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Wykaz skrótów 

CATI - Computer Assisted Telephone Interview (wspomagany komputerowo wywiad 

telefoniczny) 

CAWI - Computer-Assisted Web Interview (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy 

strony www) 

FGI - Focus Group Interview (wywiad grupowy zogniskowany) 

GUS – Główny Urząd Statystyczny  

IDI -  In-depth Interview (wywiad pogłębiony) 

JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 

LGD - Lokalna Grupa Działania 

NGO - Non-governmental Organization (organizacja pozarządowa) 

PEFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

TDI - Telephone in- Depth Interview (telefoniczny wywiad pogłębiony) 

UE -  Unia Europejska 
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1. Podsumowanie wyników badania 

Projekt badawczy „Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu” został 

zrealizowany w okresie listopad – grudzień 2012 przez firmę badawczą PSDB na zlecenie Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Badanie poświęcone zostało przejawom postaw obywatelskich 

wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz sposobom wspierania aktywności obywatelskiej 

mieszkańców przez władze lokalne oraz organizacje pozarządowe. Metodologia badania opierała się na 

analizie danych zastanych, badaniach ilościowych wśród mieszkańców Wielkopolski i samorządów oraz 

na badaniach jakościowych. Rekomendacje poddane zostały dyskusji w trakcie panelu ekspertów.  

Obywatelskość Wielkopolan 

 Z przytoczonych wyników badań ogólnopolskich wynika, że poziom aktywności obywatelskiej 

Polaków i ich zaangażowania w życie publiczne jest dość niski. Na podstawie wyników 

przeprowadzonego na terenie województwa wielkopolskiego badania można stwierdzić, że poziom 

aktywności obywatelskiej Wielkopolan nie odbiega w sposób istotny od średniego poziomu 

aktywności obywatelskiej Polaków. Potwierdzają to zarówno dane ilościowe, jak i opinie badanych 

przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i ekspertów. Oznacza to, że 

aktywność obywatelska mieszkańców Wielkopolski i ich zaangażowanie w życie publiczne są na 

niskim poziomie. 

 Jedyne dwie wyraźnie rysujące się różnice pomiędzy obrazem Wielkopolski a średnim dla kraju to 

ponad dwukrotnie wyższy od średniej krajowej odsetek Wielkopolan należących do różnego 

rodzaju zrzeszeń oraz z kolei ponad dwukrotnie niższy od średniej krajowej poziom 

zaangażowania mieszkańców Wielkopolski w wolontariat. Nawet biorąc pod uwagę odmienności 

metodologii badawczej, rozbieżności te są na tyle istotne, że wyróżniają Wielkopolskę na tle reszty 

kraju. Znalazły one zresztą potwierdzenie w opiniach badanych przedstawicieli samorządów, 

organizacji pozarządowych i ekspertów. Uzasadniali oni niski poziom zaangażowania w wolontariat 

trzema głównymi przyczynami. Pierwsza to dość słabo rozpowszechnione programy edukacyjne  

i motywujące do wolontariatu różne grupy społeczne, druga to bardzo słaba w Wielkopolsce 

infrastruktura wspierająca rozwój wolontariatu, trzecim czynnikiem jest większa skłonność 

Wielkopolan do angażowania się w działalność bardziej uporządkowaną i sformalizowaną, 

realizowaną w formie zorganizowanej. 

 Tę skłonność potwierdza stosunkowo wysoki na tle kraju udział Wielkopolan zrzeszonych  

w różnego rodzaju organizacjach, czego efektem jest nieco wyższa niż średnia krajowa liczba 

organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. 

 Wolontariat jest uzupełniany przez nieodpłatną pracę Wielkopolan, przede wszystkim na rzecz 

organizacji pozarządowych, szpitali, szkół i innych instytucji publicznych oraz sąsiadów. Osób 

wykonujących tego typu pracę jest ponad czterokrotnie więcej niż wolontariuszy, ale 

najprawdopodobniej ich działania mają charakter niezorganizowany i akcyjny. 

 Wielkopolanie według swoich deklaracji najczęściej zrzeszają się w stowarzyszeniach. Z kolei jeśli 

chodzi o liczebność różnego rodzaju podmiotów, z danych GUS wynika, że Wielkopolska jest 

zdecydowanym liderem w kraju pod względem liczby ochotniczych straży pożarnych oraz 
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organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, co z pewnością jest konsekwencją 

wielkopolskich tradycji.   

 Generalnie aktywność mieszkańców Wielkopolski jest niska, więc w zasadzie wszystkie obszary 

można uznać za deficytowe pod tym względem. Jednak z deklaracji dotyczących obszarów działań 

organizacji, w których badani obywatele są zrzeszeni, wynika, że są takie sfery, w których 

organizacje są aktywne niezwykle rzadko. Takim obszarem jest przede wszystkim wspieranie 

aktywności obywatelskiej – obszar, w którym zorganizowana aktywność mieszkańców 

Wielkopolski jest marginalna. Potwierdzają to także opinie ekspertów, którzy wskazywali wyraźne 

braki w infrastrukturze wsparcia działalności organizacji pozarządowych czy wolontariatu na 

terenie Wielkopolski. Marginalnie wskazane zostały także takie obszary aktywności 

zorganizowanej, jak prawo i jego ochrona oraz obrona praw człowieka. W porównaniu  

z aktywnością w skali całej Polski wyraźniej rzadziej wskazywane były przez badanych Wielkopolan 

także ochrona zdrowia i edukacja. 

 Główny obszar działalności organizacji zrzeszających Wielkopolan to – podobnie jak w całym kraju – 

sport, rekreacja i hobby. Przy czym wyróżnić należy tu sport, który może wykraczać poza ramy 

działalności hobbystycznej (np. działając na zasadach zbliżonych do sportu komercyjnego). 

Dodatkowo, jak wynika zarówno z badań dotyczących wydatków samorządów, jak i opinii badanych 

samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, sport jest preferowany przez 

większość samorządów terytorialnych, nie tylko zresztą w Wielkopolsce.  

 Obok tego organizacje najczęściej działają w sferze spraw pracowniczych i zawodowych, w sferze 

aktywności gospodarczej oraz w obszarze związanym z działalnością ochotniczych straży 

pożarnych. Przy czym straże pożarne, jak wynika z wypowiedzi uczestników wywiadów grupowych, 

pełnią nie tylko funkcje związane z bezpieczeństwem, ale także animują aktywność mieszkańców 

społeczności lokalnych. 

 Wyraźnie widać zatem, że najczęściej aktywność organizacji dotyczy zaspokajania różnych potrzeb 

swoich członków lub ich społeczności lokalnych, jak w przypadku straży pożarnych. Wydaje się 

potwierdzać to opinię uczestników badania jakościowego, że obywatele chętniej angażują się  

w aktywność wspólną wtedy, gdy bezpośrednio wpływa ona na zaspokajanie ich indywidualnych 

potrzeb. 

 Niewielu mieszkańców angażuje się w działalność samorządów terytorialnych. W 2012 roku mniej 

niż 7% badanych uczestniczyło w sesjach rad gminnych. Przy czym, co potwierdzają również wyniki 

badania jakościowego, częściej w posiedzeniach rad uczestniczą mieszkańcy małych gmin wiejskich 

niż gmin miejskich. Potwierdza to wyrażaną w badaniu jakościowych tezę, że im mniejsza 

społeczność, tym większa integracja i większe zaangażowanie mieszkańców. Prawdziwość tej tezy 

potwierdza także wysoki – w porównaniu z uczestnictwem w sesjach rad samorządowych – udział 

mieszkańców w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych czy rad osiedli, stanowiących 

mikrospołeczności, w ramach których rozstrzygane są przede wszystkim sprawy bezpośrednio 

dotyczące mieszkańców. Stąd też – według uczestników wywiadów pogłębionych – najwyższy 

poziom zaangażowania mieszkańców w działania samorządów dotyczy wspólnot sołeckich. 

 Badani Wielkopolanie deklarują również niewielki udział w konsultacjach społecznych w 2012 

roku (7% badanych). Także marginalnie wykorzystywane są  inne formy spotkań czy debat na temat 

problemów społecznych. Według uczestników wywiadów grupowych i ekspertów znacznie większe 
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jest wykorzystanie tego typu form na poziomie sołectw oraz w sytuacjach, kiedy debaty dotyczą 

bardzo konkretnych problemów na co dzień dotykających mieszkańców. 

 Marginalnie badani wykorzystywali również inne formy aktywności publicznej, np. pikiety czy 

protesty. Jedynie nieco więcej Wielkopolan, bo prawie co szósty z nich, skorzystało w 2012 roku  

z możliwości złożenia skargi czy petycji do władz samorządowych. Najczęściej dotyczyły one 

infrastruktury drogowej oraz wydatkowania pieniędzy publicznych. To wydaje się świadczyć o tym, 

że aktywność publiczna podejmowana jest najczęściej w obronie interesów mieszkańców, 

zagrożonych poprzez określone decyzje władz publicznych. 

 Prawie co siódmy badany nie słyszał o Społecznym Banku Czasu, a tylko 2% uczestniczyło w tego 

typu inicjatywie. Zaledwie 6% badanych kiedykolwiek korzystała z poradnictwa obywatelskiego,  

a w 2012 roku skorzystał z niego co 100 badany. 

 Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wynika, że Wielkopolanie preferują aktywność 

w strukturach mniej lub bardziej sformalizowanych. Są to różnego rodzaju organizacje 

pozarządowe, samorządy gospodarcze, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rady 

osiedli, wspólnoty sołeckie.  

 Wiedza mieszkańców Wielkopolski o różnych formach aktywności obywatelskiej i partycypacji w 

życiu publicznym jest na średnim poziomie. Tylko co piąty badany wie, co to jest budżet 

partycypacyjny, ale już 66% badanych zna pojęcie konsultacji społecznych. Trafnie także badani 

potrafili wskazać zalety płynące ze stosowania budżetu partycypacyjnego, większość była za jego 

stosowaniem, większość także chciałaby, aby ich samorządy lokalne stosowały konsultacje 

społeczne. Jednak ta wiedza w ograniczonym stopniu przekłada się na praktykowanie aktywności 

obywatelskiej.  

 Jednym z powodów takiej sytuacji mogą być wątpliwości Wielkopolan dotyczące realnego 

wpływu na życie publiczne. Wydaje się, że ich ocena praktyki partycypacji jest dość krytyczna, bo 

aż 40% badanych przyznaje, że tacy ludzie jak oni nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi  

o działanie samorządu. Niska frekwencja w wyborach samorządowych wydaje się potwierdzać to 

przekonanie, podobnie jak generalnie niski poziom zaufania Polaków do władz rządowych  

i samorządowych. Z drugiej strony wydaje się, że badani mają świadomość tego, jak to 

zaangażowanie w życie publiczne powinno wyglądać, bo aż 96% z nich zgadza się ze stwierdzeniem, 

że każdy mieszkaniec miasta/gminy powinien czuć się odpowiedzialny za jego/jej dobro. Nieco 

mniej, ale także duża część badanych (72%) uważa, że każdy mieszkaniec może mieć wpływ na 

życie publiczne. Oznaczałoby to, że Wielkopolanie chcieliby brać aktywny udział w życiu 

publicznym, że potencjalnie mają takie możliwości, ale w praktyce uważają, że nie dają one 

możliwości realnego wpływania na życie publiczne. 

 Pomimo to mieszkańcy Wielkopolski w większości czują się związani ze swoim miejscem 

zamieszkania, co istotne – bardziej z regionem niż z miejscowością, w której mieszkają. Gdyby 

mieli możliwość urządzenia sobie życia w dowolnym miejscu, to wybieraliby tę samą miejscowość, 

województwo i kraj. Większą skłonność do zmiany miejsca życia wykazywały osoby młodsze – do 

30 roku życia. Natomiast osoby powyżej 60 roku życia deklarowały większe przywiązanie do 

obecnego miejsca zamieszkania. Chęć emigracji za granicę częściej wyrażają mężczyźni niż kobiety 

oraz – w ramach Wielkopolski – mieszkańcy subregionów kaliskiego i poznańskiego.  
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 Wyraźnie także widać, że mieszkańcy Wielkopolski – podobnie jak mieszkańcy Polski – najlepiej 

znają władze im najbliższe, choć i tak nie jest to znajomość powszechna. Blisko 60% badanych 

potrafi poprawnie wymienić imię i nazwisko swojego wójta, burmistrza czy prezydenta, ale już 

starosty zaledwie nieco ponad 30%, a marszałka województwa tylko 9%. 

 Na podstawie badań jakościowych można wyróżnić kilka istotnych czynników, które odpowiadają 

za niski poziom aktywności obywatelskiej i partycypacji publicznej Wielkopolan. Najczęściej 

wymieniany był czynnik, który można określić jako dominujący model życia mieszkańca 

Wielkopolski (czy też generalnie – Polski), polegający na konieczności poświęcenia się przede 

wszystkim aktywności zawodowej, po to, by zaspokoić potrzeby swoje i swojej rodziny. Taki model, 

który można nazwać „dorabianiem się”, powoduje, że ludziom brakuje czasu, motywacji i siły do 

angażowania się w inne aktywności, w szczególności wspólnotowe. Te opinie badanych 

potwierdzają badania w ramach „Diagnozy Społecznej”, które wskazują, że zaradność indywidualna 

Polaków wyraźnie rośnie, a zaangażowanie w działalność wspólnotową praktycznie jest na stałym, 

niskim poziomie. 

