dokonać podziału na 
dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią podstawowe dokumenty do zaopiniowania np. program współ-
pracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, strategie rozwiązywania programów społecznych, 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Zakwalifiko-
wać tu również można projekt uchwały dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi w danym 
mieście, który był dyskutowany w kilku badanych radach pożytku. Drugi rodzaj to dokumenty, które 
są ważne dla poszczególnych sektorów polityki miasta, ale nie zawsze jest zasadne ich opiniowane 
przez radę pożytku. Ponadto, jak zauważyła jedna z członkiń Powiatowej Rady w Katowicach, or-
gan ten nie musi opiniować wszystkich projektów uchwał, ponieważ mogą to robić branżowe rady 
np. w sprawach dotyczących zadań na rzecz osób niepełnosprawnych opinię powinna przygotować 
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych (Protokół nr 14/2012 XIII posiedzenia Po-
wiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, 12.11.2012).  Wydaje się zatem, iż 
rady pożytku wypełniając funkcje opiniodawczą powinny precyzje określić listę dokumentów pod-

4 Powodem uzyskania negatywnej opinii był zarzut, iż program jest niepełny i powinien być uzupełniony o realne działania organizacji 
pozarządowych. Brak jest czynnika społecznego w realizacji programu. Zob. Protokół nr 6/2012 V posiedzenia Powiatowej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego w Katowicach, 23. 01.2012.
5 W I kadencji (2011 – 2013) ogólna frekwencja wyniosła 66,07%, w pierwszej kolejności zaobserwować można duże uczestnictwo urzęd-
ników w posiedzeniach Powiatowej Rady (80,15%), następnie przedstawicieli organizacji pozarządowych (66,07%), a potem radnych 
(54,76%). W II kadencji (2013 – 2015) frekwencja wyniosła ogółem 79,46%, ale przedstawiciele Prezydenta Miasta (80,95%) przeważali 
nad pozostałymi dwoma grupami (obydwie zanotowały aktywność na 78,57%). Sporządzone na podstawie protokołów z posiedzeń 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach - obliczenia własne autorki.

dawanych pod jej obrady.

Funkcja regulacyjna rad działalności pożytku publicznego 
Wydaje się, iż funkcja regulacyjna dotyczy przede wszystkim funkcjonowania samej rady, a zwłasz-
cza powoływania członków rady. Ustawodawca nie wskazał jednoznacznie w jaki sposób powinni być 
powoływani, wskazał jedynie. Z ustawy wynika jedynie, iż w radzie co najmniej połowa liczby miejsc 
powinna być zapewniona dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. W większości  badanych 
miast  w przyjęto, iż połowa członków rady stanowi strona samorządowa (głównie przedstawiciele 
Prezydenta Miasta) a połowę strona pozarządowa. Jedynie w Łodzi i Lublinie liczba przedstawicieli 
organizacji pozarządowych przeważa nad liczbą urzędników (w Łodzi z 17 członków – 11 to przed-
stawiciele trzeciego sektora,  w Lublinie odpowiednio  18 – 10). W opinii autorki artykułu takie pro-
porcje sprzyjają właściwemu funkcjonowaniu rady jako formy dialogu obywatelskiemu. Pomimo, iż 
obowiązuje zasada partnerstwa w stosunkach samorząd – organizacje pozarządowe, przedstawiciele 
trzeciego sektora mają w tym układzie słabszą pozycję. Ponadto, urzędnicy obowiązki w radzie mogą 
traktować jako część obowiązków służbowych, a przedstawiciele organizacji działają w niej społecz-
nie. Może to nie sprzyjać wysokiej frekwencji ze strony pozarządowej, a w konsekwencji zdominować 
obrady przez stronę samorządową (sytuacja taka miała miejsce w Katowicach i Poznaniu).
Ważne jest również w jaki sposób przedstawiciele strony pozarządowej są powoływani. W większości 
badanych miast, oprócz Bydgoszczy, przyjęto system wyboru przedstawicieli organizacji przez sam 
trzeci sektor. Metody wyłaniania tej części rady są różne. Pojawiają się też propozycje ze strony człon-
ków rady pożytku nowych uregulowań w tej procedurze. 
Dyskusja nad odpowiednim sposobem wyłaniania kandydatów do pozarządowej części War-
szawskiej Rady odbyła się na jednym z jej posiedzeń. Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy  
nr XCII/2693/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej Rady, każda komisja 
dialogu społecznego miała prawo zgłoszenia jednej kandydatury na przedstawiciela do Rady. Na-
stępnie spośród zgłoszonych kandydatur każda komisja dialogu społecznego (KDS) i dzielnicowa 
komisja dialogu społecznego (DKDS) wskazywała najwyżej 10 osób, przy czym organizacja, która 
była reprezentowana w kilku komisjach, mogła uczestniczyć w wyborze kandydatów tylko jeden raz. 
Ostatecznie w skład części pozarządowej Warszawskiej Rady wchodziły osoby, które uzyskały naj-
większą liczbę głosów (Sprawozdanie z XIV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, 23 maja 2012 r.). 
W trakcie dyskusji nad trybem wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej 
Rady pojawiły się dwie propozycje zmian. Pierwsza z nich, to otwarcie tego trybu na wszystkie war-
szawskie organizacje pozarządowe (działające co najmniej rok), aby mogły oddać głos na kandydatury 
zgłoszone przez KDS-y. W drugiej propozycji zakładano, iż  nie ma potrzeby zmiany sposobu wyła-
niania przedstawicieli, gdyż ważne jest, aby wzmacniać działania organizacji w KDS-ach i DKDS-ach,  
a ten tryb powinien obowiązywać jeszcze przez jedną kadencję Rady (Sprawozdanie z XIV posiedze-
nia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 23 maja 2012 r.). 
Zauważono, że w przypadku gdyby pierwsza propozycja została przyjęta, konieczne byłoby stworze-
nie odpowiedniego systemu elektronicznego umożliwiającego oddawanie głosów przez organizacje 
pozarządowe. Po zarejestrowaniu, organizacja otrzymałaby prawo do głosowania. W przypadku gdy-
by zagłosowała dwukrotnie, wówczas taki głos byłby nieważny. Pojawiła się jednak obawa pewnych 
nadużyć. Przypomniano sytuację podczas wyboru do pozarządowej części Warszawskiej Rady, gdy 
niektóre osoby próbowały zbierać głosy poprzez promocję swojej kandydatury w różnych komisjach 
dialogu społecznego. Powszechne głosowanie daje więcej możliwości do takich działań, choć nie da się 
ich uniknąć (Sprawozdanie z XIV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  
23 maja 2012 r.). 
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Warszawska Rada nie była w stanie opowiedzieć się za żadnym rozwiązaniem w sprawie trybu wybie-
rania członków do pozarządowej części Rady. Postanowiono, że zostaną przeprowadzone ponowne 
konsultacje z organizacjami, którym przedstawiono dwie sposoby (Sprawozdanie z XX posiedzenia 
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 24 października 2012 r.). Ostatecznie przyjęto 
pierwszą propozycję, tzn. kandydatów zgłaszają komisje dialogu społecznego. Wybierają natomiast 
wszystkie organizacje działające na terenie Warszawy, które mogą oddać głos na nie więcej niż 10 
nazwisk na liście (Uchwała nr XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r.).  
Bydgoska Rada pracowała również nad zmianą przyjętych regulacji. Jej członkowie byli współauto-
rami Uchwały Nr XLVIII/1057/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego. Doprecyzowano sposób wybierania przedstawicieli organizacji pozarządowych. Po 
terminie zgłaszania kandydatów przez organizacje, Urząd Miasta ogłasza w Biuletynie Informacji 
Publicznej listę nazwisk na członków Rady. Podaje się też termin zebrania wyborczego organiza-
cji pozarządowych działających na terenie Miasta Bydgoszczy. Co ciekawe, jednak powołanie Rady  
i zmiana jej składu dokonuje się zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, przy uwzględnieniu 
przedstawicieli wybranych w sposób określony w uchwale (Dziennik Urzędowy Województwa Ku-
jawsko – Pomorskiego). Oznacza to, iż ostateczna decyzja należy do Prezydenta Miasta.
Szczecińska Rada, która po Gdańskiej Radzie ma najdłuższy staż funkcjonowania, podczas opraco-
wania rekomendacji na nową kadencję Rady na lata 2013-2015 zaproponowała zmniejszenie liczby 
członków do  18 osób. Propozycja została uwzględniona przez Prezydenta Miasta (Protokół nr 8/2013 
z posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 18 września 2013 r.). 
Funkcja regulacyjna rad pożytku jest na tym etapie wykorzystywana w niewielkim stopniu. Polega 
głównie na zmianach regulacji dotyczących jej powołania i funkcjonowania. Wydaje się, że ta funkcja 
może nie zostanie wzmocniona ponieważ rady wydają głównie opinie, stanowiska i rekomendacje. 
Ostateczna decyzja należy do organu wykonawczego, który może przyjąć bądź odrzucić propozycje 
rady. 

Funkcja doradczo–mediatorska rad działalności pożytku publicznego 
Rady pożytku w analizowanych miastach nie miały zbyt często okazji do wykonywania  funkcji 
doradczo–mediatorskiej. Jedną z przyczyn tej sytuacji może być nie do końca ugruntowana pozycja 
rady jako ciała, które stanowi łącznik w kontaktach pomiędzy organizacjami a samorządem. Zdarza-
ły się jednak przypadki, iż do rady pożytku wpływały prośby o udzielanie wsparcia. 
Sprawą, do której powracano na kilku spotkaniach Łódzkiej Rady była kwestia użytkowanego przez 
Pracownię Alternatywnego Wychowania lokalu komunalnego, który został przez tą organizację 
zadłużony. Przedstawiciel Pracowni dwukrotnie przedstawiał Radzie plan naprawczy, jednak nie 
uzyskał rekomendacji Rady w stosunku do władz miasta o umorzeniu długu. Podczas pierwszego 
spotkania, członkowie Rady skierowali przedstawiciela tej organizacji do zwrócenia się o pomoc do 
Instytutu Spraw Obywatelskich, który pomaga podmiotom trzeciego sektora rozwijać działalność 
gospodarczą (Protokół z posiedzenia Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Łódź, 28 
czerwca 2012 r.). Podczas drugiego spotkania, jeden z członków Rady zaproponował pomoc dorad-
czą przy konstruowaniu naprawczego planu finansowego w Centrum Pomocy i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS. Jednak Rada uchyliła się od wydania opinii (Protokół z posiedzenia Łódzkiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, Łódź, 9 kwietnia 2013 r.). Co ciekawe, przedstawicielka Pra-
cowni Alternatywnego Wychowania została członkiem Rady w II kadencji 2013-2015 (http://aktyw-
niobywatele.uml.lodz.pl/ palio/html.run?_Instance =novus&_ PageID=1& _CatID= 118&_ Check-
Sum=-1915352726 z dn. 30.05. 2014 ).
Sprawy zadłużenia lokali albo problemy z wynajmem lokali były tematami, które powtarzały się w ba-
danych radach pożytku. Członkowie Warszawskiej Rady postanowili zająć stanowisko w sprawie naj-
mu lokalu, kiedy ujawniono problemy związane z programem „Lokal na kulturę”.  Odbyły się rozmowy  

z władzami dzielnicy Śródmieście. Członkowie Warszawskiej Rady podkreślili, że inicjatywa „Lokal 
na kulturę”  Dzielnicy Śródmieście jest cenna i wyjątkowa, gdyż nie ma specjalnych konkursów na 
najem lokali przez organizacje pozarządowe. Problemem okazało się jednak to, iż w wyniku tego 
postępowania, nie zostały jasno doprecyzowane wszystkie oczekiwania Zarządu Dzielnicy. Człon-
kowie Warszawskiej Rady zwrócili uwagę, iż w takich sytuacjach ważna jest większa precyzja przy 
określaniu szczegółowych zasad podstępowania konkursowego (Sprawozdanie z XIV posiedzenia 
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 23 maja 2012 roku ). 6

Na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady w Katowicach w 2012 r. poruszano kwestię systemu 
wynajmu lokali na działalność organizacji pozarządowych. Stwierdzono, iż system nie jest właściwy 
i należy go zmienić. Do wynajęcia pozostają lokale, które nie znalazły nabywcy, a często są po prostu 
mocno zdewastowane. Członkowie Powiatowej Rady wnioskowi do Prezydenta Miasta o obniżenie 
stawek za czynsz, jednak sprawa nie została rozstrzygnięta pozytywnie (Protokół nr 5/2012 IV posie-
dzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, 9 stycznia 2012 r.).
Pojawiły się też inne zapytania do rady. Jedno z nich dotyczyło wyjaśnienia przez Powiatową Radę w Ka-
towicach liczby załączników dołączonych do konkursu ofert ogłaszanych przez Wydział Kultury Urzę-
du Miasta (Protokół nr 13/2012 XII posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  
w Katowicach, 8 październik 2012 r.). Również ta rada pożytku pośredniczyła w sporze pomiędzy 
jednym ze stowarzyszeń a Urzędem  Miasta Katowice w sprawie kryteriów kierowania dzieci do 
świetlicy. Powiatowa Rada nie rozstrzygnęła tego problemu ponieważ podczas głosowania 4 osoby 
opowiedziały się za, 3 przeciwko i 1 wstrzymała się od głosu, co nie dało bezwzględnej większości. 
Zaznaczyła się rozbieżność zdań miedzy częścią samorządową (pracownikami Urzędu) a częścią po-
zarządową w Powiatowej Radzie (Protokół nr 16/2012 XV posiedzenia Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Katowicach, 10 grudnia 2012 r.). Pojawia się zatem nowa rola rady pożytku 
jako mediatora pomiędzy urzędem a organizacji. Może ona pośredniczyć nie tylko w opisanych spo-
rach, ale również pomiędzy urzędem a innymi organami doradczo-konsultacyjnymi, jak np. rady, 
komisje dialogu obywatelskiego. Sytuacja taka miała miejsce w Łodzi. W sporze między Komisją 
Dialogu Obywatelskiego ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych a Urzędem 
Miasta  skierowano sprawę do  Łódzkiej Rady  z wnioskiem o opinię i wydanie rekomendacji, jako, że 
jak argumentowano, jest organem rozstrzygającym spory pomiędzy UMŁ a organizacjami pozarzą-
dowymi (Protokół z posiedzenia Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Łódź, 18 grudnia  
2013 r.)
W związku z zamiarem zwiększenia roli rady jako organu doradczego, w radach pojawiła się kwe-
stia dyżurów jej członków, zwłaszcza tych z części pozarządowej. Mogą  pojawić się jednak sytuacje, 
gdzie jak stwierdziła jedna z członkiń Powiatowej Rady w Katowicach: „została potraktowana jako 
książka skarg i zażaleń”. Powstaje pytanie czy rada powinna zajmować się np. fatalnym położeniem 
studzienek kanalizacyjnych (Protokół z  9/II/2014 posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego w Katowicach, 12.05.2014). Po raz kolejny zatem wyłania się sprawa doprecyzowana 
funkcji rady, tak by zapewnić jasny przekaz co należy do zakresu jej działania.

Funkcja integracyjno–kreacyjna rad działalności pożytku publicznego
Jedną z funkcji rad pożytku jest wyłanianie przedstawicieli do różnego rodzaju ciał doradczych, ale 
także integrowanie tych struktur. Pojawiają się jednak różnego rodzaju wątpliwości, co do zasadno-
ści rozbudowy tego typu ciał. Przykładowo w Lublinie podczas debaty o powołaniu Rady Kultury, 
członkini Lubelskiej Rady (radna Rady Miasta Lublin)  wyraziła swoją wątpliwość w sprawie mno-
żenia ciał doradczych i efektów ich działania (Protokół z VI posiedzenia Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Lublin z dn. 23 października 2012 r.).
Istotnie można zaobserwować rozrost tego typu struktur. W Krakowie podczas dyskusji o powołaniu 
Rady Organizacji Pozarządowych, jeden z członków Krakowskiej Rady stwierdził, iż z przykrością ode-
6 Problemy organizacji z wynajmem lokalu pojawił się na Warszawskiej Radzie. Prośbę w tej sprawie do skierowała do niej Fundacja 
Centrum Edukacji Liderskiej. Zob.  Protokół z posiedzenia Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, 20 kwietnia 2011 roku.
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brał głos, że organizacje nie są reprezentowane i należy powołać tego typu organ. Przypomniał sposób 
wyboru do Krakowskiej Rady, gdzie organizacje mają już możliwość wyboru swoich przedstawicieli.  
Jego zdaniem już teraz można zaobserwować niechęć przedstawicieli organizacji do uczestniczenia  
w kolejnych gremiach powoływanych przez Urząd Miasta (Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Kar-
kowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 21 stycznia 2014, nr SO.07.521.3.1.2014). Powołanie 
takiego ciała wskazywałoby, jak się wydaje, iż rada pożytku nie jest organem, który integruje i repre-
zentuje trzeci sektor.
Obraz relacji między organizacjami a samorządem zarysowano podczas dyskusji w Łódzkiej Radzie  
w ramach samooceny Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Wskazano, iż brakuje wymiany infor-
macji pomiędzy trzecim sektorem i samorządem. Rolę taką mają spełniać Komisje Dialogu Obywatel-
skiego (KDO), ale na tym etapie to się nie udaje. Ponadto, zlecane organizacjom zadania nie są związane  
z wdrażaniem lokalnych polityk publicznych (Protokół ze spotkania  Łódzkiej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego w ramach samooceny Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w dniu 2 kwietnia  
2014 r.). Co ciekawe, takim „przekaźnikiem” informacji powinna być również rada pożytku, złożona  
z przedstawicieli obydwu sektorów. Pytanie tylko, czy powinna charakteryzować się dominującą rolę  
w tych relacjach a pozostałe struktury np. KDO winny być w jakiś sposób jej podporządkowane.
Odpowiedź na te wątpliwości, po części można odnaleźć w dyskusji jaka miała miejsce w Warszaw-
skiej Radzie, a dotyczyła roli Forum Dialogu Społecznego. Forum powołano, gdy nie istniała jeszcze 
Warszawska Rada. Jego idea zakładała spotkania raz w miesiącu. W 2010 r. zmieniono formułę Forum  
w konferencję tematyczną. Wtedy straciło ważną funkcję wymiany informacji pomiędzy organiza-
cjami. Podczas dyskusji zaproponowano, aby przywrócić Forum poprzednią formę, ponieważ Ko-
misje Dialogu Społecznego zgłaszają potrzebę istnienia Forum, a Warszawska Rada nie zaspokaja 
wszystkich potrzeb. Ponadto jest nienajlepszy przepływ informacji i kontakt pomiędzy przedstawi-
cielami KDS-ów i DKDS-ów. Jedna z członkiń rady pożytku stwierdziła, że ma miejsce dublowanie 
podobnych ciał, a forma konferencji nie sprawdziła się. Organizacje same powinny się integrować, 
nie potrzebują do tego miasta jako animatora (Protokół z posiedzenia Warszawskiej Rady Pożytku 
Publicznego, 14 września 2011 r.).
Temat komisji dialogu społecznego, a w szczególności ich słabej kondycji, był kontynuowany na kolej-
nych posiedzeniach Warszawskiej Rady. Zauważono, że komisje mogły poczuć się odsunięte na bok 
całego systemu współpracy, gdyż brak jest przepływu informacji między Warszawską Radą a nimi. 
Innym powodem słabości komisji może być problem z liderami tzn. osoby, które do tej pory były ak-
tywne we współpracy z miastem rezygnują ze swoich funkcji, a nie pojawiają się ich następcy. Poza tym, 
narasta ogólne poczucie braku wpływu i bezsensowności działań komisji, ponieważ niektóre z pism 
kierowanych do Urzędu Miasta   pozostają bez odpowiedzi, a na spotkania z organizacjami przychodzą 
urzędnicy niższego szczebla. Najbardziej zniechęcająca jest sytuacja, w której zapadają jakieś ustalenia  
w komisji, a później nic z tego nie wynika z powodu brak reakcji ze strony urzędu (Protokół z posie-
dzenia Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, 25 kwietnia 2012 r.). 
Powyższe przykłady wskazują, iż radzie pożytku trudno będzie uzyskać pozycję lidera wśród struk-
tur doradczo–konsultacyjnych. Wydaje się, iż ich mnogość, powoduje ich słabość. Podobny zakres ich 
funkcji, bardzo niskie możliwości wpływu na decyzje samorządu nie sprzyjają wzmocnieniu roli tego 
typu organom. Jednocześnie obserwuje się próby wykreowania pryncypialnej pozycji   rady pożytku 
chociażby przez wzmocnienie funkcji kreacyjnej. Przykładowo powierza się radzie pożytku, tak jak 
to miało miejsce w Lublinie, wskazanie osób do komisji do spraw stypendiów dla osób zajmujących 
się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz komisji do spraw nagród za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury (Protokół z XI posiedzenia Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin z dn. 3 czerwca 2013 r.). Z kolei w Warszawskiej Ra-
dzie wybierano swojego reprezentanta do Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewi-
talizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013, a także swoich przedstawicieli  do Kapituły konkursowej 
konkursu S3KTOR 2011. Wskazano też członków Rady do pracy w zespole roboczym analizującym 
uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowie-
nia pomnika przyrody (Protokół z posiedzenia Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, 25 kwietnia 

2011 r.). 
Można stwierdzić, iż funkcja kreacyjna ma charakter zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. W ra-
mach rady pożytku powołano zespoły robocze, które pracują nad różnymi zagadnieniami. Celem 
wypracowania zmian w przepisach lokalnych, w Łódzkiej Radzie powołano sześć doraźnych zespo-
łów do spraw:
•	Regulaminu ŁRDPP
•	założeń programowych Centrum Obywatelskiego/Organizacji Pozarządowych
•	polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych
•	opracowania propozycji zmian w rocznym i wieloletnim „Programie współpracy Miasta Łodzi  

z organizacjami pozarządowymi” 
•	kierunków programowych Kongresu Organizacji Pozarządowych w Łodzi, 
•	wprowadzenia zmian w procedurze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze 

środków budżetu Miasta Łodzi (Sprawozdanie z działalności Łódzkiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w kadencji 2011 – 2013). 

Wydaje się, że dobre zorganizowanie pracy rady może istotnie wzmocnić jej pozycję w strukturze ciał 
doradczo – konsultacyjnych. 
Ponadto, funkcję integracyjną rada może zintensyfikować poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju 
wydarzeniach ważnych dla trzeciego sektora. Przykładowo Prezydium Bydgoskiej Rady uczestniczyło  
w spotkaniach i konferencjach np. w związku z dziesięcioleciem Stowarzyszenia „Podaj Rękę”, wyda-
rzeniach poświęconych samorządowi terytorialnemu, osobom niepełnosprawnych itd. 
Celem integracji i promocji trzeciego sektora nawiązano także współpracę z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Powiatu Bydgoskiego. W związku z tym przygotowano prezentację o organizacjach poza-
rządowych. Kolejnym kierunkiem wzmocnienia funkcji integrującej jest zatem współpraca rad dzia-
łalności pożytku publicznego różnych poziomów samorządu terytorialnego. Pozwoli to na wymianę 
doświadczeń, a być możne będzie stanowić formę nacisku na administrację samorządową jeśli chodzi  
o respektowanie jej postanowień.

Funkcja inicjująca rad działalności pożytku publicznego
Funkcja inicjująca rady pożytku jest mało rozwinięta. Najczęściej pojawiającą się inicjatywą ze strony 
rady była sprawa lokali dla organizacji pozarządowych. Łódzka Rada włączyła się w proces tworzenia  
i wyboru lokalizacji Łódzkiego Centrum Obywatelskiego a także sprawy wynajmu lokali organi-
zacjom pozarządowym w procedurze przetargowej i bezprzetargowej (Sprawozdanie z działalności 
Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2011 – 2013). W Bydgoskiej Radzie dys-
kutowano o stałym miejscu dla organizacji i złożono w tej sprawie pismo do Prezydenta Miasta (Pro-
tokół z VIII posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszcz z dn. 13 grudnia 
2011 r.) Szczecińska Rada też poruszała kwestię przydziału lokali komunalnych dla organizacji, wska-
zując iż  największą trudnością w realizacji wniosków jest niski zasób lokalowy jakim gmina dyspo-
nuje, a także różni zarządcy nieruchomości, z którymi trzeba prowadzić długie negocjacje (Protokół 
ze spotkania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 26 sierpnia  2009 r.; Protokół nr 
1/2010 (7) z posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 24 luty 2010 r.). 
Inicjowano też inne działania niż tylko sprawę pomieszczeń dla organizacji. W Bydgoskiej Radzie 
ważnym zagadnieniem stało się powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządo-
wych. Inicjatywa nie spotkała się z akceptacją organu wykonawczego. Argumentowano, iż nie ma 
potrzeby powołania kolejnego organu i powinno się dać szansę do działania nowopowstałej radzie 
pożytku (Protokół z V posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszcz z dn. 
7 września 2011 r.). Łódzka Rada podjęła sprawę wprowadzania przy zlecaniu zadań klauzuli spo-
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łecznej (Protokół z posiedzenia Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Łódź, 18 grudnia  
2013 r.). Z kolei Krakowska Rada poruszyła sprawę budżetu obywatelskiego. Powstał wniosek Rady 
o zagwarantowanie w budżecie Miasta na 2014 rok środków finansowych w wysokości 3 mln  zł z 
przeznaczeniem na tzw. budżet partycypacyjny (Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Karkowskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, 15 października  2013, nr SO.07.521.2.8.2013.).  
Intrygującym pomysłem Krakowskiej Rady była rekomendacja w ramach tzw. „dobrych praktyk”. 
Upoważnieni przedstawiciele organizacji pozarządowej podpisywaliby specjalne oświadczenie pod-
czas kontroli finansowej przeprowadzanej przez instytucję publiczną, która dotowała działania tej or-
ganizacji. W oświadczeniu deklarowano by, że nikt z członków zarządu ani organów wymienionych 
w statucie organizacji nie był zatrudniony w organach zarządzających instytucji publicznej, od któ-
rej otrzymała dotację. To pozwoliłoby na większą przejrzystość i transparentność w przyznawaniu 
środków (Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Karkowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
10 grudnia 2013, nr SO.07.521.2.10.2013.). Wydaje się, że samo pojawienie się takiej rekomendacji, 
świadczy o tym, iż mogły mieć miejsce tego rodzaju praktyki.
Należy przypuszczać, iż funkcja inicjująca rady nie rozwinie się w najbliższym czasie. Jest to wyni-
kiem słabej pozycji rady pożytku i wpływu na otoczenie. Ponadto, jeśli inne funkcje rady pożytku 
będą intensywnej realizowane, to przełoży się to również na funkcję inicjującą.

Zakończenie
Należy stwierdzić, iż zadania rad działalności pożytku publicznego wykraczają poza zadania ustawo-
dawcze, które w dużej mierze mają charakter opiniodawczy. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż wśród 
wyznaczonych przez autorkę funkcji tj.: opiniodawczej, regulacyjnej, doradczo–mediatorskiej, inte-
gracyjno–kreacyjnej oraz inicjującej, dominuje funkcja opiniodawcza. W działaniach rad pożytku 
dostrzec można realizację pozostałych funkcji, jednak nie są zintensyfikowane. Wynika to ze słabo 
ugruntowanej pozycji rad.  
Według badań prowadzonych w ramach projektu Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dotyczącego 
kondycji trzeciego sektora, w którym wzięło udział 116 łódzkich organizacji pozarządowych, wynika 
iż mamy do czynienia z niską wiedzą o zakresie kompetencji i funkcjonowaniu Łódzkiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego (25% przedstawicieli organizacji przyznało, że nie zna kompetencji ŁRDPP,  
a 18% nigdy o radzie nie słyszało) i Komisji Dialogu Obywatelskiego (50% badanych organizacji 
przyznało, że wcale nie zna, bądź nie zna zakresu kompetencji KDO)(Protokół z posiedzenia Łódz-
kiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Łódź, 21 stycznia 2013 r.). Co ciekawe, na jednym  
z wcześniejszych posiedzeń Rady pojawił się pomysł powołania Rzecznika Prasowego Rady, który 
pomógłby Pełnomocnikowi Prezydenta ds. organizacji pozarządowych w promocji działalności rady 
pożytku. Propozycja spotkała się ze sceptycyzmem członków Łódzkiej Rady (Protokół z posiedzenia 
Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Łódź, 9 grudnia  2011 r.).
Także w Katowicach w trakcie spotkania Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, organizacje zgłosiły, że rada pożytku jest „mało widoczna” oraz nie wiadomo czym się 
zajmuje, jakie ma zadania, co dotychczas zrobiła i czy reprezentuje organizacje. W związku z powyż-
szym ustalono, że tematem kolejnego spotkania Zespołu doradczego będzie działalność Powiatowej 
Rady (Protokół nr 12/2012 XI posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 
Katowicach, 10.09.2012). Brak rozpoznawalności rady w samym sektorze pozarządowym, może być 
zatem przyczyną jej słabej pozycji.
Kolejną przyczyną słabej pozycji rad pożytku jest niska skuteczność ich działania. W Katowicach 
wszystkie wnioski złożone w 2012 r. przez radę pożytku do Prezydenta Miasta spotkały się z nega-
tywną odpowiedzią m.in. korzystanie przez organizacje pozarządowe z preferencyjnych stawek na 
obiekty sportowe zarządzane przez Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji (Protokół nr 14/2012 XIII 
posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, 12.11.2012).
Inną przyczyną braku ugruntowanej pozycji rad pożytku, jest dookreślenie przez nie swojej roli, 

a także tożsamości. Jest to bowiem forma dialogu obywatelskiego złożona zarówno z przedstawi-
cieli samorządu jak i organizacji pozarządowych. Trudno zatem nazwać ją jednoznacznie „repre-
zentantką organizacji pozarządowych”.  Z takiej struktury rady mogą wynikać też inne problemy. 
Przykładowo w podsumowaniu działalności Powiatowej Rady w Katowicach w kadencji 2011–2013 
w dyskusji wyraźnie wystąpił podział na dwie grupy: samorządową i pozarządową. Zdaniem stro-
ny pozarządowej Powiatowa Rada nie spełniła swojej roli. Jedna z członkiń podkreśliła, iż nie są-
dziła, że jej zadaniem będzie tylko opiniowanie dokumentów. Wskazano, iż dokumenty człon-
kowie rady dostają 7 dni lub jeszcze później przed posiedzeniem, więc wpływanie na ich kształt 
nie jest możliwe. Powiatowa Rada nie wyznacza nowych kierunków. Z kolei strona samorządowa 
miała inne zdanie, podkreślając iż jeśli część pozarządowa ma niedosyt, to może warto bardziej 
zaktywizować organizacje pozarządowe, aby konsultowały dokumenty. Jedna z członkiń Rady ze 
strony organizacji słusznie zauważyła, iż jeśli strona urzędnicza ma większość, to zawsze prze-
głosuje dokument. Podkreśliła, że są blaski i cienie – strona pozarządowa uczy się ograniczeń 
prawno/proceduralnych, które nie pozwalają na zmianę dokumentów, a urzędnicy mają okazję  
z innej perspektywy spojrzeć na różne sprawy. Inna członkini Powiatowej Rady (urzędniczka) wska-
zała, iż funkcjonowanie Rady jest procesem grupowym, proces ten ewaluuje i wszyscy uczą się dys-
kusji i dialogu (Protokół nr 17/2013 XVI posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego w Katowicach, 14.01.2013). 
Przytoczona wypowiedź, obrazuje fakt, iż omawiana forma dialogu obywatelskiego dopiero się 
kształtuje, a jej pozycję i rezultaty działań będzie można określić w nieco dłuższej perspektywie. 
Większość badanych rad pożytku powstała w latach 2010–2011 (w Gdańsku i Szczecinie rady powo-
łano wcześniej), zatem potrzeba czasu by stwierdzić, czy rzeczywiście jest to istotna forma dialogu 
obywatelskiego.
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Uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
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Zasady dialogu społecznego. Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 paź-

dziernika 2002 r., Rada Ministrów, Warszawa.
Żołędowska M. (2011), Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktyczny komentarz, 

Warszawa.

Rady seniorów jako instytucjonalne formy dialogu obywatelskiego  
na poziomie lokalnym.

Agata Barczewska-Dziobek

Streszczenie

Celem artykułu było ukazanie nowego rozwiązania o charakterze instytucjonalnym, któ-
re wprowadzone zostało do ustroju jednostek samorządu terytorialnego w formie organu 
doradczego reprezentującego interesy osób starszych. Rady seniorów, o których mowa sta-
nowią innowacyjny mechanizm partycypacyjny na poziomie lokalnym. Ta nowa forma 
dialogu obywatelskiego umożliwić ma realizację założeń polityk publicznych w dobie sta-
rzejącego się społeczeństwa. Wprowadzenie nowych przepisów daje jasną podstawę praw-
ną umożliwiającą przedstawicielstwo i wpływ osób starszych na decyzje lokalne. Stało się 
ono się impulsem do upowszechnienia dialogu społecznego na poziomie gmin w wymiarze 
międzypokoleniowym, bowiem wraz z przyjęciem regulacji pojawiać się zaczęły nowotwo-
rzone oddolnie rady seniorów w samorządach, których zadaniami są realizacja „polityki 
otwarcia” władz na problemy osób starszych oraz spowodowanie wzrostu zainteresowania 
decydentów oraz partnerów społecznych i instytucji społeczeństwa obywatelskiego proble-
mami seniorów. Artykuł ma charakter badawczy, zastosowano metodę analizy tekstu źró-
dłowego, w tym aktu prawnego i porównawczą. 

Słowa kluczowe: polityka senioralna, rada seniorów, instytucjonalna forma partycypacji.

Wprowadzenie
W ostatnich latach wyraźnie zauważyć można przekształcenia w zakresie form działania admini-
stracji publicznej. Odchodzi ona od tradycyjnych władczych klasycznych metod na rzecz rozwiązań 
umacniających rolę społeczeństwa w kształtowaniu polityk i rozstrzygnięć publicznych. Weberiań-
ska biurokratyczna administracja odgórnie, władczo i jednostronnie administrująca ulega ciągłym 
przekształceniom w kierunku administracji zarządzającej, biorącej pod uwagę przy kształtowaniu 
treści swoich rozstrzygnięć wpływy otoczenia, w którym najważniejszą rolę pełnią obywatele, jako 
bezpośredni odbiorcy usług publicznych (A. Barczewska-Dziobek, 2014). Wynika to niewątpliwie  
z podstawowej zasady konstytucyjnej kształtującej działanie struktur publicznych – zasady demo-
kratycznego państwa prawnego (I.Niżnik-Dobosz, 2014). Zjawisko owo jest również efektem upo-
wszechniania się koncepcji New Public Management i zwracania uwagi na efektywność działań 
administracyjnych (A. Nielicki, 2010). Zakłada się tutaj wprowadzenie modeli współzarządzania  
w aspekcie zwiększonej legitymizacji działań władzy.
Oczywiście przeobrażenia te nie są jedynie efektem upowszechnienia określonych idei wewnątrz sys-
temy administracji publicznej, z inicjatywy jej reformatorów, jest przede wszystkim efektem coraz 
większej świadomości obywateli i ich dążeń do stawania się podmiotem rozstrzygnięć publicznych nie  
w klasycznym rozumieniu wynikającym z doktrynalnego ujęcia stosunków administracyjno-praw-



146 147

nych w sferze zewnętrznej. Stawanie się przez obywateli – adresatów podmiotem działania władczego  
w pełnym znaczeniu tego słowa obejmuje zacieranie się różnic pomiędzy podmiotem i przedmiotem 
sterowania publicznego. Jak zaznacza M. Zawicki (M. Zawicki, 2010) powstają swego rodzaju powiąza-
nia przesądzające o powstawaniu i utrwalaniu się partycypacyjnego, horyzontalnego modelu rządzenia  
w miejsce struktur rządu hierarchicznego opartego na imperatywnym paradygmacie. Pojawiają się 
zatem modele sieciowego interaktywnego zarządzania z udziałem interesariuszy (klientów) admini-
stracji.
Kolejna przyczyna zmiany - to obserwowana w skali ogólnoeuropejskiej tendencja do wprowadza-
nia na grunt polityki publicznej i norm prawnych nowych instytucji o charakterze partycypacyj-
nym, z jednej strony jako programowana odpowiedź na obniżający się wskaźnik aktywności oby-
watelskiej (D.Dlugosz, J.J.Wygnański, 2005), bowiem instytucje włączania podmiotów zarządzanych  
w procesy zarządzania publicznego są narzędziem umacniania postaw proaktywnych w razie urze-
czywistnienia możliwości realizacji własnych dążeń i celów (J.Mączyński, 1996). Z drugiej stanowią 
one narzędzia demokratyzacji życia publicznego (J.A.Rybczyńska, 2002) oraz umacniania idei dialo-
gu (W.Misztal, 2011).

Polityka senioralna i jej realizacja
W związku z coraz większą długością życia ludzkiego jako następstwo poprawiających się warunków życia, 
postępu w rozwoju nauk medycznych, upowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej oraz coraz niższym 
wskaźnikiem rozrodczości, w krajach Europy szybko zwiększa się odsetek starszych ludzi. Według pro-
gnoz Eurostat do roku 2050 stosunek ludzi mających ponad 65 lat do ludności w wieku produkcyjnym 
(15–64 lata) osiągnie 50%, co stanowi dwukrotny wzrost ich liczby w stosunku do obecnego poziomu. 
Starzenie się społeczeństw z jednej strony wymusza podjęcie działań, z drugiej stanowi nową jakość 
i wyzwanie dla projektowania rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu grupy osób  
w wieku poprodukcyjnym. 
Artykuł 3 Traktatu z Lizbony(2009), który wyraźnie podkreśla wymiar społeczny Unii, zawiera stwier-
dzenie, że Unia Europejska zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedli-
wość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn oraz solidarność między pokoleniami.  
Z kolei artykuł 9 wyraźnie stwierdza, iż zwalczanie wykluczenia społecznego musi być uwzględniane 
przy opracowywaniu i wprowadzaniu polityk UE. Stąd też dokumencie programowym „Strategia 
Europa 2020” zwraca się mocno uwagę na współistnienie trzech priorytetów: inteligentny rozwój 
oparty na wiedzy i innowacji, rozwój zrównoważony oparty na efektywnym wykorzystaniu zasobów 
i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Owo włączenie społeczne ma z jednej strony redukować 
takie wskaźniki wykluczenia społecznego, jak bezrobocie i ubóstwo, z drugiej jednak być odpowie-
dzią na zdiagnozowany problem starzenia się społeczeństwa i postępującego wyłączania znacznego  
i wzrastającego odsetka społeczności z życia (por. J.Nowak, 2013).
Biorąc pod uwagę założenia programowe „Strategii Europa 2020” Komisja Europejska i Rada Europy  
i Parlament w swoich dokumentach wyraziły zdecydowane zobowiązanie do wspierania aktywności 
osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Znalazły one odzwierciedlenie między innymi w: 
•	komunikacie z dnia 3 marca 2010 r. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa-

żonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” , w którym Komisja podkreśliła znaczenie, 
jakie dla Unii ma wspieranie zdrowia i aktywności osób starszych w interesie spójności społecznej 
i wyższej wydajności. 

•	inicjatywie z dnia 23 listopada 2010 r. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: eu-
ropejski wkład w pełne zatrudnienie”, w ramach której państwa członkowskie powinny w sposób 
szczególny promować politykę na rzecz aktywności osób starszych.

•	inicjatywie z dnia 16 grudnia 2010 r „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej”. 

•	konkluzji z dnia 7 czerwca 2010 r. Rady „Aktywność osób starszych”, w których wezwała ona Ko-
misję, by „kontynuowała przygotowania do planowanego na rok 2012 Europejskiego Roku Aktyw-
ności Osób Starszych, w trakcie którego będzie można wyeksponować korzyści płynące z aktyw-
ności osób starszych i wpływ tej aktywności na solidarność międzypokoleniową oraz nagłośnić 
obiecujące inicjatywy wspierające na wszystkich szczeblach aktywność osób starszych”.

•	oraz ostatecznie w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września  
2011 r. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokole-
niowej (2012). 

Wśród zasad przewodnich tego roku znalazło się zwiększenie uczestnictwa w społeczeństwie poprzez 
stworzenie osobom starszym możliwości uczestniczenia przez działania kulturalne, polityczne i spo-
łeczne oraz zapewnienie uczestnictwa w procesie decyzyjnym – poprzez podjęcie działań mających na 
celu ciągłe angażowanie starszych kobiet i mężczyzn w proces decyzyjny, w szczególności w dziedzinach 
bezpośrednio ich dotyczących. Głównym celem programowym wyznaczonym na europejski rok 2012 
były: wzmocnienie i podkreślenie pożytecznego wkładu, jaki osoby starsze wnoszą do społeczeństwa  
i gospodarki, poprawa niezależności osób starszych oraz wzmocnienie solidarności międzypokole-
niowej.
Realizacja inicjatyw mających na celu podniesienie w skali ogólnoeuropejskiej świadomości na temat 
wartości aktywnych osób starszych oraz promowanie działań wspomagających zwalczanie dyskry-
minacji ze względu na wiek i przezwyciężanie stereotypów związanych z wiekiem, a zwłaszcza pły-
nące stamtąd wnioski stały się podstawą do podjęcia podobnych inicjatyw i kształtowania założeń 
programowych na gruncie polityk publicznych w Polsce.
W dniu 24 sierpnia 2012 r. na podstawie Uchwały nr 137 rady Ministrów przyjęty został Rządowy 
Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013, w którym pilotażowo podjęte zosta-
ły działania na rzecz aktywizacji osób starszych mające na celu po pierwsze: aktywizację środowisk 
pozarządowych działających na rzecz seniorów w Polsce oraz wsparcie finansowe projektów na rzecz 
poprawy jakości i poziomu życia dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną osób star-
szych. 
Doświadczenia tego programu pozwoliły wyodrębnić nowe priorytety na kolejny okres programo-
wania obejmujące:
•	edukację osób starszych,
•	integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
•	partycypację obywatelską osób starszych,
•	wolontariat osób starszych 

Ujęte one zostały w Rządowym Programie na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 
przyjętym uchwałą nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. Uzasadnieniem dla kontynuacji 
tych działań niech będzie poza innymi argumentami fakt, iż na koniec 2012 r. w Polsce populacja osób  
w wieku poprodukcyjnym wynosiła 17,8% z tendencją do stałego wzrostu przy ujemnym przyroście 
naturalnym co w perspektywie do 2035 roku spowoduje dwukrotny wzrost ilości osób w wieku 60+ 
(M.Boni, 2009).
Według danych zamykających realizację roku europejskiego Polska jest na 27 (ostatnim) miejscu  
w Europie w realizacji wskaźnika aktywnego starzenia się (Active Ageing Index)!. Jest to wskaźnik 
wyznaczony przez Komisję Europejską identyfikujący potencjał osób starszych w obszarze zatrud-
nienia, życia społecznego, samodzielnej egzystencji i możliwości aktywnego starzenia się ustalony 
również w zakresie przedmiotowym partycypacji społecznej (A. Zaidi, , K. Gąsior, M.M. Hofmar-
cher, O. Lelkes, B. Marin, R. Rodrigues, A. Schmidt, P. Vanhuysse and E. Zolyomi, 2013) . Pomimo, 
że podejmowanie działań na rzecz osób starszych planowane było w krajowych dokumentach stra-
tegicznych począwszy od 2005 r., jak choćby objęte Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-2013 
priorytety wspierania różnych form samoorganizacji i uczestnictwa w życiu społecznym; rozwoju 
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działań wspierających więzi międzypokoleniowe i uwzględniających potrzeby aktywizacji osób star-
szych, czy priorytety zapisane w Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 
2009-2015. Wydaje się, że pomimo deklarowanych działań istniała potrzeba kierunkowego planowa-
nia na rzecz osób starszych obejmującego kilka współgrających polityk publicznych: wobec starzenia 
się ludności, wobec ludzi starych i wobec starości (B. Szatur-Jaworska, 2012).

Rady seniorów
Dopełnieniem powyższych działań na szczeblu centralnym, również, jak można sądzić, w celu ureal-
nienia kolejnych planowanych działań i utrwalenia inicjatyw pilotażowych poprzez przekształcenie 
ich w trwałe formy w wymiarze strukturalnym było powołanie w dniu 16 sierpnia 2012 roku na szcze-
blu ministerialnym Zarządzeniem nr 68 Prezesa Rady Ministrów -Departamentu Polityki Senioralnej  
w Ministerstwie Pracy oraz Rady Polityki Senioralnej jako organu doradczego przy ministrze. Jego 
zadaniem jest tworzenie podstaw do prowadzenia jednolitej polityki wobec osób starszych, poprawy 
systemu ich wspierania, realizacja zadań w obszarze aktywnego starzenia się oraz współpraca z orga-
nizacjami i instytucjami, które kierują swoje działania do seniorów. Z kolei Rada Polityki Senioralnej 
powołana w 2013 roku o mieszanym składzie zapewniającym działanie w formule partycypacyjnej 
( w jej skład wchodzą przedstawiciele organów administracji centralnej, organizacji samorządu te-
rytorialnego oraz trzeciego sektora), ma charakter konsultacyjno-doradczy, zaś jej podstawowym 
zadaniem jest kształtowanie długofalowej polityki senioralnej.
Jednym z zadań było opracowanie zmiany przepisów, które miałby urzeczywistnić ideę zwiększenia 
udziału osób starszych w procesach podejmowania decyzji oraz wzmocnić ich reprezentację wobec 
władz. Takie wyzwanie zainicjowane było również wskutek rekomendacji dotyczących tworzenia po-
lityk wobec seniorów w Polsce, co było przedmiotem debaty publicznej z udziałem Rzecznika Praw 
Obywatelskich podjętej w roku 2012 niezależnie od innych inicjatyw (D.Kalita, K.Rawska, G.Stani-
szewska, 2012).
Niezależnie jako skutek aktywizacji środowisk pozarządowych działających w obszarze praw osób star-
szych z jednej strony, z drugiej jako pokłosie efektów pierwszego programu rządowego wspierającego 
finansowo powstawanie mechanizmów partycypacyjno-instytucjonalnych powstawać zaczęły organy 
doradcze, wyspecjalizowane w sprawach seniorów, działające przy organach wykonawczych w samorzą-
dach terytorialnych. Ich obecność zauważalna jest w dużych ośrodkach miejskich, gdzie prężnie działa-
ją Uniwersytety Trzeciego Wieku. Przykładem mogą być ośrodki jak: Poznań (2007), Wrocław (2009), 
Bydgoszcz i Łódź (2011) i Nysa (2012). Są to przykłady realizacji niezależnych od działań rządowych  
i w oderwaniu od ogólnych regulacji – prób aktywizowania osób starszych w lokalnym środowisku,  
a jednocześnie możliwości wykorzystania uregulowań dopuszczających powoływanie na mocy ogól-
nej normy kompetencyjnej – organów ekspercko-opiniodawczych przy prezydencie miasta. Ich pod-
stawowym zadaniem było:
•	wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;
•	przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko-  

i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów a także
•	zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego.

Celami powoływania tychże rad seniorów było przede wszystkim zapobieganie i przełamywanie 
marginalizacji seniorów, wspieranie aktywności ludzi starszych, przełamywanie stereotypów na 
temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, ścisła współpraca z władzami przy roz-
strzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych, monitorowanie potrzeb seniorów  
i upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach, wzmacnianie wpływu seniorów 
na decyzje podejmowane przez władze lokalne (opr. własne na podstawie zarządzeń i statutów).
Kolejnym krokiem o charakterze powszechnym była podjęta w dniu 11 października 2013 r. nowe-
lizacja ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 , poz. 1318), która weszła w życie z dniem 30 

listopada 2013 r. Wprowadziła ona regulację urzeczywistniającą postulat „prawa do miasta” - prawa 
mieszkańców do współdecydowania, w tym osób starszych, o tym jak gmina ma funkcjonować, na 
jakie programy i inwestycje wydawać środki budżetowe. Rozwiązanie wzorowane było niejako na 
uprzednio wprowadzonym, a dotyczącym rad młodzieży, poprzez dodanie nowego artykułu 5 c do 
ustawy. Według uzasadnienia do projektu zmiany wprowadzenie nowej instytucji miałoby na celu 
realizację założeń długofalowych wyzwań rozwojowych wobec osób starszych oraz aktywizację oby-
watelską seniorów w środowisku miejsca zamieszkania. Jak wynika z treści uzasadnienia istotnym 
było również stworzenie jasnych podstaw prawnych umożliwiających praktyczne popularyzowanie 
idei przedstawicielstwa seniorów przy organach samorządu terytorialnego i powoływanie gminnych 
rad seniorów. Rady te, godnie z założeniem mają reprezentować interesy i potrzeby starszych miesz-
kańców wobec władz samorządowych i brać udział w formułowaniu oraz przekazywaniu opinii  
i stanowisk dotyczących nie tylko strategicznych, ale i bieżących planów rozwoju gminy ( uzasad-
nienie do projektu ustawy, 2013). Rady działać mają na podstawie nadanych im statutów jako organy  
o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Ich tworzenie następować może z ini-
cjatywy z inicjatywy własnej rady gminy, na wniosek zainteresowanych środowisk seniorskich, na 
wniosek organu jednostki pomocniczej lub na wniosek środowisk seniorów rada może również two-
rzyć rady seniorów jednostki pomocniczej; osiedli, dzielnic, sołectw. W ich składzie powinni się znaj-
dować przedstawiciele grup seniorów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele 
zainteresowanych środowisk oraz przedstawiciele podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego 
wieku. Rada gminy określić ma w drodze uchwały: statut rady seniorów, tryb wyłaniania jej składu 
oraz wskazać jaj kompetencje i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających 
organizacji seniorskich oraz organizacji pozarządowych i podmiotów działających na rzecz seniorów,  
a także zapewnienia sprawnego sposobu wyłaniania członków gminnej rady seniorów. Nowelizacja 
zakłada również, że działające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, utworzone przez rady gmin, 
gminne rady seniorów lub inne podobne formy korzystania przez społeczności lokalne z potencjału 
osób starszych, działają na dotychczasowych zasadach do końca ustalonej przez rady gmin kadencji, 
nie dłużej jednak niż przez rok od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ponadto przewiduje się  
w przepisach nową kategorię zadań publicznych, bowiem organy samorządu we współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi i projektowanymi gminnymi radami seniorów powinny stworzyć lokalne 
programy aktywizacji i wsparcia dla osób starszych, uwzględniając lokalną specyfikę, strukturę po-
trzeb i możliwości ich zaspokojenia zgodnie z zasadą subsydiarności.
Jak wskazywali autorzy nowelizacji jaj przewidywane skutki to przede wszystkim spowodowanie:
1) wzrostu zainteresowania rad gmin powoływaniem gminnych rad seniorów, 
2) pozytywne oddziaływanie na zwiększenie udziału osób starszych w zakresie współdecydowania  
o sprawach lokalnych,
3) spójny charakter działania rad gmin, 
4) pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej.
Pod rządami nowych przepisów powołane zostały następujące rady seniorów:
grudzień 2013 – Poniatowa ,Wieliczka; styczeń 2014 – Częstochowa; luty 2014 – Rybnik, Krasnystaw, 
Biała Podlaska; marzec 2014 – Serock, Legnica, Kamienna Góra, Chorzów,  Kowal, Świdnica, Strzelin, 
Serock; kwiecień 2014 – Czeladź (opr. własne na podstawie publikowanych w wojewódzkich dzienni-
kach urzędowych uchwał- aktów prawa miejscowego, wg stanu na dzień 15 maja 2014 r.). 
Z analizy statutów utworzonych rad wynika przede wszystkim, że określone zostały dla nich tzw. 
cele horyzontalne, działania i zadania. Wśród najczęściej definiowanych długofalowych celów zna-
lazły się: służenie środowiskom osób starszych poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz 
samorządowych; podejmowanie działań zmierzających do integracji oraz wzmacnianie udziału  
w życiu społeczności lokalnej; pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz rozwijanie więzi między-
pokoleniowej; zapewnienie udziału w podejmowaniu przez samorząd decyzji w sprawach ich doty-
czących oraz zwiększenie wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej. Wśród wymienianych 
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obszarów aktywności zwrócić można uwagę na zapobieganie i przełamywanie marginalizacji; profi-
laktykę i promocję zdrowia; edukację, kulturę i wypoczynek; mieszkalnictwo; budowanie pozytyw-
nego społecznego wizerunku i autorytetu starszego pokolenia. Natomiast najczęściej definiowane  
w statutach zadania rad seniorów koncentrować się mają wokół:
•	ścisłej współpracy z gminą przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań osób starszych;
•	upowszechniania wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, potrzebach  

i oczekiwaniach;
•	informowania społeczności gminy o kierunkach działalności podejmowanych przez gminę i part-

nerów pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych;
•	konsultowania z gminą przewidywanych w budżecie gminy działań na rzecz osób starszych.

Przyjęte dla ich ziszczenia formy działania to najczęściej kierowanie postulatów do przedstawicie-
li władz gminy; składanie wniosków w sprawie działania względem osób starszych; podejmowanie 
uchwał; interpelacje w formie ustnej lub pisemnej; opiniowanie projektów uchwał; przekazywanie 
informacji na zewnątrz; udział z głosem doradczym w obradach rady miasta oraz jej komisji, na 
których omawiane będą sprawy dotyczące osób starszych, czy też nawiązywanie współpracy z samo-
rządowymi organizacjami innych miast oraz z organizacjami zagranicznymi. Natomiast określony 
dla nich tryb pracy obejmuje posiedzenia na sesjach, tryb obiegowy z wykorzystaniem komunikacji 
elektronicznej, prowadzenie dyżurów i kontakty osobiste z władzami i społecznością.
Dość interesującym zjawiskiem jest określenie w analizowanych uchwałach cenzusu wieku dla człon-
ków rad seniorów. Ponieważ w żadnych przepisach ani też w literaturze nie zostały wyraźnie określo-
ne granice wiekowe, od których można określać osoby jako seniorów, samorządy w sposób dowolny 
ustaliły wymogi formalne o charakterze kwalifikacyjnym, odnoszące się do osób będących przed-
stawicielami środowisk seniorów. I tak albo nie ustaliły żadnej granicy wiekowej, albo przyjęły ją  
np. od 50 lat (Czeladź), od 60 lat (Krasnystaw, Chorzów, Świdnica, Serock), czy też od 65 lat (radny 
senior - Rybnik). Ustalenie to dotyczy oczywiście tylko niektórych członków rad seniorów, bowiem 
organy te mają charakter przedstawicielski i niejednorodny, gdyż w skład rad mogą również wcho-
dzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
przedstawiciele Rady Miasta, przedstawiciele organu wykonawczego, przedstawiciele zrzeszonych  
w związkach zawodowych osób starszych, bądź osoby pochodzące z tzw. publicznego naboru. Taki 
zróżnicowany skład organu zapewnić może w najwyższym stopniu uwzględnienie potrzeb osób star-
szych w lokalnym środowisku z widzianych i ocenianych z perspektywy różnych związanych z nimi 
podmiotów.

Podsumowanie
Na podstawie analizy dokumentów źródłowych można wysnuć wniosek, iż instytucjonalne po-
wołanie rad seniorów, poprzez wprowadzenie jednolitej regulacji o charakterze powszechnym 
może służyć utworzeniu formalnej platformy wymiany informacji pomiędzy lokalnymi wła-
dzami i seniorami oraz stworzyć pomost dla trwałego i sformalizowanego sposobu artykuło-
wania potrzeb tych ostatnich. Oczywiście należy pamiętać, że jednostki samorządu terytorialne-
go charakteryzuje swoboda statutowa i tworzenie rad nie jest ich obowiązkiem, niemniej jednak 
wprowadzenie regulacji sprzyja w razie istnienia aktywnych środowisk – powoływaniu wyspe-
cjalizowanych instytucji dialogu lokalnego. Jednym z dobrodziejstw istnienia rad seniorów jest 
niewątpliwie powstanie mechanizmu umożliwiającego aktywizowanie osób marginalizowanych 
i pobudzania działań rzeczniczych w ich interesie, a także umożliwiających działanie osób ak-
tywnych, które chciałyby wziąć sprawy w swoje ręce i zajmować się bliskimi im tematami, zwią-
zanymi z ich życiem codziennym i najbliższym otoczeniem. Jak pisze W.Szymczak (2013) po-
czucie sprawstwa i doświadczenie uczestnictwa stoją u podstaw angażowania się jednostek  
w życie publiczne, społeczne, czy lokalne, bowiem dają one między innymi poczucie wpływu na rze-
czywistość i sprawy społeczne, satysfakcję z udanego działania, odkrywanie własnej sprawczości, czy 

doświadczenie dwukierunkowości podejmowanych działań.
Rady seniorów w dużych ośrodkach powinny być powoływane na poziomie dzielnicy, co umożliwiają 
przepisy odnoszące się do jednostek pomocniczych w celu umocnienia zasady uczestnictwa i samo-
realizacji, jako zasad wskazywanych dla wzmocnienia udziału osób starszych w życiu społecznym 
(M.Racław, M.Rosochacka-Gmitrzak, B.Tokarz-Kamińska, 2012). 
Dobra współpraca pomiędzy samorządem a seniorami gwarantuje realizację postulatów osób starszych, 
jak i rzeczywisty ich wpływ na życie publiczne. Skutki regulacji społeczne i ekonomiczne pozwalają 
stwierdzić, że w przedmiotowych samorządach wzrasta ilość zadań realizowanych na rzecz osób star-
szych, a jednocześnie wzrasta poziom zaufania do władz i poczucie rzeczywistego współuczestnictwa  
w procesie decyzyjnym oraz przełamywane są stereotypy dotyczące różnicy pokoleń.
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Dyskusje grupowe oparte na deliberacji jako forma partycypacyjnego 
sposobu podejmowania decyzji

Aneta Krzewińska

Streszczenie

Artykuł prezentuje metodę prowadzenia dyskusji grupowych wykorzystującą deliberację, 
która pozwala w sposób partycypacyjny opracować wskazówki postępowania w ważnych 
kwestiach, a także jest dobrą okazją dla badaczy społecznych do poznania opinii i poglądów 
osób biorących udział w dyskusji. Zaproponowana metoda, czyli spotkanie deliberacyjne 
zostało opisane w taki sposób, aby inni badacze lub działacze społeczni planujący podobne 
przedsięwzięcia mogli skorzystać z pewnych tropów i podpowiedzi metodologicznych. Do-
datkowo w artykule przedstawiono dwa przypadki zastosowania tej procedury: Zszywa-
nie miasta – gdzie spotkania deliberacyjne posłużyły do stworzenia dyrektyw do konkursu 
urbanistycznego i Komu gra filharmonia?, w którym uczestnicy dyskutowali nad przyszło-
ścią instytucji.

Słowa kluczowe: deliberacja, facylitator, partycypacja, spotkanie deliberacyjne

Wstęp
Procedura deliberacji1 (deliberation) rozumiana jest jako pogłębiony i zespołowy namysł nad kon-
kretnymi kwestiami, pozwalający uczestnikom uświadomić sobie złożoność rozważanych proble-
mów, poznać wiele opinii związanych z tymi kwestiami, pokazać różne stanowiska dotyczące ich 
rozwiązania, wymienić poglądy, podzielić się pomysłami, wypracować sprawiedliwy sąd lub decyzję. 
Deliberacje są prowadzone wśród osób, które uczestniczą w nich dobrowolnie bez jakiegokolwiek 
przymusu, mają sposobność dogłębnego rozważanie pewnych kwestii, przy czym każdy z uczest-
ników ma możliwość zaprezentowania własnych przemyśleń, zreferowania zdarzeń, w których brał 
udział, podzielenia się obawami, nadziejami i opiniami związanymi z przedmiotem dyskusji. Nie 
wszystkie dyskusje prowadzone w grupach mogą być nazwane deliberacjami – do cech charaktery-
stycznych deliberacji Jacek Sroka zaliczył (Sroka, 2009): 
•	argumentatywny charakter – dyskutujący powinni zaopatrywać wszystkie wypowiedzi w odpo-

wiednie argumenty, które są rozpatrywane w toku dalszej dyskusji, przy czym argumenty te uka-
zują różne punkty widzenia danej sprawy i nie ograniczają się tylko do jednostronnej interpretacji;

•	każde stanowisko, pogląd, opinia powinny zostać ujawnione i poddane pod rozwagę w trakcie 
dyskusji, dzięki czemu w deliberacji mogą uczestniczyć wszyscy, nawet ci, których umiejętności 
komunikacyjne są niewielkie, bo każdy ma jednakowe szanse zostać wysłuchanym;

1 Deliberacja jest procedurą, którą chcą wprowadzić zwolennicy demokracji deliberacyjnej, czyli zbioru koncepcji „(…) w których zakła-
da się, że namysł wolnych i równych obywateli w sprawach publicznych stanowi rdzeń prawomocnego podejmowania decyzji.” (Bohman 
1998, s. 401). 
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•	uczestnicy deliberacji są równi, a dodatkowo należy zapewnić im taki sam dostęp do wszystkich 
informacji potrzebnych do podjęcia decyzji w konkretnej sprawie, bowiem nie ma „(…)informacji 
tajnych czy w inny sposób niedostępnych lub niezrozumiałych dla wszystkich uczestników debaty.” 
(Wasilewski, 2007, s. 15)

•	deliberacje – zdaniem zwolenników tego sposobu prowadzenia dyskusji – powinny być podej-
mowane w każdej kontrowersyjnej sprawie, gdyż decyzje opracowane przez grupę w trakcie deli-
beracyjnej dyskusji cieszą się zdecydowanie większym poziomem legitymizacje niż te narzucone  
z zewnątrz. 

Istotne jest, aby podczas deliberacji zostały wzięte pod uwagę nie tylko poglądy wszystkich uczest-
ników, ale również tych, którzy nie mogli być obecni w jej trakcie. (Held, 2010). Dodać należy, że 
efektem deliberacji powinno być osiągnięcie konsensu (co jest bardzo rzadkie) lub przynajmniej 
określenie spraw, co do których zgadzają się wszyscy uczestnicy dyskusji i nakreślenie tzw. obszarów 
niezgody, czyli tych tematów, w których osiągnięcie kompromisu nie jest możliwe.

Spotkania deliberacyjne – cechy charakterystyczne
W literaturze omawiającej techniki wykorzystujące deliberację opisano wiele różnorodnych pro-
cedur2 różniących się m.in. złożonością postępowania, liczbą uczestników, charakterem wniosków, 
ceną, sposobem zorganizowania, rodzajem spraw, które są omawiane w ich trakcie itd. (np. Veasey, 
Nethercut, 2004, Elliott at al., 2005; Kubiak, Krzewińska, 2012; Krzewińska, 2012). Każda z tych tech-
nik ma swoje zalety i wady, daje realizatorom różnorodne możliwości, ale nakłada na nich również 
pewne ograniczenia. Jednak deliberacja jako sposób prowadzenia dyskusji na dany temat jest bardzo 
elastyczną metodą stosowaną w wielu sytuacjach, w stosunku do różnorodnych grup i problemów. 
Jednym z zastosowań tego typu dyskusji są spotkania deliberacyjne służące do opracowania dyrek-
tyw mających zostać wykorzystanymi w procesie decyzyjnym lub projektowym. 
W spotkaniach deliberacyjnych powinny uczestniczyć zainteresowane danym tematem osoby, przy 
czym należy dokładnie określić krąg interesariuszy oraz ustalić, jakimi sposobami, kanałami komu-
nikacyjnymi dotrzeć do nich i zaprosić do udziału w dyskusji. Dobór deliberujących jest samorzutny, 
czyli nie można mówić o żadnego rodzaju reprezentatywności badanej grupy, a organizatorzy mają 
co najwyżej możliwość zapewnienia sobie odpowiednio dużej frekwencji. Spotkanie deliberacyjne 
powinno być prowadzone w kilku grupach w tym samym czasie i miejscu. Ta łączność czasowo-prze-
strzenna działa stymulująco na uczestników dyskusji, powoduje, że wkładają oni wiele wysiłku w wy-
konywanie poszczególnych zadań, chętnie ze sobą współpracują, a nawet czasami trochę rywalizują 
z innymi grupami. Należy zatem zapewnić wystarczająco dużo miejsca do rozstawienia stołów, przy 
których zasiądą deliberujący – tak, by odległości między stołami nie były zbyt małe (wtedy mogą 
sobie nawzajem przeszkadzać), ani zbyt duże (nad całością czuwa osoba odpowiedzialna za organi-
zację dyskusji, która powinna móc udzielić pomocy każdej z grup, a więc mieć wszystkich w zasięgu 
wzroku). 
W każdej z dyskutujących grup powinni się znaleźć różnorodni uczestnicy i najlepiej uzyskać to 
poprzez losowy przydział uczestników do poszczególnych stolików. Z tego typu procedury można 
zrezygnować, jeśli grupa biorąca udział w spotkaniu jest homogeniczna pod względem istotnych dla 
dyskusji cech. Niewielkim 8-10 osobowym grupom3 towarzyszą facylitatorzy4, którzy będąc osobami 
bezstronnymi (Schwarz, 2002, s. 8) mają za zadanie czuwać nad dyskusją. Do ich głównych zadań należy: 

2 Do najpopularniejszych, najczęściej opisywanych w literaturze należą: sondaże deliberatywne®, sądy obywatelskie, spotkania miejskie 
XXI wieku, komórki planujące, World Café i inne.
3 Liczebność grupy jest podobna jak w przypadku zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), w których liczba uczestników może się 
wahać od 6 do 12 osób. (Daniłowicz, Lisek-Michalska, 2007, s. 24)
4 W literaturze nazywa się ich również moderatorami, chociaż ich rola jest trochę inna niż w przypadku moderatorów w FGI.  Podsta-
wowym obowiązkiem moderatora jest otrzymanie odpowiedzi na pytania badawcze ujęte w scenariuszu fokusa. Moderowanie w tym 
sensie, to takie kierowanie dyskusją, by dostosować jej merytoryczny przebieg do interesujących badacza zagadnień i uzyskać potrzebne 
informacje. Tak pojęte moderowanie nie należy do zadań facylitatora, deliberuje się przecież po to, by wypracować grupową decyzję,  
a nie by zdobywać informacje. 

zdefiniowanie celu dyskusji oraz prezentacji zasad, w oparciu o które deliberacja będzie prowadzona, 
opieka nad sprawnym wykonywaniem poszczególnych zadań, pomoc przy formułowaniu wniosków, 
interwencja, gdy dyskusja za bardzo się przeciąga albo zbacza z tematu. W deliberacjach „(…) rolą fa-
cylitatora jest jedynie stwarzanie przestrzeni psychologicznej, w której osoba lub osoby, stojące wobec 
jakiś problemów same dojdą do właściwego dla siebie ich rozwiązania.” (Rycielski, Żylicz, 2007, s. 81). 
Dodatkowo w omawianych spotkaniach deliberacyjnych facylitatorzy mieli za zadanie rozdawać ma-
teriały potrzebne do wykonania kolejnych zadań oraz ankiety ewaluacyjne wypełniane na zakończe-
nie dyskusji. Facylitatorzy są odpowiednio przygotowywani podczas szkoleń, na których przedstawia 
się zarówno kwestie merytoryczne (problem, którego będzie dotyczyła deliberacja), metodologiczne  
(w jaki sposób realizować poszczególne zadania, jak prosić o uzasadnianie opinii), oraz związane z pracą 
z grupą (nastawienie do uczestników, stworzenie właściwej atmosfery, równe traktowanie wszystkich 
uczestników, powstrzymywanie się od zajmowania stanowiska w danej sprawie). Spotkanie delibera-
cyjne musi być prowadzone w oparciu o reguły prezentowane na początku debaty, na straży których stoi 
facylitator. Do podstawowych zasad należą: odnoszenie się do siebie nawzajem z szacunkiem i trakto-
wanie innych w grupie jak równych partnerów; każda opinia jest jednakowo ważna, każdy głos musi 
zostać wysłuchany, chodzi o wyrażanie szczerych i subiektywnych opinii; przy czym trzeba pamiętać  
o tym, aby poglądy uczestników były formułowane w sposób zrozumiały dla pozostałych członków grupy; 
należy słuchać innych, nie przerywać im w trakcie wypowiedzi; każdy z uczestników ma prawo zarówno 
zadawać pytania pozostałym, jak i udzielać odpowiedzi na postawione pytania. Dodatkowo zwraca się 
uwagę na to, by w miarę możliwości, uczestnicy zabierali głos pojedynczo, co będzie pomocne również  
w trakcie pisania sprawozdania (lub transkrypcji) z dyskusji w oparciu o nagranie debaty5.

Case studies wykorzystujące dyskusję deliberacyjną 
Deliberacja Zszywanie miasta 

Celem warsztatów6, w których zastosowano dyskusję deliberacyjną było opracowanie planu zagospo-
darowania obszaru wytyczonego ulicami: Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima w Łodzi, 
czyli dość zdegradowanej części dzielnicy Śródmieście znajdującej się pomiędzy: planowanym No-
wym Centrum Łodzi (wraz z nowym Dworcem Łódź Fabryczna) i Piotrkowską – główną ulicą miasta.  
W warsztatach mogły wziąć udział pięcioosobowe interdyscyplinarne zespoły, w których skład wcho-
dzili: architekci, urbaniści, ekonomiści, socjolodzy, geografowie, planiści, specjaliści do spraw gospo-
darki przestrzennej, a do ich głównych zadań należało opracowanie polityki urbanistycznej dla tego 
obszaru. 
W 2011 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyły się dwie tury deliberacji, w których udział 
wzięli: członkowi zespołów projektowych, mieszkańcy Łodzi, działacze organizacji pozarządowych 
zainteresowani tą problematyką. Uczestnicy zostali losowo podzieleni na osiem grup, co pozwoliło na 

„wymieszanie” dyskutantów w taki sposób, aby w jednej grupie deliberacyjnej nie znaleźli się człon-
kowie tego samego zespołu projektowego, którzy mogliby narzucić innym dyskutującym korzyst-
ne dla nich rozwiązania. Pracami każdej grup kierował specjalnie do tego przygotowany facylitator,  
a cała dyskusja była nagrywana (uczestnicy zostali o tym poinformowani przed rozpoczęciem spo-
tkania i wyrazili zgodę na ten sposób utrwalania przebiegu spotkania). Przeprowadzono dwie tury 
dyskusji, w trakcie pierwszej z nich deliberujący dzielili na wady i zalety wcześniej zdefiniowane cechy 
obszaru, którego dotyczyły warsztaty. Obowiązywała zasada, że wszyscy dyskutujący muszą zgodzić 
się na umieszczenie danej cechy wśród zalet lub wad, a jeśli nie byli w swoich decyzjach zgodni, cechę 
umieszczano w tzw. obszarze niezgody i tym samym wykluczano ją z kolejnych zadań. Oczywiście 
deliberującym mogli uzupełnić listę o własne cechy, których nie uwzględniono w przygotowanej liście, 
przy czym każda z nowych cech musiała również zostać przyporządkowana do grupy zalet lub wad. Ko-

5 Dyskusja toczona przy każdym stoliku powinna być nagrywana na dyktafon, co ułatwia facylitatorowi pracę (nie musi wszak robić notatek,  
a może się skupić na współpracy z grupą). O nagrywaniu uczestnicy są informowani przed rozpoczęciem dyskusji, prosi się ich również  
o wyrażenie zgody na nagrywanie.
6 Warsztaty Zszywanie miasta nie były pierwszym w Polsce zastosowaniem deliberacji w procesie projektowania przestrzeni, ale  
w żadnym innym przypadku nie stanowiły elementu procedury konkursowej zmierzającej do opracowania strategii rozwoju określo-
nego obszaru.
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lejnym zadaniem postawionym przed uczestnikami było stworzenie rankingów ważności cech, które 
znalazły się w obu grupach. Znów obowiązywała zasada jednomyślności i ta runda dyskusji kończyła 
się po osiągnięciu zgody, co do miejsca każdej z cech w każdym z rankingów. Należy podkreślić, że  
w obu zadaniach, deliberujący musieli za pomocą argumentów, przykładów, własnych doświadczeń 
przekonać się nawzajem do swoich opinii, a wszystko po to, aby stworzone rankingi były efektem 
wspólnej decyzji, a nie wynikiem głosowania, które na tym etapie było zabronione.
Na podstawie „stolikowych” rankingów opracowano rankingi „całościowe” – uzyskano je, sumując 
punkty przydzielone każdej z cech w rankingach utworzonych przy każdym z ośmiu stolików. Te zbior-
cze rankingi zalet i wad zostały zaprezentowane na początku drugiego etapu dyskusji i stanowiły pod-
stawę do kolejnego zadania, w trakcie którego uczestnicy zostali poproszeni o wypracowanie dyrektyw 
będących podstawą do projektów urbanistycznych będących przedmiotem konkursu. Dyrektywy te 
miały doprowadzić do zniwelowania wad (słabych stron, ograniczeń) tej przestrzeni i wykorzystania 
jej zalet (mocnych strony, możliwości). Każda grupa mogła stworzyć nie więcej niż 10 dyrektyw, które 
po wspólnym zatwierdzeniu (na umieszczenie każdej z dyrektyw na liście 10 będących efektem pracy 
dyskutujących, musiały się zgodzić wszystkie osoby z grupy), zostały odczytane wszystkim uczestni-
kom dyskusji deliberacyjnej. Stworzone przez uczestników deliberacji dyrektywy7 po ich przepisaniu  
i pogrupowaniu zostały zatwierdzone przez organizatorów warsztatów i przyjęte jako podstawa do 
przygotowania konkursowych projektów zagospodarowania obszaru ograniczonego ulicami: Piotr-
kowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima.

Deliberacja Komu gra filharmonia?
W 2012 roku w Filharmonii Łódzkiej w pierwszej organizowanej w tej instytucji deliberacji wzięło 
udział około 50 osób, wśród których znaleźli się: melomani, reprezentanci instytucji finansującej  
i nadzorującej działalność FŁ (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego), pracownicy ze-
społów artystycznych (orkiestry i chóru) i administracji filharmonii. Zasadniczym celem tego spo-
tkania była próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytanie: Jak jest, a jaka powinna być Filhar-
monia Łódzka?8 Tak samo, jak w przypadku wyżej opisywanych warsztatów, dokonano losowego 
podziału uczestników do pięciu stolików tak, aby przy każdym z nich znaleźli się przedstawiciele 
każdej z grup i identycznie zaplanowano dwie tury moderowanych przez facylitatorów dyskusji.
W pierwszej części ustalano, jaki obraz FŁ mają uczestnicy deliberacji, których proszono o umiejsco-
wienie FŁ na 6 przygotowanych przez organizatorów wymiarach9. Ważne było, aby wszystkie osoby 
dyskutujące przy danym stoliku wypracowały uwspólnioną opinię w stosunku do każdego z wy-
miarów. W tym celu deliberujący musieli uzasadniać swoje stanowisko, wygłaszane opinie popierać 
argumentami, a wszystko po to, aby przekonać pozostałych dyskutantów do swoich racji. Należy 
podkreślić, że procedura głosowania była w tym przypadku zakazana. Zadanie zostało uznane za 
wykonane, gdy uczestnicy osiągnęli konsensus w ocenach na każdym wymiarze lub też odrzucili 
możliwość wypracowania ujednoliconego zdania w danej kwestii. Po zakończeniu pierwszej czę-
ści została opracowana wspólna ocena dla wszystkich deliberujących grup, którą przedstawiono na 

7 Dyrektywy rozesłano drogą elektroniczną do wszystkich zespołów projektowych biorących udział w konkursie, a także do uczestni-
ków nie będących członkami grup projektowych, którzy podali organizatorom swoje adresy e-mailowe.
8 Pytania szczegółowe, na które chciano znaleźć odpowiedzi po deliberacji brzmiały: Czy FŁ powinna być ekskluzywna, elitarna, dostęp-
na tylko dla wybranych czy raczej otwarta, przystępna, z ofertą dla różnych grup? Bilety są za drogie, a może zbyt tanie? Czy repertuar 
jest zróżnicowany i ciekawy dla różnych grup odbiorców, czy też nie? Powinno być więcej działań edukacyjnych i społecznych, czy może 
więcej koncertów z udziałem gwiazd?
9 Dyskusja przy stolikach prowadzona była w oparciu o 6 wymiarów charakteryzujących artystyczną instytucję kultury: powszechna – eli-
tarna; regionalna – międzynarodowa; artystyczna – społeczna, muzyka wymagająca – muzyka popularna; artyści „stąd” – artyści zagra-
niczni; kosztowana – tania w utrzymaniu. Wymiary te powstały w wyniku wieloaspektowej analizy. Wskazane zostały m.in. na podstawie 
dylematów, wyzwań i decyzji, z którymi kadra zarządzająca filharmonią mierzy się na co dzień np. programując działalność i planując 
budżet; argumentów używanych przez polskich decydentów i organizatorów instytucji kultury (nawet jeśli badacze z tymi argumentami 
się nie zgadzali); dyskusji toczonych na formach publicznych (np. kongresy kultury, konferencje dotyczące zarządzania w kulturze, grupy 
robocze wypracowujące elementy polityki kulturalnej); głosów różnych środowisk chcących mieć wpływ na kształt życia artystycznego  
i kulturalnego (np. organizacji pozarządowych, grup reprezentujących odbiorców usług kulturalnych), zapisów ustawowych i statuto-
wych. Uwzględnione zostały również wnioski i pytania płynące z obserwacji tego, jak zmieniały się i nadal zmieniają podobne instytu-
cje w innych krajach, ale również ze zmian zachodzących w innych obszarach polskiej kultury.

początku drugiej tury dyskusji. Następnie uczestnicy zostali poproszeni o określenie, jaka powinna 
być ich zdaniem „idealna Filharmonia Łódzka”. I znów posługiwano się tymi samymi wymiarami,  
a pomysły, życzenia, oceny, nowe idee, które wykraczały poza te obszary, uczestnicy zgłaszali na 
końcu drugiej rundy dyskusji. Ponadto, do każdego z wymiarów deliberujący sformułowali jedną 
dyrektywę, którą należało ich zdaniem wprowadzić w kolejnym sezonie. Musieli jednak pamiętać, że 
zarządzający instytucją byli zainteresowani tylko takimi propozycjami zmian, które można zreali-
zować, a więc wszystkie błyskotliwe, ale nierealistyczne pomysły, nie mogły znaleźć się wśród tych 
postulatów. Stworzone podczas deliberacji dyrektywy postulowały wprowadzenie takich rozwiązań, 
które ukazywały dość spójny obraz Filharmonii Łódzkiej jako artystycznej instytucji kultury, aktyw-
nej na arenie regionalnej, w której najważniejsze działania związane są przede wszystkim z urozma-
iceniem prezentowanego repertuaru i podwyższaniem jakości jego wykonania oraz przyciąganiem 
nowych odbiorców.

Zalety i wady spotkań deliberacyjnych
Duże zaangażowanie uczestników, którzy bardzo chętnie brali udział w kolejnych zadaniach, byli 
zaciekawieni nie tylko problematyką, ale również samą formułą prowadzenia deliberacji, z dużym 
zainteresowaniem słuchali wypowiedzi innych dyskutantów, podkreślali, iż mogą nauczyć się czegoś 
nowego. Podkreślali to zarówno facylitatorzy (w pisanych przez siebie sprawozdaniach z deliberacji), 
jak i dyskutujący w wypełnianych na koniec spotkań ankietach ewaluacyjnych.
Nie potwierdziły się obawy, że siedzący przy jednym stoliku będą posiadać różną wiedzę i doświad-
czenie związane z poruszanymi kwestiami i nie będą w stanie ze sobą rozmawiać. Pomimo repre-
zentowania różnorodnych grup, całą dyskusję uczestnicy prowadzili w języku zrozumiałym dla 
pozostałych, jeśli pojawiały się momenty niezrozumiałe – poproszeni przez facylitatora lub innych 
dyskutujących – doprecyzowali lub tłumaczyli używane pojęcia.
Większość deliberujących przestrzegała zasad prowadzenia dyskusji i facylitatorzy bardzo rzadko 
musieli ingerować, napominać lub prosić o stosowanie się do przyjętych reguł. Dzięki takiej „opie-
ce” i czuwaniu nad prawidłowym przebiegiem dyskusji, w każdej grupie mogły być zaprezentowane 
bardzo różne opinie na dany temat, bez dyskryminowania którejkolwiek z nich. W deliberacji od-
woływano się również do interesów osób, które nie miały swoich reprezentantów, np. pamiętano  
o interesach dzieci (korzystających z przestrzeni publicznych, czy będących odbiorcami oferty filhar-
monicznej).
Umieszczenie wszystkich dyskutujących grup w jednej sali lub jednej przestrzeni było bardzo do-
brym zabiegiem, gdyż wpływało na wzrost zaangażowania własnej grupy, która mogła obserwować 
pracę pozostałych uczestników.
Niewątpliwą zaletą tych spotkań było łączenie środowisk (specjalistów planowania przestrzeni pu-
blicznych i użytkowników tych przestrzeni, muzyków i melomanów), których spotkanie twarzą  
w twarz pozwoliło na wymianę poglądów, poznanie opinii innych, przełamanie barier pomiędzy 
stronami.
Wydaje się, że spotkania deliberacyjne przyniosły korzyści przede wszystkim osobom podejmującym 
decyzje w danej kwestii. Z literatury poświęconej deliberacji można dowiedzieć się, że deliberacje mają 
również pozytywne psychospołeczne skutki dla biorących udział w debacie. „Deliberacja powinna – 
w zamierzeniu – stymulować rozwój poznawczy, zwiększać kompetencje komunikacyjne, poprawiać 
zdolności kooperacyjnego rozwiązywania problemów i uczyć myślenia w kategoriach wspólnego dobra  
i sprawiedliwości społecznej.” (Wesołowska 2010, s. 30). U uczestników obserwuje się wzrost poczu-
cia, iż są bardziej skuteczni zwłaszcza, gdy uda im się przekonać innych do własnych poglądów, oraz 
większe zrozumienie dla cudzych problemów i odmiennych stanowisk.
Zarówno uczestnicy, jak i facylitatorzy wyszli z dyskusji z pewnym niedosytem, podkreślali, że na 
deliberację przeznaczono za mało czasu (każda z rund dyskusji w obydwu spotkaniach trwała 90 
minut), co nie pozwalało na dokładniejsze omówienie niektórych kwestii, zajęcie się pojedynczymi, 
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dość ciekawymi pomysłami lub opiniami. A o wysokiej temperaturze dyskusji może świadczyć to, że 
były one kontynuowane także w trakcie przerwy.
Pomimo dużego zainteresowania tymi spotkaniami nie wszystkie grupy były reprezentowane w wy-
starczającym zakresie, np. w Zszywaniu miasta zabrakło deweloperów i lokalnych przedsiębiorców, 
w Komu gra filharmonia? nie dość liczbie byli reprezentowani pracownicy administracji FŁ. 
Dobór uczestników do spotkań deliberacyjnych był samorzutny, to znaczy, że w badaniu brały udział 
te osoby, które czuły potrzebę wypowiedzenia się, chciały poświęcić swój wolny czas na spotkanie  
i dyskusję. Konsekwencją takiego doboru jest fakt, że wyniki tych spotkań mają charakter sprawoz-
dawczy i nie mogą być uogólniane ani na korzystających z przestrzeni publicznych, ani na wszystkich 
pracowników FŁ lub wszystkich melomanów.
W obydwu opisanych spotkaniach deliberacyjnych opracowane dyrektywy zostały tylko częściowo 
wykorzystane przez podejmujących decyzje. Wydaje się, że jest to najważniejsza wada tego typu spo-
tkań, gdyż decydenci chcąc poznać opinie na dany temat rzadko traktują je jako wytyczne, którymi 
mają się kierować, a wnioski z deliberacji nie mają charakteru wiążącego i nie muszą być brane pod 
uwagę przy ostatecznych rozstrzygnięciach.
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Budżet partycypacyjny jako nowa forma dialogu obywatelskiego

Anna Milewska

Streszczenie

W artykule Autorka podejmuje problematykę koncepcji budżetu partycypacyjnego jako 
nowej formy dialogu w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lo-
kalnych. Warto nadmienić, iż uwaga skupiona będzie na zakresie zadań samorządowych, 
na realizację których w ramach budżetu partycypacyjnego mogą być kierowane środki pu-
bliczne.

Celem artykułu było zaprezentowanie uwarunkowań historycznych i prawnych funkcjo-
nowania samorządu a także wskazanie na ich podstawie obszarów, które mogą a wręcz 
powinny być objęte formą dialogu obywatelskiego w różnych jego wymiarach, ze szczegól-
nym uwzględnieniem aspektów finansowych . Osiągnięcie celu możliwe było dzięki studium 
literatury przedmiotu, aktów prawnych a także prezentacji doświadczeń samorządów.

Słowa kluczowe: zadania własne, budżet, partycypacja.

Wstęp
Zgodnie z treścią zapisów zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego uchwalonej 15 
października 1985 r. przez Radę Europy  (Dz. U. 1994 Nr 124 poz. 607 i 608) „samorząd terytorialny 
oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnej, w granicach określonych prawem, do kierowania  
i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich 
mieszkańców” (art. 3 pkt.1). Tak zdefiniowane kompetencje wspólnot lokalnych rozumiane są obec-
nie nie tylko jako prawo wyboru swoich przedstawicieli do organów stanowiących i wykonawczych, 
ale również do decydowania w sposób bezpośredni o kierunkach wydatkowania środków budżeto-
wych.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż swoboda nie oznacza dobrowolności w podejmowaniu tego typu de-
cyzji, kwestia bowiem dotyczy „spraw publicznych określonych prawem”. Autorka rozumie przez to 
głównie zadania własne gmin (powiatów czy województw), które zostały zdefiniowane odpowiednio 
w artykule 7. 1. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.), artykule 
4.1. ustawy o samorządzie powiatowym  (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz 14.1. ustawy  
o samorządzie województwa (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.). W związku z powyższym w 
praktyce uchwalenie budżetu obywatelskiego może być procesem długotrwałym i aby nie powodo-
wać zakłócenia w komunikacji pomiędzy mieszkańcami a władzą należy wskazać zarówno korzyści 
jak i potencjalne zagrożenia w wykonaniu takiego budżetu.
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Uwarunkowania historyczne i prawne funkcjonowania samorządności w Polsce
Zamieszczenie w tej części artykułu kwestii dotyczących rozwoju polskiego samorządu terytorialne-
go ma swoje uzasadnienie. Stanowi bowiem podstawę do dalszych analiz pozwalających m.in. na oce-
nę zmian w katalogu zadań publicznych, zakresu ich finansowania czy też kompetencji mieszkańców  
w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania ich lokalnej wspólnoty.
Początki historii samorządu terytorialnego w Polsce odnaleźć można w czasach średniowiecznych. 
Światowa historia samorządu sięga jednak znacznie głębiej bowiem do czasów starożytnego Rzymu. 
Powstało tam wówczas municypium, czyli pewna zbiorowość jednostek lokalnych. Zbiorowość ta 
wyposażona była w majątek niezależny od majątku ich członków. 
Municipia były wspólnotami obywatelskimi, będącymi w pozycji podporządkowanej wobec republi-
ki, ale cieszącymi się wewnętrzną autonomią (Gacka – Asiewicz, 2013, s 9). Na bazie historycznych 
uwarunkowań samorząd terytorialny może być zatem określany również jako władza municypalna.
Od XV w. na ziemiach polskich starostwie uzyskali ważne uprawnienia wobec miast. Obok zatwier-
dzania składu rad miejskich obejmowało to kontrolę działalności władz miejskich, zwłaszcza w za-
kresie finansów (Kallas, 2007, s. 125). Dynamiczny rozwój samorządności został jednak wstrzyma-
ny w 1795 roku wraz z trzecim rozbiorem Polski. Od tego czasu samorządy ewoluowały w różnym 
stopniu w ramach polityki państw zaborczych (Szypliński, 2011, s. 17). Stosunkowo szeroki zakres 
kompetencji posiadał samorząd miejski w zaborze pruskim, ale i tam podlegał kontroli władzy pań-
stwowej. Mieszkańców pozbawiono wpływu na zarząd spraw miejskich, a obywatele byli uprawnieni 
do wyboru władz miejskich na podstawie zasady cenzusowego prawa wyborczego.
Z chwilą odzyskania niepodległości został zapoczątkowany proces zmierzający do ujednolicenia 
ustroju samorządu terytorialnego na obszarze państwa polskiego. Z powstaniem jednolitego, nowo-
czesnego systemu decentralizacji władzy państwowej wiązano nadzieję na stworzenie silnej i spraw-
nej Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrazem tych oczekiwań była Konstytucja Marcowa z 1921 roku, 
która stanowiła o ustroju państwa polskiego bazując na samorządzie terytorialnym posiadającym 
szeroki zakres ustawodawstwa. Ustawy określające jego szczegółowe funkcje miały dotyczyć admini-
stracji, kultury i gospodarki (Izdebski, 2009, s. 70). Konstytucja uznawała samorząd terytorialny za 
odrębny system władzy publicznej w państwie, przewidywała jego trójstopniowość (gmina, powiat, 
województwo), ograniczała nadzór państwa i zapewniała odrębne źródła finansowania (Piasecki, 
2009, s. 126).
Zmiany i reformy samorządowe zostały jednak zahamowane  w 1939 roku przez wybuch wojny. 
Szczątkowe formy samorządu terytorialnego, przy braku jakichkolwiek elementarnych swobód de-
mokratycznych, zachowały się na obszarze Generalnej Guberni, gdzie pozostawiono organ wyko-
nawczy samorządu (Piasecki, 2009, s. 130).
Po drugiej wojnie światowej przywrócono funkcjonowanie samorządów i nadano im stosunkowo dużą 
samodzielność, jednak już w 1950 roku, w związku z przeprowadzoną reformą, zlikwidowano samo-
rządy terytorialne, włączając je w struktury rządowe. Wynikało to z zasad istniejącego wówczas ustroju 
społeczno-gospodarczego, który dążył do wzrostu centralizacji, a tym samym do wzrostu kontroli nad 
organami lokalnymi (Glumińska – Pawlic, 2003, s. 67, 80-81). W miejsce zlikwidowanych samorządów 
powstały wówczas rady narodowe, które działały jako jednolite organy władzy centralnej w terenie. 
Uchwalane przez rady narodowe budżety były częścią składową budżetu państwa (Ruśkowski, 2008,  
s. 336).
Restytucja wspólnot samorządowych w Polsce pod koniec XX wieku umożliwiła powstanie nowocze-
snego samorządu terytorialnego w oparciu o krajową tradycję przedwojenną oraz wzorce stosowane  
w państwach demokracji zachodniej. Ratyfikowana przez Polskę Europejska Karta Samorządu Lo-
kalnego umożliwiła ujednolicenie samorządowych rozwiązań ustrojowych z państwami Europy 
zachodniej oraz zagwarantowała podstawy demokracji lokalnej. Postanowienia karty zobowiązują 
państwa, które ją ratyfikowały, do przyjęcia ogólnych reguł odnoszących się do samorządu tery-
torialnego. Na mocy zapisów Karty gwarantowany jest wybór organów wspólnot samorządowych 

w wolnych, tajnych, równych, bezpośrednich i powszechnych wyborach, wprowadzona jest ochrona 
granic terytorialnych jednostek samorządowych oraz przyznany wspólnotom samorządowym za-
kres praw do realizacji wszystkich zadań lokalnych, które nie zostały przyznane innym organom. 
Karta reguluje również granice nadzoru administracyjnego i sposób finansowania działalności jed-
nostek samorządu terytorialnego różnych szczebli (Leoński, Z., 2004, s. 129). Po ratyfikowaniu za-
pisów Karty, władze publiczne podjęły kolejne kroki zmierzające do zmian systemowych w zakresie 
funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dlatego też reforma samorządowa z 1998 oceniana jest 
jako najbardziej udany element zmiany systemowej 1989 roku, aktywizujący przez podmioty samo-
rządowe wiele społeczności i osób na rzecz odbudowy społeczeństwa obywatelskiego (Bondyra et al., 
2005, s. 8). 
Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego w Polsce jest pochodną przypisanych zadań  
i kompetencji wspólnotom samorządowym. W celu efektywnego wykonywania zadań publicznych 
dla i przez mieszkańców ustanowiono samorząd składający się z trzech jednostek samorządowych: 
dwóch lokalnych oraz jednej regionalnej. Najbliżej społeczności lokalnej „znajduje się” samorząd 
gminny, który rozpoczął funkcjonowanie najwcześniej. W drugim etapie reformy samorządo-
wej wprowadzono powiat, będący również jednostką szczebla lokalnego, wykonującą zadania po-
nadgminne, oraz samorząd województwa – regionalny. Taka struktura samorządu terytorialnego 
wynika z wykonywania przez wspólnoty samorządowe zadań własnych mających charakter miejsco-
wy i ponad miejscowy. Zadania lokalne, które związane są z terenem i społecznością jednej gminy 
dzieli się na dwie grupy: zadania lokalno-integralne i zadania lokalne zsumowane. Pierwszą gru-
pę tworzą potrzeby socjalne społeczności gminnej polegające m.in. na zapewnieniu, utrzymaniu  
i oświetleniu dróg lokalnych czy też dostępu do terenów zielonych. Drugi zespół zadań składa się zsu-
mowanych indywidualnych potrzeb mieszkańców danego terenu, na przykład kwestii dostarczania 
wody. Istnieją również potrzeby mieszkańców, które wykraczają poza zdolności realizacyjne gminy. 
Są to zadania ponadlokalne wykonywane przez wspólnotę samorządową składającą się ze wspólnot 
lokalnych. Gminy zaspokajają potrzeby społeczeństwa na stosunkowo niewielkim obszarze nato-
miast powiat i województwo na terenie znacznie większym (Dolnicki, 2001, s. 165).
Utworzone z mocy prawa samorządowe korporacje mieszkańców pokrywają się z zasadniczym trój-
stopniowym podziałem terytorialnym państwa. Tworzony był on bowiem z uwzględnieniem zdol-
ności wykonywania zadań publicznych, więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych a jednost-
ki samorządu terytorialnego, które zostały wprowadzone na trzech szczeblach nie są wyposażone  
w uprawnienia nadrzędne ani nadzorcze wobec siebie (Zieliński, 2004, s. 19).
Gmina, zgodnie z ustawą zasadniczą jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i zasad-
niczego podziału terytorialnego państwa. W związku z czym, samorząd gminny posiada większość 
kompetencji w zdecentralizowanej strukturze samorządu, gdyż na tym szczeblu koncentruje się życie 
lokalne (Leoński, 2001, s. 93). W stosunku do tej jednostki samorządu terytorialnego jako jedynej 
przyjęto zasadę domniemania kompetencji na jej rzecz, w razie wątpliwości do kogo należy wykona-
nie danego zadania. Sytuacja ta wynika z treści z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który 
brzmi: „Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie 
zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów” (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.).
Wykonywanie zadań publicznych samodzielnie i na własną odpowiedzialność przez gminę wiąże 
się nierozerwalnie z jej niezależnością finansową. W związku z tym korporacja mieszkańców dane-
go obszaru może realizować potrzeby społeczności lokalnej przy użyciu środków publicznych bądź 
niepublicznych.

Źródła dochodów budżetowych jednostek samorządu gminnego
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1 w rozdziale VII zwraca uwagę na kwestię finansowania samo-

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia  
1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
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rządu terytorialnego i zapewnia w art. 167 ust. 1 udział podstawowej jednostki samorządu terytorial-
nego w dochodach publicznych. Ustawa zasadnicza gwarantuje także jednostkom samorządu teryto-
rialnego odpowiednie środki publiczne w zależności od zmieniających się ich zadań i kompetencji oraz 
zobowiązuje organ ustawodawczy państwa do określenia źródeł dochodów wspólnot samorządowych 
za pomocą ustawy szczegółowej. Zgodnie z zapisami Konstytucji wprowadza się precyzyjny podział 
środków publicznych, którymi dysponują jednostki samorządu na: dochody własne, subwencje ogólne 
oraz dotacje celowe (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). Podział ten sprawia wiele problemów gdyż występują 
obecnie dochody samorządu terytorialnego niedające się przypisać do żadnej z ustanowionych grup.  
W podziale tym można odczytać pewną prawidłowość, którą kierowali się twórcy ustawy zasadniczej  
a mianowicie zadania własne jednostek samorządu terytorialnego powinny być wykonywane przy 
udziale dochodów własnych oraz w jednostkach nieposiadających wystarczających środków własnych 
za pomocą subwencji ogólnych. Natomiast koszty realizacji zadań zleconych powinny być pokrywane  
z dotacji celowych z budżetu państwa (Malinowska-Misiąg, Misiąg, 2006, 557).
Obowiązująca od 2004 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003  
nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) szczegółowo określa źródła środków finansowych poszczególnych grup 
dochodów publicznych samorządu. Ponadto obowiązujące przepisy tejże ustawy dokonują podziału 
dochodów JST na: obligatoryjne oraz fakultatywne. Do pierwszej grupy środków należą: dochody wła-
sne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Drugą zaś grupę tworzą dochody możliwe do 
uzyskania jeżeli korporacje terytorialne spełnią warunki szczególne. Są to środki pochodzące ze źródeł 
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki przekazywane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej,  
a także te wynikające z przepisów zawartych w innych ustawach.
Najważniejszą grupą dochodów gminy są własne środki pieniężne, które zapewniają faktyczną samo-
dzielność finansową lokalnej wspólnocie samorządowej. Wielkość dochodów własnych związana jest  
z miejscową bazą ekonomiczną. W głównej mierze działalność gminy powinna być oparta o środki 
własne jednak w rzeczywistości stanowią one około połowy wszystkich uzyskiwanych dochodów 
(Misterek, 2008, s. 16).