 Konsekwencją realizowania takiego modelu jest także to, że aktywność obywatelska pojawia się 

akcyjnie, najczęściej w sytuacjach, w których interesy obywatela są zagrożone lub kiedy sprawy 

dotyczą jego żywotnych interesów. 

 Niejako na drugim biegunie pojawia się inny czynnik: wykluczenie społeczne. Ludzie, których nie 

stać na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, dotknięci różnego rodzaju problemami 

społecznymi, a najczęściej po prostu biedni, nie widzą sensu podejmowania aktywności 

wspólnotowej, nie mają także motywacji do podejmowania aktywności w życiu publicznym. 

Dodatkowo, na co zwracali uwagę badani, oferta aktywizacyjna organizacji obywatelskich z reguły 

nie jest kierowana do osób znajdujących się na marginesie życia społecznego, co w konsekwencji 

pogłębia ich wykluczenie. 

 Trzeci czynnik, na który najczęściej zwracali uwagę uczestnicy badań jakościowych, to słabość 

edukacji obywatelskiej. Zdaniem badanych powinno się ją prowadzić w formie kształcenia 

ustawicznego, od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku. Powszechność edukacji 

obywatelskiej procentuje zwiększoną aktywnością obywatelską młodzieży i dorosłych obywateli. 

Obecnie brak jest dobrych systemowych rozwiązań umocowujących edukację obywatelską w całym 

systemie edukacji formalnej oraz w sferze edukacji pozaformalnej, brakuje także dobrego 

przygotowania nauczycieli do prowadzenia takiej edukacji. Badani zwracali uwagę, że chodzi tu nie 

tylko o przekazywane treści , ale także o formy kształcenia (zachęcające np. do pracy grupowej), jak 

i możliwość praktyki (np. w formie wolontariatu czy staży w organizacjach pozarządowych). 

 Czwarty czynnik hamujący rozwój aktywności obywatelskiej to niski poziom kapitału społecznego, 

czyli przede wszystkim zaufania ludzi do siebie nawzajem i zaufania obywateli do władzy. To 

powoduje, że obywatele niechętnie podejmują wspólne działania, niechętnie też uczestniczą  

w działaniach podejmowanych przez samorządy. Do tego dochodzi brak nawyków, wiedzy  

i doświadczeń w zakresie dialogu i współpracy. 

 Piąty czynnik to nadmierna formalizacja i biurokratyzacja zarówno działalności organizacji 

pozarządowych, jak i ich relacji z samorządem. Z jednej strony powoduje to zniechęcenie do 

działania w sformalizowanych strukturach organizacyjnych, z drugiej – koncentrowanie się 

organizacji na formalnościach i wypełnianiu papierów, a nie na pozyskiwaniu ludzi do działania.  
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 Ostatni z czynników hamujących rozwój aktywności obywatelskiej i partycypację obywateli w życiu 

publicznym to zbyt mała stymulacja w tym zakresie ze strony samorządów terytorialnych.  

Z jednej strony koncentrują się one na rozwoju kapitału fizycznego, czyli przede wszystkim 

infrastruktury, nie dostrzegając znaczenia inwestowania w rozwój kapitału społecznego. Z drugiej 

strony często traktują różne formy partycypacji czy aktywności obywateli jako zło konieczne,  

a czasem nawet jako zagrożenie. To nie tylko nie zachęca, ale wręcz zniechęca obywateli do 

działania. 

 Poziom aktywności obywatelskiej zależy przede wszystkim od wykształcenia i to jest także 

tendencja ogólnopolska. Im wyższe wykształcenie, tym częściej podejmowana jest aktywność 

wspólnotowa.  

 Wyraźna jest także zależność dotycząca płci. W różnych formach aktywności obywatelskiej z reguły 

większe jest zaangażowanie mężczyzn, niż kobiet. Jedynym wyjątkiem jest wolontariat, w którym 

jest niewielka przewaga kobiet. To mniejsze zaangażowanie kobiet wynika przede wszystkim  

z czynników kulturowych oraz z dodatkowego obciążenia kobiet obowiązkami domowymi. 

 Charakterystyczne jest również, że najczęściej poziom aktywności, a także wiedza na jej temat 

rośnie wraz z wiekiem, mniej więcej do 50 roku życia, po czym zaczyna spadać. Wyjątkiem są takie 

formy aktywności obywatelskiej, jak wolontariat oraz petycje i manifestacje, w które najczęściej 

zaangażowane są osoby do 30 roku życia, a wraz z wiekiem to zaangażowanie zaczyna maleć. 

Innym wyjątkiem od tej ogólnej tendencji jest przynależność do organizacji, która rośnie wraz  

z wiekiem, spada nieco po 50-tym roku życia, ale znów nieco wzrasta po 60-tym roku życia. 

 Pod względem różnych form aktywności obywatelskiej – przynajmniej w deklaracjach – najlepiej 

wypada subregion kaliski, na drugim miejscu, co mniej zaskakujące, jest miasto Poznań. Najsłabiej 

pod wieloma względami wypadają subregiony pilski i leszczyński. Subregion pilski w zasadzie 

przoduje jedynie pod względem przynależności mieszkańców do związków zawodowych (najwyższy 

odsetek ze wszystkich subregionów), zaś leszczyński pod względem odsetka obywateli należących 

do organizacji kościelnych (także najwyższy wskaźnik ze wszystkich subregionów). O wiele lepiej 

natomiast subregion pilski wypada pod względem udziału mieszkańców w sesjach rad gmin czy też 

konsultacjach społecznych – w obu przypadkach podregion ten jest wyraźnym liderem. 

 Badanie było nastawione na uchwycenie aktywności obywatelskiej realizowanej przede wszystkim 

w formach zinstytucjonalizowanych. Z opinii wyrażanych przez badanych wynika, że co raz częściej 

aktywność obywateli przyjmuje postać niesformalizowaną. Na wsiach wyraża się ona w aktywności 

we wspólnotach sołeckich, w miastach przede wszystkim w tak zwanych ruchach miejskich. 

Niektórzy badani tłumaczyli to niechęcią, zwłaszcza wśród młodych ludzi, do sformalizowanych 

struktur, a także tym, że brak formalizacji daje możliwość elastycznego dopasowania aktywności 

obywatelskiej do obowiązków rodzinnych i zawodowych. Z pewnością w przyszłych badaniach 

dotyczących aktywności obywatelskiej Wielkopolan warto uchwycić tę niesformalizowaną stronę, 

która być może rzeczywiście jest alternatywą czy też przeciwwagą dla aktywności przybierającej 

tradycyjną, zinstytucjonalizowaną postać. 

 Z badań wynika także, że media lokalne nie odgrywają istotnej roli aktywizującej obywateli czy też 

wspierającej działania obywatelskie. W części jakościowej zwracano jednak uwagę, że co raz więcej 

inicjatyw rodzi się w świecie wirtualnym, choć pojawiły się wątpliwości, na ile Internet jest 

przestrzenią aktywności obywatelskiej, a na ile jedynie przestrzenią komunikacji pomiędzy jej 
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uczestnikami. Podobnie jak w przypadku aktywności niesformalizowanej także aktywność wirtualna 

wymagałaby w przyszłości dokładnemu przyjrzeniu się. 

 

Wspieranie obywatelskości przez władze lokalne i organizacje pozarządowe 

 Analiza dokumentów rozwojowych gmin, powiatów i województwa wskazuje, że choć w większości 

z nich pojawiają się zapisy dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego czy też szerzej 

kapitału społecznego, najczęściej mają charakter dość ogólnikowy i nie przekładają się na 

konkretne działania. W dużej mierze cele związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego są 

ogniskowane na współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z organizacjami 

pozarządowymi. 

 Celem współpracy samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych jest najczęściej 

podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców i pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb. Analiza 

dokumentów strategicznych oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

wskazuje, że cel ten jest realizowany przede wszystkim poprzez współpracę przy realizacji zadań 

publicznych. W niektórych strategiach oraz w programach współpracy wskazywane są mniej lub 

bardziej konkretne zadania publiczne, w których realizacji partycypować mają organizacje 

pozarządowe.  

 Organizacje są więc przede wszystkim traktowane, jako dostarczyciel określonych usług 

realizowanych w ramach zadań publicznych, a także jako źródło dodatkowych środków 

przeznaczonych na realizację tych działań, z reguły w formie tak zwanego wkładu własnego. Na 

drugim planie znajdują się inne cele współpracy, najczęściej są to: wzmocnienie potencjału 

organizacji pozarządowych, zwiększenie aktywności obywatelskiej oraz zwiększenie efektywności 

wydatkowania środków publicznych. Takie podejście samorządów do organizacji potwierdzają 

również wyniki badania jakościowego. 

 Nieco odmiennie akcenty rozłożone zostały na poziomie regionu, gdzie najważniejsze cele 

współpracy to zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych oraz zwiększenie aktywności 

obywatelskiej, a wątek realizacji zadań publicznych przez organizacje znajduje się zdecydowanie na 

dalszym planie. 

 Choć samorządy koncentrują wspieranie aktywności obywatelskiej na współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, to podejmują także inne działania służące włączeniu mieszkańców w życie 

publiczne. Najpowszechniej stosowaną formą takich działań są konsultacje społeczne. 

Zdecydowana większość badanych samorządów stosuje tę formę partycypacji, z reguły  

w odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów dokumentów 

strategicznych. Większość JST zamierza także stosować konsultacje w przyszłości. Jednak 

skuteczność tej formy partycypacji wydaje się na razie dość niska, bo – jak przyznają 

przedstawiciele samorządów terytorialnych i sami mieszkańcy – udział obywateli w konsultacjach 

dotychczas był dość ograniczony. Najpewniej wynika to z braku zainteresowania mieszkańców 

sprawami bardziej ogólnymi, które nie przekładają się bezpośrednio na ich codzienne życie, a także 

z rozpowszechnionego przekonania, że i tak ich głos nie będzie brany pod uwagę przez władze 

samorządowe. 
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 Z drugiej jednak strony konsultacje z reguły organizowane są według podobnego schematu: 

upublicznienie projektu np. planu zagospodarowania przestrzennego i zbieranie w formie pisemnej 

(elektronicznie i/lub papierowo) uwag mieszkańców na jego temat. Rzadko stosowane są 

równolegle różne formy konsultacji, np. konsultacje pisemne i spotkania z mieszkańcami, tylko 

część JST stara się podejmować dodatkowe działania służące nagłośnieniu konsultacji czy też 

wyjaśnianiu ich przedmiotu. Sondaż deliberatywny, który jest formą umożliwiającą przygotowanie 

mieszkańców do podjęcia świadomej, opartej na wiedzy decyzji w danej kwestii, zastosowany był 

do tej pory w Wielkopolsce tylko raz. Nie zawsze także konsultacje są podsumowywane, a wyniki 

przekazywane do wiadomości publicznej. 

 Na podstawie badań ilościowych, a zwłaszcza jakościowych można więc powiedzieć, że konsultacje 

mają często charakter dość sformalizowany i w zasadzie nie uwzględniają działań służących 

przygotowaniu obywateli do udziału w nich. Także to przekłada się na brak motywacji 

mieszkańców do udziału w konsultacjach. 

 Inne formy partycypacji obywateli są stosowane raczej marginalnie. Dotyczy to budżetów 

partycypacyjnych, zespołów partycypacyjnych czy też programów i inicjatyw mających na celu 

zwiększenie uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym. JST rzadko także stosują bardziej 

interaktywne formy komunikacji z mieszkańcami, dominuje poczta elektroniczna, biuletyn 

informacji publicznej i dyżury radnych, bądź przedstawicieli władz wykonawczych. 

 W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi dominują formy finansowe. Z badań 

jakościowych wynika, że ta sytuacja jest akceptowana przez obie strony. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje dość szerokie podstawy 

do inicjowania i rozwijania współpracy samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, 

również w formach pozafinansowych. Wskazuje różne obszary i formy współpracy, pozostawiając 

jednocześnie samorządom dużą swobodę w ich wyborze i – co istotnie – nie tworzy z nich katalogu 

zamkniętego. Jedyne wyraźne ograniczenia i obowiązki dotyczą wydatkowania środków 

publicznych. W tym zakresie pojawia się obligatoryjność posiadania rocznego programu 

współpracy, a także konieczność stosowania trybów finansowania działań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe opisanych w Ustawie. 

 Najbardziej rozpowszechnionym trybem zlecania zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. W badaniu jakościowym takie podejście było krytycznie 

ocenione, zarówno przez przedstawicieli samorządów, jak i organizacji pozarządowych, gdyż często 

zdarza się tak, że i tak jest tylko jedna organizacja, która jest w stanie zrealizować zlecane zadanie. 

Według badanych znacznie częściej JST powinny wykorzystywać tryb tak zwanych „małych dotacji”, 

niewymagający ogłaszania konkursu. Z badań ilościowych wynika, że dotychczas stosuje go mniej 

więcej 1/3 wielkopolskich samorządów. 

 Generalnie najczęściej samorządy terytorialne zlecają organizacjom pozarządowym zadania  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Potwierdzają to także opinie z badań 

jakościowych. Do tego dochodzą inne zadania, w dużej mierze zależne od zadań własnych danej 

jednostki samorządu. W przypadku gmin najczęściej są to zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób.  