Idea budżetu partycypacyjnego
Najwyżej sytuowanym aktem prawa miejscowego samorządu gminnego uwzględniającym kwestie 
finansowe jest roczny plan dochodów i wydatków (oraz przychodów i rozchodów). Co do zasady, jest 
on stanowiony w randze uchwały przez radę gminy. Radni są wybierani przez ogół mieszkańców, 
jako ich przedstawiciele, a ich liczba zależna jest od liczebności mieszkańców lokalnej wspólnoty.
Projekt uchwały budżetowej przygotowuje organ wykonawczy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta), 
natomiast uchwalenie budżetu należy do kompetencji rady gminy i następuje większością głosów. 
Ponadto procedura ta powinna odbyć się do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Należy w 
tym miejscu zaznaczyć, iż organem nadzorującym gminy w zakresie spraw finansowych są Regio-
nalne Izby Obrachunkowe (RIO). Kontrolują one bowiem wszelkie sprawy związane z procedurą 
budżetową czy też gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. 
W pierwszych latach funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego sporadycznie korzy-
stano z nowatorskich sposobów i rozwiązań dotyczących spraw finansowych. Taki stan rzeczy spowo-
dowany był tworzeniem od podstaw odpowiednich instytucji. Jednak stale wzrastające oczekiwania 
społeczności lokalnej co do standardu i jakości świadczonych usług publicznych oraz zmieniające się 
uwarunkowania gospodarcze i społeczne sprawiają, iż samorządy podejmują nowe wyzwania mające 
na celu usprawnienie procesu decyzyjnego m.in. w zakresie wydatkowania środków finansowych. 
Jednym z takich nowatorskich rozwiązań jest idea budżetu partycypacyjnego. 
Słowo „partycypacja” (z łac. participatio) oznacza branie w czymś udziału, udział lub inaczej uczest-
nictwo (Słownik, 2014) dlatego też przez budżet partycypacyjny można i należy rozumieć demo-
kratyczny proces dialogu (poprzez uczestnictwo w projektach, dyskusjach, podejmowaniu decyzji) 
dotyczący współdecydowania w zakresie spraw lokalnej wspólnoty.

Budżet partycypacyjny to sposób na zachęcenie mieszkańców do postrzegania miasta lub dzielnicy 
czy osiedla jako całości i budowania w nich umiejętności myślenia w kategoriach wspólnotowych. 
Idea budżetu obywatelskiego pierwszy raz pojawiła się w brazylijskim Porto Alegre i w latach 1989–
1997 znalazła zastosowanie w niektórych miastach w Ameryce Południowej. W Europie natomiast 
została wprowadzona w latach 2000. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, „ocenia, że obecnie na 
świecie budżet partycypacyjny stosowany jest w ponad 1200 miejscach. Są to zarówno wielkie miasta 
(Sewilla), poszczególne dzielnice w innych miastach (np. Londynie, Paryżu, Berlinie czy Rzymie),  
a także miasta średniej wielkości i małe gminy. Wiele z nich tworzy własne modele budżetu partycy-
pacyjnego, dostosowane do lokalnych warunków. Skala zastosowania i oceny tej instytucji w rozma-
itych krajach są jednak zróżnicowane (Żaczkiewicz - Zborska, 2014).

Charakterystyka przykładów i doświadczeń polskich samorządów w zakresie wdrażania  
budżetu partycypacyjnego

Co do zasady konstrukcja budżetu obywatelskiego opiera się na kilku podstawowych zasadach. 
Pierwsza z nich dotyczy zgłoszeń przez mieszkańców propozycji, które ich zdaniem mogłyby być sfi-
nansowane ze środków publicznych. Po zebraniu tychże propozycji powinna nastąpić ich weryfikacja 
(dotycząca m.in. ich powtarzalności, wagi ze względu na zakres skali oddziaływania – osiedle, okręgi, 
dzielnice. Następnie pomysły poddawane są pod głosowanie wśród mieszkańców a ten, który uzyska 
największą liczbę głosów jest skierowany do realizacji.
Podejmując próbę systematyzacji, należy wyróżnić trzy kryteria, zgodnie z którymi można wyodręb-
nić różne modele budżetu partycypacyjnego w największych polskich miastach. Po pierwsze, kry-
terium przestrzenne rozróżniające BP wprowadzone na terenie całego miasta (tzw. ogólnomiejskie)  
i/lub realizowane na terenie poszczególnych dzielnic/rejonów (inaczej lokalne). Według drugiego 
kryterium ze względu na inicjatora, można wyróżnić BP wprowadzone z inicjatywy albo władz mia-
sta, albo organizacji pozarządowych. Trzecie kryterium to sposób głosowania nad projektami zapro-
ponowanymi przez mieszkańców (Sidor, 2014, s. 44). 
Doświadczenia polskich samorządów to przede wszystkim budżet partycypacyjny wdrożony w So-
pocie. Postulat wprowadzenia budżetu obywatelskiego był elementem szerszych działań Inicjatywy 
na rzecz angażowania mieszkańców w sprawy miasta -stanowił element kampanii „Demokracja to 
nie tylko wybory”, prowadzonej we współpracy z organizacjami społecznymi z Gdańska. Budżet 
obywatelski był jej trzecim krokiem: poprzedzały go działania, które doprowadziły do wprowadzenia  
w Sopocie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców oraz prace nad przygotowaniem regulaminu 
miejskich konsultacji społecznych (prace w toku). W projektowaniu mechanizmu prac nad budże-
tem od początku wyeksponowano „kryterium fajności”, tak aby udział w procesie był atrakcyjny dla 
mieszkańców, zachęcał ich do angażowania się i pozwalał na kreatywność. Celową decyzją Inicja-
tywy było używanie określenia „budżet obywatelski” zamiast „budżet partycypacyjny”– wybrano 
określenie prostsze i bardziej zrozumiałe, nie chcąc dodatkowo komplikować możliwości zaangażo-
wania się obywateli w całkiem nowy typ działania na rzecz dobra publicznego. Od 30 sierpnia do 14 
października 2011 r. na specjalnych drukach – formularzach mieszkańcy mogli składać propozycje 
swoich projektów. Propozycje nie były ograniczone żadnym zakresem tematycznym ani barierą wy-
datków – można było zgłaszać pomysły ze wszystkich dziedzin, bez ograniczeń co do wysokości 
kosztów ich realizacji; w praktyce jednak zgłaszano głównie projekty dotyczące niewielkich inwe-
stycji z zakresu infrastruktury i remontów (Stokłucka, 2011, s. 7). Warto w tym miejscu jednak nad-
mienić, iż brak ograniczeń w definiowaniu projektów, nie jest rozwiązaniem idealnym. Pamiętać 
należy bowiem o tym, iż samorząd funkcjonuje w ściśle określonych warunkach formalno-prawnych 
(zakres zadań własnych).
Prekursorem we wprowadzaniu BP spośród największych miast jest Łódź. Początkowo władze mia-
sta eksperymentowały z konsultacjami dotyczącymi budżetu na skalę ogólnomiejską. Natomiast 
budżetem partycypacyjnym nazwano konsultacje, w których mieszkańcy zgłaszają swoje projekty, 
a następnie odbywa się głosowanie w dwóch kategoriach. (Sidor, 2014, s. 45). Miastami, które rozpo-
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częły prace nad budżetem partycypacyjnym w kolejnych latach, były: Poznań, Gorzów Wielkopolski, 
Zielona Góra i Elbląg a do 2015 formuła BP zostanie wdrożona także w mieście stołecznym. 
Przykładem wdrożenia budżetu partycypacyjnego od roku 2014 był samorząd Kraśnika. Budowa 
dachu na kościele w Kraśniku była jednym ze zwycięskich projektów w ramach budżetu obywatel-
skiego. Zadanie zdobyło rekordową ilość 1130 głosów. Jednak inwestycja nie może być zrealizowana 
z publicznych pieniędzy, bo nie mieści się w katalogu zadań gminy (Michalewska 2014). Nieważność 
uchwały radnych w tej części, która dotyczy wydatków związanych z pokryciem dachowym stwier-
dziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Od decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej przysługuje pra-
wo odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie mniej jednak doświadczenie Kraśni-
ka wskazuje na konieczność wnikliwej znajomości zadań samorządów (przede wszystkim własnych), 
które mogą być finansowane z publicznych środków pieniężnych niezależnie od tego czy dystrybucja 
tych środków następuje przez budżet „tradycyjny” czy też obywatelski. 
W odniesieniu do miasta stołecznego, bazującego niewątpliwe na doświadczeniach innych samo-
rządów, można wysnuć wniosek, iż budżet partycypacyjny został wprowadzony z uwzględnieniem 
elementów wszystkich kryteriów. 
Schemat 1. Terminarz wprowadzania budżetu partycypacyjnego w Warszawie

 
Źródło: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-1/harmonogram-dzia-a z dn. 24.07.2014.

Zgodnie z harmonogramem (schemat 1) pomysły projektów były zgłaszane w pierwszych miesią-
cach 2014 r. i dotyczyć mogły wyłącznie zadań własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji 
dzielnicom. Zgłaszać można było zatem inicjatywy z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa kultu-
rowego, Sport i wypoczynek, Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, Infrastruktura, Edukacja, Ochro-
na środowiska i Gospodarowanie budynkami. Zakres każdego z tych zadań własnych został, przez 
zamieszczenie na stronie internetowej: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/
przyk-ady-zada-w-asnych-dzielnic i podany do publicznej wiadomości.
Następnie odbyły się dyskusje nad zgłoszonymi projektami, a ostatecznie zostały poddane pod głoso-
wanie mieszkańców. Głosowanie w stolicy trwało przez 11 dni - od 20 do 30 czerwca 2014 r. W każdym  

z 63 obszarów (dzielnice zostały bowiem podzielone w tym celu na mniejsze okręgi) karty do głoso-
wania były inne i różniły się listami projektów do wyboru. Mieszkańcy mogli dokonać wyboru na 
kilka sposobów (Piwko, 2014):
•	przez stronę internetową – www.twojbudzet.um.warszawa.pl/glosowanie,
•	wypełnienie formularza (wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania w Urzędzie Dzielnicy  

i innych wytypowanych miejscach),
•	wysłanie głosu listownie na adres Urzędu Dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,  

z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015” (data graniczna wpływu listu to 30 czerwca)
Każdy z mieszkańców mógł wybrać maksymalnie 5 projektów, każdemu przyznając równoważny głos. 
W kilku dzielnicach (na Białołęce, Ochocie i Woli) głosować można było zarówno na projekty dotyczą-
ce całej dzielnicy (maksymalnie 5), jak i na projekty w wybranym obszarze (również maksymalnie 5) –  
w tych dzielnicach można zatem było zagłosować na 10 projektów. Łączna kwota środków przezna-
czonych do dyspozycji mieszkańców nie była mniejsza niż 0,5 – 1,0% budżetu dzielnicy. Szczegółowe 
informacje dotyczące kwot „oddanych do dyspozycji mieszkańców” w poszczególnych dzielnicach 
zamieszczono w tabeli 1. 
Tabela 1. Kwoty budżetu wydzielone przez dzielnice do podziału przez mieszkańców

Dzielnica Kwota (w zł)
Bemowo 2 000 000 
Białołęka 1 500 000
Bielany 1 548 421

Mokotów 2 500 000
Ochota 2 100 000

Praga-Południe 2 100 000
Praga-Północ 1 200 000
Rembertów 271 315
Śródmieście 2 643 000

Targówek 1 360 000
Ursus 640 906

Ursynów 3 000 000
Wawer 842 000
Wesoła 300 000

Wilanów 500 000
Włochy 546 624

Wola 2 500 000 
Żoliborz 685 000
Ogółem 26 237 266

Źródło: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-1/bud-et-partycypacyjny-w-dzielnicach   
z dn.19.06.2014.

Po zakończeniu pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie wybrane przez mieszkańców 
projekty będą wpisane do budżetów dzielnic na 2015 rok. Kolejnym działaniem jest ewaluacja. Analizą 
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ankiet wypełnianych przez uczestników procesu na różnych jego etapach zajmuje się zespół ISNS UW 
pod przewodnictwem dr Barbary Lewenstein, zespół przygotowuje rekomendacje dla kolejnej edycji 
budżetu partycypacyjnego. Zespół prowadzi badania w czterech dziennicach Warszawy: na Ochocie, 
Białołęce, Mokotowie i Bemowie. Realizowane są metodą obserwacji uczestniczącej, wywiadów po-
głębionych z celowo dobraną grupą mieszkańców i urzędników, kwestionariusza ankiety prowadzonej  
z przewodniczącymi dzielnicowych zespołów oraz koordynatorami budżetu partycypacyjnego 

– uzupełnia je analiza danych zastanych gromadzonych przez koordynatorów dzielnicowych oraz 
analiza prasy (Petroff 2014).

Zakończenie
Uchwalanie przez radę gminy każdego roku samodzielnie budżetu, który reguluje gospodarkę finanso-
wą podstawowej jednostki samorządu gminnego stanowi jeden z najważniejszych aktów traktujących 
o samodzielność lokalnej wspólnoty samorządowej. Niesie jednakże ze sobą duży ładunek odpowie-
dzialności. Racjonalne gospodarowanie przez decydentów gminy dostępnymi zasobami finansowymi 
pozwala lokalnej wspólnocie samorządowej zachowywać niezależność finansową i realizować wszyst-
kie powierzone jej zadania publiczne w imieniu i dla mieszkańców. Bezpośrednia współpraca mieszkań-
ców z władzą lokalną nad budżetem partycypacyjnym jako formą wydatkowania środków pieniężnych  
w oparciu o dialog obywatelski przynosi zamierzone lokalnie efekty. W obecnej swej konstrukcji nie jest 
jednak wolna od wad. Akcje informacyjne, zachęty do zaangażowania się w konsultacje społeczne doty-
czące nie tylko kwestii finansowych a także aktywność władz lokalnych powinny wpłynąć na poprawę  
i zwiększyć świadomość mieszkańców dotyczącą ich spraw. Takie zachowania a także zmiany legisla-
cyjne w przyszłości nie powodowałyby lub ograniczyły konflikty na linii urząd-obywatel.
Dzięki takiemu ujęciu jednego z elementów procedury budżetowej, każdy z mieszkańców będzie mógł 
uczestniczyć i tworzyć budżet, współdecydując o wydatkowaniu określonej puli środków pieniężnych  
(z doświadczeń krajowych samorządów wynika, iż średnio od 0,5 do 2% budżetu lokalnego podda-
wana jest procedurze budżetu obywatelskiego). 
Samorządy powinny (wzorem stolicy) informować mieszkańców o tym w jakim zakresie mogą włączyć 
się w dialog dotyczący zakresu realizowanych projektów. Na pochwałę zasługuje zatem fakt zamiesz-
czenia na stronie internetowej zakresu zadań własnych, w ramach których mieszkańcy odnajdują bądź 
kreują własny projekt wydatków. W przeciwnym razie sytuacja, którą obserwowano w Kraśniku może 
się powtórzyć w innych samorządach. Ponadto pamiętać należy także o mieszkańcach, którzy z różnych 
powodów nie posiadają w ogóle lub posiadają ograniczony dostęp do sieci aby przygotować dla nich sto-
sowną informację w ramach tradycyjnej formy przekazu (np. druków, formularzy). Będzie to niewątpli-
we okazja i sposobność do zapoznania się z mechanizmami prawnymi i ekonomicznymi niezbędnymi 
do zastosowania przy wydatkowania środków publicznych. Podejście takie jest i będzie traktowanie 
także jako sposób na rozpoczęcie dyskusji (czy też jej poszerzenie) nad stanem finansów komunalnych  
i czynnikami go determinującymi.
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III

Dialog obywatelski jako instrument kreowania rozwoju lokalnego



170 171

Dialog społeczny a partycypacja (na przykładzie Łodzi)

Iza Desperak

Wstęp
W 1987 roku byłam na obozie naukowym w Lęborku. Nasz opiekun, socjolog miasta, dziś już pro-
fesor Andrzej Majer z UŁ, załatwił nam możliwość usprawiedliwienia „naukowego” charakteru 
obozu: z władzami miasta umówił się, że pod jego kierunkiem przeprowadzimy badanie potrzeb 
mieszkańców, na przykład w zakresie usytuowania przystanku autobusu miejskiego. Temat ten 

– wtedy, gdy nasza partycypacja polityczna polegała na byciu przeciw budowie elektrowni atomo-
wej w Żarnowcu oraz stacjonowaniu radzieckich rakiet w Polsce, - wydawał mi się raczej banal-
ny, i nie wzbudził mojego entuzjazmu. Dwadzieścia lat później odwiedzałam kolegę, który z Ło-
dzi przeniósł się do Londynu, i z wypiekami słuchałam historii jak to dostał on, zameldowany 
przecież na stałe w Łodzi polski obywatel, pismo od tamtejszych władz z ankietą dotyczącego jego 
zapatrywań na miejski transport, gdzie pytano go między innymi, czy wolałby w pobliżu swego 
wynajmowanego mieszkania, pokoju właściwie, przystanek metra czy może autobusu. Była to dla 
mnie magiczna opowieść przypominająca bajkę o żelaznym wilku – jedyne doświadczenia kontak-
tów z władzą, jakie miałam wtedy, były bolesne, a nawet traumatyczne, były z góry skazanymi na 
porażkę walkami o to by władza okradła mnie w mniejszym stopniu niż groziła, których jedyną 
wygraną było rozłożenie rzekomej należności na raty. Komunikacja w ową władzą nie była moż-
liwa, a komunikaty wysyłane do mnie przez Władzę były całkowitym zaprzeczeniem komunika-
cji, i nikt nie oczekiwał, że na nie odpowiem. Do dziś nie jestem w stanie zrozumieć, o co chodzi  
w pismach kierowanych do mnie przez administrację miejskich nieruchomości, gdzie zamiast infor-
macji o nadpłacie lub niedopłacie oraz numerze konta, na który należy tę drugą uiścić znajduję kwotę 
opatrzoną tak hermetycznymi opisami, że nigdy nie wiem, czy mam coś dopłacić czy wprost przeciwnie, 
a brak numeru konta w owym piśmie nie oznacza bynajmniej, że nie muszę nic dopłacać. Jednak w ciągu 
kilku lat zaobserwowałam liczne zmiany w dziedzinie komunikacji właśnie. Choć administracja nieru-
chomości komunalnych wciąż komunikuje się za pomocą urzędniczej nowomowy, to jej byli pracowni-
cy, którzy przenieśli się do administracji wspólnoty mieszkaniowej mówią już bardziej ludzkim głosem,  
a gdy zdarza mi się nie rozumieć słowa pisanego, nie tylko tłumaczą mi cierpliwie jego zawiłości, 
ale również pośredniczą i przekładają na ludzki z urzędniczego pisma z tej drugiej administracji.  
W urzędzie miasta pracownica przyjmująca jakiś mój wniosek jest miła i pomocna, choć szatniarz wciąż 
działa „po staremu”, szatnię i wejście od głównej ulicy zamyka się bowiem około urzędniczej 16.00, 
choć spotkania, w których uczestniczę kończą się, a czasem nawet zaczynają dużo później. Bo sprawy,  
w których spotykam się z władzą lub we władaniu biorę niewielki udział to nowe procesy, które 
wymagają komunikacji, a nie jej pozorów. To zebrania wspólnoty mieszkaniowej, zebrania dotyczą-
ce budżetu obywatelskiego, konsultacje społeczne polityki zdrowia publicznego czy indywidualne 
konsultacje inicjatywy obywatelskiej. Ankiety dotyczące mojej opinii o miejskim transporcie lub 
preferencji dotyczących planowanej stacji przesiadkowej trafiają do mojej skrzynki mailowej lub za 
pośrednictwem portali społecznościowych, stamtąd czerpię też wiedzę o spotkaniach konsultacyj-
nych dotyczących mojej dzielnicy. Media społecznościowe ułatwiają komunikację, ale to nie one od-
powiedzialne są zmiany relacji komunikacyjnych na linii władza – obywatele, tylko zmiany samych 
relacji władzy.



172 173

Demokracja, partycypacja, dialog i deliberacja
Demokracja partycypacyjna to jeden z najbardziej obiecujący obszar zarówno badań, jak i działania 
społecznego i politycznego. Coraz więcej jej instrumentów jest wprowadzanych w życie i stają się one 
coraz bardziej popularne. Dlatego też tematem tego opracowania jest analiza wybranych instrumen-
tów dzielenia się władzą z obywatelami z perspektywy komunikacji. Warto się bowiem zastanowić, 
w jaki sposób sprzyjają one dialogowi społecznemu, i w jakim stopniu go wymagają. Być może nawet 
należy zacząć analizę od samego dialogu.
Dialog społeczny jest równie popularnym jak demokracja uczestnicząca hasłem. Czy jednak deklara-
cje prowadzenia takiego dialogu poprzedzają sam dialog, czy też pozostają na etapie deklaracji? Dialog  
i partycypacja są często słowami – kluczami, hasłami, które same w sobie mają zaczarować rzeczywi-
stość lub wręcz służą jedynie jako fasada, za którą nie kryje się nic.
Partycypacja obywatelek i obywateli nie zastąpi sama z siebie istniejących relacji władzy. Społeczeń-
stwo polskie do partycypacji we władzy nie jest przyzwyczajone. Nawet fenomen masowego ruchu 
społecznego „Solidarność”, w którym miało szansę uczestniczyć średnie i starsze pokolenie, było 
raczej doświadczeniem protestu przeciwko władzy, a nie współrządzenia. Demokratyzacja zapocząt-
kowana w latach 80. nie oznaczała automatycznie redefinicji modelu sprawowania władzy, a jedy-
nie zamianę jednej władzy na inną. Nowa, bardziej demokratyczna władza, weszła w buty starej –  
i mimo najlepszych chęci nie zawsze wiedziała jak się zacząć nią dzielić w obywatelami, a czasem nie 
dojrzała do tego rodzaju refleksji. Symbolicznym krokiem w kierunku porzucenia modelu „udzielny 
władca kontra pokorny petent” było stworzenie na poziomie lokalnym działów odpowiedzialnych 
za komunikację z mieszkańcami. Nie zawsze od razu potrafiły one komunikować się z nimi, i nie 
zawsze owe samorządy rzeczywiście chciały je do tego wykorzystać.
Dziś, 25 lat po przełomie, warto się przyjrzeć, jak owe dialogowe podejście wchodzi do relacji władza 

– obywatele. Chciałabym zaproponować analizę opartą na konkretnych przykładach, opartą na ba-
daniu współuczestniczącym (partycypacyjnym). Większość badanych przypadków dotyczy miasta 
Łodzi, gdzie mieszkam i działam. Opisuję w nich własne doświadczenie obywatelki biorącej udział 
w: konsultacjach społecznych, inicjatywie lokalnej oraz budżecie obywatelskim. W tym ostatnim 
brałam udział po obu stronach, brałam bowiem udział w pracach społecznej komisji przygotowującej 
założenia budżetu obywatelskiego w moim mieście, brałam też udział w jego realizacji już po stronie 
obywatelskiej.
Jako metodologiczną perspektywę proponuję zbadanie owych mechanizmów z perspektywy komu-
nikacji, i spróbuję poszukać w nich elementów dialogu. Za szczególnie przydatne uznałam podejście  
z perspektywy proksemicznej – przed przyjrzeniem się, kto z kim i jak rozmawia warto zaobserwo-
wać czy i jak przestrzeń zaaranżowana została do komunikacji.
Zaproponowana przeze mnie i przedstawiona poniżej analiza porównawcza przeprowadzona została  
z perspektywy partycypacyjnej, czyli uczestniczki poddanych analizie procesów. Udało mi się bo-
wiem połączyć perspektywę badaczki i uczestniczki, dzięki licznym okazjom uczestniczenia w obję-
tych analizą procesach. Demokratyzacja partycypacyjna jest bowiem zbyt fascynującym procesem, 
by ograniczyć własne zaangażowanie wyłącznie do roli badaczki i obserwatorki, zaś w samych bada-
niach społecznych partycypacyjność staje się wartością dodaną. Ramy czasowe procesu demokraty-
zacji i moja własna biografia zazębiają się, pozwalając mi na uczestnictwo w tej nie tylko badawczej 
przygodzie. Podejście to pozwala też na przyjrzenie się komunikacji władzy z obywatelami z perspek-
tywy tych ostatnich. Działania komunikacyjne opisywane są i planowane z perspektywy nadawców, 
i odbiorcy są w niej często pomijani. Dla władz wywieszenie obowiązkowych informacji na tablicy  
w urzędzie oraz na stronie BIP wciąż wyczerpuje definicję informowania. Jednak jak powszechnie 
wiadomo jednostronna komunikacja ni jest żadną komunikacją. Zaobserwowanie różnic w podejściu 
do symetrii/asymetrii relacji komunikacyjnej może pomóc w odpowiedzi na pytanie, w jakim stop-
niu dialog jest możliwy i obecny w badanych instrumentach komunikowania władzy z obywatelami.
Na dialog i włączanie obywateli spojrzeć można też z perspektywy demokracji deliberatywnej

Konsultacje społeczne 
Przedmiotem obserwacji uczestniczącej były konsultacje dotyczące polityki dotyczącej zdrowia  
w mieście Łodzi (1.1), które odbywały się w październiku 2012 roku oraz konsultacje społeczne, które 
dotyczące przedłużenia ulicy Karskiego w tym samym mieście (1.2), które się nie odbyły.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Polityki zdrowia 2020+ dla Miasta Łodzi” zostały 
ogłoszone z pewnym wyprzedzeniem. W tym czasie odbywał się szereg konsultacji dotyczących róż-
nych polityk mających tworzyć spójny program polityki miejskiej na lata 2020. Ich harmonogram 
był tak gęsty, że nie było wręcz możliwe wzięcie w nich udziału dzień po dniu przez osoby, które nie 
są na stałe zatrudnione w sferze polityki miejskiej. Nawet w przypadku organizacji pozarządowych 
chcących wziąć udział we wszystkich spotkaniach konsultacyjnych byłby to duży wysiłek, dla osób 
chcących to zrobić, a nie związanych zawodowo z tą sferą, harmonogram spotkań stanowił pierwszą 
barierę. Każdemu tematowi odpowiadało tylko jedno spotkanie, którego termin i godzinę narzucił 
Urząd, podobnie jak miejsce – co siłą rzeczy ograniczyło liczbę zainteresowanych. Trudno znaleźć 
jeden termin odpowiadający wszystkim grupom – dlatego w poszukiwaniu dialogu należało zapro-
ponować więcej terminów do wyboru. Można było wprawdzie  zgłosić uwagi za pomocą formularza 
przesyłanego także drogą mailową, lecz w konsultacjach nie było drogi odpowiedzi na uwagi ich 
uczestników, mimo złożenia takiego formularza żadnej odpowiedzi nie otrzymałam. Zresztą fizycz-
ny udział w konsultacjach nie gwarantował bynajmniej informacji zwrotnej.
Udział w konsultacjach wymagał też wcześniejszego zapoznania się z opublikowanym projektem i jego 
forma wymuszała ustosunkowania się do niego. Formularz nie pozwalał na zawarcie w nim opinii nie 
będących w związku z owym programem i wymagał do pewnego stopnia pewnej wiedzy eksperckiej  
z zakresu ochrony zdrowia. Oznacza to konieczność poświęcenia pewnego czasu na zapoznanie się  
z materiałami opracowanymi przez specjalistów. 
Mój – autorki tego tekstu -  udział w tych konsultacjach – poza celem badawczym – podyktowany 
został przez zaangażowanie w społeczny projekt stworzenia strategii równościowego rozwoju dla 
Łodzi, która została przygotowana w 2012 roku i 8 marca 2013 uroczyście wręczona prezydent miasta 
Hannie Zdanowskiej podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Strategia ta została przygoto-
wana przez grupę ekspertek zwianych z nieformalną grupą Manifa Łódź, od 2005 roku organizującą 
łódzkie manify, i dotyczyła polityk na rzecz równości płci wraz z instrumentami ich wprowadzenia 
w mieście. Obejmowała ona między innymi zagadnienia zdrowia reprodukcyjnego kobiet i dziewcząt, 
stąd pomysł by jako jej współautorka wziąć udział w konsultacjach polityki zdrowotnej. Zagadnień 
zdrowia reprodukcyjnego i nierówności w dostępie do zdrowia dotyczyły uwagi w formularzu kon-
sultacyjnym, którego część zamieszczam poniżej.

Numer 
strony

Propozycje i opinie dot. za-
pisów projektu „Polityki” Uzasadnienie

15 - 46

Przedstawienie danych z 
uwzględnieniem potrzeb pa-
cjentów, z uwzględnieniem 
płci i wieku

Brak takiego ujęcia, dane dotyczą tylko placówek  
i świadczonych przez nie „usług zdrowotnych”, 
brak informacji o tych, komu one służą

47-51

Objęcie programem, jako 
odrębnego zadania zdrowia 
kobiet i zdrowia reproduk-
cyjnego, zwłaszcza w zakre-
sie profilaktyki i dostępu 
kobiet i dziewcząt do pro-
filaktyki i specjalistycznej 
opieki medycznej

Kobiety są podmiotem dokumentu tylko w zakre-
sie profilaktyki onkologicznej wybranych chorób. 
Ich leczenie i profilaktyka zależy bezpośrednio od 
dostępu kobiet do placówek ochrony zdrowia, nie 
w ramach doraźnych programów, ale regularnie,  
w ramach systematycznego programu poświęcone-
mu zdrowiu kobiet
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47-51
Włączenie do projektu szcze-
pień dziewcząt przeciwko 
HIV

Brak w dokumencie, a to istotny obszar a zakresie 
profilaktyki raka szyjki macicy i szerzej zdrowia 
kobiet

47-51
Włączenie do projektu dostę-
pu do planowania rodziny  
i antykoncepcji

Obecnie dostęp do planowania rodziny i antykon-
cepcji jest utrudniony, bo brak sieci publicznych 
placówek dostępnych wszystkim mieszkankom 
Łodzi niezależnie od sytuacji życiowej i statusu 
materialnego 

47-51
Włączenie do projektu zada-
nia zapobiegania nieplano-
wanym ciążom nastolatek

Obecnie w Łodzi działa już edukacyjny program 
przeciwdziałania nieplanowanym ciążom nastola-
tek, by być skutecznym, musi on być uzupełniony 
o działania ze strony placówek służby zdrowia, re-
alizowanych przez lekarzy i położne, ewentualnie 
gabinety szkolne

47-51

Objęcie profilaktyką i opieką 
zdrowotną uczniów i uczen-
nice, przywrócenie szkol-
nych gabinetów lekarskich i 
stomatologicznych

Dostęp do opieki zdrowotnej i profilaktyki jest 
ograniczony zwłaszcza w przypadku grup za-
grożonych wykluczeniem społecznym, skutkiem 
dziedziczenia biedy jest wykluczenie w dostępie do 
zdrowia. Nie tylko najbiedniejsi, ale i zapracowani 
rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki 
zdrowotnej i profilaktyki we właściwym zakresie, 
należy więc odbudować sieć szkolnych gabinetów 
lekarskich i stomatologicznych oraz etatów dla 
szkolnych higienistek, których rolą byłaby eduka-
cja zdrowotna, profilaktyka. diagnostyka. leczenie  
i kierowanie do specjalistycznych placówek

Tabela 1. Fragment wypełnionego formularza konsultacyjnego
W konsultacjach brałam udział jako osoba prywatna, bo procedura nie przewiduje udziału grupy 
nieformalnej, nawet jeśli ta opracowuje dokumenty polityk miejskich, choć wpisałam również przy-
należność do takich grup. Po złożeniu drogą mailową formularza udałam się na konsultacje do UMŁ, 
gdzie spotkałam kilkoro biorących udział w konsultacjach, i dużo większą grupę jego przedstawicieli.

Lokalizacja 
Konsultacje odbywały się w gmachu UMŁ, będącym właściwie kompleksem budynków, w Małej Sali 
Obrad Rady Miejskiej. Budynek ten znajduje się przy głównej ulicy, Piotrkowskiej, zazwyczaj dostęp 
do niego zamyka się około godziny 16., konsultacje były organizowane od 17. i pozostawiono otwartą 
bramą oraz wywieszono kartkę ze strzałką wskazującą właściwy kierunek. To dość ważne, bo gmach 
jest niezbyt przyjazny dla osób odwiedzających go po raz pierwszy, a główne wejście bywa po prostu 
zamknięte. Lokalizacja sali wybranej na konsultacje nie była zbyt precyzyjnie podana, i bez owej 
kartki i ewentualnej podpowiedzi pracownika ochrony trudno byłoby trafić do właściwe wejścia i na 
właściwe piętro.
Jeden z uczestników konsultacji, przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych, zabrał głos nie  
w sprawie tematu konsultacji, ale ich formy. Zwrócił on uwagę, że kazanie konsultującym przycho-
dzić z opiniami do urzędu już samej idei konsultacji przeczy, bo to urząd powinien był przyjść do 
nas, na terytoria gdzie na co dzień działamy, i zapytać o naszą opinię. Dlatego właśnie zdecydowałam 
się na przyjrzenie się miejscom spotkań z mieszkańcami i temu, w jaki sposób służą one dialogowi.

Organizacja przestrzeni
Pierwsza (fakultatywna) część procesu tych konsultacji odbywała się w internecie, druga w gmachu 
Urzędu Miasta. Sala zaaranżowana była w ten sposób, że uczestnicy konsultacji zasiadali w ławkach 
dla gości, rozstawionych mniej więcej tak, jak ławki w szkole, przedstawiciele UMŁ w bocznych ław-
kach ustawionych prostopadle, a mediatorzy prowadzący spotkanie w części centralnej.

Organizacja komunikacji
Po fazie składania opinii przez Internet lub w formie papierowej w odpowiednim punkcie urzędu 
komunikacja przeniosła się na spotkanie zainteresowanych. Prowadzone było ono przez parę mo-
deratorów, niebędących pracownikami UMŁ, lecz przezeń wynajętych. Praktyka ta pozwalała do 
pewnego stopnia na wyrównanie wyjściowych pozycji dyskutantów, którzy byli na równi zapraszani 
do zabrania głosu. Przyjęcie tego rozwiązania na wszystkich konsultacjach z tego cyklu było stałym 
elementem tych spotkań i stanowiło krok w kierunku uprawomocnienia głosów uczestniczących  
w konsultacjach. Wynajęcie zewnętrznych mediatorów było sygnałem dobrej woli dialogu właśnie ze 
strony UMŁ, choć wysokie koszty tego rozwiązania zostały poddane krytyce. Mimo zastosowania 

„pośredników dialogu”, czyli mediatorów, o dialogu nie mogło być mowy, gdy przedstawiciele władz 
miasta doszli już do głosu – choć forma organizacyjna komunikacji dialogowi sprzyjała, sam cha-
rakter komunikacji odtwarzał relacje „władza i jej petent” w sposób niewiele różniący się od innych 
typowych relacji władzy. 
Główne propozycje i argumenty wyłożone przeze mnie w przesłanym wcześniej mailem dokumencie 
zostały zdyskwalifikowane, a to jako niewystarczająco merytoryczne, a to błędnie uargumentowane, 
przy czym badaniom, na które się powoływałam przeciwstawiono inne. Część propozycji została 
pominięta i nie doczekała się dyskusji. Wygłoszenie opinii przez przedstawicielkę UMŁ nie służyło 
dalszej dyskusji, i nie było zaproszeniem do dialogu, a kontr-opinie wygłoszone zostały ex cathe-
dra. Nie doszło w oficjalnej części do dyskusji dotyczącej potencjalnych zalet i wad wprowadzenia 
szczepień wybranych grup dziewczynek przeciwko HPV, choć w części nieoficjalnej, a raczej już po 
zakończeniu spotkania podczas zbierania się wszystkich do wyjścia miałam okazję porozmawiać  
o tym z urzędniczką. Rozmowa ta miała nieco bliższy idei dialogu charakter, bowiem obie miałyśmy 
szansę na podzielenie się naszymi opiniami, i ustosunkowanie do nich, czego w części oficjalnej za-
brakło. Komunikat, który odebrałam w jej trakcie streścić by można następująco: „obywatele, wasz 
pomysły i propozycje są nic nie warto, nie znacie się na problem tak jak my – specjaliści, więc dajcie 
sobie spokój, nie zawracajcie nam głowy, odbębnijmy tę procedurę i rozejdźmy się do domów”. Co 
też uczyniliśmy.

konsultacje społeczne dotyczące przebiegu przedłużenia ulicy Karskiego
Choć opis przebiegu konsultacji przedstawionych jako pierwsze zawiera krytyczne ujęcie, na tle in-
nych przykładów wydają się być one niezwykle otwarte na komunikację. Drugi przykład odnosi się 
bowiem do konsultacji, które się nie odbyły.
Konsultacje społeczne dotyczące przebiegu przedłużenia ulicy Karskiego miały się odbyć w grudniu 
2013 roku. Chodziło w nich o przedłużenie istniejącej już, niedawno utworzonej ulicy, o następny od-
cinek, który przebiegać miał przez teren terenów zielonych o bardzo ciekawej historii. Tereny te są ob-
szarem dzikiej zieleni niemal w centrum miasta, przez lata nie zagrożonej żadną ingerencją, bowiem 
teren ten był w latach 70. zarezerwowany dla planowanej wtedy głównej stacji metra. Plany te, choć 
nieaktualne, obowiązywały w formie planu zagospodarowania przestrzennego do lat 90. Następnie 
pojawił się pomysł przeprowadzenia tam części arterii komunikacyjnej (planowanej zresztą po raz 
pierwszy jeszcze podczas planowania socrealistycznej przebudowy dzielnicy). W 2006 roku odbył się 
tam protest mieszkańców okolicznych bloków i użytkowników pobliskich działek, który zgromadził 
kilkadziesiąt osób i został zrelacjonowany przez lokalną telewizję. Przez następne sześć lat wydawało 
się, że odniósł on skutek, bo o planach budowy ulicy nie było słychać. O konsultacjach w tej sprawie 
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zaplanowanych na grudzień 2013 roku też niewiele było słychać - ogłoszono je po prostu w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie UMŁ (Urzędu Miasta Łodzi), nie dbając o dotarcie tej informacji 
do żywotnie tym zainteresowanych okolicznych mieszkańców. Nie wiadomo też, czy informacja ta 
dotarła do Rady Osiedla, jednak jej funkcja na osiedlu jest czysto fasadowa i większość z nas nigdy 
nie zetknęła się z jakąkolwiek jej aktywnością. Fakt przeprowadzenia przez mieszkańców protestu 
mógł zostać przeoczony przez zapomnienie lub celowo, a zapraszanie na konsultacje mieszkańców 
okolic, których one dotyczą dopiero od niedawna, zaczyna być praktykowane w Łodzi (w przypadku 
konsultacji programu rewitalizacji, remontów dróg i przebudowy centrum).
Mimo wszystko konsultacje nie odbyły się – na stronie BIP można znaleźć lakoniczną informację o ich 
odwołaniu. W dodatku materiały przygotowane na te niedoszłe, choć obowiązkowe konsultacje dowo-
dzą, ze mieszkańcy nie mieliby na nich wiele do powiedzenia – mogli jedynie wybrać miedzy trzema 
wariantami przebiegu drogi i ewentualnie zaopiniować rozmieszczenie przystanków w pobliżu. Same 
konsultacje nie zakładały zapytania o ich zdanie w kluczowej kwestii budowy pod ich oknami arterii 
komunikacyjnej. Więc sam akt protestu mieszkańców został w zamieciony pod dywan, a w zamian 
zaproponowano im udział w fasadzie dialogu tak nieudolnej, że zamieniła się w farsę. Co ciekawe, gdy  
w 2013 roku ruszył łódzki Budżet Obywatelski, mieszkańcy nie mogli wykorzystać tego instrumentu 
do wyrażenia swoich opinii na temat form ewentualnego zagospodarowania tego terenu, bowiem 
został on wyłączony spod Budżetu. Była to dla nas, mieszkańców, pośrednia informacja o tym, że 
władze miasta mają co do niego inne plany, jedyna zresztą, która do mieszkańców dotarła. Mimo 
wcześniejszego protestu władze miasta w żaden sposób nie próbowały się skomunikować z jego 
uczestnikami i mieszkańcami okolicy terenu będącego terenem sporu, który po prostu ignorowano. 
Przykład ten pokazuje po pierwsze jak bardzo konsultacje mogą zostać sprowadzone do absurdu,  
i jak głos obywateli zostaje unieważniony.

Konsultacje – podsumowanie
Te dwa przypadki pokazują, że w jednym mieście, w ramach jednego zespołu przepisów i praktyk, moż-
na konsultacje społeczne zorganizować na skrajnie różne sposoby – aż do ich odwołania. Pierwszy przy-
kład wskazuje na pewną wolę zakomunikowania chęci wysłuchania głosu ludu, czyli demosu, aczkol-
wiek wyłącznie jednostronnego aktu komunikacji, bowiem lud nie dostał żadnej informacji zwrotnej  
o wynikach swych działań. Głos ten zapewne nie został uwzględniony, a nawet, jeśli jakieś obywa-
telskie pomysły wejdą do miejskiej polityki, to nie w rezultacie dialogu. Przykład drugi pokazuje, jak 
obowiązek konsultacji społecznych można nie tyle odfajkować, co zignorować. 

Inicjatywa lokalna
Kolejny przypadek próby podjęcia dialogu z władzą jest inicjatywa lokalna mieszkańców mojego osie-
dla na rzecz reaktywacji osiedlowej fontanny, zbudowanej w latach 60. w czynie społecznym, która 
od lat kilkunastu nie działa. Inicjatywa lokalna to taki instrument, który każe władzom uwzględnić 
inicjatywę obywateli, gdy zbierze się ich minimum troje, i złożą w odpowiednim czasie uzasadniony 
wniosek na działanie, którego koszty mieszczą się wprzewidzianym na takie działania przez radę 
miasta budżecie. Partycypacyjny wymiar inicjatywy polega na swoistym wkładzie własnym wnio-
skodawców: powinni oni zadeklarować pewną pulę prac lub materiałów wniesionych przez siebie. 
Nasza inicjatywa uzyskała pewne wsparcie merytoryczne ze strony Fundacji Batorego, zostaliśmy za-
proszeni na szkolenie i otrzymaliśmy niewielki grant na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez właśnie budowę lokalnej inicjatywy mieszkańców. Pozwoliło to na trochę więcej działań, niż 
nieformalne rozmowy przy wyprowadzaniu psa czy odbieraniu dzieci ze szkoły. Inicjatywie udało się 
wziąć udział w szkolnym pikniku, gdzie miała swój stolik informacyjny z ulotkami, listami do zbiór-
ki podpisów i poczęstunkiem. Następnie w czerwcu 2013 roku Inicjatywa złożyła wniosek do UMŁ, 
i otrzymała odpowiedź, że już wyczerpano środki na działania inicjatyw obywatelskich w danym 
roku. Sposób rozpatrywania wniosków nie jest jawny i nie wynika z odgórnych przepisów, z pisma 
wynika, że środki przyznawane są w kolejności napływania formalnie poprawnych zgłoszeń. Więc 

w styczniu 2014 roku inicjatywa zawiązała się po raz kolejny, złożyła formalnie poprawny wniosek – 
którego dalsze losy opiszę poniżej.

Lokalizacja
Wniosek Inicjatywy składa się na piśmie w jednej z „furtek miejskich”, robiliśmy to dwukrotnie. Za 
pierwszym razem otrzymaliśmy odmowę, za drugim – zaproszenie do konsultacji wniosku w UMŁ.  
Zaproszenie to zostało sformułowane w rozmowie telefonicznej, z której wynikało, że urzędniczki 
zajmujące się tą sprawą odbyły już wizję lokalną i fontanną, którą chcemy reaktywować, obejrzały. 
Następnego dnia chciały, by ktoś z inicjatywy udał się do UMŁ, co wcale nie jest takie proste. Po 
pierwsze, godziny pracy urzędu pokrywają się z godzinami pracy dużej części mieszkańców, i spo-
tkanie miało się odbyć około 10 rano. Następną barierą był dojazd. Fontanna mieści się w dzielnicy 
Bałuty placówka urzędu w centrum miasta, odległym o około 30-40 minut komunikacją publicz-
ną. W dniu spotkania dojazd tam był znacznie utrudniony, poprzedniego dnia była wichura, która 
spowodowała uszkodzenie trakcji, i na ten dzień zaplanowano też objazdy z powodu planowanych 
remontów, w centrum panował więc chaos komunikacyjny. Budynek, do którego nas zaproszono, był 
również w fazie remontu, i ktoś pozamieniał prowizoryczne tabliczki z lokalizacją biur.
Spotkanie, które miało służyć przedyskutowaniu i uszczegółowieniu wniosku Inicjatyw Lokalnej od-
było się w jednym z biur UMŁ. Przedstawicielka inicjatywy została poproszona o przybycie tam, zna-
lazła się w pokoju z kilkoma biurkami, gdzie mogła zająć miejsce przeznaczone dla petentów, następ-
nie kazano jej – mimo że była umówiona na konkretną godzinę, i przybyła, mimo licznych utrudnień, 
punktualnie – czekać na jeszcze jedną uczestniczkę spotkania, przedstawicielkę UMŁ, która miała 
brać w nim udział. Organizacja i przestrzeń spotkania wyraźnie nie sprzyjały więc symetrii ról jego 
uczestników. Sama rozmowa zaś rozpoczęta została według niezwykle wykluczającego schematu,  
w którym przedstawicielka inicjatywy została przez 2 urzędniczki w obecności innych pracowników 
zasypana komunikatami o własnej i pozostałych inicjatorów niewiedzy co do stanu technicznego 
fontanny, o której reaktywację się staramy, i braku niezbędnych kompetencji do szacowania kosztów 
jej remontu. Praktycznie komunikaty te miały zdyskredytować samą ideę inicjatywy lokalnej. 
W tym instrumencie chodzi nie o grupy eksperckie, które mają doradzać władzy lokalnej, ale do-
wartościowanie takich kompetencji mieszkańców jak wspólnotowość, współdziałanie, inicjatywa 
oddolna, rozpoznanie wspólnych potrzeb, co prowadzi do współpracy w opracowaniu wniosku. To 
urzędnicy w odpowiednim dziale UMŁ mają służyć swoimi kompetencjami mieszkańcom i doradzić 
im jak doprecyzować poszczególne idee zawarte we wniosku, by był on możliwy do realizacji. W tym 
przypadku to mieszkańcy zrzeszeni w inicjatywie dysponują wiedzą o fontannie, którą chcą reakty-
wować, dzięki kontaktom z sąsiadami poznali jej historię, zebrali opowieści o tym, jak starsi dziś lu-
dzie pół wieku wcześniej brali udział w pracach w ramach czynu społecznego. To mieszkańcy wresz-
cie zdobyli – co było bardzo trudne – kosztorys remontu fontanny, który planowano w 2004 roku,  
i którego nie podjęto. Kosztorys ten został przygotowany przez Zakład Wodociągów i Komunikacji 
Urzędu Miasta Łodzi, lecz nie wiedzą o jego istnieniu urzędnicy tego właśnie wydziału. Kosztorys ten 
został załączony do wniosku inicjatywy, był bowiem punktem wyjścia naszej kalkulacji kosztów re-
montu: przyjęliśmy, że zakres prac był zaplanowany zgodnie z potrzebami, i weń nie ingerowaliśmy, 
natomiast uznaliśmy, że ceny usług i materiałów mogły w międzyczasie wzrosnąć, więc zastosowa-
liśmy w stosunku do nich przelicznik 1,5. Celem inicjatywy nie jest podanie szczegółowych kosztów 
planowanego działania, a koszty należy jedynie oszacować, ich urealnieniem zająć się maja właśnie 
urzędnicy z wydziału zajmującego się tym zakresem, którego dotyczy inicjatywa.
Spotkanie konsultacyjne zaczęło się właśnie od wykazania naszej niekompetencji w szacunku kosz-
tów. „Państwo nie wiecie, w jakim ta fontanna jest stanie, i ile to wszystko będzie kosztować” – usły-
szałam. Sugerowano, że stan techniczny fontanny jest fatalny, mimo że nikt z urzędu go nie sprawdzał. 
Rozmowa miała taki charakter, jakby nikt nie znał treści naszego wniosku, gdzie w harmonogramie 
działań zapisaliśmy na początku ocenę stanu technicznego fontanny i powtórne oszacowanie kosz-
tów jej remontu. Nikt chyba nie zajrzał do załącznika uzasadniającego szacowany koszt remontu na 
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podstawie kosztorysu wykonanego przez ZWiK. Przekonywano, że koszt remontu fontanny może 
przekroczyć koszt budowy nowej. Próbowano nas też przekonać do zmiany treści wniosku, tak, aby 
w tym roku budżetowym, za tę samą kwotę, która miała objąć remont, przygotować tylko dokumen-
tację techniczną remontu, a w nowym roku budżetowym jeszcze raz wystąpić z inicjatywą na sam 
remont. Zgodziliśmy się jedynie na podwyższenie szacowanych kosztów. Po jakimś czasie otrzyma-
liśmy pismo, że projekt inicjatywy został negatywnie zaopiniowany przez skarbnika miasta. Obawia-
jąc się, że mogło na tę opinię wpłynąć podniesienie szacowanych kosztów, które nam doradzono na 
spotkaniu, wystosowaliśmy pismo z zapytaniem o uzasadnienie owej opinii, (której pismo nie zawie-
rało). I po kilku tygodniach, ku swemu zdumieniu, telefonicznie poinformowano nas, że negatywna 
opinia skarbnika została wycofana, zastąpiła ją pozytywna, i nasza inicjatywa może być realizowana. 
Następnie nastąpiły kolejne działania UMŁ, które wskazują na wolę wypełnienia zobowiązań wobec 
Inicjatywy.
Co ciekawe, część komunikacji z urzędem miała charakter pisemny i oficjalny, następnie zaś na-
stąpiła faza kontaktów osobistych i telefonicznych, które wydają się nieco mniej sztywne i bardziej 
typowe dla komunikacji w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Pewien niepokój wzbudza fakt, że nie 
dostaliśmy od owej negatywnej opinii skarbnika żadnego pisma, które by świadczyło o jej zmianie,  
i żadnego dowodu na piśmie, że Inicjatywa została przez Miasto zaakceptowana. Znając logikę urzę-
dów, opierających całą prawie wizję rzeczywistości na słowie pisanym i obiegu dokumentów, oba-
wiamy się niekiedy, że ustne i telefoniczne deklaracje mają mniejszą moc, niż zakomunikowane na 
piśmie decyzje, i że te wcześniejsze mogą zostać unieważnione. Być może dowodzi to jedynie braku 
zaufania obywateli wobec władzy oraz pewnego skostnienia komunikacyjnych relacji na linii władza 

– społeczeństwo. Losy ewentualnej reaktywacji osiedlowej fontanny dopiero się ważą, ale przykład 
ten pokazuje, że władza potrafi odejść od sztywnych ram komunikacji urzędniczej i używać innych 
niż oficjalne pisma środków: bezpośrednich konsultacji, telefonicznych rozmów oraz wizytacji na 
miejscu, którego dotyczy obywatelska inicjatywa mieszkańców.

Budżet obywatelski - Łódź
Łódzki budżet obywatelski ruszył w 2013 roku, obecnie odbywa się jego druga edycja. Nie tylko moje oso-
biste zaangażowanie sprawia, że wydaje się najlepszym przykładem włączania obywateli i obywatelek 
do procesów podejmowania decyzji właśnie ze względu na wymiar komunikacyjny tego procesu. Sama 
partycypacyjność polskich budżetów partycypacyjnych jest bowiem złudną zaletą. Krytycy zwracają 
uwagę, że mieszkańcom pozwala się decydować tylko o ułamku miejskiego budżetu, więc podejmują  
w jego ramach marginalne decyzje, a scenariusz tego procesu piszą władze. Żaden polski budżet 
partycypacyjny nie przypomina tego z Porto Allegre. Natomiast obserwacja komunikacji właśnie 
wskazuje, że budżety obywatelskie mogą być najskuteczniej włączającymi do dialogu mieszkańców 
instrumentami.

Kampania informacyjna
Inaczej niż w przypadku opisanych powyżej konsultacji i inicjatywy obywatelskiej informacje o pierw-
szej edycji Budżetu Obywatelskiego w Łodzi były szeroko dostępne. Zawdzięczamy to wyłonieniu  
w konkursie zewnętrznej w stosunku do miasta organizacji pozarządowej, która wzięła na swoje 
barki to zadanie, unikając błędów znanych z działalności komunikacyjnej urzędu miasta, choćby 
tych opisanych tutaj. Kampania informacyjna była szeroko zakrojona i naprawdę docierała do dużej 
grupy odbiorców, inaczej niż kampanie organizowane przez miasto. Rozpoczęła z kilkumiesięcznym 
wyprzedzeniem, wykorzystywała różne media, w tym społecznościowe. Obejmowała między innymi 
serie spotkań informacyjnych.

Lokalizacja
Spotkania te odbywały się w wyznaczonych do tego celu miejscach w różnych punktach miasta. W każ-
dej z dzielnic wyznaczono kilka punktów, gdzie się odbywały. Wybrano takie miejsca, które mieszkańcy 
siłą rzeczy i tak odwiedzają, wpisane w lokalne relacje komunikacyjne, jak choćby szkoły. W jednym  
z takich spotkań miałam szansę uczestniczyć. Jak się okazało w trakcie spotkania, wybierając dogodną 
lokalizację, najbliższą mego miejsca zamieszkania, trafiłam na spotkanie dotyczące sąsiedniej dzielnicy. 
W mojej okolicy nie przewidziano żadnego spotkania, a podział na dzielnice, nieoczywisty dla samych 
mieszkańców, okazał się dość sztywny. W moim przypadku spotkanie dostarczyło precyzyjnej wiedzy  
o tym, że brane wcześniej pod uwagę tereny działań nie wchodzą w grę: pierwszy, bo jego połowa 
znajduje się w innej dzielnicy, drugi zaś dlatego że teren nie jest własnością miasta i nie można tam 
lokalizować działań BO.

Organizacja przestrzeni
Spotkanie, w którym uczestniczyłam, odbyło się w lokalnej podstawówce. Przy wejściem umieszczone 
były informacje o spotkaniu ze strzałkami wskazującymi drogę. Spotkanie prowadzili moderatorzy, któ-
rzy zajmowali przestrzeń zarezerwowaną zazwyczaj w szkole dla nauczyciela, a goście zajmowali miej-
sca w głębi, tak jakby była to szkolna wywiadówka. Prowadzący wykorzystali tę organizację przestrzeni  
w części informacyjnej, gdzie prezentowali główne założenia i informacje o BO, następnie zapropo-
nowali przerwę, po której przenieśli się na stronę zajmowaną przez uczestników. Podzielili ich na 
dwa zespoły, i każdy z nich przyłączy się do jednego z nich. Towarzyszyła temu radykalna reorgani-
zacja przestrzeni komunikacji, w dodatku niewymagająca przesuwania mebli, to ludzie zmienili swe 
położenie w przestrzeni. Z układu wykładowca/uczniowie przeszliśmy do układu dwóch zespołów 
wspólnie pracujących nad rozwiązaniem problemu, by zaprezentować rozwiązanie drugiemu zespo-
łowi.

Organizacja komunikacji
W roli pośrednika między Miastem a Mieszkańcami wystąpili Moderatorzy nie reprezentujący żadnej 
ze stron, ale raczej sam Budżet Obywatelski (wyłonieni przez te samą organizację pozarządową, która 
wygrała konkurs na kampanię informacyjną). Całym sobą służyli też roli, w jakiej występowali – po-
średnika w komunikacji, odpowiedzialnego za jej przebieg. Zespołowość i współpracę symbolizowa-
ło już współprowadzenie spotkania przez dwójkę moderatorów, którzy dzielili się partnersko rolami. 
Był to wyraźny komunikat, że nie ma tu miejsca na opozycję lider/reszta, i że spotkanie nie wpisuje się  
w tradycję niewkluczających spotkań służących utrwaleni dominacji władzy, a nie dialogowi. Mode-
ratorzy dialogowali między sobą, a następnie włączyli do dyskusji resztę. Strategia taka służy inklu-
zyjności, tak jak służyć ma jej BO, i jest doskonałym przykładem wprowadzania idei dialogu w życie. 
Podział spotkania na część informacyjną i roboczą pozwolił na szybkę zamianę ról, poinformowani 
moderatorzy pierwszej części stali się współuczestnikami dyskusji, nadal wyposażonymi w wiedzę 
ekspercką, lecz już nie w roli liderów, a współdecydujących. Swej wiedzy i roli nie wykorzystywali  
w tej części do zajęcia uprzywilejowanej pozycji, co podkreślało świadome zaaranżowanie przestrze-
ni.
Część robocza spotkania obywała się w dwóch podgrupach, zgromadzonych w dwóch częściach 
sali, wokół wcześniej zajmowanej podkowy ustawionej z ławek. Uczestnicy dość swobodnie zajęli 
te miejsca, które pozwalały im na rozmowę, notowanie, rysowania i studiowanie planów terenu. Po 
zapoznaniu się, opowiedzeniu o swoich pomysłach pracowali nad hipotetycznym wnioskiem do BO, 
dyskretnie wspierani wiedzą moderatora pracującego w tej grupie. 
Taka organizacja spotkania – przeprowadzenie uczestników przez cały proces aż do złożenia wniosku – 
miała ogromny walor informacyjny, i moderatorzy informowali o praktycznym aspekcie BO. Nawet gdy 

– tak jak w mojej grupie – żadne z nas nie przyszło z gotowym wnioskiem, warsztat pomógł nam sobie 
urealnić, jak taki wniosek powinien powstawać. Spotkanie dostarczyło mi wystarczającej wiedzy, by  
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w kolejnych spotkaniach na moim osiedlu, organizowanych już samorzutnie przez mieszkańców, się do 
niej odwołać. Było to zasługą nie tylko kampanii informacyjnej i komunikacji podczas spotkania, ale 
także drukowanych informatorów, które miały bardzo komunikacyjny charakter, i strony internetowej  
z bardzo przydatną mapą własności terenów (opublikowanej przez miasto po raz pierwszy). Urucho-
miono też dyżury konsultacyjne, oraz telefon, pod który można było zadzwonić w celu uzyskania 
konkretnych informacji, np. jak wycenić 500 metrów bieżących chodnika lub oszacować konieczne 
elementy planowanego działania. Dyżurujący przy telefonie, nawet gdy nie mieli gotowych odpowie-
dzi, zajmowali się ich poszukiwaniem, i oddzwaniali i mejlowali szczegółowe rozwiązania. Być może 
jest to oczywiste, ale oddzwaniali w przypadku, gdy nie mogli odebrać połączenia, zajmowali się 
bowiem w tym czasie udzielaniem porad w biurze, twarzą w twarz.
Spotkania i konsultacje poprzedzały jedynie fazę składania wniosków do BO, jednak ogromne za-
uważalne zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców, które nie do konca mierzy rekordowa ilość 
składanych wniosków, nie zostałoby osiągnięte bez tej przygotowawczej fazy

Budżet Obywatelski inaczej
Opis BO w Łodzi wydaje się składać z rozwiązań oczywistych. Jednak obserwacja innych prak-
tyk w tym zakresie pozwala ocenić, jak bardzo zadbano o włączające rozwiązania komunikacyj-
ne. W ramach przygotowań łódzkiego budżetu miałam okazje brać w wizycie studyjnej w Sopo-
cie, mateczniku polskich BO, wielokrotnie przytaczanym przykładzie dobrej praktyki w tym 
zakresie. Niezależnie od tego jak bardzo budżet sopocki był pionierski, i oddając jego twórcom 
należny szacunek, chciałabym się jednak podzielić obserwacją wnioskami z jednego spotkań  
z mieszkańcami. Zorganizowane zostało podobnie jak w Łodzi w mięście, w miejscu dość uczęszcza-
nym przez mieszkańców. Założenia wstępne były podobne jak w Łodzi, jednak na sali nie było po-
średników ani moderatorów, i struktura komunikacyjna spotkania przyporządkowana była opozycji 
władza-obywatele. Potwierdza tę interpretację analiza proksemiczna organizacji przestrzeni: sala 
została zorganizowana jak szkolna klasa na zebranie rodziców, za stołem zasłanym suknem siedzieli 
przedstawiciele miasta, na krzesełkach ustawionych naprzeciwko – mieszkańcy. Struktura komuni-
kacji przyporządkowana została niestety strukturze przestrzeni, zgłaszający się do głosy uczestnicy 
i uczestniczki procesu wchodzili niemal automatycznie w role petentów a nie uczestników. Ilustracją 
tego zjawiska może być poniższe zdjęcie:

Guerilla gardening, czyli ogrodnicza partyzantka
Powyższe przykłady sugerują, że im więcej włączającej komunikacji opartej na dialogu, tym bardziej 
partycypacyjne mechanizmy współdzielenia się władzą. Gdy jednak zapytamy, czy partycypacja wy-
maga dialogu – odpowiedź nie jest już tak oczywista. Dowodzi tego przykład działań zainspirowa-
nych przez miejskie partyzantki, czyli guerilla gardening – partyzantka ogrodnicza. Tak się składa, 
że i tę formę partycypacji miałam okazję testować w praktyce. Polega ona na zasiewaniu/zasadzaniu 
roślinności bez pytania o pozwolenie, wybieranie terenu i obsiewanie go lub obsadzanie jako formę 
uczestnictwa w oddolnych procesach sprawowania demokratycznej władzy, czyli grass root demo-
cracy. Tu obywatele nikogo o nic pytają, tylko działają po swojemu. Ignorując często prawo własności, 
ingerują w przestrzeń publiczną w imię dobra wspólnego. Choć nazwa brzmi nieco groźnie, party-
zantkami ogrodniczymi są często niepozorne gospodynie domowe czy emerytki obsadzające dziką 
rabatę, której właścicielem jest miasto, a nie wspólnota mieszkańców, do której granic rozciągają się 
ich prawa własności. Własności prywatnej być może, ale przestrzeń publiczna to przecież przestrzeń 
każdego i każdej z mieszkańców miasta, i miejskie ogrodniczki i ogrodnicy po prostu realizują tę 
ideę polityczną. Choć bezsłowny dialog, jest to pewnego rodzaju komunikat, mówiący władzy, że 
my, mieszkańcy, rościmy sobie prawo do miasta i nie, nie czekamy aż nam je dacie w szczątkowej 
formie fasadowych konsultacji społecznych tylko sami sobie to prawo i władzą nadajemy, i z niego 
korzystamy.

Podsumowanie
Przegląd kilku instrumentów demokratyzujących relacje władza/władani wskazuje wyraźnie na 
związek między wzrostem partycypacji a partycypacyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. 
Jednocześnie widać, jak bardzo owa włączająca praktyka komunikacyjna zależy nie od odgórnych 
przepisów ją nakazujących, ale dobrej woli uczestników. Przykłady dwóch wybranych procesów kon-
sultacji społecznych pokazują, że w tych samych ramach prawnych mogą być one zaproszeniem do 
dialogu lub jego farsą. Najbardziej dialogowy w zestawieniu budżet obywatelski może być zarówno 
instrumentem partycypacji, jak i jego fasadą, co obserwujemy choćby dziś w Warszawie. No i wresz-
cie ostatni przykład guerilla gardening dowodzi, że do partycypacji wcale nie jest potrzebny dialog  
z władzą. Co owej władzy powinno jednak dać do myślenia.
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Aktywność organizacji społecznych w Lublinie 

Andrzej Juros 
Arkadiusz Biały

Streszczenie 

Artykuł badawczy przedstawia rezultaty badania aktywności organizacji społecznych  
w Lublinie, ich zaangażowania na poziomie miasta, poszczególnych dzielnic i osiedli. Ba-
dania zostały przeprowadzone w 2013 roku przez Instytut Socjologii Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń Forum 
Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Analiza uzyskanych wyników badań wyka-
zuje, iż dotychczasowe działania na rzecz zintensyfikowania współpracy między Urzędem 
Miasta Lublin i organizacjami pozarządowymi oraz wprowadzone rozwiązania, mające 
zdynamizować rozwój trzeciego sektora, w niedostatecznym stopniu znajdują odzwier-
ciedlenie w kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Lublinie i uczestnictwie organizacji 
społecznych w kształtowaniu życia publicznego. Badani liderzy organizacji pozarządowych 
podkreślali, że aktywność obywatelska, jak i uczestnictwo samych organizacji są nadal ni-
skie. Wiele organizacji o autentycznie obywatelskim i wzajemnościowym charakterze za-
inicjowanych w latach 90-tych zniknęło z mapy Lublina. Natomiast po 2004 roku pojawiło 
się szereg podmiotów, które nie tyle odzwierciedlają aktywność obywatelską i przyczyniają 
się do jej pobudzenia, co koncentrują się na realizacji kolejnych projektów (wykorzystaniu 
środków UE). Aktywność i  zaangażowanie organizacji jest niskie w szczególności na ob-
szarze osiedli oraz dzielnic, których tożsamość dopiero się kształtuje. W Lublinie większość 
organizacji i działań jest inicjowana i koncentruje się w centrum miasta. Tymczasem pod-
niesienie poziomu partycypacji społecznej wymaga, by jak największa liczba mieszkańców 
włączała się w tworzenie i realizację polityk publicznych w miejscu zamieszkania. Wyniki 
badań potwierdzają potrzebę tworzenia warunków do animowania wspólnot lokalnych 
we wszystkich dzielnicach Lublina. Potrzebne są programy nie tylko ogólnomiejskie, lecz 
przede wszystkim ukierunkowane na wzmacnianie tożsamości dzielnic, wspólnot osiedlo-
wych, czy sąsiedzkich.

Słowa kluczowe: Partycypacja społeczna, aktywność obywatelska, organizacje społeczne, 
dzielnice i osiedla – jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego.

Wprowadzenie
Od 2006 roku Lublin podzielony jest na 27 jednostek pomocniczych o statusie dzielnic. Każda z nich 
wymaga ukształtowania własnej tożsamości, co wiąże się z włączeniem mieszkańców oraz lokalnych 
instytucji publicznych, pozarządowych i rynkowych w dialog obywatelski. Jak pokazują doświadczenia 
miast w krajach zachodnich jest to proces powolny i długofalowy. Podjęcie tego wysiłku daje jednak szan-
sę na stworzenie bogatych relacji międzyludzkich i twórczego zaangażowania obywateli i zbudowania 
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dojrzałej demokracji opartej na uczestnictwie jak największej liczbie obywateli w politykach publicz-
nych. W efekcie przyczynia się to do integracji zarówno na poziomie dzielnic, osiedli, jak i całego miasta.  
Tzw. procesy transformacyjne, jak również samoorganizacja społeczeństwa obywatelskiego po 1989 
roku stwarzały nadzieję na kształtowanie się takiego procesu i uformowanie się silnych wspólnot 
lokalnych.
W 2013 roku Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła  II, w ramach 
partnerstwa ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), 
podjął się realizacji badania pt. Mapa Aktywności Obywatelskiej w Lublinie. Celem badań była ocena 
aktywności organizacji w 27 dzielnicach w Lublinie na podstawie danych zastanych 1468 organizacji 
zarejestrowanych w mieście (rejestr REGON), wyników ankietyzacji 209 wylosowanych i 40 wybra-
nych celowo organizacji pozarządowych oraz 5 badań fokusowych z przedstawicielami organizacji 
społecznych, rad dzielnic i obywateli Lublina. Badanie było okazją na uzyskanie odpowiedzi m.in. na 
takie pytania badawcze, jak: ile jest organizacji w Lublinie? Jaka jest ich kondycja (np. forma prawna, 
data rozpoczęcia działalności, liczba członków, pracowników, wolontariuszy)? Jak często podejmują 
działalność i w jakich dziedzinach? Z kim współpracują? Jaki jest zasięg terytorialny ich aktywności, 
poziom zaangażowania i wpływu na rozwój miasta, dzielnic i osiedli? Wreszcie – jak badani oceniają 
poziom aktywności obywatelskiej w Lublinie?
Badania zrealizowano w ramach projektu „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele”, współfinansowa-
nego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. Rezultatem badań jest m.in. publikacja pt. Mapa aktywności obywatelskiej  
w Lublinie. Aktywność organizacji pozarządowych w 27 dzielnicach w Lublinie (Juros i Biały, 2013).  
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną jedynie wybrane zagadnienia związane głównie  
z charakterystyką organizacji społecznych w Lublinie i ich aktywnością na poziomie miasta, dzielnic  
i osiedli.

Charakterystyka organizacji społecznych w Lublinie
Oszacowanie dokładnej ilości organizacji pozarządowych w Lublinie nie należy do łatwych zadań. 
Dostępne rejestry podają rozbieżne liczby podmiotów społecznych mających swoją siedzibę na terenie 
miasta. Podstawą analizy była populacja 1486 organizacji pozarządowych w Lublinie zarejestrowanych  
w rejestrze REGON. Dane organizacji zweryfikowano z informacjami dostępnymi w sieci interne-
towej, m.in. w rejestrze KRS, serwisie bazy.ngo.pl, bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 
organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, czy na stronach interne-
towych organizacji. Część danych została zweryfikowana także podczas badań przeprowadzonych 
w terenie. Analiza danych wykazała m.in., że w rejestrze REGON znajduje się znaczna grupa orga-
nizacji pozarządowych, które już jakiś czas temu zostały wykreślone z KRS, są w likwidacji lub prze-
stały działać. Nieaktywnych organizacji może być dużo więcej. W trakcie badań terenowych część 
respondentów zadeklarowała, że w najbliższym czasie przymierza się do zamknięcia działalności 
swojej organizacji. Po dokonaniu przeglądu wszystkich dostępnych rejestrów okazało się, że w Lu-
blinie jest – ostrożnie szacując – ok. 1297 organizacji społecznych (Juros i Biały 2014a). Większość z 
nich ma swoją siedzibę na terenie takich dzielnic jak: Śródmieście (n=388), Wieniawa (n=103) i Rury 
(n=103) (zob. kartogram 1). 

Kartogram 1. Liczba fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji oddzielnie niewymienionych w Lu-
blinie (N=1297) – podział na dzielnice (REGON – stan na dzień 31.01.2013 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych REGON zweryfikowanych w oparciu o inne źródła 
(m.in. KRS, bazy.ngo.pl, serwisy internetowe organizacji)

Widoczny wzrost liczby inicjatyw obywatelskich i nowych organizacji społecznych w Lublinie, szcze-
gólnie po 1989 roku, powiązany jest z istotnymi wydarzeniami zwiększającymi oddolną aktywność 
obywateli w naszym kraju (m.in. okresy odwilży w okresie PRL-u, reforma administracyjna kraju, 
wejście do UE, wprowadzenie przepisów i rozwiązań ułatwiających działalność organizacji pozarzą-
dowych, czy dostęp do polskich i zagranicznych funduszy). Z drugiej strony mamy do czynienia ze 
znaczną liczbą organizacji nieaktywnych lub kończących swoją działalność. Przykładowo z mapy Lu-
blina, w przeciągu ostatnich dwóch dekad zniknęło ponad 470 organizacji społecznych, szczególnie 
tych o autentycznie obywatelskim i wzajemnościowym charakterze (Juros i Biały, 2014b) (zob. wy-
kres 1).
Wykres 1. Data rozpoczęcia działalności organizacji społecznych (N=1297 aktywnych + N=475 nie-
aktywnych – stan na dzień 31.10.2013 r.) 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań

Przedstawicieli organizacji dobranych losowo zapytano o to, jak często i w jakich godzinach działa 
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ich organizacja (zob. wykres 2). Codzienną aktywność deklarowało 43% badanych podmiotów, raz 
lub kilka razy w tygodniu – 13%. Niesystematyczną, bądź akcyjną działalność prowadzi 43% organi-
zacji pozarządowych.
Wykres 2. Częstotliwość działania organizacji (n=209 – próba losowa)

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań
Badania wykazały ponadto, że na codzienną aktywność mogą sobie pozwolić najczęściej „organizacje  
o najdłuższym stażu działania, dysponujące znacznymi środkami finansowymi pozyskanymi zwy-
kle od donatorów, pozwalającymi na zatrudnienie płatnego personelu” (Juros i Biały, 2014d, s. 3).
Lubelskie organizacje obywatelskie zajmują się przede wszystkim edukacją i wychowaniem (n=146). 
Duża część struktur pozarządowych działa również na polu kultury i sztuki (n=84), sportu (n=72), 
pomocy społecznej i humanitarnej, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych (n=66) oraz ochrony 
zdrowia (n=51) (zob. wykres 3).
Wykres 3. Pola działań organizacji w ciągu ostatniego roku (n=209, próba losowa)

Uwaga: podane liczby nie sumują się ponieważ jedna organizacja mogła wskazać większą liczbę pól 
działalności.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań

Z kolei analizując potencjał lubelskich organizacji pod względem zatrudnienia, można powiedzieć, 
że tylko co druga organizacja zatrudnia pracowników (zob. wykres 4). Najczęściej jest to zatrudnie-
nie „projektowe”, w oparciu o umowę cywilno-prawną i jest ściśle powiązane z liczbą realizowanych 
projektów (w przypadku większości organizacji projekt=zatrudnienie).
Wykres 4. Czy organizacja zatrudnia obecnie pracowników etatowych, na umowy cywilno-prawne 
(n=209, próba losowa)?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

O kondycji społeczeństwa obywatelskiego świadczy również poziom zaangażowania obywateli  
w różnego rodzaju struktury pozarządowe. Ważne jest, aby jak największa liczba mieszkańców wspól-
not lokalnych była członkami różnych grup, inicjatyw, organizacji społecznych. Z kolei istniejące or-
ganizacje obywatelskie powinny umożliwiać im uczestnictwo i stwarzać sposobność do angażowania 
się w działalność statutową oraz podejmowania tzw. ról rozwojowych, począwszy od najprostszych, 
wprowadzających w pełnienie misji organizacji, poprzez kontrolne (np. w komisji rewizyjnej), aż po 
funkcje zarządcze. Zaangażowanie członków w działalność organizacji świadczy o ich uspołecznie-
niu, zakorzenieniu w społecznościach, na rzecz których działają. Niestety wyniki badań, ale także 
szersze obserwacje wskazują, że z aktywnością obywatelską mieszkańców Lublina nie jest najlepiej, 
na co zwracali uwagę badani m.in. w zogniskowanych wywiadach grupowych:

„Ważne jest żeby ludzie brali odpowiedzialność za to, co się dzieje na ich osiedlu, aczkolwiek my wiemy  
z doświadczenia […], że ciężko jest sprawić, żeby tym ludziom zaczęło się chcieć […]. Jeżeli coś jest 
gotowe, zrobione, to chętnie przyjdą, a jeżeli trzeba ich zaangażować, żeby współuczestniczyli, współ-
tworzyli coś, to już jest dużo trudniej. Ciężko jest jeszcze tak mentalnie przebić się przez tę barierę” 
(przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, FGI 4).

„Z tą aktywnością społeczną […] jest już bardzo kiepsko. U mnie np. na osiedlu gdzie jest kilka wspól-
not, większość niż połowa nie interesuje się niczym, co jest poza drzwiami ich mieszkania, natomiast 
druga połowa jest zainteresowana wyłącznie sprawami stricte infrastrukturalnymi, czyli parking, 
place zabaw itd.” (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2).
W opinii uczestników badania fokusowego polska demokracja jest jeszcze młoda i potrzebuje czasu 
na ukształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego:

„Jako kraj z młodą demokracją jeszcze musimy dojrzeć do pewnych zjawisk związanych ze społeczeń-
stwem [obywatelskim – przypis Biały, Juros]. Nie potrafimy jeszcze przyjść i podyskutować, tylko 
każdy widzi kawałek swojego pola i ciągnie tylko w swoją stronę, nie widząc jakby ogółu, dobra 
wszystkich, ale myślę, że może jeszcze ze dwa pokolenia i będzie zdecydowanie lepiej” (przedstawiciel 
inst. pom. społ. 1, FGI 5).
Przyczyn niskiej aktywności badani upatrują m.in. w niezaradności społecznej części Lublinian.  
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W związku z tym, że ich potrzeby związane z egzystencją nie są zaspokojone trudno oczekiwać od 
nich jakiegoś większego zaangażowania w sprawy lokalne:

„[…] ludzie nie są aktywnymi obywatelami, bo tak naprawdę sami sobie nie radzą w życiu […]. Czy ja 
mogę prowadzić jakąś działalność obywatelską jeżeli ja sam sobie w swoim życiu nie potrafię pora-
dzić?” (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 3).

„Jako społeczeństwo mentalnie nie dorośliśmy. Biorąc pod uwagę naszych klientów, to oni myślą  
o zabezpieczeniu elementarnych potrzeb, bo jak się nie ma za przeproszeniem co do garnka włożyć, 
to się nie myśli o jakiejś aktywności społecznej” (przedstawiciel inst. pom. społ. 2, FGI 4).
Niska aktywność obywatelska przekłada się również na nieznaczne zaangażowanie w życie stowarzy-
szeniowe organizacji społecznych. Blisko co druga organizacja w Lublinie liczy od 15 do 30 członków 
(n=68) (zob. wykres 5). Swoją siedzibę mają tu również tzw. „organizacje masowe”, liczące więcej niż 
100 członków (n=28). Niestety zwykle mniej niż połowa członków włącza się w działania podejmowa-
ne przez organizację. Przeciętne zaangażowanie członków w działalność stowarzyszeń kształtuje się 
na poziomie zaledwie 40-41% – tylko tylu średnio członków angażuje się w lokalne inicjatywy (zob. 
wykres 6). Należy jednak zaznaczyć, że w grupie tej znajdują się również osoby, które są pracowni-
kami organizacji, a zatem można przypuszczać, że samych członków-społeczników zaangażowanych 
w różne inicjatywy podejmowane przez organizacje jest o wiele mniej niż pokazują to wyniki badań 
(Juros i Biały, 2014c).

Wykres 5. Przybliżona liczba członków stowa-
rzyszenia (n=145, próba losowa)

Wykres 6. Odsetek członków zaangażowanych 
w bieżącą działalność organizacji (n=145, próba 
losowa)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Na podstawie informacji o organizacjach dostępnych w internecie (dane teleadresowe, kontakt tele-
foniczny i mailowy, adnotacji o godzinach w jakich można skontaktować się z organizacją, a także 
informacji o władzach organizacji, pracownikach lub członkach, o misji i celach statutowych organi-
zacji, o obszarach działalności i działaniach podejmowanych przez organizację, czy i na ile podmiot 
korzysta z serwisu społecznościowego typu facebook lub posiada własną stronę internetową, a także 
czy ma status OPP i jest uprawniony do otrzymywania 1%) wyodrębniono 5 typów organizacji pod 
względem rodzajów aktywności (zob. wykres 7).

Wykres 7. Aktywność organizacji pozarządowych w Lublinie (N=1297)

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań

Organizacje aktywne i transparentne, udostępniające informacje o podejmowanych działaniach, sta-
nowią 18% wszystkich podmiotów społecznych w Lublinie. Kolejne 25% lubelskich struktur pozarzą-
dowych to organizacje, z którymi można nawiązać kontakt, a także znaleźć podstawowe informacje  
o ich działalności. Blisko 22% organizacji, to struktury, z którymi kontakt jest utrudniony. W przypadku 
17% dane kontaktowe, jak i informacje o podmiocie mogą być już nieaktualne. Ostatnią grupę stanowią 
instytucje nieaktywne, uśpione lub podejmujące działalność akcyjną (18%). Można zatem powiedzieć, że  
w na 1279 organizacji społecznych zarejestrowanych w Lublinie, tych faktycznie działających jest 
ok. 554, a łącznie z tymi, z którymi trudno nawiązać kontakt, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że istnieją – ok. 834. Podmiotów nieaktywnych, które przypuszczalnie nie podejmują już żadnej 
działalności, albo działają okazjonalnie jest ok. 237. Natomiast razem z tymi, które mogą mieć już 
dane nieaktualne i nie sposób znaleźć o nich więcej informacji, poza danymi zawartymi w dostęp-
nych rejestrach (m.in. REGON, KRS, bazy.ngo.pl) jest ok. 463.

Aktywność organizacji pozarządowych w Lublinie
Organizacje prowadzą swoją aktywność statutową głównie na terenie Lublina. Niektóre podejmują 
działalność także w województwie lubelskim, w innych regionach Polski lub – nieco rzadziej – poza 
granicami kraju. Dzielnice, czy osiedla nie są jakimś szczególnym obszarem działalności organiza-
cji społecznych. Wiąże się to z niskim poziomem lokalnego kapitału społecznego na tym obszarze, 
brakiem wykształcenia się wśród większości mieszkańców dzielnicowego poczucia tożsamości oraz 
deficytem działań samoorganizacyjnych (Juros i Biały, 2014e) (zob. wykres 8). 
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Wykres 8. Wiodący obszar działalności organizacji w ciągu ostatniego roku (n=209, próba losowa)

Uwaga: podane liczby nie sumują się ponieważ jedna organizacja mogła wskazać większą liczbę wio-
dących obszarów działalności.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań

Powyższy wniosek potwierdza również wykres  9 ilustrujący deklarowany poziom zaangażowania 
badanych organizacji na terenie osiedla lub kilku osiedli, jednej lub kilku dzielnic Lublina, miasta 
Lublin, czy Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Większość respondentów wskazywała przede 
wszystkim na Lublin, jako obszar, na którym ich organizacja podejmuje aktywność.
Wykres 9. Deklarowany poziom zaangażowania organizacji w ciągu ostatniego roku (N=209 – próba 
losowa):

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań

Warto również podkreślić, że niektórzy respondenci mieli duże trudności z rozróżnieniem dzielnic  
i osiedli. Co więcej, nie potrafili określić nazwy dzielnicy, w której zlokalizowana jest ich organi-
zacja, najczęściej posługiwali się zwyczajowymi i powszechnie stosowanymi określeniami np. LSM, 
Bazylianówka, Czwartek, Podzamcze, Miasteczko Akademickie, Majdanek. Pośrednio świadczy to  
o niskim poziomie zakorzenienia organizacji w środowisku lokalnym, w którym mieści się ich sie-
dziba.
W Lublinie nie ma zbyt wiele programów obywatelskich i działań skierowanych do mieszkańców 

konkretnych osiedli czy dzielnic, poza takimi instytucjami, jak m.in. osiedlowe kluby, dzielnicowe 
domy kultury, parafie czy filie i sekcje Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie:

„Programy były dobierane albo terytorialnie, czy dla konkretnego osiedla, albo według jakiegoś kry-
terium. My np. mamy w swojej sekcji program dla osób z problemem niewydolności wychowawczej, 
aczkolwiek one są z konkretnego obszaru LSM. Oprócz jakichś działań konkretnych, gdzie jest np. 
metoda pracy w środowisku, gdzie jest psycholog, są warsztaty prowadzone z dzieckiem, są też in-
strumenty […] dla tych osób, które mają problemy natury zdrowotnej i społecznej” (przedstawiciel 
inst. pom. społ. 1, FGI 4).
Tymczasem aktywizacja społeczności w dzielnicach Lublina wymaga uwzględnienia ich specyfiki  
i realizacji programów dostosowanych do potrzeb mieszkańców określonych środowisk. Zwracali 
na to uwagę m.in. przedstawiciele rad dzielnic, organizacji społecznych i mieszkańcy uczestniczący  
w badaniach fokusowych:

„Nasza dzielnica jest specyficzna, bo po jednej stronie Alei mamy zabudowę wielomieszkaniową, bloko-
wiska, a po drugiej stronie zabudowę jednorodzinną […]. Natomiast specyfika problemów [u jednych  
i drugich – przypis Biały, Juros] jest zupełnie inna i trudno tutaj o jakiś wspólny mianownik i jakąś 
jedną inicjatywę. […] były takie pomysły, żeby zmienić granice [dzielnic – przypis Biały, Juros], ale to 
się zupełnie nie udało” (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 4). 

„[…] przekrojowość jest wielka. Musimy inaczej wyjść do ludzi z bloków, z budownictwa wielomiesz-
kaniowego, a inaczej [do tych – przypis Biały, Juros] z domków jednorodzinnych” (przedstawiciel 
Rady Dzielnicy 2, FGI 2). 

„Każda dzielnica ma inną specyfikę […] nasza dzielnica […] jest dzielnicą wiejsko-miejską” (przed-
stawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 5).
O potrzebie skoncentrowania działań związanych z aktywizacją społeczności lokalnych na poziomie 
dzielnic, czy osiedli i angażowania partnerów takich jak rada dzielnicy i rada osiedla świadczą rów-
nież wyniki zilustrowane na wykresie 10, przedstawiającym partnerów, z którymi lubelskie organi-
zacje współpracowały w ciągu ostatniego roku. 
Większość badanych organizacji współpracuje z mieszkańcami Lublina oraz lokalnymi instytucjami 
użyteczności publicznej, takimi jak szkoła, centrum kultury, szpital, policja, biblioteka itp. Ważnym 
partnerem dla organizacji są także media lokalne (np. Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Nowy 
Tydzień, TVP Lublin, Internetowa Telewizja Lublin – ITVL, Radio Lublin, Radio eR) oraz Urząd 
Miasta Lublin. Co drugi badany współpracuje z innymi lokalnymi organizacjami, przedsiębiorcami, 
czy uczelniami i instytucjami badawczymi. Warto ponadto zauważyć, że tylko 26% respondentów za-
deklarowało współpracę z pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Więk-
szość badanych nawet nie wiedziała, że przy prezydencie Lublina jest specjalista odpowiedzialny za 
koordynację współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Dowiadywali się o nim dopiero  
w trakcie badania.



192 193

Wykres 10. Partnerzy, z którymi organizacje współpracowały w ciągu ostatniego roku (n=209, próba 
losowa)

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań

Badania wykazały ponadto, że współpracę z radą(ami) dzielnic(y) podejmuje zaledwie 13% organiza-
cji. W przypadku rad(y) osiedli(a) jest to tylko 10% podmiotów pozarządowych. W ocenie przedstawi-
cieli organizacji rady dzielnic czy osiedli nie są jakoś szczególnie pożądanym partnerem współpracy.  
W dużej mierze wynika to z ograniczonych funkcji jakie pełnią, niedofinansowania i marginalizo-
wania ich roli. Przemawiają za tym następujące, przykładowe opinie radnych dzielnic sformułowane 
podczas zogniskowanych wywiadów grupowych: 

„[…] rada dzielnicy generalnie nic nie może. Traktują nas tak, że jesteśmy od danych opinioznawczych  
i praktycznie nic nie możemy […] (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1).

„Statut dzielnicy np. Wrotków w paragrafie 5 i 6 jasno determinuje co należy do zadań dzielnicy.  
W paragrafie 6, punkt 1 jest np. zapis, że prezydent powinien zaciągać opinię we wszystkich inwe-
stycjach miejskich na terenie danej dzielnicy. […] dzisiaj, będąc o godzinie 13 u pana prezydenta xxx, 
wypomniałem mu, że przez 2 lata naszej działalności – oczywiście wcześniejsza kadencja też miała 
ten sam problem – nie została przekazana ani jedna rzecz do konsultacji, ani jedna, więc jak ja mogę 
tutaj mówić o dialogu, o partycypacji? […] przykład idzie od góry” (przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, 
FGI 5).

„Jestem gotowy na partycypację, na dialog, ale jeśli dochodzi do sytuacji, że my za 109 000 zł mamy 
wręcz robić wszystkie remonty dróg, szkół, utrzymać poszczególne jednostki, bo do tego już do-
chodzi, że nam jest wmawiane, że przecież macie rezerwę celową… jesteśmy zasypywani sprawami, 
które należą już do Miasta” (przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 5).

Zdaniem niektórych badanych problem leży również po stronie samych mieszkańców, którzy nie 
wiedzą czym zajmują się rady dzielnic czy osiedli, a nawet nie są tym zainteresowani: 

„Przeciętny obywatel nie ma świadomości czym zajmuje się rada dzielnicy – jest to jakiś twór, ale 
czym dokładnie się zajmuje? Mam wrażenie, że dla zwykłego przeciętnego człowieka to jest bardzo 
anonimowe” (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 3).
Wystarczy przyjrzeć się wyborom do rad dzielnic Lublina, by potwierdzić powyższą opinię. Pierwsze 
wybory do rad dzielnic zorganizowano w 2006 roku, ale przeprowadzone je jedynie w 25 dzielnicach.  
W 2 dzielnicach (Rury i Czechów Południowy) nie zarejestrowała się odpowiednia liczba kandy-
datów, dlatego nie przeprowadzono tam wyborów. Średnia frekwencja wynosiła 7,08% (najniż-
sza w Śródmieściu – 1,78%, a najwyższa w dzielnicy Zemborzyce – 26,21%), natomiast w niektó-
rych dzielnicach (Czechów Północny, Czuby Północne, Konstantynów oraz Śródmieście) nie 
przekroczyła wymaganego wówczas 3-procentowego progu, w związku z tym nie utworzono tam 
rad (Szlachetka i Domagała 2011). W 2009 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do rad 
dzielnic: Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Północne, Konstantynów, Rury oraz 
Śródmieście. Ogólna frekwencja wyborcza osiągnęła 3,58% (najniższa w dzielnicy Czechów Po-
łudniowy – 2,02%, a najwyższa w dzielnicy Rury – 5,56%). W ostatnich wyborach do rad dziel-
nic, które odbyły się w 2011 roku średnia frekwencja wyniosła zaledwie 7,55% (najniższa w dziel-
nicy Dziesiąta – 4,11%, a najwyższa w dzielnicy Głusk – 21,3%) (Urząd Miasta Lublin 2006, 2009, 
2011). Niska frekwencja oraz brak chętnych do włączenia się w prace rad dzielnic świadczy o tym, 
że mieszkańcy nie identyfikują się ze strukturami jakim są dzielnice. Budowanie tożsamości  
i integralności dzielnic jest procesem długofalowym, w który powinny włączyć się wszystkie śro-
dowiska, którym zależy na polepszaniu jakości życia mieszkańców w konkretnych społecznościach  
w Lublinie. 

Podsumowanie
Badania terenowe potwierdziły, że organizacje społeczne zakładane przez obywateli są niestabilne  
i w małym stopniu odwołują się do mechanizmów wzajemnościowych. Zwykle nie są one w stanie bu-
dować długofalowych programów wpisujących się w lokalne polityki publiczne. Przyczyny tego stanu 
rzeczy są różne. Niekorzystne są uwarunkowania zewnętrzne, zarówno prawne, infrastrukturalne, jak i 
strategiczne (instytucjonalizacja i biurokratyzacja życia publicznego). Natężenie działań inicjowanych 
przez te organizacje na rzecz społeczności lokalnych zależy najczęściej od możliwości pozyskania fun-
duszy na działalność. Dominują tutaj środki zewnętrzne, co przy relatywnym pogłębianiu się ubóstwa 
i rozwarstwienia społecznego powoduje zanikanie samozaradności i samoorganizacji. Cele jakie sta-
wiają sobie ogłaszający konkursy, nie zawsze są zbieżne z misją i wizją tych organizacji, które aplikują  
o jakiekolwiek środki, żeby tylko przetrwać kolejne miesiące. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest 
m.in. niski poziom zatrudnienia w organizacjach, duża rotacja personalna, mała aktywność człon-
ków, a niekiedy również i niska jakość świadczonych usług. Część z nich zmuszona jest zawiesić swoją 
działalność na jakiś czas lub całkowicie zaprzestać jakichkolwiek działań. 
Organizacje obywatelskie potrzebują faktycznego partnerstwa. Ich liderzy wskazują na konieczność 
większego niż dotychczas włączania ich w tworzenie i realizację polityk publicznych. Podmioty te 
powinny także zwiększać swoją niezależność finansową m.in. przez uruchomienie odpłatnej działal-
ności pożytku publicznego czy działalności gospodarczej. To jednak wiąże się z uproszczeniem zasad 
prowadzenia samej działalności gospodarczej. Organizacje mogłyby stać się płaszczyzną rozwoju 
ekonomii społecznej, ale wymaga to dostrzeżenia w nich tego potencjału, dopuszczenia ich do świad-
czenia szeregu usług publicznych, kształtowania takich warunków, by stawały się równorzędnym 
partnerem w procesach rynkowych jako podmioty zorientowane na dobro wspólne (a nie przede 
wszystkim na partykularny interes).
Wzmocnienia wymagają również dzielnice i ich rady, które powinny otrzymywać coraz większe 
kompetencje w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury, a także aktywizacji mieszkańców, przez 
stwarzanie im możliwości do samoorganizacji i partycypacji społecznej. Jeśli tak się nie stanie jed-
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nostki pomocnicze Lublina będą miały charakter jedynie fasadowy, co niejednokrotnie podkreślali 
sami przedstawiciele rad dzielnic (w większości przewodniczący lub zastępcy przewodniczącego za-
rządów dzielnic). 
Dzisiejsze czasy wymagają odzyskania wspólnot lokalnych jako przestrzeni życia, nauki, pracy, wy-
poczynku i aktywności obywatelskiej. Potrzeba autentycznego dialogu społecznego i obywatelskiego. 
Dialogu nie zdominowanego konfliktami interesów, lecz zorientowanego na dobro wspólne i solidar-
ność. Tylko to przyczyni się do autentycznej integracji społecznej, której potrzebują zarówno dzielni-
ce, osiedla, spółdzielnie mieszkaniowe, parafie, jak i cała metropolia.
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Rozwój współpracy administracji samorządowej z organizacjami  
pozarządowymi na przykładzie Lublina

Monika Cieciora

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza procesu rozwoju współpracy władz samorządowych: Rady 
Miasta oraz Prezydenta Miasta Lublin z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Opisy-
wany okres dotyczy V i VI kadencji, czyli lat 2006-2010 oraz 2010-2014. W artykule zosta-
ną przedstawione najistotniejsze zmiany organizacyjne, finansowe, które przyczyniły się do 
poprawy współpracy, od modelu zamkniętego na trzeci sektor, do budowy modelu opartego 
na wzajemnym poznaniu i zaufaniu.

W artykule wykorzystano metodę analizy źródeł (w tym aktów prawa lokalnego), metodę 
instytucjonalno-prawną (analiza działania, organizacji i kompetencji radnych oraz Prezy-
denta Miasta Lublin oraz Urzędu Miasta Lublin), a także wywiady z radnymi i pracow-
nikami referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej.

Miasto Lublin dąży do kreowania własnego modelu współpracy sektora samorządowego  
i obywatelskiego, opartego na wzajemnym zaufaniu i poznaniu. Model ten jest kształto-
wany poprzez wzajemne wysłuchanie i wspólne inicjatywy przedstawicieli obu sektorów. 
Wciąż jest poprawiany, pojawiają się nowe formy, inicjatywy dla współpracy ze strony ad-
ministracji miejskiej, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Słowa kluczowe: współpraca, organizacje pozarządowe, Gmina Miasto Lublin

Wstęp
Duża odpowiedzialność spoczywa na władzach jednostek samorządu terytorialnego, które muszą za-
pewniać ich systematyczny rozwój oraz aktywnie reagować na zmieniające się warunki zarządzania oraz 
potrzeby lokalnej społeczności, także w zakresie współpracy z lokalnymi podmiotami trzeciego sektora. 
Ponadto we współczesnej Polsce, na poziomie lokalnym, rośnie rola i znaczenie sektora pozarządowe-
go w świadczeniu usług społecznych i na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Ich działalność  
i współpraca z samorządem terytorialnym, sprawia, że rezultaty ich działalności stają się coraz bar-
dziej efektywne i widoczne oraz przynoszą korzyści dla lokalnych społeczności. Obszarem badaw-
czym stała się Gmina Miasto Lublin, jednostki samorządowej z ogromnym potencjałem i zasobami 
dla działania sektora obywatelskiego.

Podstawy prawne współpracy
Najważniejszym aktem prawnym na szczeblu lokalnym, który precyzuje współpracę obu sektorów 
jest program współpracy (Kluczyńska,  Guć, Gosk, Sienicka, 2009). W Lublinie przyjął się zwyczaj, że 
programy współpracy (roczne) uchwalane są na listopadowej sesji Rady Miasta. Celem głównym lu-
belskiego Programu jest stworzenie efektywnego systemu współpracy gminy z organizacjami działa-
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jącymi na rzecz mieszkańców Lublina w obszarze zadań publicznych Miasta. W kolejnych częściach 
artykułu zostaną przedstawione najbardziej charakterystyczne formy współpracy dla lubelskiego 
samorządu.
Przedmiotem współpracy Lublina z organizacjami pozarządowymi są zadania m.in. w zakresie pro-
mocji i ochrony zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności, 
w sferze turystyki, krajoznawstwa, sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży, nauki, edukacji, oświaty  
i wychowania, ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt, pomocy społecznej, promo-
cji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem  
z pracy, działań na rzecz integracji europejskiej.

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Lublin ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
W latach 2006-2011 w Urzędzie Miasta Lublin bieżącymi kontaktami z podmiotami trzeciego sek-
tora w imieniu władz miejskich zajmował się pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pozarzą-
dowymi. Osobę pełniącą tę funkcję mianował Prezydent Miasta, a kandydat nie był konsultowany  
z przedstawicielami lokalnego sektora obywatelskiego. Współpraca ta ograniczona była tylko do kil-
ku wydziałów Urzędu Miasta. (Choroś, 2009). Na skutek prowadzonych konsultacji z przedstawicie-
lami lubelskich NGOs i zgłaszanych przez nich propozycji zmian tej nieefektywnej formy, władze 
Lublina zmodyfikowały system współpracy z trzecim sektorem.
Obecna struktura zarządzania kontaktami z organizacjami pozarządowymi jest następująca.  
W Urzędzie Miasta Lublin w wydziale Kancelarii Prezydenta powołano referat ds. współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej. Referat realizuje w szczególności zadania  
z zakresu koordynacji współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz wspierania 
zadań z zakresu partycypacji i konsultacji społecznych na terenie miasta.
Dodatkowo w Urzędzie Miasta określone wydziały merytoryczne, tj. Kultury, Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych, Sportu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracują z organizacjami pozarządo-
wymi na zasadzie branżowej. Zazwyczaj w tych wydziałach jest osobny referat do spraw współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, albo przydzielane są osoby do kontaktów z NGOs. Osoby te odpo-
wiadają za bieżącą współpracę z organizacjami. Natomiast zadaniem referatu w Kancelarii Prezy-
denta jest czuwanie nad całością tej współpracy oraz zajmowanie się kwestiami, które nie mieszczą 
się w żadnym z referatów prowadzących współpracę tematyczną, albo przecinają kompetencje kilku 
wydziałów (Kuć-Czajkowska,  Efner,  2013).