W przypadku powiatów najczęściej zlecane są zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
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kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Przy czym 

wyraźnie widać, że powiaty o wiele częściej niż gminy zlecają niektóre zadania, co wynika z tego, że 

są to zadania własne powiatów. Dotyczy to na przykład upowszechniania i ochrony praw 

konsumentów czy promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

 Zgodnie z Ustawą podstawą dla współpracy samorządów i organizacji pozarządowych są roczne 

programy współpracy. Posiada je 90% JST z województwa wielkopolskiego. Te gminy, które nie 

mają programu współpracy, tłumaczą to zbyt małym praktycznym zakresem współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 

 Pomimo ustawowego obowiązku tylko 80% JST mających programy współpracy, konsultuje ich 

projekty z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje te z reguły są dość sformalizowane i nie  

w pełni wykorzystywane zarówno przez samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Wydaje się, że 

ich formalny charakter wynika z tego, iż najczęściej programy współpracy powielają rozwiązania 

przyjęte wcześniej przez JST, aktualizowane są one jedynie o nowe obowiązki ustawowe lub też 

zmieniające się możliwości budżetu samorządu. Taki sposób postępowania nie motywuje 

organizacji pozarządowych do dużej aktywności w konsultacjach projektów programów 

współpracy. 

 Niewiele JST stosuje wieloletnie programy współpracy i wieloletnie umowy. Zaskakuje liczba 

około trzydziestu gmin, które nie mają programów współpracy, które byłyby podstawą do 

finansowania działań realizowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o Ustawę  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zupełny margines stanowią JST udzielające 

pożyczek dla organizacji pozarządowych, nie zanotowano przypadku udzielania poręczeń. Margines 

stanowi też powierzanie realizacji zadań publicznych, czyli finansowanie ich realizacji w 100%  

z budżetu JST. Niewiele także jest wspólnych przedsięwzięć partnerskich samorządów i organizacji 

pozarządowych. 

 Głównym odbiorcą środków są organizacje pozarządowe, mniejszość stanowią inne podmioty, np. 

organizacje kościelne, spółki non-profit czy spółdzielnie socjalne. 

 Choć według deklaracji samych samorządów mniej więcej co czwarta JST przyjęła uchwałę 

dotyczącą inicjatywy lokalnej, to w praktyce nie jest ona wykorzystywana przez mieszkańców. 

Zdaniem uczestników badań jakościowych wynika to z tego, że procedura inicjatywy lokalnej 

proponowana w Ustawie jest zbyt skomplikowana. Samorządy i mieszkańcy wolą porozumiewać się 

bezpośrednio, tak jak to miało miejsce przed wprowadzeniem inicjatywy lokalnej. 

 W badaniu jakościowym pojawił się szereg uwag krytycznych dotyczących mechanizmów 

współpracy finansowej samorządów i organizacji pozarządowych. Najczęściej krytykowane jest 

zbytnie sformalizowanie współpracy finansowej, będące przede wszystkim obciążeniem dla 

organizacji pozarządowych, ale także dla samorządów oraz wykorzystywaniem przez samorządy 

zlecania zadań jako instrumentu rozdawnictwa środków i budowania lokalnego zaplecza dla 

aktualnie rządzących. 

 Większość badanych samorządów deklaruje współpracę niefinansową z organizacjami 

pozarządowymi, przy czym najczęściej polega ona na wzajemnym informowaniu się  

o planowanych kierunkach działalności oraz na wsparciu lokalowym, polegającym na użyczeniu 
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lub przekazaniu nieruchomości samorządowych organizacjom pozarządowym. Inne formy 

współpracy występują dużo rzadziej, są to na przykład konsultacje z organizacjami pozarządowymi 

(45% JST), wspólne zespoły robocze (1/3 JST) czy rady działalności pożytku publicznego (9% JST). 

Więcej niż połowa JST wspiera organizacje pozarządowe poprzez informowanie o źródłach 

finansowania czy też pomoc w nawiązywaniu kontaktów. Połowa badanych urzędów wspiera 

organizacje, promując ich działania lub też obejmując je patronatem. 

 Zaledwie 10% badanych JST ma wolontariuszy. Współpracę w sferze programowej, planowania 

oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak konferencje, szkolenia, warsztaty, ocena 

realizacji programów, wspólne opiniowanie przedstawionych ofert, została podjęta przez 95 

urzędów, czyli przez ponad 40% wszystkich badanych. 

 Większość badanych przedstawicieli JST pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę  

z organizacjami pozarządowymi, a także ma do nich zaufanie. Charakterystyczne jest jednak to, że  

i poziom zadowolenia ze współpracy, i poziom zaufania nieco spada w przypadku JST, które zlecają 

zadania publiczne. 

 Obszary deficytowe, czyli takie, w których jest popyt ze strony samorządu, a mała podaż, czy też 

zainteresowanie organizacji pozarządowych, to promocja samorządu i aktywizacja społeczno-

zawodowa mieszkańców. Zdaniem badanych w części jakościowej wynika to albo z braku 

kompetencji, albo z braku ludzkich i finansowych możliwości prowadzenia przez organizacje 

pozarządowe działalności w tych obszarach. 

 Czynniki utrudniające rozwój współpracy samorządów i organizacji pozarządowych to według 

uczestników badań jakościowych przede wszystkim zbytnie sformalizowanie współpracy, 

wynikające z istniejących regulacji prawnych. Wskazywano również na słabość organizacji 

pozarządowych, które mają problemy z pozyskiwaniem środków finansowych, często uzależniając 

się od najłatwiej dostępnego źródła, jakim jest budżet gminy czy powiatu. Organizacje mają także 

problemy z pozyskiwaniem wolontariuszy i włączaniem szerszych kręgów społeczności do swoich 

działań. Nie zawsze dają sobie radę z procedurami dotyczącymi pozyskiwania i wykorzystywania 

środków na działalność. Innym problemem jest niedocenianie przez samorządy partycypacji 

społecznej i aktywności obywatelskiej, większość z nich nadal koncentruje się przede wszystkim na 

rozwoju infrastruktury. Samorządy często traktują różne formy partycypacji dość formalnie, nie 

przywiązując znaczenia do jej efektów. 

 Dodatkowym wątkiem, który pojawił się w trakcie panelu ekspertów, była rola Lokalnych Grup 

Działania (LGD) jako formy współpracy trójsektorowej: samorząd-organizacje pozarządowe-biznes. 

Choć zdaniem ekspertów w założeniach LGD były pomyślane, jako stała platforma takiej 

współpracy, w praktyce takiej roli najczęściej nie odgrywają. Po pierwsze dlatego, że duża część  

z LGD została zdominowana przez samorządy i partnerzy społeczni są w nich raczej „kwiatkiem do 

kożucha”, po drugie dlatego, że LGD zostały sparaliżowane przez zbiurokratyzowane  

i nieprzystające do rzeczywistych realiów procedury dotyczące wydatkowania środków, którymi 

dysponują. 
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Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 Z wypowiedzi członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wynika, że Rada jest 

ciałem potrzebnym, przede wszystkim jako przestrzeń stałego dialogu między samorządem 

regionu, a organizacjami pozarządowymi. Dialog ten jest niezbędny dla inicjowania współpracy  

i rozwiązywania wielu problemów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Wielkopolski. W opinii badanych dialog ten, pomimo różnych zastrzeżeń w stosunku do 

funkcjonowania Rady, rzeczywiście ma miejsce. 

 Rada stanowi również mechanizm stałego wpływu organizacji pozarządowych na decyzje 

podejmowane przez samorząd regionu i na kształt kluczowych dokumentów rozwojowych. Stanowi 

także formułę wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między stroną samorządową  

i pozarządową. Rada może pełnić również istotną funkcję kreowania i promowania celów, 

kierunków i rozwiązań służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniających 

organizacje pozarządowe oraz ich współpracę z samorządami terytorialnymi. 

 To, że według badanych Rada na razie nie wypełnia należycie tej funkcji wydaje się być naturalnym 

porządkiem rzeczy. Skuteczność działania Rady, jej siła oddziaływania zależy bowiem nie tylko od 

przypisanych jej kompetencji, ale także od praktyki jej funkcjonowania. Ta praktyka musi zostać 

ukształtowana przez członków Rady, a to wymaga czasu i dobrego ich współdziałania. 

 Podstawą takiego dobrego współdziałania jest wzajemna edukacja członków Rady, poznanie się, 

nabranie doświadczeń w zakresie tego, jak się komunikować, a przede wszystkim określenie 

wspólnych dla wszystkich członków celów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i roli Rady w ich 

urzeczywistnianiu. Takie wspólnie wypracowane cele stanowiłyby fundament dla działania Rady, 

niejako ponad różnicami, które wynikają z odmiennych doświadczeń, ról i poglądów jej członków. 

 Wydaje się, że zbudowanie takiego fundamentu jest obecnie kluczowym zadaniem Rady, także na 

przyszłe lata jej funkcjonowania. Z wypowiedzi członków Rady wynika, że proces tworzenia tego 

fundamentu już się rozpoczął i do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady użyteczne byłoby 

doprowadzenie go do końca, czyli wspólne określenie z jednej strony celów i kierunków rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego Wielkopolski, z drugiej kluczowych zadań Rady w ich 

urzeczywistnianiu. 

 W kontekście zadań Rady należy zwrócić uwagę na to, że nie powinny one ograniczać się do 

organizacji pozarządowych i ich relacji z samorządami terytorialnymi, ale obejmować również 

szeroko rozumianą aktywność obywatelską. 

 Być może jeszcze więcej uwagi niż dotychczas w tym procesie należałoby poświęcić  edukacji 

członków Rady i wzmocnieniu ich zaplecza eksperckiego w różnych obszarach rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczno-gospodarczego regionu. 

 Istotne znaczenie ma także stałe pogłębianie i poszarzenie wiedzy Rady na temat rzeczywistego 

stanu i uwarunkowań rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy samorządów  

i organizacji pozarządowych. Rzetelnej wiedzy w tym zakresie na razie brakuje, a jest ona 

niezbędna do wypracowywania przez Radę racjonalnych stanowisk i opinii. Świadczą o tym choćby 

różnice pomiędzy członkami Rady w ocenie poziomu aktywności obywatelskiej. 
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 Z pewnością władze regionu powinny rozważyć przedstawione propozycje usprawnienia działań 

Rady, gdyż większość z nich wydaje się być użyteczna. Dla budowania pozycji Rady w szczególności 

istotny jest postulat jej otwarcia się na kontakty ze środowiskami lokalnymi. W powyższym 

kontekście Rada mogłaby pełnić rolę inicjatora i/lub gospodarza stałego procesu wymiany wiedzy  

i doświadczeń organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, którego zapoczątkowanie 

postulowali uczestniczący w badaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów 

lokalnych. 

 Członkowie Rady dość zgodnie identyfikują działania, które mogą stymulować rozwój aktywności 

obywatelskiej i współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, co więcej pokrywają się one 

w dużej mierze z opiniami innych uczestników badania. Do tych najważniejszych działań należą: 

edukacja obywatelska, upowszechnianie dobrych praktyk, zmniejszenie biurokracji i formalizmu, 

wzmocnienie infrastruktury trzeciego sektora, większe otwarcie samorządów na aktywność 

obywatelską. 

 Warto także wykorzystać w działaniach Rady, w szczególności tych skierowanych do społeczności 

lokalnych i subregionalnych, fakt, że rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli. 
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2. Wprowadzenie 

Badanie zostało zrealizowane przez firmę PSDB na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Poznaniu. Głównym celem badania było:  

zidentyfikowanie poziomu i jakości aktywności obywatelskiej, głównie 

sformalizowanej, jak i relacji między różnymi formami obywatelskiej 

partycypacji a podmiotami administracji publicznej na poziomie lokalnych 

społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu wspierania sektora 

obywatelskiego przez sektor publiczny. 

 

Prezentacja uzyskanych wyników rozpoczyna się od analizy przedmiotu literatury, głównie  wyników 

dotychczas przeprowadzonych badań. Omawiana część odnosi się przede wszystkim do wyników 

ogólnopolskich, gdyż generalnie badania z zakresu obywatelskości prowadzone są na tym poziomie.  

Wyniki badań właściwych prowadzonych w ramach projektu badawczego zostały zaprezentowane  

w trzech głównych rozdziałach: 

 „Obywatelskość Wielkopolan” – rozdział ten omawia postawy obywatelskie mieszkańców 

województwa wielkopolskiego w trzech wyróżnionych komponentach: poznawczym, 

afektywnym i behawioralnym. Podstawą do wnioskowania jest przede wszystkim badanie 

ilościowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa, 

wzbogacone o interpretacje wywiadów pogłębionych i grupowych prowadzonych  

z przedstawicielami trzeciego sektora oraz samorządów.  

 „Wspieranie obywatelskości przez władze lokalne” – rozdział ten przygląda się praktykom 

samorządów województwa wielkopolskiego, które mogą wspierać, zaniechać lub blokować 

rozwój postaw obywatelskich w społecznościach lokalnych. W tej części wnioskowanie opierało 

się na trzech głównych źródłach: danych zastanych (dokumenty strategiczne gmin, lokalne akty 

prawne), danych z badań ilościowych oraz danych pochodzących z wywiadów pogłębionych  

i grupowych, prowadzonych z przedstawicielami trzeciego sektora oraz samorządów.  

 „Działanie Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego” – rozdział ten z kolei przybliża rolę  

i działanie Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego. 

Zaprezentowane wyniki na pewno nie wyczerpują tematu obywatelskości w województwie 

wielkopolskim, dostarczają jednak z pewnością użytecznej i nowej wiedzy w ujęciu regionalnym. Stają się 

jednocześnie przyczynkiem do dyskusji nad promowaniem postaw obywatelskich wśród mieszkańców 

Wielkopolski. 
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3. Metodologia  

Metodologia badania została dostosowana do celów przed nim postawionych. Badanie zostało 

przeprowadzona zgodnie z zasadą triangulacji, czyli do analizy problemów badawczych wykorzystano 

dane pochodzące z różnych źródeł (dane administracyjne, wypowiedzi przedstawicieli samorządów, 

organizacji trzeciego sektora oraz mieszkańców województwa wielkopolskiego), z wykorzystaniem 

różnych technik badawczych (badania ilościowe, badania jakościowe). Analizy zostały przeprowadzone 

przez zespół badawczy oraz poddane pod dyskusję w trakcie panelu ekspertów.   

Poniżej przedstawiona jest szczegółowa metodologia badania wraz z prezentacją koncepcji doboru prób 

badawczych.  

3.1. Desk research 

Analizie desk research poddane zostały zarówno statystyki publiczne, jak również literatura przedmiotu  

i raporty z badań oraz dokumenty wytworzone przez JST: lokalne akty prawne i lokalne strategie. 

Ponadto, dokonano analizy stron internetowych, na których szukano informacji dotyczących umów 

podpisanych pomiędzy  JST a NGO.  

 

Analizie literatury przedmiotu poddaliśmy następujące pozycje: 

 

Raporty z badań 

 Zaufanie społeczne jako nowoczesna forma patriotyzmu i obywatelskości: raport z badań i 

konspekt warsztatów, Seweryn Rudnicki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 

Kraków 2008 

 Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, Grzegorz Makowski, Paulina 

Sobiesiak (red.), Fundacja Instytut Spraw Publicznych  

 Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2011,Grzegorz Makowski, Paulina Sobiesiak 

(red.), Fundacja Instytut Spraw Publicznych  

 Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych,  

Fundacja „Fundusz Współpracy", 2011 

 Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, Mirosława Grabowska (red.), Centrum Badania 

Opinii Społecznej, 2012 

 Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych. Wybór dobrych praktyk zagranicznych, Zofia 

Boni, Ewa Rościszewska (red.), Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2011 

 

  

http://isp.org.pl/
http://isp.org.pl/
http://cofund.org.pl/
http://cofund.org.pl/
http://www.fise.org.pl/
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Literatura przedmiotu 

 Blicharz Jolanta, Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa, 

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa [Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet 

Wrocławski],  Wrocław 2012 

 Dziubka Kazimierz, Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego,  Wrocław 2008 

 Gilejko Leszek K. (red. nauk.), Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym: formy i 

uwarunkowania , Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011 

 Kietlińska Krystyna, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010 

 Koperek Adam, Człowiek, państwo, świat: edukacja społeczna obywateli = Man, state, world: social 

education of citizens,Kazimierz Piotrowski, Łódź 2008 

 Lewenstein Barbara (red. nauk), Lokalny dialog obywatelski: refleksje i doświadczenia,.  

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011 

 Murzyn Andrzej (red. nauk), Samorządność wczoraj i dziś: wychowanie do społeczeństwa 

obywatelskiego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 

 Nowak Marek (red. nauk), Jak badać społeczeństwo obywatelskie?: doświadczenia praktyków , 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008 

 Pietrzak Edyta, Aksjologia życia publicznego, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej, Łódź 2011 

 Pietrzyk-Reeves  Dorota,  Idea społeczeństwa obywatelskiego: współczesna debata i jej źródła, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012 

 Raciborski Jacek, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 

2011 

 Sowa Kazimierz Z., Szkice o sferze publicznej i polskim społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2012 

 Załęski Paweł Stefan, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012 

 

3.2. Wywiady telefoniczne CATI 

Przeprowadziliśmy badanie techniką CATI na próbie 1001 mieszkańców województwa wielkopolskiego, 

dzięki czemu możliwe zostało dokonanie wnioskowań statystycznych z maksymalnym błędem 

oszacowania na poziomie 3%.  
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Dobór próby miał charakter kwotowy z uwzględnieniem takich zmiennych jak płeć i subregion. 

Zadecydowaliśmy, by wielkość kwot była proporcjonalna do odsetka ludności zamieszkującego dany 

subregion. 

Tabela 1. Struktura ludności województwa i liczebność próby 

 Ogółem 

liczba 

ludności 

mężczyźni kobiety Ogółem 

% 

Próba 

 WIELKOPOLSKIE 3455477 1680585 1774892 100% 1001 

Subregion 57 - kaliski 673001 328181 344820 19% 191 

Subregion 58 - koniński 660778 324041 336737 19% 192 

Subregion 59 - leszczyński 551327 271278 280049 16% 162 

Subregion 60 - pilski 414463 204426 210037 12% 122 

Subregion 61 - poznański 602344 294699 307645 17% 171 

Subregion 62 - m. Poznań 553564 257960 295604 16% 163 
Źródło: Dane GUS, 2011 

 

Przyjęcie takiej struktury próby pozwoliło na dokonanie porównań między subregionami oraz na 

przygotowanie map dla województwa.  

 

3.3. Wywiady pogłębione IDI i TDI 

Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach rozmówców: 

 

 Przedstawiciele trzeciego sektora 

Przeprowadziliśmy ogółem 18 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami trzeciego sektora, którzy 

zajmują się tematyką obywatelskości i jej wspierania. 8 wywiadów miało formę wywiadu osobistego, 10 

zaś wywiadu telefonicznego. 

Jednym z celów badania jest uchwycenie zróżnicowań terytorialnych, dlatego w badaniu wzięło udział 

po 3 przedstawicieli każdego z subregionów województwa wielkopolskiego.  

 Przedstawiciele samorządu 

Przeprowadziliśmy 28 wywiadów pogłębionych (10 osobistych i 18 za pośrednictwem telefonu)  

z następującymi kategoriami respondentów: 

 samorząd wojewódzki – 1 wywiad, 

 samorządy powiatowe – 10 wywiadów (po dwa powiaty ziemskie z każdego subregionu, poza 

miastem Poznań), 

 samorządy gminne – 17 wywiadów: 
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o po trzy w każdym subregionie (samorząd gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej  

oraz miejskiej – w tym miasta na prawach powiatu) – 15 wywiadów 

o miasto Poznań – 2 wywiady.  

 Przedstawiciele Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego 

Przeprowadzono ogółem 12 wywiadów: 7 wywiadów z przedstawicielami wielkopolskich Organizacji 

Pożytku Publicznego, reprezentantem Urzędu Wojewódzkiego, dwoma reprezentantami Marszałka  

oraz dwoma przedstawicielami Sejmiku Wojewódzkiego; wywiady podsumowujące, których celem było 

wypracowanie rekomendacji, zostały przeprowadzone z przewodniczącą Rady oraz przedstawicielem 

Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.  

Wywiady zostały przeprowadzone z osobami posiadającymi największą wiedzę w obszarze związanym  

z tematem badania. Dopuściliśmy możliwość prowadzenia wywiadów z dwoma czy trzema osobami 

(tzw. diady i triady), jeśli stanowiło to korzyść dla celów badania.  

Dobór próby miał na celu jak największą reprezentatywność teoretyczną działań związanych  

z promowaniem obywatelskości, a więc uwzględniał odpowiedni udział JST, które wspierają w stopniu 

dużym, jak i małym ten właśnie typ działań. W ten sposób zapoznaliśmy się z jak najszerszym 

wachlarzem postaw samorządów.  

 

3.4. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) 

Zogniskowane wywiady grupowe zaplanowane zostały, jako element podsumowujący i pogłębiający 

przeprowadzone analizy. Przeprowadzono go z dwoma kategoriami respondentów: 

 przedstawicielami samorządów – zarówno tych aktywnych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, jak i mniej aktywnych na tym polu,  

 przedstawicielami organizacji pozarządowych aktywnie zaangażowanych we wspieranie 

społeczeństwa obywatelskiego i/lub współpracę sektora pozarządowego z sektorem 

publicznym w regionie wielkopolskim.  

Scenariusz FGI został tak przygotowany, by wykorzystać nie tylko deklaracje poszczególnych 

respondentów, ale również sięgnąć do postaw nieuświadomionych. W tym celu zostały wykorzystane 

techniki projekcyjne i warsztatowe.  

W wywiadzie wzięło udział od dwóch (przedstawiciele organizacji pozarządowych) do pięciu osób 

(przedstawiciele samorządu). FGI zostały  przeprowadzone w profesjonalnej sali fokusowej, dzięki czemu 

Zamawiający posiadał możliwość bezpośredniego obejrzenia wywiadu. 
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3.5. Badanie z wykorzystaniem ankiety internetowej (CAWI) 

Ankieta CAWI została skierowana do wszystkich JST w województwie. Dążyliśmy do osiągnięcia próby 

pełnej. W badaniu wzięło udział 120 przedstawicieli JST z całego województwa. Badanie zostało 

przeprowadzone z wykorzystaniem profesjonalnego systemu CADAS do realizacji badań internetowych.  

Aby uzyskać maksymalnie wysoki zwrot ankiet, podjęliśmy następujące działania: 

 do ankiety dołączyliśmy stosowne pismo od Zamawiającego, wskazujące na cele badania; 

 pytania sformułowaliśmy w sposób jasny i klarowny, aby nie zniechęcać respondentów do 

wypełniania ankiety; 

 wysłaliśmy maile przypominające o wypełnieniu ankiety; 

 w przypadku braku reakcji dzwoniliśmy do JST z prośbą o wypełnienie ankiety; w razie potrzeby 

ankieta była przeprowadzana przez telefon.  

 

3.6. Panel ekspercki 

Panel ekspercki jest popularną techniką heurystyczną. Wykazuje szczególną skuteczność na etapie 

końcowej analizy danych, wyciągania wniosków i tworzenia rekomendacji. W tym celu został również 

zastosowany w niniejszym badaniu.  

Do udziału w panelu zostali wytypowani przedstawiciele: 

 samorządów najbardziej aktywnych w promowaniu postawy obywatelskiej– 4 osoby 

 organizacji pozarządowych wspierających obywatelskość – 3 osoby 

 świata nauki (osoby związane z tematyką obywatelskości) – 3 osoby 

Poza standardową dyskusją, wykorzystano techniki warsztatowe i kreatywne, co znacząco wzbogaciło 

efekty przeprowadzonego panelu. Wśród uczestników fokusu znalazło się dwóch członków 

Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
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4. Tło badawcze 

4.1. Postawy obywatelskie Polaków 

„Obywatelstwo może być definiowane, jako pasywne albo aktywne członkostwo jednostki w państwie 

narodowym z uniwersalnymi prawami i obowiązkami specyfikowanymi jako równe”
1
.  

Można zatem mówić o obywatelstwie pasywnym, polegającym na podporządkowaniu jednostki 

państwu, bądź o obywatelstwie aktywnym, zakładającym, że jednostka bierze udział w kształtowaniu 

woli państwa
2
.   

Na potrzeby tego badania obywatelskość zdefiniowano jako postawę składająca się z (1) komponentu 

poznawczego charakteryzującego się zainteresowaniem sprawami społecznymi, znajomością problemów 

wspólnoty, posiadaniem wiedzy o mechanizmach i procesach życia publicznego, jak również z (2) 

komponentu afektywnego, który odnosi się do stosunku i identyfikacji mieszkańców ze swoją 

społecznością lokalną, jak i szerszymi wspólnotami (określa ich siłę). Natomiast w (3) wymiarze 

behawioralnym obywatelskość przejawia się w podejmowaniu różnego rodzaju działań, które prowadzą 

do realizacji potrzeb i interesów określonych zbiorowości czy grup społecznych (działalność  

w organizacjach pozarządowych oraz innych formach obywatelskiego zrzeszania się), aktywnym 

uczestnictwie w procesach podejmowania decyzji o charakterze publicznym, jak również działalności 

o charakterze wolontaryjnym
3
. Obywatelstwo w wymiarze behawioralnym jest zatem bliższe drugiemu – 

aktywnemu –  sposobowi definiowania obywatelstwa.  

By byli skuteczni w swoim działaniu, aktywnym obywatelom potrzebna jest podstawowa wiedza  

o systemie, w którym się działa oraz przekonanie, że dobro publiczne jest rzeczywiście dobrem każdego 

obywatela i należy o nie dbać. Wiedza o faktach (komponent poznawczy) generalnie nie jest 

przedmiotem badań, systematycznie prowadzi się je wyłącznie w stosunku do młodzieży szkolnej 

(badania Międzynarodowego Stowarzyszenia Ewaluacji Osiągnięć Szkolnych). Z badania 

przeprowadzonego przez zespół prof. Jacka Raciborskiego wynika, że około 20% obywateli stanowią 

osoby bardzo dobrze poinformowane, natomiast 10% obywateli cechuje zupełna ignorancja w sferze 

wiedzy obywatelskiej. Średnia w populacji wyniosła 7,45 pkt. (na 12 pkt. możliwych do uzyskania – 

przyp. autora), co wydaje się być wynikiem przyzwoitym
4
.  

Komponent afektywny rozumiemy, jako stosunek obywateli do wspólnoty i stopień identyfikacji z nią. 