Współpraca Rady Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
W strukturach organizacyjnych Rady Miasta Lublin V i VI kadencji w szczególności cztery komisje mają 
zapisane w swoich obowiązkach współpracę z organizacjami pozarządowymi. Są to: Komisja Kultury  
i Ochrony Zabytków, Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej oraz Komisja ds. Rodziny.
Zauważa się, iż radni lubelscy coraz intensywniej współpracują z lubelskimi organizacjami pozarzą-
dowymi i reagują na ich głosy oraz problemy. Początkiem takiej komunikacji jest poczta elektroniczna,  
a następnie osobiste spotkania, udział w przedsięwzięciach organizowanych przez lubelskie NGOs, 
podczas których przedstawiciele sektora non-profit sygnalizują problemy finansowe, materialne, 
prawne, organizacyjne związane z ich działalnością statutową na terenie miasta. Następnie radni 
przedstawiają te problemy na posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Miasta i próbują je minimali-
zować,  pomagając organizacjom w aktywnym działaniu (Cieciora, Stepaniuk, 2013).

Zlecanie realizacji zadań publicznych
Zlecanie realizacji zadań publicznych to częsta forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego  
z organizacjami pozarządowymi. Także w przypadku Lublina przeważająca część środków finanso-
wych, które trafia do lokalnych organizacji pozarządowych jest rozdysponowywana przez ten system. 
Procedura konkursowa związana z realizacją zadań publicznych w Gminie Lublin jest regulowa-
na w m. in. w rocznym programie współpracy oraz innych aktach prawych. W Lublinie ogłoszenia  
o konkursach pojawiają się po uchwaleniu budżetu na następny rok, od początki grudnia roku po-
przedzającego realizację zadania. Ogłoszenia o konkursach zamieszczane są w BIP, a także na stronie 
internetowej Gminy, co najmniej 21 dni przed upływem terminu składnia ofert (Choroś, 2012).
Tylko cztery wydziały Urzędu Miasta Lublin realizują procedurę zlecania zadań. Są to Wydziały: 
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki, Ochrony Środowiska oraz Miejski Ośro-
dek Pomocy Rodzinie.
W tabeli nr 1 przedstawiono wielkość kwot dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z bu-
dżetu Miasta Lublin na realizację zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe w dzie-
dzinach bezpieczeństwo publiczne, promocja i ochrona zdrowia, kultura, kultura fizyczna, sport i tu-
rystyka, ochrona środowiska, osoby niepełnosprawne i pomoc społeczna. Kwota udzielonych dotacji 
z Urzędu Miasta Lublin w latach 2008-2013 mieściła się na poziomie 25-27 mln zł, z czego największe 
środki przeznaczane są na pomoc społeczną, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zadania z za-
kresu kultury.
Tabela 1. Wielkość kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Lublin na realizację zadań publicznych 
miasta przez organizacje pozarządowe

Zakres
Kwota dotacji (zł)

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013r.
Bezpieczeń-
stwo publicz-
ne

65 611 117 802 118 416 66 000 30 987,23 brak danych

Promocja  
i ochrona 
zdrowia

1 026 755 113 210 1 248 813 1 087 739 1 328 764 153 490

Kultura 1 145 095 1 329 906 1 064 055 1 747 440 1 774 
417,68 2 818 360

Kultura  
fizyczna, sport  
i turystyka

2 620 060 2 895 000 4 598 000 2 910 485 2 251 700 2 132 050

Ochrona śro-
dowiska 94 000 88 900 97 000 80 000 76 780 67 860

Osoby niepeł-
nosprawne  
i pomoc  
społeczna

20 512 884 21 089 264 20 078 638 19 917 743 20 380 
172,11 18 218 320,90

Razem 25 464 
405 26 634 082 27 204 922 25 809 407 25 

811 834 23 388 590

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowy-
mi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w roku 2013, za lata wcześniejsze brak danych.
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Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania
Polityka informacyjna to jedna z najlepiej wypracowanych form współpracy pozafinansowej omawia-
nej Gminy z podmiotami trzeciego sektora. Składa się na nią szereg elementów i form, z naciskiem 
na kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podstawowym kanałem komunikacji 
jest strona internetowa Urzędu Miasta, której funkcjonowanie i organizacja informacji dla organi-
zacji pozarządowej na przestrzeni dwóch kadencji uległo poważnej zmianie. W latach 2006–2010  
w strukturze strony Urzędu Miasta Lublin www.um.lublin.eu funkcjonowała tylko jedna zakładka 
dla organizacji pozarządowej. Potrzeby wprowadzenia zmian na tej witrynie internetowej sygna-
lizowane były przez przedstawicieli lubelskich organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu 
Miasta.  (Choroś, 2009). Od 2011 r. Gmina, aby ułatwić dostęp do strony z działem informacji dla 
organizacji pozarządowych uruchomiła adres www.ngo.lublin.eu, który bezpośrednio odsyła do in-
formacji poświęconych działaniu trzeciego sektora w mieście.
W maju 2011 r. została także uruchomiona internetowa lista mailingowa. Na listę z adresu ngo@lublin.
eu raz na dwa tygodnie trafiają informacje przygotowane przez pracowników referatu ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej o bieżących działaniach Urzędu Miasta 
Lublin skierowanych do organizacji pozarządowych (Choroś, 2012b).
Wymienione narzędzia internetowe nie zapewniają przesłania informacji do wszystkich zaintere-
sowanych osób i podmiotów. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona, pracownicy referatu aktywnie 
zamieszczają informacje i newsy na największym, ogólnopolskim portalu internetowym skierowa-
nym dla organizacji pozarządowym i zainteresowanych działaniem sektora obywatelskiego w Polsce- 
www.ngo.pl.
Ostatnim elementem aktywności Urzędu Miasta Lublin w komunikacji elektronicznej jest profil na 
największym portalu społecznościowym Facebook. Fanpage działa od maja 2011 roku i skierowany 
jest do członków lubelskich organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych tematyką współ-
pracy władz miasta z trzecim sektorem. Jest on śledzony przez ponad 900 osób (stan na 31.05.2014).

Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin
Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin to przełomowa i kulminacyjna forma prowadzą-
ca do intensywnej i wzmocnionej współpracy władz samorządowych Lublina z lokalnymi podmio-
tami trzeciego sektora. Kongres to wydarzenie cykliczne (odbywa się nie rzadziej niż co 2 lata). Jego 
celem jest integracja przedstawicieli lubelskiego trzeciego sektora. Zespół roboczy ds. organizacji 
Kongresu został powołany przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka i składał się z przedsta-
wicieli lubelskich organizacji oraz przedstawicieli magistratu. I Kongres odbył się 18 lutego 2012 r., 
natomiast II Kongres miał miejsce 10 maja 2014 roku. Jednym z najważniejszych punktów Kongresu 
było przeprowadzenie wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. 
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin powstała w wyniku wielomiesięcznych kon-
sultacji z organizacjami pozarządowymi oraz pracy specjalnego zespołu. Rada jest ciałem doradczym  
i opiniodawczym w sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta. 
Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta, projektów 
uchwał, projektów programu współpracy, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku spo-
rów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, występowanie do 
Prezydenta i Rady Miasta Lublin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku 
publicznego oraz wskazywanie na wniosek Prezydenta przedstawicieli do innych gremiów i organów 
doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych. W skład Rady wchodzi 18 osób, w tym 2 przedstawi-
cieli Rady Miasta Lublin, 6 przedstawicieli Prezydenta Miasta Lublin oraz 10 przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych.
Poprawę mechanizmów współpracy z lokalnych trzecim sektorem ze strony Urzędu Miasta odnoto-
wują także przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych. Warto tu wymienić zmiany w spo-

sobie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym (ujednolicone zasady i karta oceny), 
konkurs na wkłady własne do zadań realizowanych ze środków spoza budżetu miasta. W ubiegłym 
roku pojawił się też kalendarz konkursów, dzięki któremu organizacje mogą wcześniej przygotować 
się do składania ofert. Na plus należy uznać powołanie przez Prezydenta Miasta Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, jakie wspólne gremium władz oraz organizacji non-proft (Cieciora, Jakubow-
ski, 2014).

Podsumowanie
Na przestrzeni dwóch kadencji zmieniło się nastawienie władz Lublina w stosunku do działań orga-
nizacji pozarządowych. Ich przedsięwzięcia cieszą się przychylnością, otwartością oraz popieraniem 
każdej inicjatywy ze strony osoby Prezydenta Miasta oraz radnych. Dodatkowo funkcję koordynują-
cą i rolę kanału pośredniczącego we współpracy obu sektorów pełni referat ds. współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej. 
Ponadto, działania lubelskich władz oparte są na doradcach i pracownikach wywodzących się z lo-
kalnego trzeciego sektora. Istotne jest, aby krąg osób doradzających Prezydentowi wiedział, z jakimi 
problemy borykają się organizacje pozarządowe, aby formy, zasady współpracy obu sektorów można 
było wciąż poprawić, usuwać błędy i dążyć do ich udoskonalania. Wdrożenie konkretnych mecha-
nizmów wzmacniających dialog obywatelski w Lublinie doprowadza także do zmiany wizerunku 
miasta i Urzędu Miasta, jako jednostki samorządowej przyjaznej ruchowi obywatelskiemu.
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Relacje sektora publicznego i pozarządowego w perspektywie  
działalności organizacji strażniczych. Przyczynek do rozważań  

o kondycji dialogu obywatelskiego w Polsce1

Jakub Ryszard Stempień 

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie wybranych aspektów funkcjonowania organizacji strażniczych 
(ang. watchdog organisations) w Polsce w kontekście rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego. 
Działania monitoringowe, prowadzone przez organizacje strażnicze, są tu analizowane jako 
składowa rzeczniczej funkcji sektora pozarządowego (vide: typologia Julii Wygnańskiej). Pro-
jektem badawczym (analiza treści, ankieta internetowa) objęto aktywność organizacji, które  
w latach 2004-2008 otrzymały grant Fundacji im. S. Batorego w ramach programu „Dzia-
łania Strażnicze”. Wykonana została też seria wywiadów eksperckich z udziałem wybit-
nych działaczy i uprzywilejowanych obserwatorów sektora pozarządowego w Polsce. Ba-
dania własne dokumentują niską skuteczność polskich organizacji strażniczych (pomimo 
zasadniczej profesjonalności ich działań kontrolnych). Dzieje się tak ze względu na niewiel-
ką otwartość instytucji publicznych na sygnały płynące ze strony organizacji typu watchdog. 
Skromne możliwości doprowadzania do realnej zmiany w praktyce działania monitorowa-
nych instytucji publicznych należy uznać za najistotniejszą implikację społeczną wykona-
nego projektu badawczego.  

Słowa kluczowe: Organizacje pozarządowe, organizacje strażnicze, administracja publicz-
na, dialog obywatelski, rzecznictwo.

Zamiast wstępu – kilka ustaleń teoretyczno-praktycznych na temat dialogu  
obywatelskiego w Polsce

Jak pisze Marek Rymsza, istotą dialogu obywatelskiego jako rozwiązania instytucjonalnego jest uspo-
łecznienie procesu podejmowania decyzji publicznych przez umożliwienie obywatelom (a zwłaszcza 
sformalizowanym strukturom reprezentującym obywateli, w tym organizacjom pozarządowym) 
systematycznego wpływu na proces stanowienia prawa i przygotowywania dokumentów państwo-
wych dotyczących bezpośrednio tychże obywateli (Rymsza, 2007, s. 8; por. Misztal, 2011, s. 32-37; 
Makowski, 2011). Koncepcja dialogu obywatelskiego jest obecnie promowana przez administrację 
Unii Europejskiej. Jak piszą Kazimiera Wódz i Jacek Wódz, ważne staje się wdrażanie nowych roz-
wiązań w dziedzinie zarządzania publicznego (governance), lepiej dostosowanych do zmieniających 
się warunków ekonomicznych i otwartych na współpracę instytucji publicznych różnych szczebli 
z organizacjami obywatelskimi działającymi poza formalnym systemem reprezentacji politycznej. 
Nowy, partycypacyjny model rządzenia zakłada, że rozwiązywanie złożonych problemów współcze-
snego świata wymaga współdziałania władzy publicznej z partnerami społecznymi, reprezentujący-

1 Artykuł prezentuje wybrane tezy pracy doktorskiej Obywatelski monitoring władzy państwowej i samorządowej w działalności wy-
branych organizacji pozarządowych, która otrzymała wyróżnienie w X Konkursie Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze 
rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, obronione w 2012 r.
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mi interesy obywateli organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami zawodowymi czy gospodar-
czymi, biznesem i mediami (Wódz, K., Wódz, J., 2007b, s. 35-36).2

Dialog obywatelski – którego istotę stanowi instytucja konsultacji społecznych – jest więc prowadzo-
ny pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi (Non-Go-
vernmental Organisations – NGO), traktowanymi jako reprezentacja poszczególnych społecznych 
grup. Ramy prawne dialogu obywatelskiego w Polsce określa przede wszystkim Ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873]. 
Ustawa nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracowania z NGO-sami w każ-
dej sytuacji, w której działania administracji dotyczą sfery swoistej dla organizacji pozarządowych. 
Zgodnie z art. 5.1 tej ustawy, współpraca może odbywać się między innymi poprzez: konsultowanie 
z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów norma-
tywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz poprzez tworzenie 
wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
Wiele badań dokumentuje niską jakość dialogu obywatelskiego w Polsce. Dotyczy to relacji między 
sektorem pozarządowym i publicznym zarówno centralnego, jak i regionalnego/lokalnego szczebla. 
Badacze informują, że partnerzy dialogu są do niego zasadniczo nieprzygotowani (hołdując przy 
tym wzajemnym negatywnym stereotypom); nie dziwi więc, że dialog staje się nieprofesjonalny  
i nieefektywny (Mandrysz, 2007; Pacześniak, 2007; Napiontek, 2006; Stokowska, 2007; Krajewska, 
2007; Schimanek, 2007; Schimanek, 2011; Schindler, 2011; Mycielska-Środoń, 2011). Jakość realiza-
cji zasad dialogu obywatelskiego w Polsce (w tym zwłaszcza fasadowy charakter organizowanych 
konsultacji) nasuwa jednoznaczne skojarzenia z koncepcją działań pozornych opracowaną, jeszcze 
w latach 70. XX wieku, przez Jana Lutyńskiego (Stempień, 2009). Katalog słabości polskiego dia-
logu obywatelskiego (za które odpowiada w znacznym stopniu administracja publiczna), zapro-
ponowany przez Jacka Schindlera, obejmuje między innymi: nieuznawanie podmiotowości lokal-
nych partnerów społecznych, ograniczanie ich kompetencji oraz kwestionowanie wiarygodności  
i kwalifikacji merytorycznych. Dodać do tego należy liczne problemy związane z samym procesem 
stanowienia prawa / realizacji polityki, w tym między innymi: nierealizowanie rozwiązań propo-
nowanych przez obywateli, ukrywanie informacji o podejmowanych decyzjach, ukrywanie infor-
macji o konsultacjach oraz poddawanie procesowi konsultacji propozycji rozwiązań niepełnych 
lub już nieaktualnych (Schindler, 2011). Skrótowo można stwierdzić, że instytucje administracji 
publicznej prezentują się jako zasadniczo niezainteresowane uwzględnianiem postulatów i pro-
pozycji zgłaszanych przez partnerów społecznych i nie są otwarte na opinie przedstawiane przez 
NGO-sy. W tej sytuacji prowadzenie działań rzeczniczych przez organizacje pozarządowe może być  
w znacznym stopniu utrudnione.

Sektor pozarządowy, rzecznictwo i organizacje strażnicze
Zadania rzecznicze – związane z koncepcją dialogu obywatelskiego, choć stanowiące kategorię szer-
szą– od dawna są postrzegane jako ważna domena sektora pozarządowego. Uwidacznia się to między 
innymi w typologiach prerogatyw sektora. Autorzy tych typologii wspominają bowiem o następu-
jących funkcjach sektora (oprócz tradycyjnie uwzględnianych zadań z obszaru filantropii, integracji 
społecznej, rozwoju zainteresowań jednostek itd.): rozwijanie idei demokracji i obrona wartości de-
mokratycznych, obrona praw i interesów obywateli oraz zadania grupy nacisku, inspirowanie pro-
cesu legislacyjnego, kontrolowanie administracji publicznej, tworzenie nowych modeli uczestnictwa 
społecznego, uwzględniających kształtowanie świata od najbliższego otoczenia po wymiar globalny, 
a także (explicite) rzecznictwo (Leś, 2000, s. 16-17; Leś, 1998; Leś, 1991; Winiarski, 1995). Jak pisze 
Marcin Król, wolność stowarzyszania się (…) zapewnia wszelkiego rodzaju mniejszościom, zdomi-
nowanym w życiu politycznym przez większość demokratyczną, możliwości wyrażania własnych 
upodobań i interesów (Król, 1999, s. 53).
2 Koncepcja dialogu obywatelskiego powinna służyć jako swoiste remedium na demokratyczny deficyt, obserwowany w odniesieniu do 
struktur unijnych (Wódz K., Wódz J. 2007a; Kubin 2007a; Kubin 2007b; Makowski 2011, s. 51-56).

Ralph Kramer stworzył niezwykle ciekawą, z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań, typolo-
gię funkcji organizacji pozarządowych, które odróżniają NGO-sy od podmiotów innych sektorów 
(państwowego i biznesowego) (za: Toepler, Anheier, 2006). Typologia ta obejmuje poniższe role:
•	rola awangardy (opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, pionierskich podejść do 

problemów; po takim ich „przetestowaniu”, mogą one zostać przejęte np. przez agendy rządowe);
•	rola strażników wartości (sprowadzająca się do artykułowania wartości wyznawanych przez par-

tykularne grupy, w sytuacji, gdy biznes abstrahuje od wartości, a państwo jest w ich reprezentowa-
niu ograniczane przez wolę większości i regulacje prawne);

•	rola rzeczników (z jednej strony chodzi tu o reprezentowanie interesów grup upośledzonych, dys-
kryminowanych, mniejszościowych; z drugiej zaś – o pełnienie roli strażniczej wobec rządu);

•	rola usługodawców (zapewnianie usług w niszach, do których nie dociera państwo i rynek; usługi 
te mają charakter uzupełniający). 

Przez rzecznictwo (ang. advocacy) należy rozumieć – za Davidem Cohenem – realizację przedsię-
wzięć zmierzających do znaczących zmian, bezpośrednio wpływających na życie ludzi. Rzecznictwo 
to zorganizowane działania (za podstawę mające zastaną rzeczywistość), które – poprzez wskazywa-
nie zaniedbań, zagadnień pominiętych czy zignorowanych – mają prowadzić do zmiany stanu świa-
domości społecznej i pozwalają na przygotowanie i wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych 
(za: Wygnańska, 2006, s. 22). Tak rozumiane rzecznictwo jest w widoczny sposób powiązane z ideą 
dialogu obywatelskiego, choć wydaje się być kategorią szerszą, „bardziej pojemną”. W obrębie funkcji 
rzeczniczej lokują się też prerogatywy kontrolne sektora pozarządowego, realizowane w odniesieniu 
do administracji publicznej. Działania z tego zakresu są prowadzone przez organizacje strażnicze. 
Propozycję systematyzacji relacji między rzecznictwem, dialogiem obywatelskim i strażnictwem za-
prezentowano na rysunku 1.
Różnym etapom kreowania i wdrażania polityki odpowiadają stosowne działania rzecznicze organi-
zacji pozarządowych. Julia Wygnańska – odwołując się do koncepcji Williama N. Dunna – wyróżnia 
pięć takich etapów: 
•	zdefiniowanie problemu i ustalenie harmonogramu działania (urzędnicy i politycy stwierdzają 

występowanie określonej kwestii społecznej, ekonomicznej itp.);
•	sformułowanie programu (decydenci opracowują alternatywne sposoby rozwiązania problema-

tycznej kwestii);
•	przyjęcie programu (projekt programu zostaje zatwierdzony przez odpowiednie organy władzy);
•	wdrożenie programu;
•	ocena programu (ustalenie zgodności wprowadzenia programu z zaleceniami; ocena stopnia reali-

zacji celów programu) (Wygnańska, 2006, s. 22).
Rysunek 1. Relacje rzecznictwa, dialogu obywatelskiego i działań strażniczych.

Źródło: opracowanie własne
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Wygnańska stwierdza (patrz tabela 1), że zdefiniowaniu problemu odpowiadają takie działania or-
ganizacji pozarządowych, jak: kampanie społeczne w celu podniesienia poziomu świadomości spo-
łecznej oraz tworzenie koalicji. Formułowaniu programu przez decydentów towarzyszą natomiast 
konsultacje społeczne (stanowiące oś koncepcji dialogu obywatelskiego) oraz zapewnianie przez or-
ganizacje pozarządowe opinii, ekspertyz i raportów. Przyjęcie programu to obszar dla lobbingu ze 
strony tych organizacji. Monitoring, prowadzony przez organizacje pozarządowe, występuje nato-
miast w czwartym i piątym etapie tworzenia polityki. Organizacje odpowiadają więc za ocenę wdro-
żenia programów (Wygnańska, 2006, s. 23-25) 3. Monitoring jest prowadzony przez wyspecjalizo-
wane organizacje strażnicze i stanowi realizację funkcji kontrolnej sektora pozarządowego 4. Należy 
zaznaczyć, że działania monitoringowe mogą być wdrażane również poza wskazanym wyżej sche-
matem realizacji polityki (nie odnosząc się do konkretnych programów, lecz np. ogólnie do całości 
działania i misji danej instytucji).
Tabela 1. Działania rzecznicze sektora pozarządowego realizowane na różnych etapach kreowania  
i wdrażania polityki.

Lp. Działania podejmowane w sektorze  
publicznym

Działania podejmowane w sektorze  
pozarządowym

1. Zdefiniowanie problemu i ustalenie  
harmonogramu działania

(1) Kampanie społeczne w celu podniesienia  
poziomu świadomości społecznej
(2) Tworzenie koalicji

2. Sformułowanie programu
(1) Konsultacje społeczne
(2) Zapewnianie przez organizacje pozarządowe 
opinii, ekspertyz i raportów

3. Przyjęcie programu Lobbing
4. Wdrożenie programu Monitoring (zbieranie danych) 
5. Ocena programu Monitoring (prezentowanie rezultatów

Źródło: opracowanie własne na podst. Wygnańska 2006.

Główne zadanie organizacji strażniczych stanowi kontrola władz państwowych i samorządowych  
(a więc właśnie monitoring). Wiktor Osiatyński w następujący sposób charakteryzuje działania tego 
typu organizacji: tropią korupcję, badają sposób wydatkowania publicznych pieniędzy, sprawdzają 
przestrzeganie prawa i prawdziwość informacji podawanych przez urzędy oraz pilnują ochrony śro-
dowiska. Bronią także praw konsumentów, pacjentów oraz grup zagrożonych przez władze państwo-
we: więźniów, narkomanów, nosicieli wirusa HIV. Są tu także organizacje grup dyskryminowanych, 
organizacje reprezentujące interesy mniejszości narodowych czy religijnych, a także organizacje na 
rzecz praw kobiet i wiele innych. Wspólną cechą takich organizacji jest zdolność do monitorowania 
działalności organów państwa pod kątem zgodności z konstytucją, prawem krajowym i międzynaro-
dowym, formułowania postulatów zmian prawa oraz występowania przeciw władzom i urzędnikom 
do rzecznika praw obywatelskich, parlamentu, sądu czy przed opinią publiczną (Osiatyński, 2004, s. 
153). 

3 Wygnańska podkreśla jednak, że monitoring może być też znaczący na etapie pierwszym, gdy chodzi o udokumentowanie istnienia 
określonej, publicznie istotnej kwestii.
4 Monitoring oznacza tu zaplanowane, usystematyzowane oraz prowadzone według przyjętego schematu badanie wybranego fragmen-
tu rzeczywistości, w celu doprowadzenia do zmian (Skrzypiec, 2002, s. 121). Monitoring polega zatem na uzyskaniu wiedzy na temat 
stanu faktycznego w wybranym wycinku rzeczywistości, odniesieniu tego stanu do obowiązującego prawa (lub standardów), ustaleniu 
przyczyn ewentualnych niezgodności oraz zgromadzeniu materiałów niezbędnych do skorygowania wadliwej sytuacji (Skrzypiec, 2002, 
s. 121). Wskazać można funkcję poznawczą monitoringu, funkcję wspierania działań podejmowanych w interesie publicznym (zebrane 
materiały pozwolą na przekonanie decydentów i opinii publicznej o konieczności wprowadzenia zmian) oraz funkcję profilaktyczną 
(opiera się ona na zasadzie, że sama obserwacja poczynań administracji publicznej sprzyja przestrzeganiu przez nią prawa) (Skrzypiec, 
2002, s. 121).

Podkreśla się zatem, że przedmiotem kontroli ze strony organizacji strażniczych powinna być wy-
łącznie działalność administracji publicznej (nie zaś np. wielkich korporacji). Zaznaczyć dodatkowo 
należy, że przyjmuje się tu szeroki zakres aktywności organizacji strażniczych, tzn. nie jest on spro-
wadzany jedynie do kontroli legalności działań władz (a więc ich zgodności z prawem), lecz dopusz-
cza się też nadzorowanie działań administracji publicznej z punktu widzenia ich odpowiedniości 
wobec interesu ogólnospołecznego lub interesu konkretnych (dyskryminowanych) grup 5. 

Nota metodologiczna 
Należy podkreślić, że działalność organizacji strażniczych w Polsce jest słabo rozpoznana i poje-
dyncze badania w tym obszarze są realizowane dopiero od niedawna (Stempień, 2008; Batko-Tołuć, 
Izdebski, 2012). Socjologowie stawiają przy tym hipotezy dotyczące słabości tego segmentu polskiego 
sektora pozarządowego (Gliński, 2005; Gliński, 2004; Magoska, 2006; Niesporek, 2007; Osiatyński, 
2004). Celem prezentowanego projektu było stworzenie kompleksowej, wielowymiarowej charaktery-
styki działania wybranych organizacji strażniczych, przy wskazaniu uwarunkowań stanu obecnego 
oraz zaproponowaniu pewnych prognoz. Poniżej zostaną zaprezentowane wybrane wyniki projektu.
Przedmiotem omawianego badania była działalność wybranych organizacji strażniczych w Polsce, 
zaś uwaga badawcza została ograniczona do tych organizacji, które w latach 2004-2008 realizowa-
ły roczne projekty w ramach prowadzonego przez Fundację im. S. Batorego programu „Działania 
Strażnicze”. Celem tego programu było wspieranie działań dotyczących obywatelskiego nadzoru nad 
funkcjonowaniem instytucji publicznych i przestrzeganiem reguł dobrego rządzenia. W latach 2004-
2008 w programie wzięło udział 68 organizacji, które zrealizowały ogółem 95 projektów. W ramach 
prezentowanego projektu badawczego wykonano: 
•	analizę treści dokumentacji projektów realizowanych w ramach programu „Działania Strażnicze”;
•	badanie ankietowe on-line (wśród organizacji będących beneficjentami programu, dokumentują-

ce ich aktywność w 2009 roku);
•	wywiady eksperckie via Internet (wśród działaczy i uprzywilejowanych obserwatorów sektora po-

zarządowego w Polsce) 6.
Ogółem przeanalizowano dokumentację 95 projektów (do bazy danych włączono dane dotyczące 87 
projektów wykonanych przez 63 organizacje; pozostałe projekty nie miały charakteru stricte mo-
nitoringowego), uzyskano 27 poprawnie wypełnionych ankiet od aktywnych watchdogów (spośród 
wskazanych wyżej sześćdziesięciu trzech podmiotów) oraz wykonano 16 wywiadów eksperckich. Ba-
dania zostały przeprowadzone w okresie 2009-2011. 

Działalność polskich organizacji typu watchdog w perspektywie dialogu obywatelskiego
Przedmiotem monitoringu prowadzonego przez organizacje typu watchdog w ramach programu 

„Działania Strażnicze” w latach 2004-2008 były przede wszystkim jednostki samorządu terytorial-
nego. Dotyczy to aż dwóch trzecich wszystkich projektów objętych analizą (59 z 87 przypadków). 
Stosunkowo często obiektem monitoringu były również instytucje rządowe lub im podległe (w sumie 
40 przypadków). Organizacje strażnicze nieczęsto zajmowały się natomiast monitorowaniem działań 
podejmowanych przez instytucje władzy ustawodawczej (jedynie trzy projekty) oraz działań instytu-
cji władzy sądowniczej (siedem projektów) (Stempień, 2014). 
Monitoring był najczęściej realizowany w obszarze kontrolowania wydatkowania środków publicz-
nych (ang. budget watch). Projektów takich była w latach 2004-2008 niemal połowa (39 przypadków). 

5 Warto pamiętać, że zadania organizacji strażniczych mogą być analizowane w szerszej perspektywie teorii demokracji. Pozwala na to 
– pochodzący z mikroekonomii i teorii przedstawicielstwa (agency theory) model „Principal-Agent” (Stempień, 2012).

6 Wywiady zostały przeprowadzone z udziałem ekspertów polskiego sektora pozarządowego; byli to działacze, kierujący organizacjami 
(prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy oddziałów) oraz samodzielni urzędnicy szczebla samorządowego i rządowego, odpowiedzialni za 
współpracę z NGO-sami.
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Znaczna liczba przedsięwzięć była również wdrażana w obszarze ochrony środowiska i monitoringu 
bezpieczeństwa zdrowotnego (30 przypadków). Wiele projektów (28 przypadków) było też poświę-
conych kontroli przestrzegania zasady jawności w życiu publicznym. Dotyczyły one często jakości 
funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej. Co czwarty projekt programu „Działania Straż-
nicze” (21 przypadków) był realizowany w obszarze ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich, 
a siedemnaście przedsięwzięć było poświęconych ogólnemu monitoringowi funkcjonowania kon-
kretnej instytucji administracji rządowej lub samorządowej. Najmniej liczną grupę (tylko 7 przy-
padków) stanowiły projekty, w ramach których podejmowano działania antykorupcyjne (Stempień, 
2014).
Spośród 27 organizacji typu watchdog, biorących udział w badaniu ankietowym, aż 21 potwierdziło, 
że prowadząc działania strażnicze natrafiają one na różnego rodzaju trudności i przeszkody (odno-
towano tylko trzy odpowiedzi przeczące). Najczęściej wymienianą barierą dla działań strażniczych 
był brak wystarczających środków finansowych (pomimo, iż organizacje strażnicze prezentują się 
jako wyjątkowo majętne na tle ogółu polskiego sektora pozarządowego). Ponadto organizacje re-
latywnie często skarżyły się na brak wystarczających zasobów kadrowych (12 wskazań); trudności 
w dostępie do poszukiwanych informacji (9 wskazań); brak możliwości realnej zmiany i wpływu 
na postępowanie monitorowanych instytucji (9 wskazań) oraz brak współpracy mediów przy upu-
blicznianiu wyników monitoringu (8 wskazań). Często wymieniane przez respondentów trudności w 
dostępie do informacji oraz brak możliwości realnej zmiany (jako napotykane bariery dla monitorin-
gu), wskazują, że istotna blokada dla działań strażniczych może leżeć po stronie instytucji będących 
przedmiotem prowadzonej kontroli. Najwidoczniej, są one w stanie efektywnie utrudniać watchdo-
gom dotarcie do niezbędnych informacji (odmowa udostępnienia) i nie są skłonne do uwzględniania  
w swojej przyszłej działalności rezultatów monitoringu (i wynikających stąd rekomendacji, zaleceń).
Zarazem organizacje uważały na ogół, że regulacje prawne obowiązujące w Polsce pozwalają na pro-
wadzenie skutecznych działań strażniczych przez podmioty trzeciego sektora. Na pytanie: Czy re-
gulacje prawne obowiązujące w Polsce pozwalają na prowadzenie skutecznych działań strażniczych 
przez organizacje pozarządowe? odpowiedzi twierdzącej udzieliło 19 ankietowanych watchdogów, 
zaś przeczącej – siedem.
Organizacje strażnicze działają na ogół w sposób profesjonalny, zgodnie z – wyróżnionymi przez auto-
ra niniejszego tekstu – standardami: jawności, niezależności i (w najmniejszym stopniu) skuteczności. 
Ich działalność jest transparentna, gdyż zazwyczaj informują zainteresowane instytucje o planowanym 
monitoringu i informują opinię publiczną o swoich działaniach. Są też w dużym stopniu niezależne, a 
więc do rzadkości należą przypadki, w których watchdogi miałyby personalne powiązania z monito-
rowanymi instytucjami administracji publicznej (choć wiele organizacji strażniczych korzysta z tzw. 

„zatrutych źródeł” finansowania 7, a więc uzyskuje dotacje i granty, rozdysponowywane przez instytu-
cje administracji publicznej). Organizacje strażnicze prezentują się zarazem jako względnie skuteczne 

– pomimo wskazanych wyżej utrudnień ze strony podmiotów publicznych – w docieraniu do informacji  
o nieprawidłowościach w działaniu kontrolowanych instytucji (połowa stwierdziła, że bardzo często 
lub często natrafia na przypadki łamania prawa, zaś dwie trzecie bardzo często lub często natrafia na 
działania instytucji administracji publicznej, które są niezgodne z interesem społecznym). 
Organizacje słabo oceniały natomiast swoją zdolność do eliminowania bezprawnych lub szkodliwych 
praktyk w działaniu instytucji, które monitorują. Ani jedna organizacja nie zadeklarowała, że każdo-
razowo, we wszystkich przypadkach udaje się jej wyeliminować bezprawne lub szkodliwe praktyki 
w działaniu kontrolowanej instytucji publicznej. Najwięcej ankietowanych watchdogów (dwanaście) 
przyznało, że jest w stanie wymusić zmianę jedynie w mniejszej części sytuacji patologicznych, a dwa 
stwierdziły, iż ich działania w tym zakresie zawsze kończą się niepowodzeniem.
Na pytanie o największą porażkę z okresu dwóch ostatnich lat, organizacje odpowiadały wskazując 

7 Specyfikę problematyki finansowania organizacji typu watchdog celnie scharakteryzował Marek Nowicki, pisząc: organizacji, która bę-
dzie zajmowała się karmieniem głodnych dzieci jest niemal wszystko jedno czy weźmie pieniądze od rządu, czy od mafii – ważne jest, by na-
karmić dzieci. Natomiast, jeżeli organizacja specjalizuje się w pilnowaniu, w jaki sposób postępuje rząd, jakie ustawy przyjmuje parlament –  
w tym momencie nie może być finansowania z tego źródła (Nowicki, 1998, s. 155).

przede wszystkim na „brak zmiany stanu rzeczy i brak reakcji władz”. Przykładowo, respondent z jednej 
z tych organizacji stwierdził: JST mimo wysłanych  zażaleń  i orzeczeń SKO [Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego – przyp. J.R.S.], nadal na nie odpowiadają w terminie na zapytanie w trybie dostępu do 
informacji publicznej, bardzo słabo się komunikują z organizacjami pozarządowymi. Inny skarżył się, 
że wyniki monitoringu nie zostały wzięte pod uwagę przez władze; zaś kolejny informował, że za poraż-
kę swojej organizacji uznaje całkowity brak zmiany w praktyce działania urzędu miasta w konfliktach  
z mieszkańcami i procedurach decyzyjnych.
Jest to zbieżne z ocenami doświadczonych działaczy i obserwatorów polskiego sektora pozarządo-
wego. W przeprowadzonych wywiadach eksperckich – pytani o wypełnianie w Polsce przez trzeci 
sektor funkcji kontrolnej w stosunku do sektora administracji publicznej – wskazywali oni często 
na brak gotowości instytucji rządowych i samorządowych do przyjmowania i respektowania działań 
monitoringowych realizowanych przez organizacje typu watchdog (oraz wynikających stąd reko-
mendacji). Oto cztery charakterystyczne wypowiedzi uczestników wywiadów eksperckich:
•	Ekspert 1: Aby można było mówić o spełnianej należycie funkcji kontrolnej, trzeba dobrej woli  

i umiejętności obu partnerów: i NGO-sów, i przedstawicieli instytucji władzy. Pierwsi powinni 
pełnić swoją funkcję strażnika czy watchdoga maksymalnie profesjonalnie (a więc znając zagad-
nienie oraz metody prowadzenia monitoringu/badań, maksymalnie obiektywnie, wyraźnie okre-
ślając, jaki standard przyjmują jako punkt odniesienia w swoich ocenach,  dla dobra wspólnego,  
a nie dla własnej sławy mołojeckiej skutecznego tropiciela). Drudzy – powinni umieć przyjmować 
nie tylko pozytywne, ale i negatywne informacje zwrotne, postrzegać trzeci sektor jak partnera  
w budowie dobra wspólnego, a nie przeciwnika (a co za tym idzie, udzielać informacji, a nie ślizgać 
się, udając, że jej udzielają, słuchać uwag, a nie udawać, że coś konsultują itd.). Myślę, że obaj part-
nerzy (…) mają jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

•	Ekspert 9: Funkcja kontrolna trzeciego sektora w Polsce nie jest spełniana należycie i organizacje 
strażnicze stanowią tylko ułamek potrzebnej (…) „ilości”. Co więcej, z powodu absolutnej bezkar-
ności urzędników (…) NGO jest traktowana jako „appendix” (kiedy jest, to jest, a jak nie ma, to 
jeszcze lepiej).

•	Ekspert 8: [Uwagę zwraca – przyp. J.R.S.] zachowawcze działanie samorządów w niektórych dzie-
dzinach, między innymi tam, gdzie wymagane są długie procedury i „wtrącanie się” organizacji 
może powodować wielomiesięczne wydłużanie realizacji projektów (np. plany zagospodarowania). 
Wtedy szermuje się różnymi „ustawowymi” obowiązkami, zakazami itp. aby nie dopuszczać osób 
spoza grona realizatorów. Nierównomierność aktywności strażniczej [polegająca na koncentracji 
na jednych obszarach przy pomijaniu innych pól monitoringu – przyp. J.R.S.] częściowo powodu-
je zniechęcenie („znowu jakaś organizacja się czepia tego samego”) lub poczucie braku nadzoru  
(„u nas przynajmniej nie czepiają się jak w ekologii”). Cierpi na tym główna koncepcja uruchamia-
nia aktywności strażniczej.

•	Ekspert 2: Sądzę, że dość kontrowersyjne jest co do samej zasady działanie o charakterze kontrol-
nym pomiędzy organizacją pozarządową, do tej pory usytuowaną jako trzeci sektor a administra-
cją działającą z zasady w oparciu o przepisy i procedury. Te dwa światy zaczynają się przenikać 
(współpraca, ustawa itp.), ale administracja zawsze będzie ze swej natury oporna. Poszukuje ona 
raczej partnera do sprawnej realizacji swoich zadań, a nie kontrolera. Tak więc już samo pole ne-
gocjacji jest konfliktogenne.

Podsumowanie
Przedstawione wyżej dane wskazują na występowanie w realizacji funkcji kontrolnej sektora poza-
rządowego podobnych słabości, jakie są obserwowane w przypadku implementacji zasad dialogu 
obywatelskiego w naszym kraju. Słabości te są odnotowywane zwłaszcza w skali lokalnej i regio-
nalnej, gdyż przedmiotem kontroli ze strony organizacji typu watchdog pozostają najczęściej JST. 
Przede wszystkim wskazać tu więc można na – obserwowany po stronie sektora publicznego – brak 
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zrozumienia dla idei konkretnych działań podejmowanych przez NGO-sy. Łączy się to z brakiem 
otwartości tych instytucji na sygnały, płynące ze strony sektora pozarządowego. Zarówno w przy-
padku dialogu obywatelskiego, jak i strażnictwa, obserwowane są też podobne bariery, a więc przede 
wszystkim utrudnianie dostępu do informacji oraz niekorzystne dla organizacji a dogodne dla urzę-
dów interpretacje przepisów. W efekcie odnotować można podobne problemy dotyczące rezultatów 
realizowanych działań. Chodzi tu o faktyczne trudności organizacji pozarządowych w prowadzeniu 
do zmiany społecznej. 
Wydaje się, że celnym podsumowaniem może być odwołanie do wypowiedzi dwóch uczestników 
wykonanych wywiadów eksperckich, rozważających możliwości optymalizacji relacji podmiotów 
pozarządowych i publicznych w kontekście realizacji działań strażniczych:
•	Ekspert 12: Konieczna jest zmiana postawy, szczególnie urzędników i urzędniczek wobec działań 

strażniczych. Muszą oni zauważyć pozytywną stronę pokazywania nieprawidłowości i potraktować 
ją jako źródło informacji, monitoringu i ewaluacji działań urzędu, służące poprawie jakości realiza-
cji zadań publicznych i jeszcze lepsze odpowiadanie na potrzeby obywateli. Jeżeli władze będą miały 
gotowość na wsłuchiwanie się w opinie trzeciego sektora, z czasem będą powstawać ciała doradcze,  
w których istotną rolę będą pełniły organizacje pozarządowe. Organizowanie przyjaznych konsul-
tacji powszechnych stanie się normą, a realizacja zadań publicznych realnie będzie odbywała się 
zgodnie z zasadą pomocniczości. 

•	Ekspert 10 8: I hope NGOs will focus also on the next step of watchdoging – they will also talk to 
the institutions that are monitored and try to find solutions for the public good. – Mam nadzieję, 
że organizacje strażnicze nie będą się koncentrować wyłącznie na monitoringu, ale pójdą dalej i 
będą starały się prowadzić dialog z instytucjami publicznymi, które kontrolują w celu wspólnego 
poszukiwania rozwiązań określonych problemów, z punktu widzenia dobra społecznego. [tłum. 
J.R.S.]
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Projekty promocji sportu i aktywności fizycznej jako czynnik  
inicjujący lokalny dialog obywatelski

Marcin Dyński

Streszczenie

Podstawowym celem artykułu badawczego jest ocena aktualnej oferty ośrodków sportowych  
w kontekście zmian struktury wiekowej mieszkańców i wynikających z tego zagrożeń cho-
robami cywilizacyjnymi przy jednoczesnym wzroście aktywności obywatelskiej. Zastoso-
wanie analizy danych zastanych podpartych badaniem kwestionariuszowym na próbie 
celowo-kwotowej pozwoliło na zweryfikowanie hipotezy, że nastąpił wzrost aktywności 
obywatelskiej i sportowej na terenie Województwa Łódzkiego.

Dane rozważania mogą mają za zadanie upowszechnić promocję zdrowego stylu życia  
i szeroko rozumianej aktywności fizycznej poprzez inicjatywy obywatelskie i instytucjonal-
ne, a także zrównoważony rozwój społeczny oparty na wzroście aktywności fizycznej i in-
tegracji mieszkańców.

Słowa kluczowe: sport, aktywność fizyczna, projekty obywatelskie, starzejące się społeczeń-
stwo, seniorzy.

Abstrakt
Poniższe rozważania mają niejako na celu przedstawienie zmiany wykorzystania możliwości, jakie 
dają instytucjonalne bądź obywatelskie formy projektów realizowane formie miękkiej (nie-inwesty-
cyjne) czy twardej (inwestycje). Zasadniczo pierwotnie instrumenty wsparcia finansowego Unii Eu-
ropejskiej (np. EFS, EFRR, EFRROW) bądź instrumenty proponowane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, nie były tak chętnie wykorzystywane do propagowania sportu i aktywności fizycz-
nej. Analizując dane zastane oraz wyniki badania kwestionariuszowego dokonałem powierzchownej 
analizy przyczyn oraz rezultatów obecnego stanu rzeczy opierając się głównie na sytuacji na terenie 
Województwa Łódzkiego, zwłaszcza miasta Łodzi. Jednocześnie analizując dane z całej Polski jestem 
skłonny postawić śmiałą tezę, że w pozostałych regionach tego typu inicjatywy jak najbardziej także 
występują.
Konsultacje społeczne – coraz częściej wykorzystywane przez lokalne władze – dają mieszkańcom 
możliwość wypowiedzenia się na temat przedsięwzięć, w których chętnie zaangażowaliby się osobi-
ście poprzez swój wkład w realizację wydarzenia. Lokalni liderzy i organizacje pozarządowe wraz 
ze społecznością lokalną mają możliwość zgłaszania coraz większej liczby projektów obywatelskich, 
projektów które promują upowszechnianie zdrowego stylu życia i wszelkie formy szeroko rozumia-
nej aktywności fizycznej. Poza inicjatywami Urzędu Miasta istotne na terenie Łodzi są także projekty 
związane z Budżetem Obywatelskim, z środków którego np. rewitalizowane zostają parki czy śród-
miejskie stawy. Przywracanie do życia terenów zielonych to dobry początek, gdyż np. osoby starsze 
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bardzo często korzystają z nich przy okazji spaceru. Tym sposobem zapewniamy tej grupie wiekowej 
rozrywkę. W wielu spośród proponowanych projektów (np. I edycja Budżetu Obywatelskiego w Ło-
dzi realizowanego przez Fundację Fenomen z Łodzi czy Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w gminie Piątek realizowany przez Lokalną Grupę Działania POLCENTRUM ze Stry-
kowa) obszerne miejsce przeznaczone jest na wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z promocją 
sportu i szeroko rozumianej aktywności fizycznej – sfery jakże istotnej w dobie dynamicznie upo-
wszechniających się chorób cywilizacyjnych (głównie otyłości czy chorób układu krążenia), starze-
jącego się społeczeństwa czy nie stosowania się do zasad zdrowego stylu życia. Nie sposób również 
nie zauważyć komercyjnych wydarzeń sportowych takich jak maratony i inne biegi uliczne bądź 
plenerowe, organizowane w centrach dużych miast. Inne niekomercyjne wydarzenia realizowane  
w formie dobrowolnych zrzeszeń ludzkich to między innymi rowerowe masy krytyczne. Należy także 
nadmienić, że poza obszarami zurbanizowanymi także lokalna (gminna) społeczność coraz częściej 
integruje się, wykorzystuje możliwość zgłaszania projektów obywatelskich i ostatecznie realizuje tego 
typu przedsięwzięcia. Te działania mają pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój społeczny i jed-
nocześnie przeciwdziałają negatywnym trendom, które związane są bezpośrednio z dynamicznymi 
zmianami w organizacji współczesnego życia społecznego.

Projekty promocji sportu i aktywności fizycznej jako czynnik inicjujący lokalny dialog obywa-
telski.

Powszechnie wykorzystywane przez lokalne władze konsultacje społeczne stwarzają mieszkańcom 
pewne pole, w którym przedstawiają oni chęć osobistego zaangażowania w lokalne inicjatywy bądź –  
w wersji uproszczonej - dają możliwość wypowiedzenia się na temat tego, w czym chętnie by wzięli 
udział. Sektor pozarządowy oraz najbardziej aktywni w społeczności mieszkańcy mają możliwość 
zgłaszania rosnącej liczby projektów obywatelskich mających na celu między innymi promocję i upo-
wszechnianie zdrowego stylu życia i wszelkich form aktywności – w tym fizycznej. Na przykładzie 
miasta Łodzi - poza inicjatywami realizowanymi jedynie poprzez jednostkę samorządu terytorial-
nego - istotne na są także projekty we współpracy z samorządem, związane z tak zwanym Budżetem 
Obywatelskim. Jest to projekt umożliwiający przeznaczanie środków finansowych na przedsięwzię-
cia, które w drodze wolnych wniosków wybierają uprawnienie do tego działania mieszkańcy. Budżet 
obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu miasta Łodzi, o której przeznaczeniu decydują miesz-
kańcy poprzez zgłaszanie propozycji jednorocznych zadań należących do kompetencji gminy albo 
powiatu oraz następnie dokonanie wyboru - poprzez głosowanie - spośród pozytywnie zweryfiko-
wanych propozycji zadań. Realizacja oraz sam system głosowania wynikają z uregulowań prawnych, 
na podstawie których wybiera się do realizacji konkretne projekty – to jest właśnie etap, który bardzo 
dobrze wykorzystuje dialog obywatelski i pozwala na realizację projektów wynikających zasadniczo 
z porozumienia między społeczeństwem a lokalną władzą. W całym przedsięwzięciu duże pole po-
zostawione jest na możliwość zgłaszania przedsięwzięć bezpośrednio związanych z promocją sportu 
i szeroko rozumianej aktywności fizycznej – tego rodzaju projekty są niezwykle istotne w czasach 
powszechnie występujących i rozwijających się chorób cywilizacyjnych, głównie otyłości czy chorób 
układu krążenia, ale przede wszystkim starzejącego się społeczeństwa czy niestosowania się człon-
ków społeczeństwa do podstawowych zasad zdrowego stylu życia. 