Liczne badania ogólnopolskie poświęcają wiele uwagi takim elementom jak stosunek do demokracji, 

zaufanie do innych i gotowość do współpracy z nimi, czy wreszcie przekonanie, że dobro publiczne jest 

rzeczywiście dobrem każdego obywatela. A zatem samemu stosunkowi do wspólnoty poświęcić można 

co najmniej osobny raport. Podsumowując najważniejsze wyniki, należy wskazać następujące 

spostrzeżenia.  

1) Polacy są zwolennikami demokracji (65% uważa, że demokracja ma przewagę nad wszystkimi 

innymi formami rządów), niemniej na ogół negatywnie oceniają jej funkcjonowanie (aż 41% jest 

niezadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce)
5
. 

                                                
1 J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, s. 56. 
2 Ibidem, s. 58 i 59. 
3 Por. E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005 
4 Ibidem, s. 212.  
5 Patrz: M. Feliksiak (CBOS), Komunikat z badań BS/119/2011 – Opinie o demokracji. 
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2) W życiu społecznym Polacy są raczej nieufni. Tylko niespełna jedna czwarta badanych (23%) 

wychodzi z założenia, że większości ludzi można ufać, blisko trzy czwarte zaś (74%) wyznaje 

zasadę zachowania daleko idącej ostrożności z innymi
6
.  

3) Paradoksalnie w sens współpracy (do której potrzebne jest wszak zaufanie) wierzy ponad cztery 

piąte dorosłych Polaków (81%). Są to osoby zgadzające się ze stwierdzeniem, że działając 

wspólnie z innymi można osiągnąć więcej niż samemu. Tylko co jedenasty (9%) uważa, że jest to 

na ogół marnowanie czasu. Wcześniej wspomniana nieufność znajduje swoje odzwierciedlenie, 

gdy pyta się o znajomość osób (spoza rodziny), którym badani gotowi byliby pożyczyć coś 

wartościowego, którym pomogliby w pracy na rzecz środowiska, swojej miejscowości lub 

potrzebujących bądź z którymi współdziałaliby w sferze gospodarki. Zna takie osoby 

odpowiednio 62% (pożyczka), 47% (wspólna praca), 40% (współpraca gospodarcza) badanych
7
. 

Równocześnie na przestrzeni ostatniej dekady narasta poczucie, że „ludzie tacy jak ja działając 

wspólnie z innymi mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego 

środowiska, osiedla, wsi lub miasta” (50% badanych w 2002 roku, 72% badanych w 2012 roku)
8
. 

Można zatem uznać, że Polacy wierzą w słuszność wspólnego działania oraz doceniają swoją 

„moc sprawczą”, lecz często nie dostrzegają w swoim otoczeniu osób, z którymi to wspólnie 

działanie mogliby podjąć. 

4) Zachowania naruszające dobro publiczne nie wzbudzają szczególnego sprzeciwu blisko połowy 

badanych. Nie więcej niż 
1
/4 wyraża zainteresowanie sytuacją (a domyślnie – sprzeciw), gdy ktoś 

narusza wspólne dobro.  

 

Wykres 1. Odpowiedzi na pytania o naruszenie dobra publicznego 

 

Źródło: Diagnoza Społeczna 2011 

 

                                                
6 A. Cybulska, Zaufanie społeczne, w: M. Grabowska (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce AD. 
2012, s. 16. 
7
 K. Kowalczuk, Gotowość Polaków do współpracy w latach 2002–2012, w: M. Grabowska (red.), 

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce AD. 2012, s. 38–41. 
8
 K. Kowalczuk, Gotowość Polaków do współpracy w latach 2002–2012, w: M. Grabowska (red.), 

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce AD. 2012, s. 60. 
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Obywatele mogą podejmować aktywności w różnych formach (wymiar behawioralny). Najbardziej 

podstawowym jest wykorzystanie swojego prawa (a w oczach niektórych – obowiązku) uczestnictwa  

w wyborach, ale może to być również zrzeszanie się i pełnienie funkcji w organizacjach, wspólne 

działanie i praca dla innych czy wreszcie udział w zebraniach.  

Frekwencja w ostatnich wyborach (do Sejmu i Senatu w 2011 roku) wyniosła 49%, a rok wcześniej 55%  

w wyborach prezydenckich oraz 47% w wyborach samorządowych
9
. Przeciętnie co drugi obywatel 

korzysta z tego prawa. Jest to mało, jeśli uczestnictwo w wyborach zdefiniujemy nie jako prawo, ale jako 

obywatelski obowiązek.  

Jak wynika z Diagnozy Społecznej w Polsce w 2011 członkiem „jakiejś organizacji, stowarzyszeń, partii, 

komitetów, rad, grup religijnych, związków lub kół” było 14,8% badanych. W grupie obywateli 

zrzeszonych, aż 32,2% deklarowało, że pełni w nich jakieś funkcje. Na przestrzeni ośmiu obserwowanych 

w Diagnozie lat nie zaobserwowano ani istotnego spadku, ani istotnego wzrostu tego odsetka. Częściej 

zrzeszają się osoby z większych miejscowości, lepiej wykształcone oraz zamożniejsze. Zrzeszanie się jest 

więc uwarunkowanie stratyfikacyjnie. Warstwy z wyższych szczebli drabiny społecznej są bardziej 

zrzeszone, a z niższych – mniej. (…) Podobnie zróżnicowane społecznie jest pełnienie funkcji  

w organizacjach
10

. Wykonywanie pracy społecznej na rzecz organizacji obywatelskich w 2012 roku 

deklaruje 32% badanych. Są to osoby poświęcające swój wolny czas na działalność w organizacji, osoby 

uczestniczące w pracy tej organizacji, ale niekoniecznie do niej przynależące
11

.  

Jako wolontariusze w 2011 roku pracowało (dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz swojego środowiska, 

kościoła, osiedla wsi, miasta albo na rzecz osób potrzebujących
12

) 20% badanych. Jak wynika z badania 

podejmowanie działalności społecznej na rzecz swojego środowiska oraz potrzebujących nie odbywa się 

oczywiście wyłącznie w ramach organizacji obywatelskich, ale – jak się okazuje – w znacznym stopniu 

uwarunkowane jest aktywnością w grupach i stowarzyszeniach o charakterze społecznym. Łącznie 

jakimkolwiek zaangażowaniem społecznym w 2012 roku wykazało się 39% badanych. Najczęściej 

wymieniany powód braku zaangażowania w wolontariat to brak czasu (43%). Pamiętajmy jednak, że 

połowa osób pracujących społecznie przeznacza na te działania maksymalnie kilkanaście godzin w skali 

roku – a tyle czasu wygospodaruje najbardziej nawet zajęta osoba. Wydaje się więc, że to nie w braku 

czasu, lecz w nastawieniu leży problem; w tym kontekście bardziej wiarygodnie brzmią kolejne 

najczęściej artykułowane argumenty: nie interesuję się tym, nigdy o tym nie myślałem(-am) 

(wskazywane przez 32% badanych) oraz nikt mnie o to nie prosił (15%)
13

.   

Podsumowując można stwierdzić, że Polacy posiadają wiedzę o systemie politycznym, w jakim żyją. Są 

też przekonani, iż włączając się we wspólne działania, mogą osiągnąć stawiane sobie cele, pomagać 

innym, a ich przekonanie o skuteczności tych działań wzrasta. Można zatem uznać, że posiadają 

podstawę dla aktywizmu (osobiste pryncypia i racje
14

). Problemem okazuje się jednak mała popularność 

                                                
9
 Dane Państwowej Komisji Wyborczej. 

10
 A. Sułek, Diagnoza Społeczna, s. 279. 

11
 R. Boguszewski, Aktywność Polaków w organizacjach pozarządowych, w: M. Grabowska (red.), Społeczeństwo 

obywatelskie w Polsce AD. 2012, s. 83. 
12

 Więcej o problemach związanych z definiowaniem i właściwym zoperacjonalizowaniem pojęcia wolontariat, a 
także i rozumieniem go przez samych badanych patrz: G. Makowski, Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit 
polskiego wolontariusza, w: M. Grabowska (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce AD. 2012. 
13

 J. Przewłocka, Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%, s.19.  
14

 K. Dziubka, Obywatelskość jako virtù podmiotu demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław, 2008, s. 206. 
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tej formy aktywności (ludzie po prostu o tym nie myślą), a także istotniejsze problemy, jak brak zaufania 

do innych i brak znajomości potencjalnych sprzymierzeńców, z którymi mogliby taką pracę podjąć.  

W efekcie  rzadziej niż przedstawiciele innych państw  europejskich angażują się w działanie organizacji 

pozarządowych czy bezpłatnie oferują im swój czas innym jako wolontariusze.  

4.2. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych w Polsce 

Jak wynika z raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 

2010” w 2010 roku w Polsce zarejestrowanych było 12 tys. fundacji i 71 tys. stowarzyszeń. Do tego 

należy dodać jeszcze 16 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwięcej organizacji „na mieszkańca” 

przypada w województwach mazowieckim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, lubuskim 

oraz zachodniopomorskim. Gdy jednak uwzględni się tylko gminy wiejskie (a zatem wyłączy ośrodki 

miejskie, które – jak Warszawa – silnie wpływają na ten wskaźnik), okazuje się, że najmniej organizacji 

pozarządowych zarejestrowanych jest w Polsce centralnej i wschodniej, najwięcej zaś na zachodzie 

kraju. Na wschodzie kraju prężnie działają za to Ochotnicze Straże Pożarne (które jednak w wielu 

analizach, włącznie z wyżej cytowaną, są wyłączane z opisu).  

 

Rysunek 1. Geografia organizacji pozarządowych w Polsce 

 

Źródło: Publikacja „Polskie organizacje pozarządowe”; str. 7 

 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, w tym 

organizacje pożytku publicznego) zobowiązane są do uzupełniania sprawozdań do Głównego Urzędu 

Statystycznego. Na przestrzenia lat 2008–2010 można zaobserwować tendencję do zwiększenia się 

liczby tych podmiotów. Przyjmując za podstawę liczbę organizacji w 2008 roku (100%), w całej Polsce 
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wzrost do 2010 roku wyniósł 106% zaś w samym wielkopolskim aż 112%. Odpowiednio dla organizacji 

pożytku publicznego jest to 118% i 125%, dla fundacji 122% i 125%, zaś dla stowarzyszeń 105% i 111%. 

Wzrost liczby organizacji pozarządowych w województwie wielkopolskim również zwraca także uwagę, 

gdy uwzględnimy liczbę ludności (wskaźnik liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców).  

O ile na poziomie całej Polski wzrost wyniósł z 18,5 do 19,5, o tyle w przypadku Wielkopolski był to 

wzrost z 19,4 do 21,5.  

Aż 35% organizacji pozarządowych nie wykracza zasięgiem swojej działalności poza gminę bądź powiat,  

a 7% wręcz ogranicza do najbliższego sąsiedztwa. Organizacje działające maksymalnie na poziomie 

województwa stanowią około 1/5 ogółu NGO. Kolejnym 38% organizacji zdarza się wykraczać poza 

obszar województwa, a nawet kraju.   

Organizacje badane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor pytane były o dziedziny, w których wykazują się 

aktywnością. Spośród nich wskazywały również na tą dla niech samych najważniejszą. Najczęściej tą 

główną dziedziną były sport, turystyka, rekreacja i hobby. Aż 36% ogółu organizacji wskazuje na nie jako 

na dziedziny kluczowe. Na sport, turystykę, rekreację i hobby bardzo często wskazywano również, jako 

na jedyne dziedziny działalności. Ponad połowa organizacji (56%) podejmuje działania w tym zakresie, 

choć nie zawsze jest to ich główna domena. W obu tych „rankingach” na kolejnych miejscach sytuują się: 

 edukacja i wychowanie (odpowiednio 15% i 47%),  

 kultura i sztuka (14% i 31%),  

 ochrona zdrowia (7% i 19%) oraz usługi socjalne i pomoc społeczna (7% i 17%).  

 

Rysunek 2. Odsetek organizacji wskazujących dany obszar działania jako najważniejszy 

 

Źródło: Publikacja „Polskie organizacje pozarządowe”; str. 9 

 

Organizacje pozarządowe należy postrzegać nie tylko jako instrument partycypacji samych obywateli, ale 

i reprezentacji interesów społecznych (co objawia się m.in. ich udziałem w konsultacjach społecznych) 
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szerszych grup społecznych. Powinny one zatem cieszyć się zaufaniem społecznym. Jak wynika z badania 

Stowarzyszenia Klon/Jawor organizacje pozarządowe postrzegane są przez Polaków bardzo 

niejednoznacznie. 56% uważa, że są skuteczniejsze od instytucji państwowych, 36% dostrzega ich wpływ 

na rozwiązywanie lokalnych problemów, jednocześnie 48% wątpi w ich wpływ na rozwiązywanie 

ważnych problemów społecznych w Polsce, tyle samo uważa też, że dochodzi w nich do nadużyć czy 

prywaty
15

. Równocześnie należy zwrócić uwagę na pozytywny trend, wskazujący na systematyczną 

poprawę opinii na temat sektora pozarządowego, zwłaszcza w zakresie jego działań na skalę lokalną.  