Zdrowy styl życia
Należałoby się zastanowić w jakim celu realizowane są tego typu projekty. Odpowiedź jest bardzo 
prosta - wspierają partycypację społeczną czyli współdecydowanie, jednocześnie mają pozytywny 
wpływ na poprawę jakości oraz promocję zdrowego stylu życia (Piątkowski, 2010). Zdrowy styl życia 
i wszelkie obszary życia z nim związane są coraz częściej podejmowaną tematyką przez publicystów, 
naukowców czy lekarzy na całym świecie, a związane jest to głównie z problemami, które w coraz 
większym stopniu dotykają społeczeństwa w wielu krajach naszego globu. Podstawowymi elemen-
tami wpływającymi na zdrowy styl życia będą aktywność fizyczna, rodzaj diety oraz używki (Dyń-

ski, 2008). Istotne jest tutaj także pojęcie jakości życia, które można łatwo scharakteryzować przy 
pomocy standaryzowanego zbioru kryteriów jak bogactwo przeżyć, poziom świadomości, poziom 
aktywności, twórczość i współuczestnictwo w życiu społecznym. Im większy stopień zaspokojenia 
tych kryteriów, tym wyższa jakość życia (Dyński, 2008). Dodatkowo problem rozwoju chorób cywili-
zacyjnych pogłębia się w wyniku nakładania się innych czynników, do których należy także zaliczyć 
niezróżnicowaną i nieodpowiednio zbilansowaną dietę. Na styl konsumpcji silnie wpływa status spo-
łeczny i bardzo często związany z nim status materialny (Dyński, 2008) – dieta osób ubogich charak-
teryzuje się niedoborem białka i nadwyżką węglowodanów, natomiast dieta osób zamożnych, które 
nie dbają o jakość spożywanych pokarmów, charakteryzuje się za wysoką podażą tłuszczów. Dlatego 
należy aktywizować ludzi do rozpoczęcia działań mających na celu poprawę ich kondycji zdrowotnej 
poprzez chociażby zajęcia sportowe i jednocześnie upowszechniać edukację z zakresu prawidłowego 
odżywiania. Potwierdzeniem tej tezy są słowa prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza:

„Rozwój medycyny i nauki o żywieniu człowieka dostarczył niezbitych dowodów na to, że racjonalne prawi-
dłowe żywienie jest najważniejszym czynnikiem zmniejszającym ryzyko rozwoju otyłości i przewlekłych 
chorób niezakaźnych (chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, chorób nowotworowych, osteopo-
rozy, próchnicy) i wielu innych chorób żywieniowozależnych Leczenie większości chorób wymaga również 
stosowania leczenia dietetycznego, które zwiększa skuteczność leczenia farmakologicznego, zmniejsza 
ryzyko powikłań (zakażeń układu oddychania i moczowego), skraca czas hospitalizacji i rehabilitacji, by  
w końcowym efekcie zmniejszyć istotnie wydatki na ochronę zdrowia” (Jarosz, 2012).

Lokalne programy wsparcia osób starszych
Projekty wsparcia przedsiębiorczości finansowane poprzez instrumenty wsparcia Unii Europejskiej 
zwykle dotyczą osób w wieku 50+ co przewiduje ich dokumentacja, natomiast za „seniora” uznamy oso-
bę, która ukończy 60 rok życia – opierając się na przyjętych zasadach projektów realizowanych instytu-
cjonalnie na terenie miasta Łodzi, o których za chwilę. W tej sytuacji można przyjąć, że zasadniczą grani-
cą pomiędzy osobą starszą a nie-starszą będzie ukończenie 50 roku życia. Starzejące się społeczeństwo  
i opieka nad osobami w tej grupie wiekowej są problemem – potwierdzeniem są badania prowadzone na 
obszarach wiejskich. Dla przykładu respondenci w gminie Piątek podkreślają, że kwestia starzejącego 
się społeczeństwa (80,1% respondentów) oraz opieka nad osobami starszymi (jw. 78%) są problemem 
(Dyński, Majer i Szczęsna, 2014). W mieście Łodzi należy zwrócić uwagę na programy realizowane  
w sposób instytucjonalny bądź bezpośrednio poprzez sektor pozarządowy. Głównie na te programy, któ-
re mają w swoim założeniu aktywizację seniorów w życiu społecznym zarówno w obszarze wsparcia in-
tegracji społecznej jak i aktywności fizycznej. Wymienione działania bezpośrednio wywołują pogłębia-
nie więzi pomiędzy seniorami, poprawę jakości życia oraz rozbudowę kapitału społecznego na obszarze  
w Łodzi. Powszechnie dostępny program zajęć nie jest jednak jeszcze odpowiednio skonstruowany i dla-
tego nie jest wystarczająco zachęcający dla osób zaliczających się do grupy seniorów. Sam program zajęć  
w ogólnodostępnych ośrodkach sportowych jest dla osób starszych – kolokwialnie określając stan 
faktyczny – ubogi. Centra sportowe można podzielić pod względem wielkości i grupy docelowej – 
największe przyciągają głównie osoby młode, ewentualnie mężczyzn do 50 roku życia, którzy nie 
czuja skrępowania przy innych, młodszych użytkownikach klubów. Natomiast małe, kameralne si-
łownie stosunkowo często świadczą w swojej ofercie zajęcia typowo ekskluzywne – czyli dostępne 
jedynie dla kobiet starszych i te właśnie konkretne zajęcia cieszą się ich zwiększonym zaintereso-
waniem. Są to zajęcia specjalnie skonstruowane dla tej grupy odbiorców o odpowiednich nazwach: 

„Shape+”, „50+”, „Zdrowy kręgosłup”, itp. Można na podstawie tych danych mówić o pewnym zróż-
nicowaniu zajęć pod kątem grupy docelowej, ale tylko na podstawie konkretnych przykładów.
Niedostosowanie zajęć sportowych dla osób starszych implikuje jednak także pewne pozytywne skutki 

– brak możliwości korzystania z zajęć w ośrodkach sportowych wymusza na osobach zainteresowanych 
aktywnością sportową działania poza takimi ośrodkami czyli bezpośrednio na świeżym powietrzu. 
Zajęcia mogą przybierać bardzo zróżnicowane formy od zwykłych spacerów poprzez jazdę na rowerze 
czy nordic walking. Jednocześnie mogą one z łatwością wykorzystywać infrastrukturę miejską – siłow-
nie zewnętrzne zwykle zlokalizowane w parkach czy przy stawach miejskich. Wyjście z domu oprócz 
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samej wartości wynikającej z aktywności fizycznej to także okazja do aktywacji procesów poznaw-
czych czyli możliwości nawiązywania relacji interpersonalnych, do prostej rozmowy z innymi osobami. 
Takie działanie w sposób znaczny ogranicza a nawet może całkowicie wykluczyć uczucie samotności. 
Już sama dyskusja na temat opinii czy poglądów wykorzystuje procesy psychiczne. Osoby starsze, bę-
dące na emeryturze zawodowej, nierzadko chcą w dalszym ciągu korzystać z możliwości uczestnictwa  
w życiu społecznym (Weryński, 2010), dlatego tak bardzo ważny jest obszar organizacji zajęć, których 
grupa docelowa będzie obejmować głównie zainteresowane osoby. Tym samym rozwiązuje się dodat-
kowo problem wykluczenia społecznego tych osób, opisywanego wcześniej. Rozwiązaniem może być 
właśnie utworzenie zajęć, które zainteresują seniorów, a tym samym zachęcenie do indywidualnej 
organizacji wolnego czasu przez te osoby. Równocześnie rozwiązany częściowo zostaje problem opie-
ki nad osobami starszymi przez osoby trzecie czyli członków rodziny bądź pracowników socjalnych.
Tego typu działania są wręcz niezbędne co wynika z przeprowadzonych analiz danych zastanych oraz 
dodatkowo z interpretacji wyników poniżej przedstawionych badań własnych. Aktywność społecz-
na osób starszych wzrasta w obszarze działań obywatelskich, ale także aktywności fizycznej – dane 
obejmują zarówno obszary miejskie jak i wiejskie. Seniorzy bardzo angażują się w działania obywa-
telskie, np. są członkami organizacji pozarządowych (Dyński, Majer i Szczęsna, 2014), co znacznie 
wpływa na integrację społeczną tych grup wiekowych oraz przeciwdziała wykluczeniu.
Wykres 1. Odsetek osób w wieku 50 i większym, które deklarują przynależność do organizacji poza-
rządowej

Źródło: Raport z badań projektu „Decyduj albo giń! Projekt, który daje Ci wybór”

Poza obszarem obywatelskim osoby starsze są także aktywne fizycznie i deklarują regularne upra-
wianie aktywności fizycznej co przedstawia poniższy wykres.
Wykres 2. Odsetek osób w wieku 50 i większym, które deklarują uprawianie sportu.

Źródło: Raport z badań projektu „Decyduj albo giń! Projekt, który daje Ci wybór”

Przedstawione wyniki są potwierdzeniem tezy, że seniorzy są coraz aktywni w obszarze działań oby-
watelskich jak i szeroko pojętej aktywności fizycznej – ponad połowa respondentów deklaruje ak-
tywność obywatelską oraz fizyczną w różnej formie. Lokalne władze w Łodzi w pewnym stopniu pro-
wadzą działania, które mają na celu odpowiedzieć na dane zapotrzebowanie. Można tutaj wymienić 
chociażby działania w ramach nadrzędnego projektu, jakim jest „Aktywizacja 60+”. Projekt swoim 
zasięgiem obejmuje między innymi takie działania jak: Miejska Karta Seniora; szkolenia i warsztaty 
z zakresu obsługi komputera; Miejska Rada Seniorów; Senioralia; Akademia III Wieku; projekt Ak-
tywny Senior czy Centra Aktywnego Seniora (CAS to projekt prowadzony na obszarze wszystkich 
dzielnic miasta Łódź, gdyż centra są zlokalizowane bezpośrednio przy dzielnicowych domach kul-
tury). Inicjatywa jest pomysłem Urzędu Miasta Łodzi, który jest jedynym podmiotem finansującym 
działalność Centrów Aktywnego Seniora. Dodatkowo w projekt zaangażowanych jest wiele organi-
zacji partnerskich, w tym: Domy Dziennego Pobytu, Domy Kultury, Uniwersytety III Wieku oraz 
przedsiębiorcy (np. w formie rabatowania swoich produktów czy usług dla bezpośrednich odbiorców 
projektu). W samo przedsięwzięcie pośrednio zaangażowanych jest także kilkadziesiąt organizacji 
z sektora pozarządowego. Wszystkie te zadania mają na celu aktywizację oraz poszerzenie umie-
jętności seniorów, a także zwiększenie odsetka osób w wieku 60+, będących aktywnymi fizycznie,  
w tym: aktywizacja osób starszych, również w formie aktywności fizycznej; szkolenia i warsztaty 
doszkalające uczestników w zakresie między innymi obsługi komputera czy poruszania się w inter-
necie; pośrednio pomoc finansową w formie zniżek i rabatów na wybrane produkty oraz dofinanso-
wanie zajęć sportowych. Do upowszechniania działań związanych z projektem wykorzystywane się 
przede wszystkim: portal www.seniorzy.uml.lodz.pl oraz fanpage na Facebook’u. Dodatkowo ulotki, 
plakaty, furtki miejskie, ale także działanie za pomocą lokalnych liderów opinii, którzy bezpośred-
nio przekazują informacje o działaniach realizowanych w ramach projektu. Kolejnym przykładem 
takiej inicjatywy są zajęcia pod nazwą „Aktywnie Dojrzali”, który przewiduje bezpłatne zajęcia nor-
dic walking, taniec brzucha, warsztaty z dietetykiem lub zajęcia komputerowe – wszystko w ramach 
projektu „Żyj pełnią życia” [10]. Wszystkie wymienione działania i inicjatywy to rezultat między 
innymi działań związanych z szeroko pojętym dialogiem społecznym czyli konsultacji mieszkańców 
z władzami pod kątem zapotrzebowania na odpowiednie zajęcia sportowe. Tego typu inicjatywy 
lokalne pretendują także do miana instrumentu, który wdraża model good governance na obszarach 
jednostek terytorialnych [Kuć-Czajkowska i Sidor 2014], jednak do zweryfikowania tej tezy potrzeba 
jeszcze wielu lat owocnych w tego typu doświadczenia.
W wyniku opisanych przemian obecnie mamy do czynienia ze zwiększoną aktywnością w obszarze 
realizacji różnego rodzaju projektów społecznych oraz instytucjonalnych. Liczba przedsięwzięć, wy-
nikających z wysokiej aktywności obywatelskiej i sportowej, implikuje bezpośrednio potrzebę dialogu 
pomiędzy uczestnikami życia społecznego i dalszego rozwoju postaw obywatelskich oraz partycypacji  
w celu zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. Konsultacje społeczne są bardzo do-
brym instrumentem do budowania wspólnych relacji wszystkich zainteresowanych stron, ale przede 
wszystkim do wyboru najlepszych możliwych inicjatyw do realizacji. Natomiast dobre praktyki czyli 
dobre wyniki konsultacji wpływają pozytywnie na dalszy rozwój dialogu obywatelskiego.
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Konsultacje społeczne jako forma dialogu obywatelskiego  
na przykładzie gminy Piątek

Barbara Szczęsna

Streszczenie

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie kiedy i w jaki sposób podczas konsultacji spo-
łecznych może zaistnieć dialog obywatelski? Przykładem będzie projekt Decyduj, albo giń! 
zrealizowany w gminie Piątek (woj. łódzkie) na przełomie 2013/14 roku. Metodologia wy-
korzystana w badaniu terenowym to kwestionariusz wywiadu (150) oraz ankieta (100) 

- była to pierwsza część projektu, druga obejmowała warsztaty konsultacyjne w oparciu o 
metody deliberacji. Wyniki projektu to m.in. diagnoza problemów społecznych występują-
cych w gminie Piątek oraz pierwsze w tej gminie konsultacje społeczne, dotyczące możliwo-
ści rozwiązania lub poprawy zaistniałych problemów, których to ostatecznym rezultatem 
było powstanie takich produktów jak: Poradnik dobrych praktyk konsultacji społecznych, 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Piątek, Program Współpracy 
Gminy Piątek z Organizacjami Pozarządowymi oraz Raport z badań. Implikacjami prak-
tycznymi są powstałe dokumenty, które przyczynią się do realizacji wyznaczonych celów na 
najbliższe lata finansowania oraz pierwsza praktyka prowadzenia konsultacji społecznych 
w gminie z udziałem samorządu. Implikacjami społecznymi jest świadomość mieszkańców 
o ich wspólnej współpracy podczas tworzenia powstałych dokumentów, integracja społecz-
na, tworzenie kapitału społecznego, upowszechnianie metod deliberacji oraz  szerzenie kul-
tury dialogu obywatelskiego.

Słowa kluczowe: dialog obywatelski, konsultacje społeczne, deliberacja, partycypacja spo-
łeczna, demokracja.

Lokalny dialog obywatelski i deliberacja podczas konsultacji społecznych to wciąż obszar wymagający 
stałego rozwoju w naszym kraju, jednak z roku na rok sytuacja ulega poprawie, coraz więcej mówi się o 
demokracji obywatelskiej, partycypacji czy deliberatywnych metodach prowadzenia dialogu. W jaki 
sposób dialog obywatelski i deliberacja może zaistnieć podczas konsultacji społecznych, które często 
mają charakter fasadowy, a przez władze są traktowane jako obowiązek ustawowy [Erbel, 2012]?. Co 
kryje się pod pojęciami oscylującymi wokół tego tematu i jak gmina Piątek (woj. łódzkie) poradziła sobie  
z próbą urzeczywistnienia wzorcowych konsultacji społecznych opartych na zasadzie dialogu i deli-
beracji w praktyce?

Lokalny dialog obywatelski
O dialogu obywatelskim w Polsce mówi się coraz częściej. Pojęcie jest wynikiem integracji Polski z 
Unią Europejską i początkowo występowało jedynie w kontekście procesów integracyjnych [Lewen-
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stein, 2011]. Dialog obywatelski na szczeblu krajowym, regionalnym i lub zwłaszcza lokalnym – gdzie 
zresztą jest najbardziej naturalny i potrzebny – to uzgadnianie bieżących decyzji lub kierunków roz-
woju, a jego celem jest uwzględnianie interesów różnych grup społecznych w podejmowanych działa-
niach, ustalanych celach i programach rozwojowych. Dialog obywatelski i aktywność społeczna jest 
najbardziej widoczna na poziomie lokalnym, gdyż zachodzą tutaj sprzyjające warunki do integracji 
społecznej, tworzenia różnego rodzaju struktur oraz identyfikacji przez mieszkańców ich potrzeb 
wraz z miejscem zamieszkania. To w tym obszarze tworzy się proces dojrzewania obywatelskiego, 
gdyż lokalne grupy społeczne posiadają własną opinię publiczną i kontrolują się wzajemnie, wyzna-
czając w ten sposób swoich liderów, którzy zdobyli ich zaufanie [Piekara, 2011]. Obywatelskość ma tu 
znaczenie prawa do udziału we wspólnocie politycznej, kształtowania tej wspólnoty poprzez własne 
działania, czyli to co bywa określane również terminem aktywnego obywatelstwa [Kondrasiewicz, 
2013, s. 19]. Na poziomie lokalnym dialog najczęściej realizuje swoje zadania, gdyż poszczególne jed-
nostki biorące w nim udział znają się, ufają sobie, bo są to najczęściej sąsiedzi czy rodzina. A zaufanie 
jest podstawą do nawiązania bliższych relacji.

Demokracja
Dialog nie mógł by zaistnieć bez demokracji, jednak każdej demokracji wciąż jeszcze trzeba się uczyć.  
W każdym społeczeństwie ma ona inny kształt, a jednocześnie wspólne cechy. Współczesne syste-
my demokratyczne opierają się na wypracowanych, zwłaszcza przez niedawno zakończone stulecie, 
instytucjach demokracji pośredniej: wyborach oraz działalności partyjnej. Obywatele powierzający 
swoje uprawnienia w ręce wybieranych przez siebie przedstawicieli – reprezentantów (radnych, po-
słów, wójtów, burmistrzów, starostów, itp.) mają do dyspozycji instrumenty gwarantujące nadzór nad 
sposobem wywiązywania się z tej misji, inaczej: prawną kontrolę funkcjonowania organów władzy 
publicznej [Homa, 2013]. Niezależnie od tego kontrolę sprawuje także opinia publiczna, a zwłaszcza 
media (prasa, radio, telewizja, internet). Konsultacje społeczne są rozwiązaniem pośrednim. Z jednej 
strony zapewniają (pod warunkiem, iż są dobrze zaplanowane i uczciwie przeprowadzone) równo-
prawny udział rządzących i rządzonych, w ramach którego każda ze stron ma wgląd w działanie dru-
giej. Z drugiej strony, są najprostszym sposobem uprzedzania lub nawet zapobiegania ewentualnym 
napięciom czy konfliktom, bowiem dają możliwość bezpośredniego, porozumienia się obywateli  
i władzy lokalnej. 

Konsultacje społeczne a demokracja i deliberacja
W wielu społeczeństwach obywatele nie uczestniczą w życiu publicznym, ograniczając swoją aktyw-
ność do udziału w wyborach. Dominuje wśród nich poczucie braku wpływu na sprawy publiczne  
i niski poziom zaufania do władzy publicznej, a także do państwa. Rezultatem tego jest słaba ak-
tywność społeczna. Nowoczesne demokracje starają się jednak przeciwstawiać się takim odczuciom  
i wzmacniać pozytywne, bardziej aktywne postawy obywatelskie czy społeczne [Musiał-Karg, 2013]. 
Jednak aby do tego doszło muszą zaistnieć warunki do rzeczywistego udziału obywateli w sprawo-
waniu władzy.
Mogą temu sprzyjać konsultacje społeczne, są one bowiem formą demokracji bezpośredniej, dzięki 
której obywatele mogą brać czynny i osobisty udział w sprawowaniu władzy i podejmowaniu decy-
zji. Prawidłowe pojmowanie demokracji powinno uwzględniać, obok odmiany przedstawicielskiej 
i uczestniczącej, również mechanizmy nazywane partycypacyjnymi i deliberatywnymi. Prawo do 
partycypacji musi być zapewnione w sposób najbardziej bezpośredni, a jednym z warunków dzia-
łania takiego prawa jest wyposażenie społeczności w uprawnienia do wpływania na decyzje władzy. 
Deliberacja to wymiana poglądów i uzgadnianie stanowisk. Demokracja deliberatywna to inaczej 
otwarte debaty, przy udziale możliwie jak najszerszych gremiów. 
Od czasu wprowadzenia w Polsce ustroju demokracji możliwe są różne formy bezpośredniego udzia-
łu obywateli: referendum, obywatelska inicjatywa ustawodawcza, wysłuchanie publiczne, prawo 

petycji czy wypowiedzi w formie głosowania za takim lub  innym wydatkowaniem budżetu party-
cypacyjnego (obywatelskiego). Coraz szerzej stosowane są, również w samorządach różnorodne od-
miany demokracji uczestniczącej, oparte na bezpośrednim dialogu lokalnej władzy z mieszkańcami. 
Konsultacje są okazją do takiego dialogu. Angażują bezpośrednio obywateli i zwiększają ich osobisty 
udział oraz budują poczucie wpływu na procesy decyzyjne w sferze publicznej na poziomie lokalnym 
lub – jak w wypadku referendum – na poziomie ogólnokrajowym.  
W rozwiniętym i pełnym wydaniu konsultacje dają możliwości przedstawiania stanowiska przez zain-
teresowanych obywateli podczas procesu podejmowania decyzji, zwłaszcza w sprawach ważnych lub 
kontrowersyjnych, mających wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Zainteresowani przedstawiają 
swoje opinie podczas obrad tzw. warsztatów konsultacyjnych, czyli roboczych spotkań. Czynią to według 
procedury zapewniającej otwarty dostęp wszystkich zainteresowanych, sprawny przebieg wysłuchania  
i jawność obrad, a wynikiem tego jest  sporządzenie ogólnie dostępnego raportu [Dyński i Szczęsna, 
2014].  

Partycypacja społeczna
Czym w takim razie jest partycypacja społeczna w dialogu obywatelskim? Jest ona ważną formą ak-
tywności obywatelskiej, która powinna przede wszystkim pomagać w nawiązaniu dialogu pomiędzy 
władzami samorządowymi a mieszkańcami gminy [Kuć–Czajkowska, 2014]. Partycypację społeczną 
można rozumieć jako uczestnictwo obywateli – w formie bezpośredniej, czyli czynnego i osobistego 
udziału, lub pośredniej, za pomocą jakichś środków przekazu – w życiu społecznym, publicznym 
i politycznym. Najcenniejsza jest bezpośrednia partycypacja, zwłaszcza podczas ważnych lub roz-
strzygających spraw, wprost dotyczących interesów ludzi. Partycypując korzystamy z możliwości za-
bierania głosu, jest to współudział w podejmowanych działaniach i decyzjach.
Partycypacja może polegać na stałym lub okazjonalnym podejmowaniu społecznie użytecznych ról, 
jednak w każdym wypadku partycypacja społeczna polega na współpracy. W szczególności jest to 
obecność obywateli w działalności lokalnych inicjatyw i grup obywatelskich, organizacji pozarządo-
wych, dobrowolnych zrzeszeń i stowarzyszeń. Równie ważna jest partycypacja polegająca na włącza-
niu się ludności albo jej przedstawicieli w powstawanie ważnych dokumentów miejscowego prawa, 
podejmowanie kluczowych decyzji i rozwiązywanie newralgicznych, lokalnych problemów. Zawsze 
zakłada współdziałanie dwóch lub więcej stron. Ważne jest to, aby brali w tym udział wszyscy part-
nerzy i interesariusze, najbardziej zainteresowani sprawą wymagającą dialogu. Partycypacja ma swój 
początek w aktywności poszczególnych obywateli, następnie składa się na nią uczestnictwo małych 
grup, społeczności i organizacji, a na koniec - działanie całej wspólnoty samorządowej. Wyznaczni-
kiem partycypacji nie jest liczba jej uczestników, ale brak ograniczeń instytucjonalnych czy finan-
sowych, przy czym jej charakter powinni określać sami mieszkańcy. Partycypacja ma możliwość 
zaistnieć wówczas, kiedy władza komunikuje się z uczestnikami dialogu obywatelskiego w celu usta-
lenia jak najlepszego rozwiązania danej sprawy. Pomocą w zrozumieniu działania tej komunikacji 
(dialogu) jest tzw. drabina partycypacji obywatelskiej, która obejmuje rosnące szczeble społecznego 
zaangażowania (od całkowitego braku partycypacji, poprzez informowanie, konsultacje, aż po różne 
formy współdecydowania).
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Wykres 1. Drabina partycypacji obywatelskiej

Żródło: Dyński M., Szczęsna B. (2014) Decyduj albo giń! Poradnik konsultacji społecznych (na przykła-
dzie Gminy Piątek). INTRO-DRUK: Piątek.

Konsultacje społeczne w gminie Piątek
Konsultacje społeczne można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, jako narzędzie prowadzenia 
dialogu obywatelskiego oraz zbiór technik wykorzystywanych wówczas, kiedy władza ma na celu 
zasięgnięcie opinii społeczeństwa na jakiś temat. Po drugie jako proces, czyli działanie zaplanowa-
ne, przebiegające w pewnym czasie, mające określony punkt wyjścia, uczestników i wyznaczony cel. 
Cel konsultacji społecznej powinien być ważnym elementem podczas planowania, starannie prze-
myślanym i szczegółowo dookreślonym. Konsultacje wpisują się w model good governance, gdyż 
ich elementem jest aktywne, zaangażowane społeczeństwo [Kuć–Czajkowska, 2014]. Potwierdza to 
również fakt, iż w większości krajów Unii Europejskiej o dłuższej historii demokracji jako systemu 
sprawowania władzy, stałą praktyką rządzenia jest odwoływanie się przez rządzących do opinii spo-
łecznej. Jednym z narzędzi zasięgania opinii społecznej są konsultacje społeczne. W Polsce, w dzie-
dzinie zarządzania czy sprawowania władzy, do niedawna jeszcze rozumiano je wąsko i niewłaściwie 
jako formalne procedury zapożyczone z innych, dojrzalszych demokracji i wymagane przez przepi-
sy – stąd najczęściej konsultacje traktowano zdawkowo, ograniczając się do rozmowy z ekspertami, 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, niekiedy biznesu.  
Ta sytuacja ulega jednak zmianie. Także w naszym kraju coraz powszechniejsze jest zrozumienie, że 
dojrzała demokracja nie może obejść się bez wysłuchiwania głosu obywateli. Nie wymusza tego usta-
wowy nakaz, ale rosnące rozumienie takiej potrzeby. Dlatego coraz ważniejsze staje się merytorycz-
ne przygotowanie pracowników instytucji samorządowych i rządowych do organizowania procesu 
konsultacji społecznych. To jedna z zasadniczych postaci dialogu między władzą a obywatelami. Co 
więcej, im bliższy jest wzajemny kontakt tych obu stron, jak w przypadku władz gmin i mieszkańców 

– tym większa jest potrzeba i znaczenie tego dialogu. 
 Konsultacje społeczne nie muszą być skomplikowane, a regularnie stosowane mogą stać się naturalnym 
elementem zarządzania gminą. Najważniejsza jest szczera wola obu stron: władz sołeckich, gminnych 
czy powiatowych i mieszkańców, aby we wspólnej rozmowie, wymianie poglądów, wzajemnym przed-
stawianiu racji dochodzić do jak najlepszych rozwiązań konsultowanych kwestii. Taki właśnie cel (prze-
prowadzenie wzorcowych konsultacji społecznych na zasadach dialogu i deliberacji) zakładał projekt 

Decyduj albo giń! Projekt, który daje Ci wybór, zrealizowany na terenie gminy Piątek (woj. łódzkie) 
od września 2013 do czerwca 2014 roku. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wykonawcami byli socjologowie z Uniwersyte-
tu Łódzkiego: mgr Barbara Szczęsna i mgr Marcin Dyński. Głównym celem projektu było wdrożenie  
w sposób etapowy procedury konsultacji społecznych w skali gminy. Pierwszym etapem było prze-
prowadzenie szkoleń dla pracowników gminnych instytucji z zakresu technik i narzędzi konsultacji 
społecznych na terenie wszystkich gmin biorących udział w projekcie tj. Bielaw, Domaniewic, Głow-
na, Ozorkowa, Strykowa i Piątku. Drugi etap obejmował pilotaż konsultacji społecznych na terenie 
gminy Piątek. Również on zakładał dwie fazy: badawczą i szkoleniowo-konsultacyjną, czyli: 
1. Przeprowadzenie socjologicznych badań terenowych w gminie Piątek,
2. Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych ze znacznie szerszą zbiorowością mieszkańców.
Badania terenowe miały na celu zidentyfikowania i zdiagnozowanie problemów dotyczących podsta-
wowych obszarów życia. Całość badania podzielono na dwie części:
1 - Badanie główne, to jest wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami gminy,
2 - Badanie dodatkowe w formie ankiety rozdawanej osobom korzystającym ze wsparcia Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Dobór próby do badania był celowo-kwotowy, gdyż samorząd terytorialny 
nie zgodził się na udostępnienie listy meldunkowej. W rezultacie zastosowano nielosowy (nie-probabi-
listyczny, typologiczny) dobór próby. Dobór ten brał pod uwagę dwa kryteria: zamieszkiwanie na stałe 
na terenie gminy Piątek oraz dostępność badanych (co tworzyło tzw. próby wygodne lub przypadkowe).  
Z drugiej strony, był to dobór celowy, przeprowadzony na podstawie wiedzy o populacji i celach 
badania, dający badaczom możliwość wpływania na dobór osób. Ankieterzy dotarli do różnych 
pod względem społeczno-zawodowym grup, pytając o opinie zarówno pracowników urzędu gmi-
ny, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, banku, szkół. Badaniem objęto rolników jak  
i przedsiębiorców, radnych i sołtysów, członków organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiej-
skich [Dyński i Szczęsna, 2014]. Zgromadzono ponad 150 kwestionariuszy wywiadu oraz ponad 100 
ankiet (Gmina Piątek liczy 6490 mieszkańców). 
Kwestionariusz wywiadu zawierał pięć części, które zawierały pytania dotyczące następujących ob-
szarów: życie w gminie Piątek, funkcjonowanie i zarządzanie gminą, konsultacje społeczne w gminie, 
problemy społeczne występujące w gminie oraz  zainteresowania i czas wolny mieszkańców gminy. 
Najważniejszym obszarem diagnozy były problemy społeczne, które kształtowały się następująco:
Wykres 2. Problemy społeczne wskazane w kwestionariuszu wywiadu, respondenci odpowiadali na 
pytanie: Które problemy społeczne P. zdaniem najczęściej występują w P. Gminie?

Źródło: Majer, A., Szczęsna, B., Dyński, M., (2014). Raport z badań projektu Decyduj albo giń! Projekt, 
który daje Ci wybór. Łódź-Piątek.
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Największym problemem społecznym w gminie Piątek okazało się bezrobocie, aż 93,7% responden-
tów uważa, że jest to największy problem. Na drugim miejscu uplasowały się migracje ludności, aż 
85,6% mieszkańców uważa, że jest to główny problem gminy. Trzecie miejsce to starzejące się spo-
łeczeństwo 80,1% respondentów uważa, że jest to duży problem w gminie. Następny wykres przed-
stawia wyniki ankiety, którą wypełniały osoby korzystające z usług Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piątku. Wyniki przedstawia poniższe zestawienie.
Wykres 3. Problemy społeczne wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród osób, korzystających  
z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Źródło: Majer, A., Szczęsna, B., Dyński, M., (2014). Raport z badań projektu Decyduj albo giń! Projekt, 
który daje Ci wybór. Łódź-Piątek.

Trzy pierwsze miejsca w tym badaniu zajęło: bezrobocie, ubóstwo i alkoholizm. Całość badania tere-
nowego, czyli przede wszystkim powyższe wyniki badań, które składały się na diagnozę najczęściej 
występujących problemów społecznych, były niezmiernie ważne do zaplanowania kolejnej części ba-
dania jaką były warsztaty konsultacyjne. Diagnoza problemów społecznych posłużyły do wypraco-
wania w dalszej części m.in. założeń do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie 
Piątek.
Program warsztatów został zaplanowany w taki sposób, w taki sposób, aby podczas całego cyklu spotkań 
z mieszkańcami uzyskać wszystkie niezbędne do budowy konsultowanych dokumentów informacje. 
Warsztaty podzielono tematycznie oraz chronologicznie, tak aby dane uzyskane podczas pierwszego 
były analizowane przez prowadzących oraz ostatecznie podsumowywane podczas kolejnego spotka-
nia warsztatowego. W ten sposób wszystkie dane były pozyskiwane na podstawie opinii mieszkańców  
i ostatecznie przez nich zatwierdzane, a powyższe czynności obejmowały łącznie 5 osobnych spotkań 
warsztatowych, w których uczestniczyło łącznie 150 mieszkańców gminy Piątek. Tego typu konstrukcja 
pozwoliła na wykluczenie ingerencji badaczy (moderatorów spotkań) w ostateczny kształt danych za-
mieszczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu Współpracy Gminy 
Piątek z Organizacjami Pozarządowymi. Rezultatem, a jednocześnie zasadniczym celem zorganizo-
wania cyklu warsztatów konsultacyjnych było wypracowanie we współpracy z mieszkańcami analizy 
SWOT (Szans, Zagrożeń, Mocnych stron, Słabych stron) gminy Piątek, a następnie określenie celów 
strategicznych i kierunków działań, będących najważniejszymi elementami projektowanej w oparciu  
o nie strategii, mającej określać kierunki i metody przeciwdziałania występującym w gminie proble-
mom.
Produktami projektu był: Poradnik dobrych praktyk konsultacji społecznych, Strategia Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych w gminie Piątek, Program Współpracy Gminy Piątek z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Raport z badań (wszystkie dokumenty są dostępne na stronie LGD POLCEN-
TRUM www.polcentrum.pl).

Deliberacja podczas konsultacji
Cały projekt opierał się na szeroko rozumianych metodach deliberacji. Miało to na celu uzyskanie 
jednocześnie reprezentatywnej i deliberatywnej opinii mieszkańców na temat ważnych społecznie 
problemów, w celu nakierowania procesów decyzyjnych podejmowanych przez władze i sporządzenia 
planowanych dokumentów. Jak pisze Zgiep: Deliberacja to dialogiczna wymiana myśli w przestrzeni 
publicznej, podejmowana przez grupę ludzi – w pierwszym rzędzie przez obywateli demokratyczne-
go państwa [Zgiep, 2013, s.44]. Podczas deliberacji wszystkie kwestie omawiane na forum publicz-
nym są jawne i dostępne dla wszystkich uczestników, również oni winni dysponować elementarnymi 
kompetencjami wynikającymi z zapoznania się z informacjami dotyczącymi danego zagadnienia, 
muszą sformułować własne stanowiska na podstawie analizy danego problemu i znaleźć argumenty 
wspierające je. Deliberacja nie zatrzymuje się tylko na upowszechnianiu informacji i wymianie po-
glądów, umożliwia ich analizę oraz weryfikację wysuwanych argumentów. Ostatecznym efektem jest 
wypracowanie stanowiska grupowego możliwego do zaakceptowania przez wszystkich lub większość 
zainteresowanych (demokracja deliberatywna). Istotą tej techniki nie jest wypracowanie rozwiązania 
konsensusowego, a jedynie poznanie rozkładu opinii przy zapewnieniu pełnego dostępu do informa-
cji (debata). Jednakże nie powinna ona pozostawać bez wpływu na decydentów oraz zademonstrować 
obywatelom, że ich deliberacje mają znaczenie. W omawianym projekcie nie trzymano się sztywno 
etapów charakterystycznych dla sondażu deliberatywnego (sondaż przed debatą, debata właściwa, 
sondaż po debacie), ale ich konstrukcja po części do nich nawiązywała. Swoistego rodzaju sondażem 
przed debatą było badanie kwestionariuszowe oraz ankieta. Debata właściwa to konsultacje społecz-
ne  w formie warsztatów, a sondażem po debacie był ostatni warsztat podsumowujący i przedstawia-
jący produkty projektu i wyniki współpracy.
Deliberacja, która miała miejsce podczas warsztatów konsultacyjnych wpłynęła na zaangażowanie 
grup społecznych w tworzenie ram myślowych czy koncepcyjnych dla planowanych działań publicz-
nych poprzez dialog, analizę zagadnień publicznych, tworzenie projektów rozwiązań, wskazywanie na 
argumenty i poszukiwanie kompromisów między różnymi celami i priorytetami [Zybała, 2013, s. 212]. 
Skala deliberacji publicznej w naszym kraju ogranicza wciąż wiele kwestii, ale najczęstszą jest ciągła ry-
walizacja grup interesu [Zybała, 2013]. Słabiej rozwinięte kraje, posiadają słabszą strukturę deliberacji. 
W Polsce mamy wciąż rozwijającą się strukturę deliberacji, którą instytucje deliberacji próbują rozwi-
nąć, jednak jak pisze Zybała jest to niełatwe zadanie, gdyż nasz kraj ma do nadrobienia wiele lat zapóź-
nionego rozwoju [Zybała, 2013, s. 213]. Przede wszystkim ważna jest tu deliberacja oparta na wiedzy 
eksperckiej, która sprawniej pokieruje całym procesem deliberacji, dając społeczeństwu odpowiedź 
na specyficzne pytania. W Polsce scena deliberacji w rosnącym tempie zapełnia się uczestnikami jak  
w większości krajów średnio rozwiniętych i są to osoby wywodzące się z różnych środowisk, co 
sprzyja bardziej zróżnicowanej wymianie poglądów.

Rola organizacji pozarządowych podczas konsultacji społecznych
Podsumowując zaistniały dialog obywatelski podczas przeprowadzonych konsultacji spo-
łecznych należy stwierdzić, iż miał on duże znaczenie dla organizacji pozarządowych, któ-
re wspólnie tworzyły najważniejszy dla nich dokument: Program Współpracy Gminy Piątek 
z  Organizacjami Pozarządowymi, to one podczas dialogu były najważniejszym partnerem współ-
pracy dla samorządu. Od NGO’sów oczekuje się, że będą to instytucje publicznego zaufania i wia-
rygodności [Frieske, 2012, s.33], które tworząc jakiekolwiek plany przyszłościowe gminy, będą 
w pierwszej kolejności brały pod uwagę dobro jej mieszkańców. W całej koncepcji kapitału spo-
łecznego zaufanie rośnie wraz z siłą więzi społecznych, dlatego też integracja NGO’sów z miesz-
kańcami miała widoczny efekt podczas konsultowania strategicznych dokumentów w gminie 
Piątek. Nieoceniona dla samorządu jest podczas takich spotkań wyrażana opinia oraz przekazy-
wane istotne i ważne informacje przez organizacje pozarządowe, które przyczyniają się do wzbo-
gacenia i uzupełnienia dokumentów strategicznych. Organizacje pozarządowe działają na róż-
nych płaszczyznach począwszy od społecznej, poprzez ekonomiczną, światopoglądową, zawodową,  
a kończąc na terytorialnej, co powoduje, iż przedmiotem dialogu obywatelskiego są wszelkie zagad-
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nienia związane z miejscem grup obywateli w państwie i społeczeństwie. NGO’sy współuczestniczą 
w wypracowywaniu i realizacji programów inicjowanych przez władze publiczne oraz uzupełniają 
działania administracji publicznej tam, gdzie nie jest ona w stanie samodzielnie wypełnić ważnych 
społecznie zadań.

Zakończenie
Poprawa komunikacji i dialogu jest warunkiem do lepszego poznania swoich opinii, rozumienia sie-
bie nawzajem i porozumiewania ze sobą, dzięki niemu budujemy nowe więzi społeczne i budujemy 
nowe większe wspólnoty wykraczające poza krąg rodziny i przyjaciół [Szomburg, 2005, s. 14]. Dia-
log toczy się między grupami społecznymi. Jest to jeden z najbardziej konstruktywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów interesów między nimi [Szomburg, 2005, s. 25]. Cały dialog obywatelski 
jest tak rozbudowany i wielowątkowy jak złożona jest cała struktura społeczeństwa obywatelskiego. 
Dlatego jest on szczególnie ważny, ponieważ obejmuje całokształt problematyki życia społecznego 
[Misztal, 2011, s. 148].
Musimy lepiej poznać przede wszystkim Polskę lokalną, gdyż rozwiązując na jej obszarze problemy spo-
łeczne, najpierw musimy rozwiązać problem braku dialogu, czyli braku prawdziwej szczerej rozmowy,  
a dopiero potem konfrontować różnice przekonań i interesów. Aby dogonić Europę i świat  musimy 
inwestować w jakość naszej komunikacji i kulturę komunikacyjno-dialogową, musimy wykształcić w 
sferze publicznej silny filar obywatelski, aby nasz dialog uległ zasadniczej poprawie [Szomburg, 2005, 
s. 14], jest to droga do naprawy Rzeczypospolitej poprzez naprawę polskiego dialogu [Szomburg, 
2005]. Dialog obywatelski powinien stać się czymś w rodzaju sprawowania filozofii władzy [Misztal, 
2011, s. 147].
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Sporna inwestycja. Budowanie dialogu ze społecznością lokalną  
na przykładzie miasta Lubartów
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Wprowadzenie
Nawet najbardziej precyzyjnie opracowany akt prawny nie jest w stanie przewidzieć całokształtu  
i zróżnicowań potrzeb rozwojowych i społecznych, które stanowią przedmiot działania organów ad-
ministracji publicznej. Wymienione nawet bardzo szczegółowe kompetencje po prostu nie wyczer-
pują realnych problemów, z jakimi styka się na co dzień samorząd i jakie musi rozwiązywać (Kulesza, 
2009). Podjęcie decyzji stanowi końcowy etap w złożonym procesie działania obejmującym planowa-
nie, organizowanie, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, kontrolowanie i przywództwo (pira-
mida Marcina), (Kuc, 2003). 
Równocześnie należy podkreślić, że planowanie i podejmowanie decyzji strategicznych w samorzą-
dzie jako organizacji nie nastawionej bezpośrednio na zysk jest   trudniejsze niż w instytucjach biz-
nesowych, gdyż odnoszą się w znacznej części do problemów twórczych. Sytuację decyzyjną współ-
określają cechy szczegółowe warunków prawnych, społecznych, technicznych i technologicznych 
oraz finansowych (Penc, 2011; Kuc, 2003). 
Zatem w działaniu organów władzy samorządowej przyjęcie konkretnego rozwiązania jest proste tyl-
ko wówczas, gdy sytuacja decyzyjna ma określoną strukturę bądź charakter rutynowy, nieproblema-
tyczny. Zazwyczaj jednak kształtowanie decyzji łączy się z brakiem wystarczających informacji nie 
tylko co do wzoru rozwiązania, ale również co do sposobu dochodzenia do niego. „W tych warun-
kach decydentowi pozostaje samodzielne wymyślenie rozwiązania spełniającego założone warunki” 
(Kuc, 2003, s. 153). Zatem podejmowanie decyzji jest złożonym procesem wymagającym rozpoznania 
i zdefiniowania od podstaw sensu istotnych cech sytuacji decyzyjnej, wypracowania i analizy zbioru 
wariantów rozwiązań, dokonania arbitralnego i racjonalnego wyboru - jednego z nich - najlepszego 
w danym kontekście społecznym, a następnie przeprowadzenie skutecznej realizacji.
Dodatkowo poziom trudności w podejmowaniu decyzji wzrasta w warunkach konfliktu interesów 
społecznych. Wówczas w wyniku dyferencjacji opinii społecznej kształtuje się tzw. burzliwe otocze-
nie. Jego cechą wiodącą jest brak ustrukturalizowania sytuacji działania, co oznacza pojawienie się 
szeregu problemów twórczych wymagających wypracowania innowacyjnych strategii rozwiązania. 
Przed podjęciem ostatecznej decyzji władza powinna przeanalizować elementy bieżącej sytuacji  
w sposób nieemecjonalny. Bowiem jedynie racjonalne podejście zapewnia uzyskanie dystansu po-
znawczego, który umożliwia dojście do  odkrycia i nieintuicyjnego zrozumienia jej niejawnych aspek-
tów. Pozwala na rozwiązanie konfliktu w sposób pokojowy i niewładczy, a nie jego tłumienie czy 
rozstrzygnięcie arbitralne z poziomu wyższej pozycji, autorytetu bądź władzy rozumianej  jako  zdol-
ność łamania oporu i podporządkowywania innych. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że działal-
ność organów władzy samorządowej w środowisku lokalnym dotycząca stosowania prawa powinna 
być - na ile to możliwe- efektem pokojowego, nie władczego rozwiązywania sporów i kształtowania 
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kompromisowych  decyzji. Oznacza to konieczność wypracowania zgody w obszarze wyznaczonym 
przez styczność kwestii prawnych, ekonomicznych, społecznych i słuszności interesów poszczegól-
nych grup społecznych w tym zakresie,  w jakim kompromis jest potrzebny i możliwy. Jest to ważny 
element w urzeczywistnianiu idei społeczeństwa obywatelskiego i budowania autentycznego dialogu 
na poziomie lokalnym. Oczywiście, zwrócić należy uwagę na to, że organ władzy pod uwagę bierze 
każdy interes społeczny, natomiast interes jednostki w przypadku decyzji administracyjnej musi być 
słuszny. W sytuacji konfliktu społecznego musi być uwzględniany przez organ stosujący prawo nie 
każdy więc interes, a tylko taki, który może być uznany za słuszny. Bowiem tylko wówczas mamy do 
czynienia z interesem godnym ochrony, nie stojącym w sprzeczności ani z prawem ani z zasadami 
współżycia społecznego (Rozmaryn, 1961). Jest to teza od dawna podkreślana w literaturze prawnej.
Zatem organ władzy terytorialnej powinien brać pod uwagę nie tylko słuszność obiektywną, tj. 
zgodność z prawem, ale również słuszność subiektywną tj. zgodność z wartościami kulturowymi  
i interesami grup społecznych. Co więcej, powinien być otwarty na potrzeby otoczenia społecznego.  
W praktyce spełnienie tych warunków staje się możliwe między innymi przez poznanie opinii pu-
blicznej (społeczeństwa) u jej podstaw, tzn. pytając „przeciętnego obywatela”  o zdanie w kwestii 
spornej. Nie mając takiej wiedzy, osoby działające publicznie poruszałyby się po omacku, co stwarza 
realne ryzyko podjęcia decyzji w niezgodzie z opinią publiczną i oczekiwaniami społecznymi (Kwi-
lecki, 1996). Ze względu na interes społeczny wiedza ta umożliwia społeczności  lepiej „rozpoznać się 
we własnym zróżnicowaniu […] i może przyczynić się do tego, że społeczeństwo poczuje się bardziej 
odpowiedzialne za siebie i za własnych reprezentantów” (Kwilecki, 1996, s. 277).
Przeprowadzone we właściwy sposób badania opinii publicznej pozwalają na sformułowanie wnio-
sków i wyprowadzenie praktycznych, nieideologicznych dyrektyw niezbędnych do podjęcia trafnych 
decyzji. 
Trafna decyzja zapewnia administracji zachowanie równowagi względem otoczenia społecznego oraz 
rozwój na poziomie potencjału ludzkiego, materialnego oraz ekonomicznego. Natomiast wypracowany 
kompromis w relacjach grup społecznych o przeciwstawnych interesach stymuluje zmianę społeczną 
prowadząca do przywrócenia równowagi i integracji w systemie lokalnym oraz zbudowanie ładu spo-
łecznego opartego na nowych zasadach stanowiących rezultat dialogu społecznego. Z kolei narastanie 
konfliktu prowadzi do eskalacji działań destrukcyjnych, które w dłuższej perspektywie czasowej za-
grażają określonej zbiorowości jej dezorganizacją, powstaniem negatywnych zjawisk społeczno-pato-
logicznych a nawet rozpadem (Smolski R., Smolski M., Stadtmuller, 1999). Wśród tych negatywnych 
zjawisk szczególnie niebezpieczna jest trwała utrata zaufania do władzy skutkująca w sferze interakcji  
i stosunków  społecznych podejrzliwością, biernością, dystansowaniem się wobec życia i działań spo-
łeczności, zwiększeniem niechęci do władzy, a nawet wrogości do niej  i podatnością na wszelkiego 
rodzaju praktyki manipulacyjne (Penc, 2011). 
Konflikt ujawniony wobec otoczenia społecznego i poddany jego obserwacji przekształca się w spór.  
Z kolei spór wymusza reakcję otoczenia na zaistniałą sytuację. Różnego rodzaju spory prawne i po-
lityczne o charakterze interpersonalnym, międzygrupowym a także istniejące między podmiotami 
władzy publicznej a obywatelami,  należą do kategorii zjawisk społecznych różnicujących sieć sto-
sunków społecznych, na których opiera się dynamika życia społecznego. Ujawnianie się konfliktów 
w tych płaszczyznach i ich publiczna artykulacja są tu naturalnym następstwem procesów insty-
tucjonalizacji roli społecznej obywatela i procesów upodmiotowienia mieszkańców, dojrzałości do 
obywatelskości, rywalizacji o wpływ na decyzje lokalne różnorodnych  podmiotów społecznych  za-
interesowanych  daną kwestią,  tj. zbiorowości, organizacji i stowarzyszeń wyodrębnionych w społe-
czeństwie lokalnym (Machaj 2000). Jeśli spór zagraża interesom społeczności, pojawia się potrzeba 
przywrócenia zachwianej równowagi. Wówczas zostają aktywowane formalno-prawne i zwyczajowe 
(rutynowe) mechanizmy i techniki jego kontroli (kanalizacji, rozwiązywania) bądź zaangażowane 
strony wypracowują  spontanicznie - w trakcie interakcji – nowe i niestandardowe sposoby jego roz-
wiązania lub rozstrzygnięcia. 
Wystąpienie i narastanie konfliktu w społeczeństwie w wyniku na przykład odmowy udziału przez 
jeden z podmiotów w negocjacjach czy debacie publicznej powoduje stan dezorganizacji społecznej. 

Zatem jego zakończeniem i rozstrzygnięciem - poza samymi stronami konfliktu - zainteresowane 
jest również otoczenie społeczne. 
Celem artykułu jest prezentacja procesu weryfikowania prawnie podjętej i gotowej do realizacji decy-
zji inwestycyjnej przez władzę samorządową w sytuacji jej kwestionowania przez mieszkańców, czyli  
w warunkach istniejącego konfliktu interesów. Jego źródłem był brak rzetelnie przeprowadzonych 
przez władze poprzedniej kadencji konsultacji z mieszkańcami w sprawie lokalizacji nowej inwesty-
cji w granicach administracyjnych miasta. Działania podjęte przez władzę wobec braku przymusu 
prawnego ich realizacji ukierunkowane na nawiązanie dialogu miały na celu zapewnienie posza-
nowania zasad społeczeństwa obywatelskiego poprzez urzeczywistnienie jego efektywnego udziału  
w kształtowaniu decyzji publicznych na szczeblu lokalnym. 

Społeczne przesłanki konsultacji w Lubartowie
Spór w Lubartowie powstał w związku z planowaną budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
(ZZO). Inwestycja miała być zrealizowana na terenie ograniczonym ulicami: Gazową, Lipową i No-
wodworską w strefie przeznaczonej pod inwestycje gospodarcze 1. Ukształtował się na tle sprzecznych 
interesów różnych grup społecznych, poczucia zmarginalizowania w zakresie realnego wpływu na 
decyzje odnośnie kształtowania przestrzeni i warunków życia w mieście (Jaszczak, 2011). Postawił 
aktualne władze samorządowe wobec konieczności jego rozstrzygnięcia nie tylko w interesie po-
szczególnych stron, ale całej społeczności lokalnej tak, aby wszyscy uczestnicy konfliktu mogli w ja-
kimś przynajmniej stopniu zyskać (Ziółkowski, 2002). W opisywanym przypadku Burmistrz podjął 
działania właściwe dla systemu demokratycznego, w którym oparte na demokratycznym systemie 
decyzje powinny uwzględniać zdanie opinii publicznej (Ziółkowski, 2002).
Budowa ZZO związana była z dwoma rodzajami imperatywów. Pierwszy wynikający z konieczności  
i kierunku rozwoju Lubartowa wiązał się z powstawaniem nowych infrastrukturalnych potrzeb oraz  
z pojawianiem się nacisków społecznych mających na celu wymuszenie na władzy podejmowania no-
wych funkcji przez miasto (Karwińska, 2000). Drugi wynikający ze zmiany w prawie odnośnie zasad 
zagospodarowania odpadów. Oznaczała ona obligatoryjną likwidacją - w nieodległej perspektywie 

- funkcjonujących już wysypisk śmieci oraz bezwzględnym wymogiem budowy zakładów zajmują-
cych się segregacją i utylizacją śmieci. 
Należy podkreślić, że w sporze zaangażowały się zarówno Rada Miasta Lubartowa, jak również oto-
czenie społeczne obejmujące mieszkańców oraz dwa podmioty reprezentujące tzw. Trzeci Sektor: 
Stowarzyszenie „Miasto obywatelskie Lubartów” (podmiot prawny) i Komitet Protestacyjny (pod-
miot nieformalny powołany w rezultacie inicjatywy społecznej). W odczuciu dużej części mieszkań-
ców Lubartowa budowa ZZO w mieście mogła pogorszyć stan środowiska naturalnego i warunki 
zamieszkania. Echa sporów sukcesywnie doprowadzały do dywersyfikacji i zamętu opinii społecznej, 
wskutek czego w 2011 roku zjawisko osiągnęło skalę trudną do określenia bez wnikliwej diagnozy. 
Władze poprzedniej kadencji przeprowadziły rozpoznanie opinii społecznej kierując do wybranej, wą-
skiej kategorii mieszkańców za pośrednictwem profesjonalnego ośrodka badania opinii telefonicznie 
pytanie o wyrażenie sądu w sprawie budowy ZZO w strefie gospodarczej miasta. Jednakże zarówno za-
stosowana metoda jak i opublikowany wynik z tego badania nie zadowoliły mieszkańców i nie zmieniły 
zasadniczo klimatu społecznego w mieście. W kontaktach z władzami i pracownikami Urzędu Miasta 
Lubartów mieszkańcy nadal spontanicznie sygnalizowali dotyczące inwestycji obawy własne bądź pre-
zentowane przez  sąsiadów czy bliżej nieokreślone kręgi znajomych. W tej sytuacji władze Lubartowa 
nowej kadencji zdecydowały o ponownym przeprowadzeniu - w ramach prawnej formuły konsultacji 

- badania opinii społecznej w oparciu o ankietę. Na posiedzeniu w dniu 27 września 2011 roku Rada 
1 Badania związane były z projektem współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkami Unii Europejskiej. Swiss Contribution, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, 
jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, 
które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld 
franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę 
środków (ok. 489 mln CHF). http://www.programszwajcarski.gov.pl/.
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Miasta Lubartowa przyjęła uchwałę określającą generalne zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji  
z mieszkańcami w sprawie budowy ZZO (BIP UM Lubartów). Uchwala stała się ważnym formalno-praw-
nym krokiem w procesie budowania dialogu ze społecznością lokalną. Władze uznały za niezbędne 
dla właściwej realizacji tej uchwały zaproszenie do współpracy niezależnych, zewnętrznych ekspertów  
z UMCS. Zespół ekspertów w składzie Marta Łacek (socjolog), Sławomir Pilipiec (prawnik - socjolog 
prawa), Bartosz Liżewski (prawnik - teoretyk prawa) miał więc charakter interdyscyplinarny. Pełnił 
funkcje doradcze planistyczne, organizacyjne oraz szeroko rozumiane funkcje kontrolne odnośnie 
opracowania aspektów praktycznych strategii konsultacji i dialogu ze społecznością Lubartowa. 
Zespół ekspertów podjął działania mając świadomość, że projektowane konsultacje społeczne mają 
charakter prawnie niewiążący. Wiążące są bowiem wyłącznie konsultacje przeprowadzane w trybie 
referendum na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst 
jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594). Idea referendum stanowi instrument  demokracji bezpośredniej, 
zapewniając obywatelom - przez wyrażenie opinii m.in. w sprawach spornych - udział w podejmowa-
niu wiążących decyzji przez władzę lokalną. Ponadto organizatorzy referendów, pragnąc przekonać 
mieszkańców do swoich postulatów wpływają na pobudzenie aktywności obywatelskiej i poczucia 
obywatelskości. Warunkiem przeprowadzenia referendum jest podjęcie przez radę gminy uchwały 
określającej zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (Węglarz, 2008; Antoszewski, 
Herbut, 1999). W Lubartowie taka uchwała nie została podjęta. 
W tych okolicznościach Burmistrz chcąc uniknąć arbitralnego narzucenia społeczeństwu  decyzji 
poprzez podtrzymanie stosownej uchwały w tej sprawie władz poprzedniej kadencji - w odczuciu 
mieszkańców kontrowersyjnej - podjął próbę skorzystania z formuły konsultacji społecznej. Zgodnie 
z utrwaloną już linią orzecznictwa NSA konsultacja stanowi  oddzielną instytucję prawną, której nie 
można ani utożsamiać,  ani stosować zamiennie z referendum lokalnym opierając się np. na zasadzie 
a minori ad maius. W wyroku z 1 lutego 2001 roku NSA stwierdził, że „zasadnicza różnica między 
referendum a konsultacjami tkwi w skutkach kształtujących istotę obu tych instytucji. W referendum 
mieszkańcy gminy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia spra-
wy; po osiągnięciu wymaganej przewagi głosów wynik referendum jest rozstrzygający, a rada gminy 
niezwłocznie podejmuje czynności w celu realizacji określonej sprawy”. W wyniku konsultacji uze-
wnętrznia się natomiast opinia (życzenia, oczekiwania) mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia 
sprawy należącej do właściwości innego organu] (Rachwał,  2008; Rączka, 2003). Opinia wyrażona 
w ramach konsultacji nie jest wiążąca i stanowi jedynie przesłankę do podjęcia decyzji przez organ 
administrujący. 

Strukturalizacja sytuacji konsultacyjnej
Zastosowane przez zespół ekspertów praktyczne rozwiązania korespondują z zasadami i elemen-
tom, na których opiera się model prawidłowo zorganizowanych konsultacji (Sienkiewicz 2014). Punkt 
ciężkości w procesie budowania dialogu z wykorzystaniem formuły konsultacji stanowił proces 
ankietyzacji. Zebrany materiał empiryczny miał bowiem odkryć rzeczywisty charakter opinii peł-
noletnich mieszkańców miasta Lubartowa co do lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów. 
Ponadto dążono do ujawnienia skali zróżnicowania opinii oraz jej specyfiki. Zdobyta w ten sposób 
wiedza miała w założeniu posłużyć jako „twarda” podstawa legitymizująca podjęcie ostatecznej de-
cyzji władzy lokalnej w sprawie budowy ZZO w warunkach konfliktu interesów przejawiających się 
wielością sądów, wzrastającym napięciem społecznym oraz sygnałach o pogarszającym się klimacie 
społecznym w mieście i symptomach spadku zaufania do władz. 
W celu zapewnienia obiektywizmu konsultacji oraz prawidłowego budowania dialogu ze społecz-
nością Lubartowa uznano za właściwe zaproszenie i zaangażowanie w jego kształtowanie wszyst-
kich zainteresowanych stron oraz  zaprojektowanie i  bezpośredni nadzór procesu ankietyzacji przez 
zewnętrznych, niezależnych ekspertów. Istotną rolę miał odgrywać brak zaangażowania ekspertów  
w życie społeczne miasta. Pozwala to przyjąć pozycję doradców, mediatorów, facylitatorów, obserwa-
torów podejmujących zadania z zachowaniem odpowiedniego dystansu poznawczego i emocjonalne-

go zarówno wobec problemu jak również sytuacji badawczej.  
Po wystosowaniu zaproszenia odbyło się we wrześniu 2011 roku w Urzędzie miasta Lubartów pierwsze 
spotkanie, w którym obok przedstawicieli władz miasta w osobach burmistrza Janusza Bodziackiego  
i zastępcy burmistrza Radosława Szumca brały udział przewodniczące Stowarzyszenia „Miasto Oby-
watelskie Lubartów” Elżbieta Wąs i Komitetu Protestacyjnego Bogumiła Lisek-Jublewska oraz eks-
perci z UMCS. Ustalono wówczas zasady, strategie i harmonogram przebiegu procesu ankietyzacji. 
Na spotkaniu przyjęto zasadę  równoprawności uczestnictwa wszystkich zainteresowanych stron 
oraz  podjęto decyzję o objęciu badaniem wszystkich pełnoletnich mieszkańców miasta, tj. 18.618 
osób. W dniu 12 września 2011 roku Komitet Protestacyjny zrezygnował ze współpracy w organizacji 
konsultacji społecznych, odmawiając uczestnictwa w następnym spotkaniu, co zostało potwierdzone 
przez przewodniczącą Komitetu Protestacyjnego w rozmowie telefonicznej z burmistrzem. Równo-
cześnie Komitet Protestacyjny podjął natychmiastowe medialne działania negujące sama ideę kon-
sultacji społecznej. Ponadto Komitet Protestacyjny podnosił kwestie sposobu podejmowania decyzji 
przez władze miasta Lubartowa, kwestionując uczciwość intencji władzy oraz starając się poddać w 
wątpliwość bezstronność ekspertów (BIP UM Lubartów). Tym samym ujawnił się tu syndrom głę-
bokiego braku zaufania społecznego ukształtowany w wyniku przyjętego  przez władze poprzedniej 
kadencji „formalistycznego” sposobu konsultacji tj. ograniczonego do absolutnego minimum. 
Strukturalizacja sytuacji konsultacyjnej obejmowała również określenie funkcji i roli ekspertów. 
Kluczowymi zasadami były bezstronność oraz gwarancja autonomii w zakresie koordynowania prac, 
nadzoru nad „ankietyzacją” oraz kontrolowania rzetelności pracy ankieterów i zespołu statystycz-
nego. Specyficznym elementem sytuacji badawczej stanowiącej ważny aspekt w budowaniu dialogu 
było ukształtowanie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zespół ekspertów z założenia 
zachował niezależność i pełnił funkcję doradczą w procesie uzgadniania stanowisk między zaintere-
sowanymi i uczestniczącymi w pracach stronami. Wiązało się to z wymogiem wyznaczenia i zacho-
wania dystansu społecznego i emocjonalnego wobec ewentualnych działań stanowiących próbę inge-
rencji zewnętrznej w proces badawczy. Efektem procesu badawczego miała być ekspertyza oparta na 
statystycznym opracowaniu materiału empirycznego i jego upublicznienie zgodnie z zasadą pełnego 
dostępu obywateli do informacji (Piechota, 2006). 
Bardzo ważnym etapem strukturalizacji procesu konsultacji i budowania dialogu ze społecznością 
było ustalenie, że nie może ograniczać się on jedynie do „ankietyzacji”. Ostatecznie proces obej-
mował trzy etapy, na które składało się szereg szczegółowych działań. Pierwszy etap wiązał się ze  
wstępną konsultacją idei „ankietyzacji”, opracowaniem informacji prasowej, opracowaniem wzoru 
ankiety, procesem wyboru i szkolenia zespołu ankieterów oraz zespołu statystycznego do prowadze-
nia dokumentacji bieżącej tzn. równoległej wobec prac terenowych.  
Podstawowym celem opracowania informacji prasowej było zwiększenie świadomości mieszkańców 
miasta Lubartowa w kwestii problemu budowy i lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 
jak również ponowne ukazanie szczegółowych  aspektów z tym związanych (Misztal, 2008). Chodziło  
o przybliżenie mieszkańcom i uświadomienie a/ przyszłych, systemowych zmian prawa w przedmio-
cie sortowania śmieci (nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej), b/ kwestii finansowych tj. zakresu finan-
sowania inwestycji z funduszu szwajcarskiego, c/ aspektów nowoczesnej technologii, w ramach której 
ma być realizowana przedmiotowa inwestycja poprzez ich ponowne przybliżenie „prostym językiem”,  
d/ charakteru obaw i faktu odrzucania przez niektórych mieszkańców idei samej inwestycji. 
Działania informacyjne obejmowały zarówno przedstawienie przedmiotowej informacji w lokalnej 
prasie i włączenie jej do obiegu na stronach internetowych, jak również dostarczenie jej w postaci 
drukowanej do każdego gospodarstwa domowego (zgodnie z zasadą bezpośredniego informacyj-
nego działania prawa). Te działania informacyjne w samym zamyśle miały pomóc mieszkańcom 
rozbudować i uporządkować ich wiedzę na temat problemu. Uznano bowiem, że jest to niezbędne 
dla wypełnienia ankiety w sposób przemyślany, świadomy, a tym samym zgodny z własnym punk-
tem widzenia i odczuciami. Informacja prasowa miała wykluczyć pojawienie się sytuacji, w której 
dorosły mieszkaniec Lubartowa byłby zaskoczony wizytą ankietera bądź przedmiotem ankieta. 
Zatem te działania informacyjne miały zwiększać gotowość udziału i świadomego zaangażowania  
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w dialog oraz zwiększać frekwencję mieszkańców. Ponadto pełniły one funkcję listu zapowiedniego, 
który w badaniach akademickich ułatwia ankieterom w mieście dostęp do respondentów, zwiększa-
jąc istotnie liczbę i jakość wypełnionych ankiet (Lutyńska, 1996, Gostkowski, 1995). Sama informa-
cja była przygotowana jako wynik uzgadniania stanowisk między władzami miasta (reprezentowa-
nymi przez burmistrza i jego zastępcę), a przedstawicielem stowarzyszenia „Miasto Obywatelskie 
Lubartów”. Zespół ekspertów brał czynny udział w tym procesie, służąc radą, proponując konkretne 
rozwiązania i próbując wypracować  kompromis dotyczący treści i języka prezentacji tej informacji. 
Należy wyraźnie podkreślić, że zespół ekspertów już w założeniu wykluczył forsowanie określonych 
stanowisk, starając się w pełnym zakresie działać obiektywnie i doradczo.
Na etapie przygotowania ankiety zespół ekspercki zanegował koncepcję jednego pytania ze względu na 
ryzyko  „spłaszczenia” problemu i pozostawienia poza zakresem rozważań istotnych kwestii o charak-
terze jurydycznym (podstawy prawne gospodarką śmieciami), ekonomicznym (problematyka finanso-
wania budowy) i psycho - społecznym (obawy mieszkańców, co do lokalizacji zakładu w granicach mia-
sta). Natomiast opracowując  propozycję pytań ankietowych zespół wyszedł z założenia, że ich liczba nie 
może być zbyt duża, a forma zbyt złożona. Syntetyczność ankiety pozwalała na wnioskowanie, że jej wy-
pełnienie nie będzie zbyt czasochłonne dla pojedynczego mieszkańca, co w konsekwencji przesądzało  
o logistycznej możliwości jej przeprowadzenia na próbie 18 tys. mieszkańców mających czynne prawo 
wyborcze. Opracowany przez zespół ekspertów projekt pytań ankietowych został poddany konsulta-
cji, w której uczestniczyli również burmistrz miasta Lubartowa i jego zastępca, reprezentantka stowa-
rzyszenia „Miasto Obywatelskie Lubartów”, a także dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów.  
W wyniku konsultacji zostało osiągnięte porozumienie stron. 
Ustalona wersja ankiety składała się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała pytania meryto-
ryczne odnoszące się do kluczowych aspektów problemu realizacji inwestycji, istotnych zarówno  
z punktu widzenia społecznego jak i kształtowania polityki władz miasta. Pytania otwierały per-
spektywę realnej oceny stopnia znajomości problemu, rozpoznania faktycznej opinii mieszkańców 
i charakteru jej zróżnicowania w przedmiocie istnienia zakładu w ogóle, korzyści  finansowania in-
westycji, oceny poczucia zagrożenia mieszkańców w związku z funkcjonowaniem zakładu w gra-
nicach administracyjnych miasta tj. w sąsiedztwie ulic: Gazowej, Lipowej, Nowodworskiej. Druga 
część ankiety obejmowała wybrane dane socjodemograficzne: płeć respondentów, ich wiek, status 
na rynku pracy i samoocenę sytuacji finansowej. Zasadność pytań drugiej części ankiety wiązała się  
z możliwością ustalenia uwarunkowań jakościowego zróżnicowania opinii społecznej. 
Wybór ankieterów rozpoczął się od zamieszczenia w prasie lokalnej informacji o naborze osób, któ-
re mogłyby w ramach umowy o dzieło pracować jako ankieterzy. W wyniku przeprowadzonych 
rozmów kwalifikacyjnych wybrano 25 osób spośród 54 kandydatów. Według ekspertów ta liczba 
była wystarczająca do zrealizowania procesu badawczego w zakładanej skali i zaplanowanym czasie. 
Przesłankami kwalifikacji były: doświadczenie ankieterskie kandydatów, dyspozycyjność czasowa, 
kultura osobista, znajomość siatki ulic Lubartowa. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych zostały wy-
selekcjonowane również trzy osoby do zespołu statystycznego. Następnymi działaniami były szkole-
nia ankieterów i osób zakwalifikowanych do bieżącego wprowadzania danych w czasie których osoby 
te zapoznały się z poszczególnymi elementami procedury ankietyzacji, etyki pracy oraz wymogami 
ich ról społecznych na etapach zbierania i dokumentowania materiału empirycznego.
Drugi etap obejmował równolegle prowadzone prace terenowe związane z procesem ankietyzacji 
oraz bieżące statystyczne przetwarzanie zebranych informacji. Ankieta została przeprowadzona  
w dniach 1-15 października 2011 roku. W związku z wyborami parlamentarnymi ustalono przerwę  
w pracach terenowych w dniach 8-9 października 2011 r. Podczas 12 dni prac terenowych ankieterom 
udało się nawiązać kontakt z 11932 mieszkańcami, co stanowi 64,1 % zakładanej próby 18618 osób. 
Ankiety wypełniło 10.614 osób tj. 57 % mieszkańców. Odmówiło wypełnienia ankiety - w różny 
sposób to uzasadniając - 1318 osób tj.7,1 % mieszkańców. Ankieterzy nie zdołali dotrzeć do wszyst-
kich uprawnionych mieszkańców, gdyż miejsce zameldowania bardzo często nie pokrywało się  
z miejscem zamieszkania, rozumianym w kategorii prawnej jako miejsce, w którym osoba przeby-
wa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez ankieterów od innych 

domowników (sporadycznie sąsiadów) przyczyny tego stanu rzeczy można sklasyfikować jako: nie-
obecność związaną z zarobkowym pobytem za granicą, wykonywanie pracy w innej miejscowości, 
wyjazd na studia, zamieszkanie ze współmałżonkiem/partnerem w innym miejscu, inny dłuższy 
wyjazd oraz sporadycznie - pobyt w szpitalu, pobyt w zakładzie karnym, zgon osoby. W znacznej czę-
ści przypadków nie udało się ani nawiązać kontaktu z ankietowanym, ani ustalić powodu zaistnienia 
problemu z zastaniem jakiegokolwiek domownika. 
Ankieterzy zgłaszali również, że niejednokrotnie dostrzegali sygnały obecności takich czy innych 
osób w domu czy mieszkaniu, ale drzwi nie zostały otwarte. Te przypadki można więc zaklasyfiko-
wać jako świadome unikanie zaangażowania się w sytuację konfliktu społecznego w mieście, objawo-
wą formę braku zaufania do władz bądź niechęć do przyjmowania w domu obcej osoby (ankietera). 
W przypadku prywatnych posesji niekiedy wejście na teren było niemożliwe ze względu na strzegące 
dostępu psy lub zamknięte bramy. Łącznie ankieterzy nie dotarli do 6686 mieszkańców figurujących 
w bazie ewidencji. 
Równolegle zespół prowadził nadzór nad budowaniem bieżących baz danych oraz rzetelności prac 
terenowych ankieterów. Codziennie o umówionej godzinie wydawane były za potwierdzeniem listy 
adresowe, druki ankiet oraz urny. W godzinach wieczornych urny były dostarczane do Urzędu Miasta, 
opróżniane w obecności zastępcy burmistrza i członków zespołu oraz kodowane przez zespół. Stały  
i bezpośredni, osobowy kontakt z ankieterami umożliwiał  dokonywanie bieżącej analizy problemów, 
z którymi zetknęli się w trakcie pracy oraz określanie zasad działania w podobnych i analogicznych 
sytuacjach. Ponadto były to ważne elementy w kontrolowaniu jakości pracy poszczególnych osób oraz 
monitorowania klimatu społecznego wokół procesu badania opinii i stopnia zaufania społecznego,  
a także reakcji mieszkańców na fakt pojawienia się tzw. anty-ankiety. Anty-ankieta stanowiła swoistą 
instrukcję dla osób, które zdecydują się wziąć udział w badaniach. Jej tekst przywoływał merytoryczną 
część oryginalnej ankiety ze wskazaniem, który wariant odpowiedzi powinni wybierać respondenci. 
Autorzy anty-ankiety już na pierwszej stronie wprost apelowali „powiedz nie sortowni w Lubartowie”. 
Należy zauważyć, że mogła ona w jakimś stopniu wpłynąć na opinię społeczną, ale trudno wskazać  
w jakim. Wydaje się, że twórcy tej „anty-ankiety” - niezależnie kim byli - realizowali swoje zamierze-
nia jako wyraz skrajnej negacji dla projektowanej inwestycji i jej lokalizacji ZZO, lub też zdecydowali 
się na takie działanie ze względów politycznych bądź realizacji innych interesów własnych lub specy-
ficznej grupy odniesienia.
W związku z utrzymującym się napięciem w mieście i upolitycznianiem problemu, trwającymi 
nieustannie próbami podważania idei konsultacji i zahamowania procesu, zespół uzgodnił z bur-
mistrzami zasadę pełnej, bieżącej „obserwowalności” społecznej prac i niepublikowania wyników 
cząstkowych do czasu zakończenia prac terenowych.  
Trzeci etap wiązał się z prezentacją wstępnych wyników ankiety  na konferencji prasowej, przygo-
towaniem raportu i opracowaniem ekspertyzy. Zakończenie procesu ankietyzacji respondentów 
spowodowało niejako w sposób automatyczny zainteresowanie opinii publicznej wynikami ankiety. 
Naciski prasy i telewizji lokalnej żądających realizacji prawa do informacji skutkowały zwołaniem 
przez Burmistrza konferencji prasowej. Zespół ekspertów przekazał opinii publicznej informację  
o przebiegu procesu ankietyzacji, podał wyniki i dokonał wstępnej analizy. Zostały omówione na po-
ziomie podstawowym rozkłady procentowe odpowiedzi na poszczególne pytania (Jędryszka, 2011). 
Zwieńczeniem prac było przygotowanie ekspertyzy dla władz samorządowych w celu przekazania jej 
administracji rządowej negocjującej ze stroną szwajcarską kwestię współfinansowania ZZO. Istotą 
ekspertyzy były: 1) określenie struktury powiązań pomiędzy odpowiedziami na poszczególne pytania,  
2) próba wyjaśnienia znaczenia odpowiedzi „nie mam zdania” i zakreśleń innego typu 3) powiązanie 
odpowiedzi z kategoriami soocjodemograficznymi, 4) ukazanie spójności opinii społecznej w obrę-
bie grup statystycznych. 
Powyższe kwestie były fundamentalne dla zrozumienia złożoności problemu dyferencjacji opinii 
społecznej mieszkańców w sprawie spornej inwestycji oraz dla kształtowania przyszłej projektowa-
nej decyzji władz miasta Lubartowa, a także z perspektywy podtrzymania gotowości  finansowania 
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inwestycji przez partnerów z funduszu szwajcarskiego. 
Opublikowane na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta przez zespół ekspertów wstępne wyniki 
ujawniły, że blisko 70 procent mieszkańców Lubartowa chce budowy Zakładu Zagospodarowania Od-
padów w Lubartowie. Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem Zakład Zagospodarowania Odpadów po-
winien powstać?” twierdząco odpowiedziało 67,4% ankietowanych, przeciwnych było 25%, zaś 6,9% 
nie miało sprecyzowanego zdania w tej sprawie. Jednakże na pytanie dotyczące konkretnej lokalizacji  
w Lubartowie w sąsiedztwie ulic Lipowej, Gazowej, Nowodworskiej nieco ponad połowa (51,1%) an-
kietowanych wypowiedziała się przeciwko takiej lokalizacji. Popierało proponowaną lokalizację 36,1% 
osób, zaś kategoria niemających zdania objęła 11%. Od razu w sytuacji konferencji prasowej burmistrz  
w imieniu władz samorządowych odniósł się do wyników wstępnych stwierdzając, że mieszkańcy 
w sposób zdecydowany wspierają i umacniają zabiegi władz podejmowane od początku kadencji, 
tj. rozmowy z partnerami z sąsiedniej gminy, stanowisko rady miasta, żeby nie tracąc zewnętrzne-
go wsparcia, czując odpowiedzialność za zorganizowanie takiego zakładu, kontynuować działania  
w kierunku poszukiwania innych rozwiązań, jeśli chodzi o lokalizację ZZO (Jędryszka, 2011). 

Konkluzja
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, pluralizm i demokracja powodują, że w granicach wolno-
ści słowa i prawa do posiadania własnych poglądów każdy powinien mieć prawo do wypowiedzenia się  
i zajęcia stanowiska w kwestiach, które go dotyczą lub mogą dotyczyć. Istotą społeczeństwa demokra-
tycznego jest możliwość rozmowy o problemach i sposobach ich rozwiązywania przez wszystkich, któ-
rzy chcą w tym uczestniczyć. Władze Lubartowa przyjęły założenie, że problemy należy rozwiązywać  
i nie można udawać, iż nie istnieją. W związku z tym zaprojektowały przygotowanie procesu konsul-
tacji opartego na szerokim uczestnictwie wszystkich zainteresowanych tą wywołującą kontrowersje 
społeczne sprawą. Decyzja władz Urzędu Miasta Lubartowa w porozumieniu z przedstawicielami 
opinii społecznej w kwestii przeprowadzenia procesu ankietyzacji, przy udziale zespołu eksperckie-
go pracowników UMCS jest przykładem dobrej praktyki przybliżania sfery publicznej (działania 
władzy) do sfery prywatnej (mieszkańców miasta). Mając na uwadze konieczność podjęcia pilnej 
decyzji o realizacji bądź wstrzymaniu planowanej inwestycji (ZZO) budzącej niepokój i sprzeciw 
części mieszkańców, władze postanowiły odwołać się do „mądrości zbiorowej” poprzez rozpoznanie 
rzeczywistego charakteru i skali zróżnicowania opinii publicznej w spornej sprawie. 
Badanie ankietowe polegające na próbie bezpośredniego dotarcia do wszystkich pełnoletnich miesz-
kańców Lubartowa w skali ogólnopolskiej było przedsięwzięciem oryginalnym i zgodnym z koncepcją 
budowania dialogu obywatelskiego i prawidłowej organizacji konsultacji (Misztal, 2008, Sienkiewicz, 
2014). Wszystkie zainteresowane strony, w tym zespół ekspertów zdawały sobie sprawę, że projektowa-
ne konsultacje społeczne nie mają charakteru prawnie wiążącego. Jednak było oczywiste, iż w zaistnia-
łej sytuacji społecznej, prawnej i ekonomicznej ostateczna decyzja samorządowa powinna być zgodna  
z oczekiwaniami społeczności.  Kluczowym zatem problemem na etapie przygotowania mieszkań-
ców do zabrania głosu w sprawie publicznej było  przekonanie mieszkańców, że ich głos będzie waż-
ny w procesie podejmowania decyzji przez władze Urzędu Miasta Lubartowa oraz rozbudowanie 
wielokierunkowej komunikacji z pełnym otwarciem kanału interakcyjnego pomiędzy decydentami  
a interesariuszami. Ponad to zapewnienie możliwości wypowiedzenia się w kwestii spornej inwestycji 
wszystkim dorosłym mieszkańcom miasta poprzez wypełnianie ankiety dostarczonej bezpośrednio 
do mieszkania stanowi wzorcowy przykład wyjścia władzy do ludzi i przełamania hierarchicznego 
podziału „my-oni”. 
Istotna była postawa mieszkańców, czyli ich masowe uczestnictwo w procesie ankietyzacji, ponieważ 
wpływało to na reprezentatywność wyniku. Władze miasta od samego początku przekonywały, że 
chociaż z prawnego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia inwestycji, to jednak brak 
akceptacji społecznej stanowiłby swoiste nadużycie posiadanej legitymacji do sprawowania władzy  
w mieście. Dlatego wiedza na temat  stanowiska szerokiej opinii społecznej ma ogromne znaczenie dla 
władz w procesie kształtowania ostatecznej decyzji co do losów spornej inwestycji. Natomiast w trak-

cie prowadzenia badań terenowych ankieterzy wielokrotnie informowali, o zgłaszanych przez respon-
dentów wątpliwościach odnośnie wpływu ich opinii, na kształt ostatecznych rozwiązań w tej spornej  
i jednocześnie skomplikowanej sprawie. Niektórzy mieszkańcy twierdzili kategorycznie, że ich głos nie 
będzie miał żadnego znaczenia. Tego typu sądy opierały się na przyjmowanym założeniu, że decyzja  
w sprawie budowy ZZO została już podjęta na szczeblu miejskim.  Sama zaś ankieta ma być formą 
uspokojenia zarówno przeciwników inwestycji, jak i całej opinii społecznej. Zatem proces konsultacji 
od samego początku prowadzony był w warunkach głębokiej erozji zaufania mieszkańców do władzy  
i w okolicznościach ostrego konfliktu społecznego, zaś  pytania ankiety były kwestionowane przez 
przeciwników inwestycji, którzy również obawiali się o jej wynik i konsekwencje dla kształtowania 
sfery działań publicznych. W tych okolicznościach decyzja ekspertów odnośnie nie publikowania 
żadnych danych „cząstkowych” była  trafna. 
Ankietyzacja wykazała, że mieszkańcy Lubartowa są zasadniczo za budową Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów, zaś  przeciwni lokalizacji tej budowy w  strefie gospodarczej miasta w obrębie ulic: 
Lipowej, Gazowej i Nowodworskiej. Odpowiedź pierwsza świadczy bowiem o społecznym poparciu 
dla inwestycji w ogóle. Jednak akceptacja dla budowy i istnienia ZZO przy negowaniu jego planowa-
nej lokalizacji ukazała rzeczywiste preferencje lokalizacyjne opinii publicznej. Zdaniem ekspertów 
legitymizowała decyzję władz miasta w kwestii modyfikacji stanowiska, a tym samym otwierała pole 
do podejmowania  innych jakościowo decyzji. 
Opinia mieszkańców aprobująca proponowaną lokalizację stanowiłaby społeczną akceptację dla 
uprzednio podjętej decyzji prawnej. Uzyskanie obok już istniejącej prawnej, także i faktycznej społecz-
nej aprobaty dla proponowanej lokalizacji ZZO, byłoby równoznaczne z szerszą aniżeli tylko prawna 
legitymizacją dla decyzji o rozpoczęciu  inwestycji. Ponad to społeczne poparcie  dla planowanej lokali-
zacji osłabiłoby znacznie argumenty przeciwników budowy  ZZO u zbiegu Gazowej, Lipowej i  Nowod-
worskiej. Jednakże większość ankietowanych mieszkańców (51,1%) odrzuciła lokalizację proponowaną  
w obrębie miasta. Kategoria zwolenników była o 15% mniejsza niż przeciwników. 
Doprowadziło to do pojawienia się sprzeczności między płaszczyzną prawną i społeczną analizo-
wanego problemu. Z jednej strony prawnie ustalona możliwość budowy ZZO, z drugiej zaś  negacja 
społeczna znacznie skomplikowały kształtowanie procesu decyzyjnego w zakresie prawnym i finan-
sowym. Trudność zakresu prawnego wynikała ze  zmiany w prawie (tzw. ustawa śmieciowa) wiążącej 
gminy swoimi postanowieniami najpóźniej od 1 stycznia 2013 roku. Brak zakładu zagospodarowa-
nia odpadów oznaczałby zwiększenie odpłatności za zagospodarowanie śmieci. Natomiast trudność 
zakresu finansowego decyzji wynikała z faktu, że zgodnie z  dokumentacją fundusz szwajcarski zo-
bowiązał się do bezzwrotnego pokrycia ok. 80 % kosztów budowy, ale w lokalizacji, która przez spo-
łeczność mieszkańców została zanegowana. 
Wydaje się jednak, że niezależnie od skomplikowania sytuacji decyzyjnej władze miasta osiągnęły 
swój podstawowy cel. Przeprowadziły konsultacje społeczne w oparciu o proces ankietyzacji zakro-
jony na szeroką skalę. Tym samym uzyskały w miarę całościową wiedzę o opinii mieszkańców, która 
dała podstawy do podjęcia kolejnych działań oraz skutecznie nawiązały dialog z mieszkańcami mia-
sta. 
Wyrażenie sprzeciwu społecznego wobec lokalizacji ZZO wskazuje na niezwykłą istotność ankieto-
wego pytania o potrzebę zbudowania ZZO dla Lubartowa i okolic. W tym przypadku zdecydowana 
większość respondentów (67,4%) wyraziła przekonanie o zasadności budowy takiego zakładu. Takie 
stanowisko mieszkańców oznaczało, że Lubartowianie chcą, aby zakład powstał, ale w innej lokalizacji. 
Te dane ankietowe okazały się bardzo ważne. Po pierwsze pozwoliły na  kontynuowanie procesu, który 
ma doprowadzić do powstania ZZO Lubartów w innej lokalizacji. Po drugie, dzięki przyjętej formule 
konsultacji i zrealizowanego na jej potrzeby badania opinii społecznej otworzyło się nowe pole dla nego-
cjacji z funduszem szwajcarskim w sprawie „przesunięcia czasowego” środków na realizację inwestycji 
w innym terminie oraz w innej lokalizacji. Ta kwestia jest szczególnie istotna, gdyż pomoc finansowa  
w zdeklarowanej skali jest absolutnie nieodzownym elementem dla powstania przedmiotowej inwe-
stycji. Miasta Lubartów po prostu nie stać byłoby  na samodzielne jej sfinansowanie.  
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Finalny etap  procesu kształtowania decyzji stanowiło spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego w Warszawie w dniu 28 października 2011 roku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz wdra-
żających i nadzorujących  programy europejskie ze strony polskiej, tj. władzy, która nadzoruje ze strony 
polskiej realizację projektów europejskich,  przedstawiciele funduszu szwajcarskiego oraz przedsta-
wiciele delegacji Miasta Lubartów pod przewodnictwem burmistrza. W przedmiotowym przypad-
ku Ministerstwo działało jako instytucja pośrednicząca pomiędzy funduszem szwajcarsko-polskim  
a Miastem Lubartów.   Uczestniczący w spotkaniu Szwajcarzy zgodzili się na dalszą współpracę z Mia-
stem Lubartów, ale pod pewnymi warunkami. Wyznaczono nowy termin do zmiany lokalizacji ZZO na  
31 marca 2012 roku jako konieczny okres na przystosowanie nowej działki pod budowę. Powołano 
audytora, którego zadaniem miało być zbadanie kwestii realności przeprowadzenia zmian i możli-
wości realizacji inwestycji przez Miasto Lubartów. Władze  Lubartowa chcąc zabezpieczyć się przed 
potencjalnie różnymi wynikami ankietyzacji  podjęły wcześniej czynności związane z przeniesie-
niem i ustaleniem alternatywnej lokalizacji zakładu. Dla projektu ZZO przygotowano nową niespor-
ną lokalizację zgodną ze społecznymi oczekiwaniami, zaś Fundusz szwajcarsko-polski podjął zobo-
wiązanie o przyznaniu dodatkowych środków na adaptację projektu w nowej lokalizacji. 
Audytor wyznaczony przez stronę szwajcarską pozytywnie ocenił możliwość realizacji projektu zakła-
du w nowej lokalizacji. 24 stycznia 2012 roku strona szwajcarska zatwierdziła dodatkową kwotę grantu 
wnioskowanego przez instytucję realizującą (Miasto Lubartów) w wysokości 195 552 CHF. Nowa loka-
lizacja zakładu to miejscowość Rokitno w gminie Lubartów na terenie wysypiska śmieci, którego właści-
cielem jest miasto Lublin. Dlatego też rozmowy na temat dzierżawy działki toczyły się między miastem 
Lubartów a miastem Lublin. 28 lutego 2012 roku prezydent Lublina wyraził zgodę na dzierżawę działki 
w Rokitnie. Szczegóły miały być przedmiotem dalszych negocjacji między zainteresowanymi strona-
mi. Zgodnie z ustaleniami realizacja inwestycji ma być rozpoczęta w 2014 roku, zaś oddana do użytku  
w 2015 roku.2 
Podsumowując należy zwrócić uwagę na fakt, że strona szwajcarska uwzględniając w swojej decy-
zji wyniki przeprowadzonej ankietyzacji wykazała praktyczność i dojrzałość charakterystyczną dla 
demokracji deliberatywnej. Podtrzymując gotowość dofinansowania uznała badanie za dobrze prze-
prowadzone referendum społeczne, w którym wszyscy mieszkańcy Lubartowa mogli wypowiedzieć 
się w nurtującej ich sprawie, a ich głos został wzięty pod uwagę. Z kolei podjęcie przez Burmistrza  
i samorząd Lubartowa działań charakterystycznych dla partycypacyjnego modelu zarządzania za-
kładających aktywne włączenie społeczności w rozwiązywanie konfliktu oraz wyjście poza schemat 
formalnych konsultacji stanowiły ważny krok w kierunku budowania dialogu władzy ze społeczno-
ścią lokalną i otworzyły pole do kształtowania stosunków opartych na wzajemnym zaufaniu. 
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Wspieranie rozwoju dialogu obywatelskiego ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  
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Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja wybranych możliwości wspierania rozwoju dialogu oby-
watelskiego w ramach wdrażania funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania lat  
2007-2013. Artykuł odnosi się także do określenia istoty dialogu obywatelskiego, wskazując 
jednocześnie na odmienność tej formy dialogu od dialogu społecznego. Część artykułu zo-
stała także poświęcona opisowi jednego z działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
dzięki wdrażaniu którego zrealizowano setki projektów na terenie całego kraju w obszarze 
dialogu obywatelskiego i rozwoju współpracy wspólnot lokalnych z sektorem publicznym. 
Główna sekcja artykułu zawiera szczegółowy opis jednego z projektów partnerskich zre-
alizowanych na terenie województwa lubelskiego, zaś w załącznikach zawarto wykaz pro-
jektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach POKL 2007-2013. Należy stwierdzić, iż 
wykonana praca beneficjentów tych projektów i ich partnerów przyniesie nie tylko korzyści 
w projektach zakładane, lecz również pewien efekt synergii, co pozwoli na trwałe wpisywa-
nie się dialogu obywatelskiego w życie społeczne i publiczne na danym terenie.

Słowa kluczowe: dialog obywatelski, Unia Europejska, kapitał ludzki, projekt

Istota dialogu obywatelskiego
Dialog obywatelski (www.pozytek.gov.pl, 2013) to forma kontaktu między władzą państwową a or-
ganizacjami trzeciego sektora, polegająca na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy 
ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. Nie należy go my-
lić z dialogiem społecznym, rozumianym jako komunikacja między władzami publicznymi, związ-
kami zawodowymi i organizacjami pracodawców, dotycząca zbiorowych stosunków pracy (zbioro-
wego prawa pracy). Uczestnikami dialogu obywatelskiego - obok władz publicznych - są bowiem nie 
tylko tradycyjnie rozumiani partnerzy społeczni, ale także organizacje pozarządowe, działające na 
różnych płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej, światopoglądowej, zawodowej lub terytorialnej.  
Z tego względu przedmiotem dialogu obywatelskiego nie są wyłącznie problemy związane z miej-
scem pracy (zakładu, branży, sektora gospodarki ), ale wszelkie zagadnienia związane z miejscem 
grup obywateli w państwie i społeczeństwie.
Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów 22 października br. pt. „Zasady Dia-
logu Społecznego” (2002) stwierdza, że organizacje pozarządowe współuczestniczą w wypracowywa-
niu i realizacji programów inicjowanych przez władze publiczne oraz uzupełniają działania admini-
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stracji publicznej tam, gdzie nie jest ona w stanie samodzielnie wypełnić ważnych społecznie zadań.
Warto jest również przychylić się do rozważań na temat dialogu obywatelskiego sformułowanych  
w „Przewodniku dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych” (2010),  
w którym określa się między innymi różnicę między dialogiem obywatelskim a dialogiem społecz-
nym, wskazując się, że … „nie istnieje jednolita definicja dialogu obywatelskiego. Nie jest on ani 
równoległy ani uzupełniający względem dialogu społecznego. Dialog obywatelski jest natury ogólnej 
i odnosi się do polityki publicznej jako całości, podczas gdy dialog społeczny obejmuje specyficzne 
zagadnienia makroekonomiczne oraz jest zorganizowany wokół jasnych celów i przy udziale określo-
nych stron - władz publicznych, pracodawców i pracowników. Dialog obywatelski jest bardziej zróż-
nicowany i globalny, ale także mniej zorganizowany. Jego relacje pomiędzy władzami publicznymi  
i społeczeństwem obywatelskim mogą być poprowadzone poprzez wiele kanałów, z inicjatywy każ-
dej ze stron, przy pomocy takich środków jak spotkania „jeden na jednego”, posiedzenia, konferen-
cje, procedury pisemnych konsultacji itp. Niniejsze struktury dialogu obywatelskiego są promowane  
i wdrażane głównie w kontekście europejskim jako sposób budowania porozumienia pomiędzy Unią 
Europejską, jej instytucjami a obywatelami. Dialog obywatelski jest formalną dyskusją w kwestii, 
w której dwie lub więcej stron wyrażają przeciwstawne poglądy, a następnie szukają porozumienia, 
które może usatysfakcjonować każdą z nich. Dialog obywatelski może zatem zostać opisany jako, po 
pierwsze raczej wzajemne relacje pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego niż jednostronna wymiana, po drugie - różnorakie formy działania społeczeństwa 
obywatelskiego poczynając od prostego rozpowszechniania informacji, poprzez procesy konsulta-
cji, aż do aktywnego zaangażowania w podejmowanie decyzji, po trzecie - działania odbywające się 
na każdym etapie procesów decyzyjnych: ustanawianie struktur, definiowanie celów politycznych, 
wdrażanie, monitorowanie, ocenianie i zapewnianie „ciągu dalszego”.
Podstawą dialogu obywatelskiego jest założenie, że reprezentanci NGO współuczestniczą w wytwa-
rzaniu i wdrażaniu programów oraz dokumentów strategicznych za które odpowiedzialne są instytu-
cje państwowe lub samorządowe). Kluczem pozostaje więc partycypacja jednostek w konstytuowaniu 
formalno-instytucjonalnej rzeczywistości. Dobrymi praktykami dialogu obywatelskiego pozostaje 
więc wzajemne informowanie się o podejmowanych inicjatywach, przekazywanie sobie czynionych 
ustaleń i wymiana opinii na temat priorytetów polityki publicznej. W efekcie państwo i trzeci sektor 
powinna łączyć przestrzeń wymiany perspektyw między organizacjami a reprezentacjami władzy. 
Innymi słowy stwierdzić, że dialog obywatelski to uzgadnianie kluczowych kierunków rozwoju pań-
stwa między partnerami państwowymi a społecznymi na różnych poziomach – krajowym, regional-
nym i lokalnym.