W ciągu czterech lat o ponad jedną trzecią wzrosła liczba Polaków deklarujących, że „organizacje 

pozarządowe rozwiązują ważne problemy w moim sąsiedztwie”
16

. Wzrost ten wyniósł 10 pkt. 

procentowych, z 26% do 36%. A zatem, mimo że sytuacja się poprawia, wciąż daleka jest od 

satysfakcjonującej. 

W badaniu Instytutu Spraw Publicznych
17

 jakąkolwiek współpracę z samorządem gminnym deklaruje 

90% badanych organizacji pozarządowych, z samorządem powiatowym 71%, a z samorządem 

wojewódzkim już tylko 55%. Nawiązanie z instytucjami samorządowymi częstych kontaktów deklaruje 

odpowiednio 41%, 18% i 8% ogółu organizacji pozarządowych. Jeśli współpracy nie ma, to jako powód 

organizacje pozarządowe wskazywały przede wszystkim rozbieżność zakresu ich działań względem 

działań samorządu (36%), a w dalszej kolejności brak zainteresowania taką współpracą ze strony 

organizacji (27%). Na brak zainteresowania ze strony samorządu wskazuje 11% niewspółpracujących 

organizacji, a kolejnych 11% uważa, że są zbyt mali, by taką współpracę podjąć. Organizacje 

pozarządowe współpracujące z samorządami oceniają ją bardzo przeciętnie. W różnych wymiarach, 

takich jak otwartość na inicjatywy, kompetencje urzędników, dostępność informacji czy efektywność  

w wydatkowaniu środków – średnia ocen wypadała między 5 a 7 na skali od 1 do 10.  

By w sposób systematyczny dokonywać porównań , autorzy raportu Instytutu Spraw Publicznych 

opracowali Indeks Jakości Współpracy. Przy porównywaniu różnych wymiarów
18

 najlepiej wypada 

zadowolenie organizacji ze współpracy z głównym partnerem samorządowym. Autorzy raportu sugerują, 

by interpretować ten wynik jako przejaw „pogodzenia się” organizacji z tym, jak wyglądają ich obecne 

relacje z samorządem. Najgorzej wypada publiczna dostępność infrastruktury współpracy mierzona 

dostępnością różnych informacji na stronach internetowych urzędów
19

. Co interesujące, województwo 

wielkopolskie jest „zdecydowanym średniakiem” we wszystkich tych aspektach i w żadnym istotnie się 

nie odróżnia od średniej krajowej. Tylko w trzech województwach wyniki są konsekwentnie albo 

powyżej, albo poniżej średniej. Naturalnie narzucającą się interpretacją jest zatem stwierdzenie, że 

praktycznie w większości przypadków w obszarze współpracy międzysektorowej nie ma żadnych 

świadomie i konsekwentnie wdrażanych strategii
20

. Generalnym spostrzeżeniem nasuwającym się  

w toku analizy różnych raportów o współpracy sektora organizacji pozarządowych z administracją 

publiczną jest nieuwzględnianie zróżnicowania terytorialnego (tj. pomiędzy różnymi województwami). 

                                                
15

 J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2010, s. 16. 
16

 Ibidem, s. 162. 
17

 M. Dudkiewicz i G. Makowski, Indeks jakości współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi 

a administrację publiczną, s. 17–18.  
18

 Wszystkie wyróżnione wymiary w Indeksie to: Infrastruktura współpracy, współpraca finansowa, współpraca 
pozafinansowa, wiedza i opinie NGO, zadowolenie NGO oraz publiczna dostępność infrastruktury współpracy. 
19

 M. Dudkiewicz i G. Makowski, Indeks jakości współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi 
a administracją publiczną, s. 47. 
20

 Ibidem, s. 44. 
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Należy przyjąć, że choć nie pisze się o tym wprost, jest to wynik braku istotnych różnic pomiędzy 

województwami.  

Wiele uwagi poświęca się za to różnym szczeblom administracji publicznej i ich współpracy. 

Zróżnicowanie to pojawia się m.in. w opracowaniu poświęconym Indeksowi Jakości Współpracy. 

Zdecydowanie najlepiej wypadają urzędy marszałkowskie i urzędy miast. Urzędy marszałkowskie 

dominują w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej oraz dostępności informacji  

o infrastrukturze, zaś poniżej średniej wypadają, gdy weźmie się pod uwagę opinie oraz stopień 

zadowolenia NGO. W gminach wiejskich poniżej średniej wypadają wszystkie inne wymiary poza 

poziomem zadowolenia NGO
21

. 

Jak wynika z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor „Podstawowe fakty o …” o możliwości współpracy  

w ramach programu współpracy wie tylko 51% organizacji z terenu gmin, w których takie dokumenty 

były w chwili badania uchwalone. Pozostałe 25% twierdziło, że program taki nie istnieje, a kolejnych 24% 

nie było tego pewnych. Co zaskakujące, o istnieniu programu współpracy nie wiedziała co czwarta 

organizacja współpracująca z samorządem lokalnym. Niestety tylko 45% organizacji uważa, że decyzje  

o przyznaniu środków publicznych zapadają na podstawie kryteriów merytorycznych i nie liczą się układy 

i znajomości. Nie jest to opinia pozbawiona sensu, gdy uwzględnimy fakt, że na terenach wiejskich aż 

blisko połowa organizacji pozarządowych ma w zarządzie osobę pełniącą jakieś funkcje w administracji 

publicznej
22

. Z drugiej strony liczba potencjalnych liderów jest na terenach wiejskich ograniczona, a sam 

wskaźnik nie dowodzi znaczenia ww. układów i znajomości.    

Największy udział w łącznym budżecie badanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor organizacji mają 

środki pochodzące z krajowych źródeł publicznych. Korzystają z nich jednak tylko wybrane organizacje, 

co może oznaczać, że dotacje są stosunkowo rzadko przyznawane, jednak mają wysoką wartość. To 

środki samorządowe dominują nad innymi źródłami, licząc odsetek organizacji z nich korzystających. Na 

terenach wiejskich korzysta z tego źródła ponad 60% organizacji, a dla 90% spośród korzystających 

stanowi to zarazem jedyne źródło finansowania. Prowadzi to do konkluzji o wysokim poziomie 

uzależnienia organizacji wiejskich od środków przyznawanych przez władze lokalne. To z kolei 

powodować może mniejszą aktywność tych organizacji w składaniu fundamentalnych uwag do 

propozycji konsultowanych uchwał czy projektów
23

. Tu jednak warto zaznaczyć, że w 2009 roku  

w połowie uchwalających program gmin i w dwóch powiatach ziemskich na pięć organizacje 

pozarządowe w żaden sposób nie uczestniczyły w  przygotowaniu programów współpracy
24

. Niepokoi 

nie tylko niski wskaźnik dotyczący udziału organizacji pozarządowych w opracowywaniu tych programów 

i uwzględnianiu w nich zasady monitoringu współpracy, ale także, w sposób szczególny, niski wskaźnik 

mówiący o pisemnym udokumentowaniu konsultacji prowadzonych z organizacjami pozarządowymi. 

Taka konfiguracja wyników może skłaniać do postawienia hipotezy, że samo wypełnienie wymogów 

formalnych nie przesądza o jakości współpracy – programy mogą być fasadowe, istnieć jedynie  

z powodów wymogów prawnych, a osoba wyznaczona do współpracy z NGO może w rzeczywistości 

zajmować się wieloma innymi obowiązkami
25

. Dodatkowym alarmującym sygnałem są przytaczane przez 

                                                
21

 Ibidem, s. 51. 
22

 J. Przewłocka, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w 2009 roku, s. 18. 
23

 Na problem ten zwracają uwagę autorzy opracowania dla Polska – Indeks Stabilności Organizacji Społeczeństwa 
Obywatelskiego 2011, s. 2. 
24

 J. Przewłocka, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w 2009 roku, s. 17. 
25

 M. Dudkiewicz i G. Makowski, Indeks jakości współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi 

a administrację publiczną, s. 56–57. 
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autorów Indeksu Stabilności NGO wypowiedzi przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy 

twierdzą, że choć rzeczywiście mają coraz więcej możliwości wyrażania swoich poglądów na różne 

kwestie, to opinie prezentowane przez trzeci sektor nie są brane pod uwagę przy ostatecznym 

opracowywaniu kształtu konkretnych ustaw i rozporządzeń. W zakresie programów współpracy 

organizacje pozarządowe często mają możliwość wypowiadania się jedynie o ogólnych założeniach 

takich programów, nie zaś o ich szczegółach, rzadko również otrzymują jakąkolwiek informację zwrotną 

na pisemnie zgłaszane uwagi do różnych projektów, przede wszystkim informację podającą powód 

nieuwzględniania zgłoszonych uwag
26

.  

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, ograniczony jest potencjał 

organizacji pozarządowych, gdyż mało jest osób chętnych włączać się w ich prace. Dopóki nie przekroczą 

one pewnej masy krytycznej, jeśli chodzi o liczbę członków, trudno mówić o pełnieniu przez organizacje 

pozarządowe roli instrumentu partycypacji obywatelskiej. Do tejże partycypacji nie zachęca 

ograniczone zaufanie obywateli do organizacji, jak również zastrzeżenia co do skuteczności 

podejmowanych przez nie działań (choć należy zaznaczyć, że i tak organizacje są lepiej oceniane niż 

instytucje publiczne).  

Drugim problemem jest ograniczenie funkcji reprezentacji interesów społecznych. Wynika to zarówno  

z małej legitymizacji organizacji (jako nie cieszących się zaufaniem, ale też nie wybranych 

w demokratycznych wyborach), jak i małej skuteczności już uchwalonych form współpracy. Programy 

współpracy – w świetle analizowanych badań – stanowią narzędzie redystrybucji środków finansowych 

pomiędzy organizacje pozarządowe, ale już nie włączania ich w planowanie strategiczne. Podobnie 

wygląda konsultacja rożnego typu dokumentów. By jednak nie stawiać tylko władz samorządowych pod 

pręgierzem opinii publicznej, należy zwrócić uwagę, że większość organizacji pozarządowych nie ma 

umiejętności z zakresu planowania strategicznego, nie wykazuje również potrzeby ich zdobycia. Znaczna 

część podmiotów trzeciego sektora koncentruje się na zdobywaniu funduszy na bieżącą działalność, 

zamiast na długofalowym planowaniu
27

. Trudno jest też oczekiwać – w szczególności na terenach nisko 

zurbanizowanych – pełnej rozłączności władzy publicznej i organizacji pozarządowych. Lokalni liderzy nie 

powinni być obiektem krytyki za sam tylko fakt udzielania się w instytucjach obu typów. 

Według danych GUS-REGON w roku 2011 średnio w kraju na 10 tys. mieszkańców przypadało 29,9 

organizacji pozarządowej, a w Wielkopolsce 31, a więc nieco powyżej średniej. Przy czym Wielkopolska 

jest wyraźnym liderem w liczbie zarejestrowanych Ochotniczych Straży Pożarnych. Według GUS-REGON 

średnia dla Polski w 2011 roku to 1006 podmiotów, a w Wielkopolsce to 1802 podmioty. Druga forma 

aktywności, w której przoduje Wielkopolska, to organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego.  

W 2011 roku średnio na 10 tys. mieszkańców były w Polsce 404 takie organizacje, a w Wielkopolsce aż 

763.
28

 

  

                                                
26 Polska – Indeks Stabilności Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego 2011, s. 6. 
27 Ibidem. 
28

 Za portalem www.mojapolis.pl. 
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5. Obywatelskość Wielkopolan  

Obywatelskość na potrzeby niniejszego badania została zdefiniowana jako postawa składająca się  

z komponentu poznawczego charakteryzującego się zainteresowaniem sprawami społecznymi, 

znajomością problemów wspólnoty, posiadaniem wiedzy o mechanizmach i procesach życia 

publicznego, jak również z komponentu afektywnego, który odnosi się do stosunku i identyfikacji 

mieszkańców ze swoją społecznością lokalną, jak i szerszymi wspólnotami (określa ich siłę). Natomiast  

w wymiarze behawioralnym obywatelskość przejawia się w podejmowaniu różnego rodzaju działań, 

które prowadzą do realizacji potrzeb i interesów określonych zbiorowości czy grup społecznych 

(działalność w organizacjach pozarządowych oraz innych formach obywatelskiego zrzeszania się), 

aktywnym uczestnictwie w procesach podejmowania decyzji o charakterze publicznym, jak również 

działalności o charakterze wolontaryjnym.
29

 Stopień, w jakim mieszkańcy Wielkopolski przejawiają 

postawy obywatelskie, został zbadany głównie przy pomocy badania ankietowego prowadzonego 

techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo.  

5.1. Obywatelskość w opinii mieszkańców Wielkopolski 

5.1.1. Charakterystyka próby 

Badanie techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) zostało zrealizowane na 

reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców województwa wielkopolskiego. W badaniu wzięło udział 

461 kobiet i 540 mężczyzn. Struktura próby ze względu na wiek i wykształcenie została przedstawiona  

w tabelach poniżej. 

 

Tabela 2. Struktura próby ze względu na wiek 

Wiek Liczebność % 

do 30 lat 160 16% 

31-40 200 20% 

41-50 191 19% 

51-60 231 23% 

powyżej 60 219 22% 

Ogółem 1001 100% 
 

 

Tabela 3. Struktura próby ze względu na wykształcenie 

Wykształcenie Liczebność % 

Podstawowe (i niepełne podstawowe) 44 4% 

Zasadnicze zawodowe 187 19% 

Średnie (i niepełne średnie) 389 39% 

Wyższe (licencjackie, magisterskie) 381 38% 

Ogółem 1001 100% 
 

Źródło: Badanie CATI, n= 1001 

Reprezentowani byli mieszkańcy wszystkich powiatów, jednak jako warstwy służyły subregiony.  