Wsparcie rozwoju dialogu obywatelskiego ze środków Unii Europejskiej
Założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 odnoszą się do wspierania roz-
woju różnych dziedzin życia społecznego ale także gospodarczego w Polsce. Wśród zaplanowanych  
i zrealizowanych w tych latach priorytetów programu został sformułowany Priorytet piąty, pod na-
zwą Dobre rządzenie. W ramach Priorytetu Dobre rządzenie przewidziane zostało wsparcie ukie-
runkowane na podniesienie potencjału administracji, zwłaszcza w obszarach szczególnie istotnych 
dla realizacji Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Planu Reform. Skoncentrowano się na wsparciu 
priorytetowych wyzwań dla podniesienia potencjału administracyjnego, jakimi są: wzmocnienie 
zdolności do tworzenia wysokiej jakości prawa oraz opracowywania długofalowych programów  
i strategii, wdrożenie systemu wieloletniego planowania budżetowego, wzrost jakości usług publicz-
nych, w szczególności świadczonych na rzecz przedsiębiorców, usprawnienie wymiaru sprawiedliwo-
ści, zwłaszcza w obszarze sądownictwa gospodarczego oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. 
W ramach priorytetu piątego POKL położono także nacisk na zapewnienie partnerskiego mode-
lu współpracy administracji oraz organizacji pozarządowych i partnerów społecznych (organizacji 
pracodawców i pracowników). Działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału partnerów 
społecznych oraz organizacji pozarządowych mają charakter horyzontalny i są powiązane z obsza-

rami wsparcia przewidzianymi w ramach pozostałych Działań Priorytetu V. Wsparcie dla partnerów 
społecznych oraz organizacji pozarządowych wiąże się z rolą tych podmiotów w procesie wspierania 
modernizacji struktur państwa i przede wszystkim przyczyni się do zwiększenia ich uczestnictwa 
w procesie realizacji niezbędnych reform, optymalizacji procesu stanowienia prawa oraz wdrażania 
zasady dobrego rządzenia. Zgodnie z tymi założeniami wsparcie takie powinno być realizowane 
przez rozbudowę sieci instytucji obsługi sektora pozarządowego, które na poziomie regionalnym  
i lokalnym świadczyć będą wsparcie o charakterze doradczo – szkoleniowym dla organizacji poza-
rządowych. Program również zakłada zwiększanie dostępności i poprawa jakości usług bezpłatnego 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Według twórców programu organizacje trzeciego sektora 
odgrywają w tym procesie kluczową rolę, zwłaszcza na szczeblu lokalnym (Szczegółowy opis priory-
tetów Programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007 – 2013, 2013). 
W ramach omawianego programu zaplanowano realizację działania, którego celem nadrzędnym jest 
wspieranie potencjału organizacji trzeciego sektora w celu ich efektywnego i profesjonalnego  uczest-
nictwa w mechanizmach partnerstwa, szczególnie w obszarach istotnych dla realizacji Strategii Li-
zbońskiej i Krajowego Programu Reform (Działanie 5.4 POKL).
Zgodnie z założeniami programu uzasadnieniem realizacji tak sformułowanego celu jest promo-
wanie idei partnerstwa, które ma charakter kluczowy dla realizacji Strategii Lizbońskiej. Podstawą 
dla właściwego podziału ról między partnerami życia publicznego, w zakresie realizacji zadań pu-
blicznych, powinna być zasada komplementarności. Program zakłada, że do przeszłości powinien 
odejść model wąskiego, sektorowego spojrzenia na instytucję zadań publicznych, przejawiający się  
w skłonności instytucji publicznych – odpowiedzialnych za zadania publiczne i będących w związku 
z tym dysponentem środków publicznych – do stosowania prawa wyłączności w zakresie bezpośred-
niej realizacji tych zadań. Istotny jest również wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych  
i współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych 
i regulacji prawnych. Obecna kondycja trzeciego sektora wskazuje, iż jego potencjał nie jest wciąż  
w pełni wykorzystywany, tak, aby sektor ten mógł wypełniać należycie przypisane mu funkcje i moż-
liwe do realizacji zadania. 
W ramach Działania 5.4 zaplanowane realizację przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie poten-
cjału i sprawności działań trzeciego sektora – w wymiarze horyzontalnym, sektorowo-branżowym  
i terytorialnym – w zakresie jego zdolności do realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk 
publicznych we współpracy z administracją publiczną. 
Przewiduje się, że wsparcie ukierunkowane będzie głównie na wzmocnienie zasobów ludzkich  
(m.in. pracowników i wolontariuszy) organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe będą mo-
gły otrzymać wsparcie o charakterze doradczo – szkoleniowym świadczone głównie przez regionalne  
i lokalne centra wspomagania organizacji  pozarządowych.
Takie rozwiązanie pozwoli na dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb trzeciego sektora z danego 
regionu. Preferowane będą szkolenia dające uczestnikom specjalistyczną wiedzę m.in. z zakresu finan-
sów, rachunkowości i księgowości, zarządzania projektami, aspektów formalno-prawnych związanych 
z funkcjonowaniem organizacji, umiejętności interpersonalnych. Konieczne jest przy tym ścisłe po-
wiązanie tematyki szkoleń do rzeczywistych potrzeb odbiorców wsparcia. Szczególny nacisk położony 
zostanie na wsparcie organizacji działających w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz 
organizacji zajmujących się „działaniami strażniczymi”, czyli tworzeniem i wdrażaniem programów  
z zakresu obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych (Szczegółowy opis 
priorytetów Programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007 – 2013, 2013).
W ramach omówionego powyżej działania POKL zrealizowano kilkaset różnorodnych projektów,  
z których duża część była poświęcona rozwojowi idei dialogu obywatelskiego. Poniżej zaprezento-
wano jeden z tych projektów zrealizowanych w latach 2013-2014 przez Fundację Centrum Rozwoju 
Lokalnego we współpracy z Miastem Lubartów. Szczegółowy natomiast wykaz projektów na rzecz 
dialogu obywatelskiego zrealizowanych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego za-
wierają Aneksy 1 i 2.
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Założenia, cele i rezultaty projektu pt.: ,,Włącz się w dialog.’’ Program współpracy samorządu 
ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego’’

Opis problemu, uzasadnienie i cele projektu
Według Głównego Urzędu Statystycznego (2011) Lubartów zajmuje dziesiąte miejsce w wojewódz-
twie lubelskim pod względem wielkości. Jest to ważny ośrodek przemysłowy. Zlokalizowane są tu 
także liczne instytucje promujące rozwój kultury. Oprócz walorów turystyczny miasto stanowi punkt 
wypadowy do blisko położonego Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. W Lubartowie krzyżują się 
drogi krajowe i wojewódzkie, a co jest z tym związane miasto to jest ważnym węzłem komunikacyj-
nym na mapie Polski. 
Uwarunkowania rozwoju społecznego i gospodarczego w Lubartowie wiążą się często z koniecznością 
przeprowadzania częstych przedsięwzięć związanych z rozwojem usług, infrastruktury społecznej  
i technicznej oraz nowych inwestycji. Ich realizacja może budzić wątpliwości, a czasem sprzeciw 
mieszkańców, tym samym powodować znaczne opóźnienia lub nawet całkowite zaniechanie. Zapo-
bieganie tego typu konfliktom społecznym wiąże się z koniecznością zaangażowania mieszkańców w 
decyzje dotyczące spraw lokalnych przez prowadzenie konsultacji społecznych we wstępnych etapach 
planowania projektów. Mieszkańcy mogą mieć wówczas wpływ na politykę miasta w istotnych dla 
nich sprawach, a władze miasta możliwość wypracowania porozumienia w zakresie oraz sposobie 
realizacji danego przedsięwzięcia. Wpływa to bezpośrednio na wzmocnienie potencjału administra-
cji samorządowej Lubartowa. Wcześniej ustalony z mieszkańcami zakres danej polityki publicznej 
powoduje jej sprawne i efektywne wdrażanie. 
Przykładem opóźnień lub nieudanych projektów Lubartowa jest ponad kilkuletnie opóźnienie budo-
wy sortowni śmieci (protesty mieszkańców rozpoczęte w 2009 roku), czy też wstrzymanie budowy 
biogazowni z 2012 roku. O ile w przypadku pierwszego przykładu początkowo nieudana realizacja 
inwestycji miała zostać rozwiązana dzięki konsultacjom społecznym, które nie przyniosły rezultatu, 
to w drugi projekt nie był w żaden sposób uzgadniany ze społecznością lokalną. 
Badania przeprowadzone w ramach publikacji pt.: Raport końcowy z badań efektywności mechani-
zmów konsultacji społecznych (2011), ujawnia iż sposób organizacji i przeprowadzania konsultacji 
społecznych przez organizacje publiczne pozostawia wiele do życzenia. Statystyki wskazują, iż ich 
średnia efektywność jest niska i wynosi w granicach 63,8%. Natomiast wskaźnik efektywności kon-
sultacji społecznych dla województwa lubelskiego jest jeszcze niższy i wynosi 47,5 -51%. Jest to nieko-
rzystne również pod tym względem, iż w Lubartowie, w porównaniu do innych miast Lubelszczyzny 
przeprowadza się więcej konsultacji (na poziomie 75%). Warto również zauważyć, że odnotowywana 
jest dość niska skuteczność w osiąganiu celów (48,9%), dla których konsultacje zostały zorganizowa-
ne. 
Przeprowadzenie konsultacji jest złożonym i wymagającym odpowiedniego przygotowania pro-
cesem, gdzie zainteresowanie powinno być okazane przez wszystkie strony. Badania wskazują iż 
większość przeprowadzonych konsultacji spotyka się z niezrozumieniem przez urzędników samego 
pojęcia “konsultacje społeczne” (Raport końcowy z badań efektywności mechanizmów konsultacji 
społecznych (2011). Konsultacje ograniczają swój zasięg głownie do samego informowania interesa-
riuszy odnośnie wypracowania rozwiązań danego problemu. Spowodowane to być może brakiem 
wykwalifikowanego podmiotu opiniodawczo-doradczego w jednostce samorządowej, która byłaby 
odpowiedzialna za wypracowywanie instrumentów i wdrażanie szeroko pojętego dialogu z miesz-
kańcami. Pod tym względem miasto  Lubartów nie wyróżnia się zbytnio na tle Polski, gdzie tyl-
ko niewiele ponad 1/5 wszystkich instytucji samorządowych posiada specjalny dział zajmujący się 
przeprowadzaniem konsultacji. Również widoczny jest brak zainteresowania konsultacjami ze strony 
społeczności lokalnej. Niska aktywność obywatelska, niskie poczucie wpływu na sprawy miasta, są 
powodami spadku efektywności konsultacji społecznych. Skutkiem tego są m. in. protesty społeczne 
przed wprowadzaniem zmian. Dane w odniesieniu do Polski wskaz, iż 75% ludności nie zetknęła się 
z pojęciem „konsultacje społeczne”. 

Istotnym problemem w procesie konsultowania polityk władz lokalnych ze społecznością jest brak świa-
domości i wiedzy wśród mieszkańców samorządu o możliwości wnoszenia projektów obywatelskich. 
Na przykład odnosząc się do sytuacji miasta Lubartów, należy zauważyć, iż pomimo podjęcia uchwały 
przez władze miasta zezwalającej na rozpoczęcie konsultacji społecznych po zebraniu 300 podpisów 
mieszkańców, większość z nich może nie być świadoma swojego przywileju. Problemem jest również 
złe rozplanowanie w czasie konsultacji. Brak znajomości procedur oraz narzędzi związanych z przepro-
wadzaniem tego typu działań, ma również negatywny wpływ na jakość oraz osiągnięcie wyznacz celu.  
W przypadku miasta Lubartów wykorzystywanego są najbardziej standardowe formy konsultacji, ta-
kie jak: otwarte spotkania z mieszkańcami miasta, umożliwianie składania wniosków i uwag, badania 
ankietowe, sondaże internetowe, powoływanie zespołów roboczych (Urząd Miasta Lubartów, 2013).  
O ile po przeprowadzonych konsultacjach większość instytucji samorządowych publikuje uwagi, 
które zostały zgłoszone podczas spotkań (74,4%), to rzadkością jest prowadzenie ewaluacji oraz wy-
ciąganie wniosków z przeprowadzonych konsult społecznych (tylko 39,4% instytucji w skali kraju 
podejmuj się ewaluacji przeprowadzonych konsultacji). 
Statystyki także pokazują, iż tylko 33,1% wszystkich konsultacji było przeprowadzonych w sposób 
nie wykluczający żadnego ze środowisk lokalnych. Ważne jest również zaznaczeni różnic w uczest-
nictwie kobiet i mężczyzn podczas tego typu akcji. Badania wskazują że wśród osób, które zabierały 
głos, aktywnie uczestniczącymi w konsultacjach spraw istotnych dla społeczności lokalne byli męż-
czyźni, którzy również częściej zabierają głos w sprawach polityki miasta. 
W odniesieniu do wyżej wskazanych danych oraz badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw 
Publicznych w ramach projektu „Decydujmy razem” to miasta są rządzone mniej partycypacyjnie 
niż wsie. Dlatego też istnieje konieczność wypracowania wielowymiarowego planu działania, zachę-
cającego i ułatwiającego mieszkańcom miast współuczestniczenie w tworzeniu polityk publicznych
W celu przynajmniej częściowego poprawienia generalnie niekorzystnej sytuacji w obszarze konsul-
tacji społecznych Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z miastem Lubartów podjęła 
się realizacji projektu pt.: „Włącz się w dialog”. Program współpracy samorządu ze społecznością lokal-
ną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego. Zrealizowanie przedsięwzięcia miało  
w swym efekcie wypracowanie planu działań, zachęcającego mieszkańców miasta Lubartów do 
współuczestniczenia w tworzeniu polityk publicznych m. in. poprzez utworzenie platformy komu-
nikacyjne ułatwiającej im dostęp do zabierania głosu w sprawach szczebla lokalnego oraz wsparcie 
osób przeprowadzających konsultacje społeczne poprzez szereg szkoleń, doradztwo, aby w pełni wy-
korzystać dostępne metody i techniki konsultacji społecznych. 
Głównym celem Projektu było wzmocnienie jakości i efektywności konsultacji społecznych, rozwój 
samorządu miasta Lubartów oraz przedstawicieli lokalnych społeczności  poprzez nabycie praktycznej 
wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, wdrażania narzędzi i technik konsultacji oraz uzgadnia-
nia polityk publicznych. W projekcie założono także realizację celów szczegółowych odnoszących się 
bezpośrednio do zaplanowanych działań: 1) Zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności miasta 
Lubartów w procesy decydowania i tworzenia polityk publicznych oraz stworzenie narzędzia konsul-
tacji społecznych dla władz lokalnych poprzez opracowanie i funkcjonowanie portalu internetowego;  
2) Podniesienie poziomu wiedzy oraz nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia konsultacji 
oraz dialogu obywatelskiego przez przedstawicieli samorządu miasta Lubartów oraz organizacji po-
zarządowych przez ukończenie profesjonalnych szkoleń i warsztatów; 3) Poznanie dobrych praktyk 
i nabycie doświadczeń przez przedstawicieli samorządu miasta i organizacji pozarządowych dzięki 
odbyciu wizyt studyjnych w przykładowych miastach Polski, które wdrożyły narzędzia i techniki 
konsultacji społecznych; 4) Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli lokalnej społeczności miasta 
we współuczestniczeniu w procesach decydowania i tworzeniu polityk publicznych poprzez udział w 
warsztatach dotyczących opracowania Strategii Współpracy z NGO oraz Strategii Rozwoju Lokalne-
go Miasta Lubartów.
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Rezultaty projektu
W ramach realizacji Projektu przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych z terenu 
miasta Lubartów, w celu podniesienia poziomu wiedzy oraz nabycia umiejętności samodzielnego 
prowadzenia konsultacji społecznych uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym w zakresie zasad pro-
wadzenia konsultacji społecznych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz w zakresie form, 
technik i narzędzi konsultacji społecznych. W Urzędzie Miasta Lubartów odbyło się także doradztwo 
specjalistyczne dotyczące konsultacji społecznych. W celu poznania dobrych praktyk i dobrych do-
świadczeń zorganizowana została wizyta studyjna do Częstochowy i Rybnika – miast, które w sku-
teczny sposób wdrożyły program budowy dialogu obywatelskiego. Przeprowadzono także  warsztaty 
konsultacyjne w ramach, których konsultowane były dwa dokumenty strategiczne. Etapem końco-
wym realizacji projektu była międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja pt. ,,Dialog obywa-
telski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju”, podsumowująca realizację projektu oraz 
promująca ideę dialogu obywatelskiego, w tym prowadzenia konsultacji społecznych przez władze 
publiczne przy współudziale przedstawicieli sektora społecznego, jak również pogłębianie wiedzy 
teoretycznej i poznanie dobrych praktyk w tym zakresie.
W ramach realizacji projektu osiągnięto szereg rezultatów m. in. utworzenie platformy interneto-
wej www.konsultacje.lubartow.pl służącej mieszkańcom oraz przedstawicielom samorządu mia-
sta Lubartów. Platforma zawiera aktualne informacje o planowanych, przeprowadzanych oraz za-
kończonych konsultacjach społecznych w mieście Lubartów. Na platformie publikowane są także 
propozycje zmian prawa lokalnego. Z platformy mogą korzystać również dzieci. Platforma zawiera 
gry symulacyjne związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych, w tym ochrony środowiska  
i kształtowania postaw obywatelskich. 
Efektem realizacji Projektu jest umiejętne zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecz-
nych, zaangażowanie przedstawicieli lokalnych społeczności miasta Lubartów w procesy decydowa-
nia i tworzenia polityk  publicznych oraz wdrożenie pracowników Urzędu Miasta Lubartów do koor-
dynacji procesów konsultacji społecznych. 
Należy mieć nadzieję, iż współpraca organizacji pozarządowych i samorządu w mieście Lubartów, 
będzie dobrym przykładem dla innych gmin i miast zamierzających wprowadzić lub udoskonalić 
prowadzenie konsultacji społecznych na swoim terenie. 

Zakończenie
Powyżej zaprezentowana krótka analiza możliwości wspierania rozwoju dialogu obywatelskiego  
w Polsce wskazuje, że przedstawiciele wspólnot lokalnych wyrażają coraz większą aktywność w celu 
tworzenia płaszczyzn do szerszej współpracy międzysektorowej, oczywiście z korzyścią dla zarówno 
sektora publicznego, jak też społecznego. Dialog obywatelski jest zagadnieniem w Polsce z jednej 
strony nowym, z drugiej strony od wielu lat w procesie rozwoju decentralizacji administracji publicz-
nej i demokratyzacji życia publicznego, wdraża się w różnych formach instrumenty tegoż dialogu. 
Nie jest to często dialog łatwy i bezkonfliktowy, szczególnie wtedy, jeśli jest nieumiejętnie wdrażany. 
Z pewnością należy stwierdzić, iż podjęte i kontynuowane w przyszłości działania związane z roz-
wojem dialogu obywatelskiego wpłyną istotnie na dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego  
w Polsce, którego dialog obywatelski jest jedną z podstawowych składowych.
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Aneks 1

Zestawienie projektów przyjętych do realizacji w ramach konkursu POKL nr DWF_5.4.2_11_2013 
pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” 1.

l.p. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość pro-
jektu (PLN)

1. 
Wysokie standardy współpracy z NGO s̀ w 
Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecz-
nego Warszawy

Fundacja Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej Centrum Mazow-
sze w Warszawie

364 680,21

2. Lokalnie Decydujemy Razem
Fundacja Promocji Gmin 
Polskich w Warszawie 616 280,40

3. Symbioza JST i NGO Stowarzyszenie Pegaz w Jele-
niej Górze 80 9670,60

4. 
Wdrożenie standardów współpracy 
administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi w powiecie głogowskim

Stowarzyszenie Dzieci i Mło-
dzieży "SZANSA" , Głogów 490 165,00

5. Wspólnie można więcej
Stowarzyszenie Warmińsko

-Mazurska Klinika Biznesu w 
Olsztynie

437 410,46

6. Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych Lubelska Fundacja Rozwoju  
w Warszawie 479 888,85

7. Modelowa współpraca w powiecie sępo-
leńskim

Stowarzyszenie „Dorośli – 
Dzieciom” w Sępólnie Krajeń-
skim

779 371,00

8. 
Tak dla modelu współpracy administracji 
publicznej i organizacji pozarządowych w 
Powiecie Świdnickim

Fundacja „Krzyżowa” dla Po-
rozumienia Europejskiego  
w Krzyżowej

621 529,20

9. 

Dojrzałe Partnerstwo. Model współpracy 
kluczem do sukcesu we współpracy gmin 
i organizacji pozarządowych w gminach 
wiejskich Euroregionu Pomerania 

Stowarzyszenie Instytut Roz-
woju Regionalnego w Szcze-
cinie

843 786,85

10. 
Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kali-
sza -wdrożenie  standardów  współpracy  
NGO i JST

Miasto Kalisz 379 630,80

11. Współpracujemy na rzecz społeczności 
lokalnej powiatu brzeskiego

Brzeskie Stowarzyszenie Cho-
rych na SM w Brzegu 832 593,60

1 http://www.kapitalludzki.gov.pl/podpisane-umowy/priorytet-v/dzialanie-54/poddzialanie-542/
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12. Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny 
Gminy Brzeg

Brzeskie Stowarzyszenie Cho-
rych na SM w Brzegu 799 345,80

13. Radom - siła współpracy
Europejski Dom Spotkań  

- Fundacja Nowy Staw w Lubli-
nie

837 000,00

14. Model współpracy samorządu i organiza-
cji pozarządowych w powiecie wałeckim

Fundacja Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej , Centrum Szkole-
niowe w Szczecinie

441 321,38

15. 
„Bliżej obywatela” - wdrożenie modelu 
współpracy Gminy Poddębice i organiza-
cji pozarządowych

Fundacja Kamelot w Łodzi 782 827,20

16. Tarnowski Inkubator Współpracy Fundacja im. Hetmana Jana 
Twardowskiego w Tarnowie 747 030,60

17. 

Wspólnie działamy. Poprawa współpracy 
samorządów z organizacjami pozarządo-
wymi w celu podniesienia jakości życia 
mieszkańców wspólnot samorządowy

Fundacja Inicjatyw Lokalnych 
w Lublinie 846 860,40

18. Współpracujemy profesjonalnie! Fundacja Aktywności Obywa-
telskiej w Lublinie 763 408,80

19. Wspólnie na Zamojszczyźnie Stowarzyszenie Równych 
Szans „Bona Fides” w Lublinie 822 722,40

20. 

Profesjonalni w działaniu - wdrożenie mo-
delu współpracy administracji publicznej 
i organizacji pozarządowych  w Subregio-
nie Ostrołęckim

Stowarzyszenie Tradycyjnie 
Nowoczesnych dla Wsi w 
Długosiodle

21. Razem znaczy lepiej Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS w Rybniku 367 477,50

22. 

DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie  
i wdrożenie modelu współpracy 7 jedno-
stek samorządu terytorialnego z organiza-
cjami pozarządowymi 

Fundacja "Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębior-
stwem Prywatnym"

820 215,00

23. 
Modelowa współpraca administracji 
publicznej i organizacji pozarządowych w 
Jeleniej Górze

Fundacja „Jagniątków” w 
Jeleniej Górze 591 364,80

24. Rozwiń skrzydła w NGO Stowarzyszenie ESTEKA  
w Tarnobrzegu 485 504,53

25. 
Wspólnie znaczy lepiej - System pracy 
organizacji pozarządowych i administracji 
w Czerwionce - Leszczynach

Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS w Rybniku 342 440,00

26. Razem budujemy wspólne dobro

Fundacja „Koalicja dla Mło-
dych” Fundusz Lokalny Ziemi 
Białobrzeskiej w Białobrze-
gach

968 930,64

27. Współpraca z III sektorem - standardem 
Zachodniopomorskich samorządów

Koszalińskie Centrum Wspie-
rania Inicjatyw Społecznych  
w Koszalinie

552 090,00

28. 
Włocławski model współpracy admini-
stracji publicznej i organizacji samorządo-
wych

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych 

"SUKCES" we Włocławku
661 671,40

29. 
Razem jesteśmy najsilniejsi - wdrożenie 
modelu współpracy w 6 gminach powiatu 
łukowskiego

Fundacja EOS w Tomaszowi-
cach 891 783,12

30. 
Koszalin – miasto na model. Program 
współpracy samorządu  z organizacjami 
pozarządowymi

Koszalińskie Centrum Wspie-
rania Inicjatyw Społecznych  
w Koszalinie 

771 920,00

31. Wspólnie w działaniu
Związek Lubuskich Organiza-
cji Pozarządowych w Zielonej 
Górze

477 504,00

32. 

Platforma współpracy administracji pu-
blicznej z organizacjami pozarządowymi  
w gminach: Budzów, Lanckorona, Mu-
charz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce

Stowarzyszenie Europejski  
Instytut Rozwoju Regionalne-
go w Suchej Beskidzkiej

793 983,60

33. Wspólnym głosem. Model współpracy  
Słupeckiego i organizacji pozarządowych

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Ostrowitach

502 598,52

34. Razem dla Suwałk 
Stowarzyszenie Centrum 
Aktywności Społecznej PRY-
ZMAT w Suwałkach

752 639,20

35. 
Co z ta współpracą? Model współpracy 
administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych w Radlinie

Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS w Rybniku 303 255,00

36. Wspólnie na rzecz rozwoju Stowarzyszenie Bieszczadzkie 
Forum Rozwoju w Lesku 779 598,00

37. 

Modelowo w Mokrsku - zwiększenie 
zakresu i poprawa jakości mechanizmów 
współpracy administracji publicznej i 
organizacji pozarządowych w gminie 
Mokrsko

Fundacja Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej w Warszawie 370 276,80

38. Międzysektorowa współpraca czyli wspól-
nota samorządowa w innym wymiarze

Forum Organizacji Pozarzą-
dowych Subregionu Zachod-
niego w Rybniku

393 434,90

39. Model współpracy - standardem działań 
NGO i JST

Fundacja Wspierania Inicja-
tyw Lokalnych PROBUS w 
Zgorzelcu

817 527,60

40. 
Potencjał - Działanie - Rozwój: nowy wy-
miar współpracy Miasta Płocka i płockich 
organizacji pozarządowych

Gmina Miasto Płock 661 796,60

41. DWA SEKTORY - JEDEN CEL Fundacja Rozwoju i Innowacji 
WIR w Radomiu 554 137,20

42. Współpraca - to się opłaca!
Stowarzyszenie Wspierania 
Organizacji Pozarządowych 
MOST w Katowicach

767 715,00
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43. WiP - Współpraca i partycypacja NGO  
w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków

Fundacja Gospodarki i Admi-
nistracji Publicznej w Krako-
wie

809 248,32

44. Modelowy samorząd
Elbląskie Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Pozarzą-
dowych w Elblągu

819 949,80

45. Samorządność i współpraca w powiecie 
myśliborskim

Szczecińska Fundacja Talent 
Promocja i Postęp w Szczeci-
nie

833 929,04

46. Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST  
w gminach Płużnica i Gruta

Towarzystwo Rozwoju Gminy 
Płużnica w Płużnicy 652 935,60

47. 
Partnerstwo Regionalne JST i NGO na 
rzecz sektora turystyki w województwie 
zachodniopomorskim

Zachodniopomorska Regio-
nalna Organizacja Turystycz-
na  
z siedzibą w Szczecinie

932 310,00

48. 
Wielkopolska działa razem - wdrożenie 
standardów współpracy Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego i NGO

Forum Rozwoju Nowocze-
snych Technologii w Poznaniu 520 550,00

49. Standardy współpracy międzysektorowej  
w powiecie oleckim

Stowarzyszenie Pomocy Spo-
łecznej i Ochrony Zdrowia im. 
św. Łukasza w Olecko Kolonia

Olecko Kolo-
nia

50. 
Nowoczesne standardy drogą do efektyw-
nej współpracy administracji i organizacji 
pozarządowych

Fundacja Inicjatyw Menadżer-
skich w Lublinie 451 140,00

51. Diagnozuj Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy 
Sobieskiego

Stowarzyszenie Ekologiczny 
Klub UNESCO Pracownia na 
rzecz Bioróżnorodności  
w Piaskach

748 252,08

52. 

Bez barier - wdrożenie standardów 
współpracy administracji publicznej z 
organizacjami pozarządowymi powiecie 
świdnickim

Stowarzyszenie POSTIS  
w Lublinie 503 588,88

53. Współpraca Drogą do Aktywnej Demo-
kracji

Fundacja Rozwoju i Innowacji 
WIR w Radomiu 499 841,30

54. Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju 
Gminy Dorohusk

Stowarzyszenie Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego 

"Wiedza" w Warszawie
639 174,24

55. 
Program wsparcia współpracy samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządo-
wych w Przasnyszu

Fundacja Przasnyska w Prza-
snyszu 582 300,00

56. Sejneński Model Współpracy Międzysek-
torowej

Europejska Fundacja Odnowy  
i Rozwoju Terytorialnego  
w Kleosinie

733 981,40

57. 
WIEDZA i KOMUNIKACJA dla rozwoju 
współpracy międzysektorowej w Powiecie 
Białostockim 

Europejska Fundacja Odnowy  
i Rozwoju Terytorialnego  
w Kleosinie

840 431,16

Aneks 2

Projekty przyjęte w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_10_2012 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumia-
nych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w 
tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”. 1 

l.p. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta
Wartość 
projektu 
(PLN)

1. Wzmocnienie mechanizmu konsultacji 
społecznych w Katowicach

Stowarzyszenie Aktywności 
Obywatelskiej Bona Fides w 
Katowicach

230 902,60

2. Sądeckie konsultacje społeczne Fundacja Europa+ w Podegro-
dziu 246 460,00

3. Decydujemy razem Korporacja Samorządowa  
im. Józefa Dietla w Krakowie 237 652,70

4. 

Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku 
rozwoju systemu konsultacji społecznych 
Gminy Lublin z organizacjami pozarzą-
dowymi

Związek Stowarzyszeń Forum 
Lubelskich Organizacji Pozarzą-
dowych w Lublinie

246 552,45

5. Bobolice gminą partycypacji
Centrum Szkoleniowe Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej  
w Szczecinie 

229 011,84

6. Akcja Konsultacja! Fundacja Aktywności Obywatel-
skiej w Lublinie 185 790,00

7. Lepsze konsultacje w samorządzie Miasto stołeczne Warszawa 233 405,00

8. 
U nas, w gminie konsultujemy! Partycy-
pacja obywatelska poprzez konsultacje 
społeczne

Związek Centralny Dzieła Kol-
pinga w Polsce 210 518,44

9. Obywatel współdecyduje. Konsultacje 
społeczne w powiecie bocheńskim.

Związek Centralny Dzieła Kol-
pinga w Polsce - Kraków 245 282,70

10. Gmina Chrząstowice - aktywnym uczest-
nikiem partycypacji społecznej

Dom Współpracy Polsko - Nie-
mieckiej w Gliwicach 201 704,50

11. Konsultacje społeczne w Powiecie Cheł-
mińskim

Pomorska Fundacja Rozwoju, 
Kultury i Sztuki w Toruniu 227 445,16

12. Wsparcie konsultacji społecznych w po-
wiatach bialskim i parczewskim

Europejskie Centrum Integracji  
i Współpracy Samorządowej 
,,Dom Europy" w Lublinie

241 816,50

1 http://www.kapitalludzki.gov.pl/podpisane-umowy/priorytet-v/dzialanie-54/poddzialanie-542/
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13. Wspólne wyzwania, wspólna odpowie-
dzialność

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych  
w Toruniu

219 917,70

14. 
Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Plat-
formy Konsultacji Społecznych online w 
Będzinie

Fundacja Praw Podstawowych  
w Warszawie 237 794,40

15. 
Synergia - program współpracy MPiPS 
z organizacjami pozarządowymi na lata 
2015-2017

Departament Pożytku Publicz-
nego MPiPS 244 001,77

16. Elbląg konsultuje
Elbląskie Stowarzyszenie Wspie-
rania Inicjatyw Pozarządowych  
w Elblągu

244 530,60

17. Dolnośląska platforma dialogu i konsul-
tacji społecznych

Dolnośląska Federacja Organi-
zacji Pozarządowych we Wrocła-
wiu

178 596,50

18. TU MIESZKAM - TU DECYDUJĘ! Fundacja Rozwoju i Innowacji 
WIR w Radomiu 236 115,80

19. NASZA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA Fundacja Rozwoju i Innowacji 
WIR w Radomiu 235 897,80

20. Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego Instytut Rozwoju Regionalnego  
w Szczecinie 233 183,70

21. Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy  
w Gminie Secemin

STIWEK Fundacja na Rzecz 
Społeczeństwa, Tolerancji, 
Integracji, Wolności, Edukacji, 
Kultury  
w Warszawie

215 365,00

22. Wspólne decyzje szansą rozwoju

STIWEK Fundacja na Rzecz 
Społeczeństwa, Tolerancji, 
Integracji, Wolności, Edukacji, 
Kultury  
w Warszawie

221 350,00

23. Akademia Współpracy

STIWEK Fundacja na Rzecz 
Społeczeństwa, Tolerancji, 
Integracji, Wolności, Edukacji, 
Kultury  
w Warszawie

193 825,00

24. 
Wzmocnienie procesu konsultacji spo-
łecznych w województwie warmińsko

-mazurskim

Federacja Organizacji Socjalnych 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego FOSa w Olsztynie

249 821,65

25. Potencjał młodych
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Warmińsko-Mazur-
ska w Olsztynie

163 870,60

26. Toruń dla mieszkańców! Fundacja Inicjowania Rozwoju 
Społecznego w Poznaniu 201 203,10

27. Konsultacje Społeczne w Gminie Klimon-
tów

Fundacja Fundusz Lokalny SMK 
w Zbydniowie 195 278,95

28. Konsultacje Społeczne w Gminie Bara-
nów Sandomierski

Fundacja Fundusz Lokalny SMK 
w Zbydniowie 195 277,86

29. Konsultacje Społeczne w Gminie Zakli-
czyn

Fundacja im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnowie 201 448,35

30. Wzmocnienie konsultacji społecznych  
w powiecie oleckim

Stowarzyszenie Pomocy Społecz-
nej i Ochrony Zdrowia  
im. Św. Łukasza w Olecku

205 712,30

31. Obywatelska Dąbrowa Fundacja Instytut Spraw Publicz-
nych w Warszawie 243 048,96

32. Obornickie Konsultacje Społeczne
Fundacja Wspierania Rozwoju 
Lokalnego "Moja Przestrzeń" we 
Wrocławiu

245 369,90

33. 
Obywatele w działaniu w podregionie 
wałbrzyskim województwa dolnośląskie-
go 

Fundacja Cultura Mentis we 
Wrocławiu 236 885,00

34. Decydujmy razem Fundacją Rozwoju Nauki i 
Przedsiębiorczości w Poznaniu 231 786,40

35. Liczy się Twój głos! Centrum Inicjatyw Lokalnych  
w Zawierciu 240 532,48

36. Społeczny dialog - mądre decyzje Centrum Inicjatyw Lokalnych  
w Zawierciu 231 407,00

37. To jest Twoja decyzja! Centrum Inicjatyw Lokalnych  
w Zawierciu 239 789,10

38. Twój głos, Twój wybór! Centrum Inicjatyw Lokalnych  
w Zawierciu 234 339,10

39. 
Włączenie nowych technik konsultacyj-
nych do procesów konsultowania polityk 
publicznych Gminy Wrocław

Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej we Wrocławiu 244 110,00

40. 
Wspólna droga -wzmocnienie procesu 
konsultacji społecznych w Gminie Rze-
czyca

Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej w Regionalnym Cen-
trum w Łodzi 122 705,20

41. Konsultuj, działaj, wzmacniaj! Miasto Leszno 231 458,00

42. Bliżej Obywatela - konsultacje społeczne  
w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim

Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej w Warszawie 214 860,00

43. Obywatele w działaniu w podregionie 
legnickim województwa dolnośląskiego

Fundacja Cultura Mentis we 
Wrocławiu 236 885,00

44. Decydujmy razem
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Nad Białą Przemszą"  
w Kluczach

235 599,00

45. Kostrzyn konsultuje konstruktywnie Stowarzyszenie Instytut Zachod-
ni w Poznaniu 232 098,00

46. Decyduj albo giń! Projekt, który daje Ci 
wybór.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „POLCENTRUM”  
w Strykowie

242 840,00
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47. 

Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, 
doradztwa i platformy online do konsul-
tacji społecznych związanych z budżetem 
partycypacyjnym w Sosnowcu

Fundacja Praw Podstawowych  
w Warszawie 249 915,20

48. Program upowszechniania konsultacji 
społecznych w Gminie Wolanów

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokal-
nych SIL "Simplicite in Lex"  
w Radomiu

233 790,00

49. Modelowa Akademia Konsultacji Spo-
łecznych - Na Maksa

Regionalne Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych we 
Wrocławiu

181 343,30

50. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Spo-
łecznych

Regionalne Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych we 
Wrocławiu

181 343,30

52. Konsultacje Społeczne w Gminie Łapa-
nów

Fundacja im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnowie

201 448,35 

53. Mysłowickie konsultacje na-prawdę
Stowarzyszenie Wspierania Or-
ganizacji Pozarządowych MOST  
w Katowicach 

212 915,00

54. Bieruńsko-lędzińskie konsultacje na
-prawdę

Stowarzyszenie Wspierania Or-
ganizacji Pozarządowych MOST   
w Katowicach

192 710,00

55. 
Konsultujesz - Decydujesz! Wzmacnianie 
mechanizmów konsultacji społecznych  
w woj. Zachodniopomorskim

Koszalińskie Centrum Wspie-
rania Inicjatyw Społecznych w 
Koszalinie 243 170,00

56. Konsultacje społeczne na przykładzie 
Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Instytut Zachod-
ni  w Poznaniu 249 246,00

57. Konsultacje społeczne  na przykładzie 
podmiotów sieci NGO Działamy Razem

Stowarzyszenie Instytut Zachod-
ni w Poznaniu 245 108,00

58. 

Standardy konsultacji społecznych. 
Wzmacnianie konsultacji społecznych 
dotyczących regulacji prawnych i uzgad-
niania polityk publicznych w gminie 
Mszczonów

Fundacja "Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym” w Warszawie

201 550,00

59. Wspólnym głosem Ośrodek Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Białymstoku 246 645,10

60. Aktywnie konsultujemy - lepiej współpra-
cujemy

Stowarzyszenie  Wspierania 
Rozwoju Gospodarczego Ziemi 
Świeckiej "Inkubator Przedsię-
biorczości" w Świeciu

207 590,00

61. KONSULTUJESZ?... czyli o dialogu  
w Łomży

Ośrodek Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Białymstoku 249 980,60

62. Dyskutujmy – Decydujmy - Działajmy Fundacja Miejsc i Ludzi Aktyw-
nych w Krakowie 246 290,00

63. Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne Fundacja Biuro Inicjatyw Spo-
łecznych w Krakowie 228 942,70

64. Jasne, że konsultacje Gmina Miasto Częstochowa 232 510,00

65. Konsultacje społeczne - Twój głos w 
dyskusji

Fundacja Biuro Inicjatyw Spo-
łecznych w Krakowie 196 967,55

66. Doskonalenie mechanizmu konsultacji 
społecznych w Gminie Pleśna

Fundacja Biuro Inicjatyw Spo-
łecznych w Krakowie 169 510,26

67. Doskonalenie mechanizmów konsultacji 
społecznych w Gminie Libiąż

Fundacja Biuro Inicjatyw Spo-
łecznych w Krakowie 192 298,89

68. Doskonalenie mechanizmów konsultacji 
społecznych w Mieście Sucha Beskidzka

Fundacja Biuro Inicjatyw Spo-
łecznych w Krakowie 158 039,10

69. Konsultuj - Decyduj Fundacja na rzecz Collegium 
Polonicum w Słubiach 219 324,35

70. Bychawa i Czosnów konsultują Fundacja CIVIS POLONUS  
w Warszawie 227 710,00

71. Aktywne Organizacje - Silny Samorząd Stowarzyszenie dla Dzieci i Mło-
dzieży SZANSA w Głogowie 235 784,00

72. 

Konsultuj z pomysłem - aktywne techni-
ki i narzędzia dla efektywnych konsulta-
cji  
w powiecie krotoszyńskim

Forum Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Poznaniu 188 830,00

73. Mój samorząd - konsultacje społeczne  
w Gminie Szamotuły

Fundacja Demokracji Lokalnej 
Ośrodek Regionalny w Poznaniu 189 610,00

74. 
Nic o nas bez nas - wzmocnienie me-
chanizmów konsultacji społecznych w 
gminie Turawa

Opolskie Centrum Demokracji 
Lokalnej Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej w Opolu

194 292,50

75. 

Konsultuj bo warto. Projekt upowszech-
niania i wdrażania mechanizmów kon-
sultacji społecznych w gminie miejskiej 
Ciechanów

Fundacja Gospodarcza im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Ciecha-
nowie

227 629,06

76. Lokalne koalicje na rzecz konsultacji 
społecznych

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – 
Społeczna w Ostrołęce 192 188,80

77. Aktywni w konsultacjach
Stowarzyszenie „Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS” w Łodzi 

237 525,20

78. Wzmocnienie mechanizmów konsultacji 
społecznych w gm. Dobczyce

Fundacja Biuro Inicjatyw Spo-
łecznych w Krakowie 246 031,53

79. Aktywny Bytom

Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, Ośrodek Kształcenia 
Samorządu Terytorialnego im. 
Waleriana Pańki w Katowicach

244 842,12

80. 

Włącz się w dialog”. Program współpracy 
samorządu ze społecznością lokalną Mia-
sta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu 
obywatelskiego

Fundacja Centrum Rozwoju 
Lokalnego w Lublinie 224 262,05

81. Każdy głos jest ważny
Stowarzyszenie Aktywnego 
Wspierania Gospodarki we Wro-
cławiu

195 502,40

82. Wzmocnienie mechanizmu konsultacji 
społecznych w województwie lubelskim

Związek Młodzieży Wiejskiej  
w Warszawie 242 296,10
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Noty o autorach

•	Wojciech Misztal, doktor habilitowany, Dyrektor Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie. Pracow-
nik Zakładu Socjologii Gospodarki i Organizacji IS UMCS. W latach 2006-2008 dyrektor CPS 

„Dialog” im. A. Bączkowskiego. Zainteresowania naukowe: socjologia moralności, problematyka 
dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego, polityka publiczna. 

•	Aneta Krzewińska, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katerze Metod 
i Technik Badań Społecznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkie-
go. Zajmuje się badaniem możliwości stosowania dyskusji deliberacyjnych w procesie podejmowa-
nia decyzji oraz kwestiami związanymi z partycypacją obywatelską.

•	Dominika Urszula Popielec, Mgr, absolwentka WDiNP na Uniwersytecie Warszawskim, dokto-
rantka w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Zainteresowania 
badawcze: dziennikarstwo śledcze, nowe media, relacje na linii media-polityka, integracja europej-
ska. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

•	Agata Barczewska-Dziobek, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka opracowań z dziedziny 
nauki administracji i prawa administracyjnego koncentrujących się na problematyce ewolucji i 
skutków prawa regulującego formy współdziałania obywateli z organami administracji oraz jego 
przeobrażeń związanych z odchodzeniem od klasycznych form administrowania w współzarzą-
dzania publicznego.

•	Marcin Kumala, doktorant w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; absolwent studiów podyplomowych z zakresu 
ochrony danych osobowych oraz elektronicznej administracji, pracownik samorządowy.

•	Iwona Sobieraj, doktor, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, Zaintereso-
wania naukowe, związane z teorią i metodologią ewaluacji, łączy z praktyką w realizacji badań 
ewaluacyjnych. Autorka publikacji z zakresu socjologii pogranicza, wielokulturowości i ewaluacji. 
Współautorka programu komputerowego wspomagającego ewaluację wewnętrzną w szkole.  

•	Katarzyna Kuć-Czajkowska, doktor, adiunkt w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej, Wy-
dział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wiceprzewodnicząca Rady 
Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego.

•	Jakub Ryszard Stempień, adiunkt w Zakładzie Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ak-
tywny członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; recenzent w krajowych czasopismach so-
cjologicznych. Zainteresowania badawcze autora obejmują wybrane zagadnienia socjologii szcze-
gółowych: społeczeństwa obywatelskiego, zdrowia i sportu.

•	Marcin Dyński, autor publikacji z zakresu żywienia, aktywności fizycznej i emocji w sporcie. 
Uczestnik wielu projektów badawczych, także jako kierownik merytoryczny grup naukowych. Ob-
szar zainteresowań to przede wszystkim organizacja projektów związanych z szeroko rozumianą 
aktywnością fizyczną i upowszechnianie zdrowego stylu życia.

•	Paweł A. Nowak, asystent w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Uniwersytetu 
Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce społeczeństwa informacyjnego oraz finansowaniu in-
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westycji samorządu terytorialnego. Pracownik samorządowy. Naczelnik Wydziału Społeczeństwa 
Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

•	Andrzej Juros, doktor psychologii, polityk społeczny, Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywi-
dualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Badania nad integracją społeczną i sektorem 
obywatelskim. Animator trzeciego sektora i przedsiębiorczości społecznej. Członek Ashoki oraz 
Rady Programowej kwartalnika „Trzeci Sektor”.

•	Arkadiusz Biały, doktor socjologii, teolog, doradca zawodowy. Prowadzi badania nad środowi-
skiem trzeciego sektora i ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie. Współpracuje z instytucjami 
pozarządowymi i  samorządowymi na terenie woj. lubelskiego. Członek Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego – Oddział w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej – Oddział 
w Lublinie

•	Olga Filipiak, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, wykładowca akademicki, 
autorka kilkunastu artykułów naukowych  opublikowanych w kraju i zagranicą. Uczestniczka i 
współorganizatorka konferencji  krajowych i międzynarodowych. Obszar zainteresowania badaw-
czego to: socjologia gospodarki, nowe technologie, socjologia konsumpcji. 

•	Mieczysław Miazga, socjolog przestrzeni i regionalista, profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczo-
ści i Administracji w Lublinie, przez wiele lat związany z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i 
Mieszkalnictwa w Warszawie oraz KPRM. Autor ponad stu prac z zakresu socjologii miasta i wsi, 
rozwoju regionalnego i lokalnego, raportów z badań i ekspertyz. 

•	Anna Milewska, doktor, inżynier. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Poli-
tyki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się 
na funkcjonowaniu samorządów oraz rynku usług publicznych. Jest autorką i współautorką ponad 
50 artykułów (popularnonaukowych i naukowych) oraz współautorką podręcznika „Finanse. In-
stytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje” wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN 
w Warszawie w 2010 r. 

•	Jakub Parnes, doktor, medioznawca, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i No-
wych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, redaktor naczelny Magazynu WSMiP 
UŁ „Inter”. Stypendysta Norweskiej Rady Nauki (2011), laureat nagrody imienia dr. Pawła Stępki 
w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych (2013).

•	Justyna Wasil, doktor, adiunkt w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii 
UMCS w Lublinie. Naukowe zainteresowania skupia na badaniu obszarów wiejskich pod wzglę-
dem funkcjonowania samorządu lokalnego i poziomu aktywności obywatelskiej.

•	Tomasz Kacprzak,  doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Polityki Ekonomicznej na 
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Autor tekstów poświęconych rynkowi pracy, w tym 
dialogowi społecznemu. Animator paneli dyskusyjnych z zakresu m.in. dialogu społecznego i oby-
watelskiego w cyklu dziesięciu konferencji krajowych w 2014r.

•	Barbara Szczęsna–Dyńska, doktorantka w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódz-
kiego, architekt wnętrz, wystawiennik, pedagog edukacji przez sztukę. Autorka wielu publikacji z 
zakresu socjologii i sztuki. Badacz i kierownik projektów badawczych finansowanych z NCN i UE.

•	Monika Cieciora,  doktorantka w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej na Wydziale Polito-
logii UMCS. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii specjalność 
samorząd i polityka lokalna. Jej zainteresowania badawcze mieszczą się w zakresie partycypacji 
społecznej oraz współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

•	Marta Macełko, doktor nauk humanistycznych, dyscyplina socjologia. Adiunkt na Politechnice 
Śląskiej, Wydział Organizacji  i Zarządzania w Gliwicach.

•	Izabela Mendel, doktor nauk humanistycznych, dziedzina politologia. Specjalista w zakresie eko-
nomii społecznej, współpracy wielosektorowej oraz rozwoju lokalnego. Wykładowca w Wyższej 
Szkole im. Jańskiego. 

•	Mariusz W. Sienkiewicz, doktor, adiunkt w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału 
Politologii UMCS w Lublinie. Wykładowca zagadnień związanych z zarządzaniem w samorzą-
dzie terytorialnym, finansami publicznymi, gospodarką komunalną, zamówieniami publicznymi, 
planowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego. Autor ponad czterdziestu publikacji krajowych i 
międzynarodowych o tematyce związanej z samorządem terytorialnym, finansami publicznymi 
i rozwojem lokalnym. Założyciel i Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego. Koordynator 
kilkunastu projektów współfinansowanych z dotacji Unii europejskiej. Doradca i trener w zakresie 
problematyki dotyczącej funduszy UE, zarządzania strategicznego, finansów publicznych i zamó-
wień publicznych.

•	Janina Kowalik, adiunkt w INP UJK w Kielcach. Przedmiotem jej zainteresowań i pracy badaw-
czej jest funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Jest autorką  realizatorką wielu ba-
dań i publikacji dotyczących wzmocnionej pozycji ustrojowej władzy wykonawczej w gminie.

•	Sławomir Pilipiec, prawnik, adiunkt w Zakładzie Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administra-
cji UMCS w Lublinie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień teorii i filo-
zofii prawa, społecznego działania prawa, komunikacji społecznej i socjologii administracji. Jest 
członkiem IVR (Internationale Vereinigung für Rechts Und Socialphilosophie) - Sekcji Polskiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej.

•	Marta Łacek, doktor, socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi i Miasta, Wydział Filozofii i 
Socjologii UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe obejmują m.in. dynamikę procesów gru-
powych, dywersyfikacji ról w warunkach zmiany społecznej, zagadnienia więzi i konfliktów, funk-
cjonowanie społeczności lokalnych, metodologiczne problemy badania zjawisk i mikrostruktur 
społecznych. 

•	Bartosz Liżewski, doktor, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Admi-
nistracji UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe skoncentrowane przede wszystkim na za-
gadnieniach teorii stosowania prawa ze szczególnym uwzględnieniem wykładni prawa oraz na 
problematyce ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy i Unii Europejskiej.
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