Tabela 4. Struktura próby ze względu na subregion 

Podregion  Liczebność % 

Subregion 57 - kaliski 191 19% 

Subregion 58 - koniński 192 19% 

Subregion 59 - leszczyński 162 16% 

Subregion 60 - pilski 122 12% 

Subregion 61 - poznański 171 17% 

Subregion 62 - m. Poznań 163 16% 

Ogółem 1001 100% 

Źródło: Badanie CATI, n= 1001 
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Kolejnym krokiem było zastosowanie wagi analitycznej, której celem było zmniejszenie błędu 

oszacowania poprzez nadanie próbie struktury populacji ze względu na wiek i miejsce zamieszkania 

respondentów.   

 

5.1.2. Komponent afektywny i poznawczy postaw obywatelskich mieszkańców Wielkopolski 

W pierwszej kolejności analizie poddany został komponent afektywny postaw obywatelskich, odnoszący 

się do identyfikacji i stopnia związania ze swoim miejscem zamieszkania oraz szerszymi wspólnotami. 

Generalnie należy stwierdzić, że mieszkańcy Wielkopolski czują się związani ze swoim miejscem 

zamieszkania i – co istotne – częściej deklarują przywiązanie do regionu niż do miejscowości, w której 

mieszkają: gdyby mieli możliwość urządzenia sobie życia w dowolnym miejscu, to najczęściej wybieraliby 

tę samą miejscowość, województwo i kraj.  

Wykres 2. Odpowiedź na pytanie: Gdyby Pan(i) mógł(a) urządzić sobie życie w dowolnie wybranym miejscu, to wybrał(a)by 

Pan(i) 

 

 

 
Źródło: Badanie CATI, n= 1001 

 

Co wydaje się oczywiste, większą skłonność do zmiany miejsca życia wykazywały osoby młodsze – do 30 

roku życia, w tym w szczególności studenci. Natomiast osoby powyżej 60 roku życia zdecydowanie 

częściej deklarowały przywiązanie do obecnego miejsca zamieszkania. Większą (deklarowaną) 

mobilnością wykazują się również osoby z wykształceniem wyższym, które chętniej niż osoby z innymi 

typami wykształcenia zmieniłyby zarówno miejscowość (34%), region (18%), jak i kraj zamieszkania 

66% 29% 5% 
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(35%).Mniejsze przywiązanie do regionu jest widoczne wśród mieszkańców dużych miast – spośród nich 

22% chciałoby urządzić się poza województwem wielkopolskim. Chęć emigracji za granicę częściej 

wyrażają mężczyźni (33%) niż kobiety (26%) oraz mieszkańcy subregionów kaliskiego (37%)  

i poznańskiego (35%).  

Doskonale widać, że przywiązanie do obecnego miejsca zamieszkania jest wyraźnie zróżnicowane ze 

względu na status respondenta na rynku pracy. Największą mobilnością charakteryzują się studenci, 

którzy częściej niż inni (45%) chcieliby urządzić sobie życie w innej miejscowości niż mieszkają obecnie,  

a także częściej niż inni – poza granicami kraju (43%). Jednocześnie nie odstają od średniej pod 

względem chęci życia w województwie wielkopolskim, co może wskazywać na pozytywny wizerunek 

województwa wielkopolskiego w tej grupie badanych. Pracujących zawodowo również cechuje wyższa, 

niż przeciętna mobilność – te osoby nieznacznie chętniej życie ułożyłyby sobie poza granicami 

województwa (15,4%), jak również poza granicami kraju (35%). Osoby bezrobotne natomiast chętniej 

urządziłyby się w innej miejscowości (41%), ale w Polsce i województwie wielkopolskim. Najmniejszą 

mobilnością, co wydaje się naturalne, cechują się emeryci i renciści, którzy zdecydowanie najczęściej 

urządziliby na nowo swoje życie w dokładnie tym samym miejscu.    

Badanie pokazało również, że osoby mieszkające w danej miejscowości krócej niż dwa lata nie mają  

w pełni wyrobionej opinii na jej temat. W tej kategorii badani pytani o to, czy ponownie ułożyliby sobie 

życie w tym samym miejscu, częściej wybierali odpowiedź „trudno powiedzieć” (20%). 

Analiza komponentu poznawczego postaw obywatelskich, została przeprowadzona między innymi  

w oparciu o opinie na temat wpływu obywateli na działania realizowane w sferze publicznej. 

Wielkopolanie – jak pokazują wyniki – doceniają wartość dobra wspólnego. Przeważająca większość 

badanych (96%) deklaruje, że każdy obywatel powinien czuć się odpowiedzialny za dobro swojej gminy 

lub miasta, przy czym akceptacja dla tego stwierdzenia rośnie, wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia 

badanych. Generalnie mieszkańcy województwa wielkopolskiego deklarują, że mają poczucie wpływu na 

społeczność lokalną, w szczególności na samorząd lokalny. Zdecydowana większość respondentów (72%) 

sądzi, że każdy obywatel może mieć również wpływ na to, co się dzieje w jego gminie lub mieście, zależy 

to jedynie od jego zaangażowania. Aprobatę dla tego stwierdzenia częściej wykazywały kobiety (77%) niż 

mężczyźni (68%). Zanotowano również, że akceptacja dla takiej opinii wzrasta wraz z wielkością 

miejscowości zamieszkania. Jednakże aż 40% badanych sądzi, że zwykli obywatele nie mają wiele do 

powiedzenia, jeśli chodzi o działanie samorządu. Poparcie dla tego sposobu myślenia wzrasta, wraz ze 

spadkiem wielkości miejsca zamieszkania. Można na tej podstawie stwierdzić, że większe poczucie 

sprawczości w sferze publicznej mają mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wyższym wykształceniem. 
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Wykres 3. Ocena stwierdzeń. 

 
Źródło: Badanie CATI, n= 1001 

Postawa obywatelska wiąże się również z posiadaniem podstawowej wiedzy o społeczności lokalnej,  

w tym o władzy samorządowej oraz o problemach wspólnoty. Podstawową wiedzę badanych na temat 

samorządu lokalnego sprawdzaliśmy, zadając pytanie o imię i nazwisko burmistrza lub wójta gminy, 

starosty powiatu i marszałka województwa. Wyraźnie widać, że mieszkańcy Wielkopolski – podobnie jak 

mieszkańcy Polski – najlepiej znają władze im najbliższe. Tak więc swojego prezydenta, burmistrza czy 

wójta z imienia i nazwiska zna aż 58% badanych, dodatkowo 23% popełniło tylko niewielką pomyłkę  

w imieniu i nazwisku. Znacząco gorzej jest w przypadku znajomości imienia i nazwiska starosty – aż 68% 

nie wie, kto jest starostą ich powiatu. Imię i nazwisko marszałka zna już tylko 9% badanych. Generalnie 

władze lokalne lepiej znają mężczyźni niż kobiety, w szczególności dotyczy to władz samorządowych na 

poziomie powiatowym – tu imię i nazwisko starosty potrafi wskazać 27%kobiet i 38% mężczyzn.  

Wykres 4. Znajomość władz lokalnych.  

 

Źródło: Badanie CATI, n= 1001 

W celu określenia, co wpływa na znajomość władz lokalnych stworzyliśmy indeks znajomości władz 

samorządowych. Za dobre wskazanie imienia i nazwiska przedstawiciela samorządu badany otrzymywał 

1 punkt. Maksymalnie można było zatem otrzymać 3 punkty. Jak można było przewidzieć, znajomość 

władz lokalnych rośnie wraz z wykształceniem badanych. Zanotowano również niewielką – lecz istotną 
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statystycznie – korelację pomiędzy (R Pearsona=0,153) znajomością władz lokalnych a przynależnością 

do organizacji. Trudno jednoznacznie zawyrokować, czy osoby o większej wiedzy o społeczności chętniej 

się zrzeszają, czy też w wyniku przynależności do organizacji zwiększa się ich wiedza.  

Wykres 5. Indeks znajomości władz samorządowych a wykształcenie badanych 

 
Źródło: Badanie CATI, n= 1001 

 
Znajomość władz lokalnych wiąże się również z miejscem zamieszkania badanych. Generalnie największą 

wiedzę mają mieszkańcy miasta Poznania – 94% zna nazwisko prezydenta miasta, a nazwisko marszałka 

województwa zna 16%. Pozytywnie wypadają południowe subregiony województwa: leszczyński i kaliski.   

W porównaniu do innych subregionów stosunkowo słabo starostów swoich powiatów znają mieszkańcy 

subregionu poznańskiego (20%).  

Co jest natomiast interesujące, mieszkańcy wsi i małych miast do 50 tys. wykazują się większą wiedzą  

o władzach lokalnych niż mieszkańcy miast powyżej 50 tys. Należy również zaznaczyć, że mieszkańcy 

miast na prawach powiatu nie byli pytani o starostę, gdyż tę funkcję pełni prezydent (stąd też wartość 

zero przy znajomości starosty w przypadku miasta Poznania). 
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Mapa 1. Indeks znajomości władz lokalnych 

   Źródło: Badanie CATI, n= 1001 
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(13%), a także badani z wyższym wykształceniem. Jak można się było spodziewać, problemy wspólnoty 

lokalnej są mniej znane osobom, które mieszkają w danej miejscowości poniżej dwóch lat.  

Badanie pokazuje, że najczęściej wskazywanym przez mieszkańców problemem ich gminy/miasta jest 

infrastruktura drogowa – wskazało na nią 30% badanych, problem ten jest szczególnie podkreślany przez 

mieszkańców subregionu poznańskiego (37%). Bezrobocie – drugi z kolei problem – zostało wskazane 

przez dwa razy mniej badanych, przy czym istotnie częściej wybierali je badani z subregionów pilskiego 

(27%) i konińskiego (22%).   

 

Wykres 6. Problemy wymagające rozwiązania w gminie/mieście w opinii mieszkańców 

 
Źródło: Badanie CATI, n= 1001 
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publiczne – uczestnictwo w wyborach wszystkich szczebli, zaangażowanie w działalność samorządu czy 

też dobrowolna działalność na rzecz szeroko rozumianego dobra wspólnego.  

Badanie ilościowe CATI potwierdziło tendencję widoczną we wszystkich badaniach sondażowych 

dotyczących frekwencji wyborczej. Według deklaracji badanych wynosiłaby ona od 76% w wyborach 

samorządowych, do 85% w wyborach prezydenckich (2010). Jednakże dane z Państwowej Komisji 

Wyborczej pokazują, że frekwencja we wszystkich typach wyborów była w Wielkopolsce znacząco niższa, 

zbliżona do średniej krajowej.  

Tabela 5. Frekwencja wyborcza w województwie wielkopolskim na tle Polski 

 Wybory 

prezydenckie 

2010 

Wybory do 

parlamentu 

europejskiego 

Wybory 

samorządowe 

mazowieckie 62% 30% 51% 

małopolskie 59% 28% 49% 

pomorskie 59% 28% 47% 

podkarpackie 56% 22% 51% 

świętokrzyskie 53% 21% 54% 

lubelskie 55% 22% 50% 

łódzkie 56% 24% 47% 

podlaskie 55% 22% 48% 

WIELKOPOLSKIE 54% 24% 47% 

dolnośląskie 53% 24% 45% 

śląskie 54% 25% 43% 

kujawsko-pomorskie 51% 23% 45% 

zachodniopomorskie 52% 21% 46% 

warmińsko-mazurskie 50% 19% 48% 

lubuskie 49% 20% 46% 

opolskie 47% 20% 41% 

Źródło: Badanie CATI, n= 1001 

 

Frekwencja wyborcza jest silnie zróżnicowana geograficznie. Generalnie można zauważyć, że frekwencja 

jest najwyższa w miastach na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno) w przypadku wyborów 

władz na szczeblu ogólnopolskim. Co ciekawe, w wyborach samorządowych frekwencja w miastach na 

prawach powiatu, była najniższa w całym województwie wielkopolskim. Na podstawie tych danych  

i danych przedstawionych w rozdziale poświęconym afektywnym i poznawczym komponentom postaw 

obywatelskich, można formułować hipotezę o tym, że sposób realizowania postaw obywatelskich jest 

różny dla mieszkańców terenów typowo miejskich (miasta powyżej 50 tys. mieszkańców)  

oraz terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.  

Stosunkowo wysoka frekwencja wyborcza we wszystkich wyborach z 5 ostatnich lat została zanotowana 

w powiecie poznańskim (powiat ziemski).  
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Mapa 2. Frekwencja wyborcza – wybory samorządowe oraz wybory do Sejmu i Senatu.  

 

 Źródło: Dane PKW 
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5.1.4. Zaangażowanie w działalność samorządu 

Obywatelskość – zgodnie z przyjętą definicją – nie oznacza jedynie zrzeszania się w organizacjach 

pozarządowych. To również działania na rzecz społeczności lokalnej, w tym szeroko rozumiane 

uczestnictwo w działaniach samorządu (na tyle, na ile stwarza on obywatelom możliwości uczestnictwa 

w jego działaniach).  

Niemal 27% badanych zadeklarowało, że choć raz w swoim życiu brała udział w posiedzeniu Rady Gminy 

lub Miasta, przy czym w roku 2012 już tylko 6,5% respondentów. Częściej są to mieszkańcy wsi i małych 

miast (do 20 tys. mieszkańców). 12% badanych deklaruje, że uczestniczyło w tworzeniu lokalnych 

dokumentów strategicznych, a 10% w tworzeniu lokalnych programów specjalnych (jak np. lokalne 

programy rozwiązywania problemów społecznych). Częściej zaangażowanie deklarują mężczyźni (16%) 

niż kobiety (8%) oraz osoby z wykształceniem wyższym (18%). 17% badanych zadeklarowała 

uczestnictwo w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych oraz rad osiedli, przy czym średnio było to 2,6 

spotkania w zeszłym roku.  

Uczestnictwo w konsultacjach społecznych zadeklarowało 7% badanych, nieco mniejszy odsetek (6%) 

zadeklarował również uczestnictwo w konsultacjach dotyczących budżetu gminy lub miasta. Należy 

zwrócić uwagę, że jedynie 1% badanych zadeklarowało uczestnictwo w „okrągłych stołach”, dotyczących 

problemów społecznych, co należy interpretować przede wszystkim jako niestosowanie tej formy 

partycypacji przez samorządy terytorialne.  

Inne typy konsultacji i spotkań, w których uczestniczyło aż 8% respondentów, dotyczyły szerokiego 

spektrum: spotkań sołeckich, spotkań z burmistrzem lub wójtem, ale również spotkań poświęconych 

rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych (np. alkoholowych, dotyczących młodzieży). Taki 

rozkład odpowiedzi pokazuje również, że mieszkańcy Wielkopolski (choć przypuszczalnie taki wniosek 

można sformułować także na poziomie kraju) pojęcie konsultacji społecznych mogą traktować jako 

nazbyt abstrakcyjne. Mogą nie zdawać sobie sprawy, że spotkanie z przedstawicielami władzy lokalnej,  

w którym brali udział, jest właśnie formą konsultacji. Z drugiej strony teoretyczne podnoszenie wiedzy  

o konsultacjach jest mniej ważne, niż zachęcenie obywateli do brania udziału w tego typu spotkaniach  

i zabieranie głosu w ważnych dla społeczności kwestiach.  
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Wykres 7. Czy od początku 2012 roku uczestniczył Pan(i) w 

 

Źródło: Badanie CATI, n= 1001 

 

Inne formy aktywności obywatelskiej 
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kwestie związane z budżetem lokalnych władz i sposobem wydatkowania pieniędzy.   

Udział w inicjatywach typu Bank Czasu zadeklarowało 2% badanych, z czego połowa w ciągu roku 2012. 

Należy podkreślić, że 15% respondentów deklaruje, że to pojęcie jest im znane.  
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badanych (41%) sądzi również, że w ich mieście lub gminie konsultacje są stosowane. 2/3 spośród osób, 

które sądzą, że w ich mieście lub gminie konsultacje nie mają miejsca, deklaruje, że chciałoby, by 

sytuacja w tej kwestii się zmieniła. Jednakże aż ¼ nie ma zdania. 

Wykres 8. Znajomość pojęcia konsultacje społeczne 

 

Źródło: Badanie CATI, n=1001 

Drugim pojęciem, które uznaliśmy za kluczowe, jest budżet partycypacyjny. Chociaż to swoiste novum, 

jednakże szturmem wdarło się do dyskursu publicznego na temat redystrybucji środków publicznych 

przez samorządy.  O istnieniu pojęcia budżetu partycypacyjnego wiedziała ponad 1/5 badanych. Wynik 

ten pokazuje, że znajomość tego pojęcia nie jest rozpowszechniona wśród mieszkańców województwa 

wielkopolskiego. Wiedza o budżecie partycypacyjnym jest wyższa wśród osób z wykształceniem wyższym 

(30%), jednak nadal trudno uznać to za wartość satysfakcjonującą. Należy jednak podkreślić, że 

stosowanie budżetu partycypacyjnego jest swoistą nowością. Idea ta częściowo została wdrożona – gdyż 

trudno wybór kilku inwestycji przez mieszkańców nazywać całościowym stosowaniem budżetu 

partycypacyjnego – przez stolicę województwa wielkopolskiego. Jest to zapewne przyczyną, dla której 

częściej mieszkańcy miasta Poznań deklarowali, że zetknęli się z tym pojęciem (28%). 

Wykres 9. Znajomość pojęcia budżet partycypacyjny 

 
Źródło: Badanie CATI, n=1001 

Częściej wiedzę o budżecie partycypacyjnym deklarują mężczyźni (24,4%) niż kobiety (19%). Nie 
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Ankietowanych zapytano również, czy w ich mieście lub gminie jest stosowany budżet partycypacyjny. 

Co zaskakujące, 14% badanych uznało, że tak. W tym miejscu warto zaznaczyć, że tylko 34% badanych 

mieszkańców Poznania wiedziało, że w ich mieście budżet partycypacyjny został zastosowany.  

W przypadku pozostałych subregionów rozkład odpowiedzi jest zbliżony, co może wskazywać na 

przypadkowość odpowiedzi badanych. Należy jednak podkreślić, że samorządy lokalne mogą stosować 

elementy założeń budżetu partycypacyjnego nie nazywając ich w ten sposób, sugeruje to jedna  

z odpowiedzi otwartych udzielona przez jednego respondenta. 

Ponad połowa badanych (53%) deklaruje, że chciałoby, by w ich mieście lub gminie był stosowany 

budżet partycypacyjny, znaczący odsetek jednak nie ma na ten temat zdania (38,1%). Jako zalety 

stosowania budżetu partycypacyjnego wymieniane są: lepsze wydatkowanie środków dzięki 

uczestnictwu mieszkańców w tym procesie (68%), większa wiedza mieszkańców o tym, jak wydatkowane 

są środki (53%), poczucie wpływu na sposób wydatkowanie środków (49%). Osoby, które deklarują, że 

budżet partycypacyjny nie powinien funkcjonować w ich gminie lub mieście, wskazują przede wszystkim, 

że lokalni politycy mają stosowną wiedzę w tym zakresie (29%), a także że mieszkańcy nie wykażą 

odpowiedniego zaangażowania (16%) i że stosowanie podejścia partycypacyjnego do budżetu jest zbyt 

czasochłonne (17%).  

5.1.6. Nieodpłatna praca i wolontariat 

Postawy obywatelskie mogą się wyrażać nie tylko zaangażowaniem we współpracę z samorządem, ale 

również nieodpłatną pracą na rzecz społeczności lokalnej czy szerzej nieodpłatną pracą na rzecz szeroko 

rozumianego dobra wspólnego. Praca ta może być sformalizowana (wolontariat) lub nie.  

 

Niewielki odsetek badanych (7%) mieszkańców województwa wielkopolskiego deklaruje, że od początku 

roku 2012 świadczyło pracę w ramach wolontariatu, jednakże aż 1/3 badanych deklaruje, że świadczyło 

nieodpłatną pracę na rzecz osób niebędących rodziną, ani przyjaciółmi. Można postawić hipotezę, że 

pojęcie wolontariatu kojarzone jest z niepłatną pracą wykonywaną systematycznie, zatem wyklucza 

jednorazowe działania na rzecz innych (np. pomoc przy organizacji jakiegoś wydarzenia, jednorazowe 

wsparcie). Taki rozkład odpowiedzi wskazuje jednocześnie, że w województwie wielkopolskim istnieje 

potencjał do propagowania idei wolontariatu.       
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Wykres 10.Wykonywanie nieodpłatnie pracy na rzecz osób spoza 

rodziny  

 

Wykres 11. Praca w charakterze wolontariusza od początku 

2012 do momentu badania 

 

Źródło: Badanie CATI, n=1001 
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Wykres 12. Na czyją rzecz była wykonywana bezpłatna praca? 

 

Źródło: Badanie CATI, n=1001 

1/5 badanych osób, które zadeklarowały pracę jako wolontariusz, twierdzi, że ich działania były 

wspierane przez pracodawcę, np. poprzez wsparcie organizacyjne czy finansowe działań 

wolontaryjnych
30

. 

5.1.7. Zrzeszanie się mieszkańców Wielkopolski 

W postawę obywatelską wpisuje się działalność w organizacjach pozarządowych: w stowarzyszeniach, 

fundacjach, związkach. Badanie ilościowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców 

województwa wielkopolskiego pokazuje, że w tym regionie aż 36% mieszkańców deklaruje zrzeszanie 

się w dowolnej formie organizacyjnej. Wskaźnik dla Polski wynosi 15% (badania przeprowadzone  

w ramach Diagnozy Społecznej za rok 2011), co pokazuje, że w Wielkopolsce odsetek osób zrzeszonych 

jest znacząco większy (należy oczywiście uwzględnić różnice metodologiczne, które mogły wpłynąć na 

skalę różnicy, bez wątpienia jednak Wielkopolska wychodzi ponad średnią krajową). Najczęściej 

wskazywaną formą zrzeszania się są stowarzyszenia, na które wskazało 18% badanych. Badanie CATI 

pokazuje, że odsetek osób zrzeszających się w organizacjach rośnie wraz z wykształceniem – najrzadziej 

członkami jakiejkolwiek organizacji są osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym 

zawodowym, nieco częściej z wykształceniem średnim, najczęściej zaś z wykształceniem wyższym. Co 

ważne, nie zanotowano różnic ze względu na miejsce zamieszkania (obszary wiejskie i miejskie) ani 

subregion. Istotnie rzadziej (83%) do jakiejkolwiek organizacji należą osoby bezrobotne. Wyraźnie 

widoczne jest również, że generalnie mężczyźni chętniej są członkami różnego typu organizacji,  

a w szczególności częściej działają w stowarzyszeniach, partiach politycznych i innych typach organizacji, 

                                                
30
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takich jak Ochotnicze Straże Pożarne i Kluby Sportowe.  Zrzeszanie się w związkach zawodowych dotyczy 

częściej osób pomiędzy 40 a 60 rokiem życia (12%) niż młodszych.  

Wykres 13. Przynależność do organizacji a pleć 

 

Źródło: Badanie CATI, n=1001 

Badanie pokazało, że mieszkańcy Wielkopolski najczęściej zrzeszają się w organizacjach związanych ze 

sportem, rekreacją i hobby (22%), co jest zgodne z obserwacjami przedstawicieli samorządów  

i organizacji pozarządowych, biorących udział w badaniach jakościowych. W drugiej zaś kolejności 

badani zrzeszają się w organizacjach, które skupiają się wokół spraw zawodowych i pracowniczych. 

Można sądzić, że część respondentów miała problem ze wskazaniem, jaką właściwie działalnością 

zajmuje się organizacja, do której przynależność zadeklarowali. Być może z tego powodu stosunkowo 

często była wybierana odpowiedź „pozostała działalność”.  
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Wykres 14. W jakim obszarze działa Stowarzyszenie/Komitet/Koło/inna organizacja, w której Pan(i) działa? 

 Źródło: Badanie CATI, n =346 

Stosunkowo wysoki odsetek (7,5%) badanych deklaruje, że działa w ruchach lokatorskich lub miejskich, 

które na potrzeby badania zostały zdefiniowane dość szeroko, jako organizacje (często 

niesformalizowane) zrzeszające mieszkańców miast/osiedli działających na rzecz swojej ulicy, osiedla czy 

miasta. Można sądzić, że uczestnictwo w życiu wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni mieszkaniowej 

również mogło zostać uznane za działanie w ruchach lokatorskich lub miejskich, co de facto nie jest 

pozbawione podstaw. Rozwój ruchów miejskich zauważyli w wywiadach pogłębionych rozmówcy  

z Poznania. Przy czym, jak wynika z ich wypowiedzi, ten typ ruchu wyszedł poza Poznań i rodzi się  

w większych miastach województwa: Gnieźnie czy Kaliszu. Ruchy miejskie wynikają ze specyficznego 

sposobu myślenia o miejscu, w którym się żyje i się mieszka. Można wręcz powiedzieć, że ruchy miejskie 

są pochodną zmiany w myśleniu o miejscu, gdzie się żyję i chęci dokonania pozytywnych zmian w swoim 

środowisku. To swoiste wzięcie odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie.  
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5.1.8. Poradnictwo obywatelskie 

Bezpłatne poradnictwo prawne może być świadczone przez szereg instytucji. Szczególnym rodzajem 

poradnictwa jest poradnictwo obywatelskie, które służy informowaniu obywateli o przysługujących im 

prawach i obowiązkach w kontekście konkretnego problemu. Poradnictwo obywatelskie jest świadczone 

między innymi  przez Związek Biur Porad Obywatelskich (jednak BPO nie mają swojego biura na terenie 

województwa wielkopolskiego), a także w ramach biur współfinansowanych ze środków EFS (wg danych 

z 2011 w Wielkopolsce funkcjonowało 8 punktów porad). Jak wynika z badań prowadzonych przez PSDB 

na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zapotrzebowanie na poradnictwo obywatelskie 

dotyczy przede wszystkim pewnych kategorii obywateli, takich jak: osoby niepełnosprawne i ich rodziny, 

osoby bezrobotne, osoby samotnie wychowujące dzieci. 

W badaniu ilościowym korzystanie z poradnictwa obywatelskiego zadeklarowało 6% badanych, przy 

czym jedynie 1% korzystało z usług Biura Porad Obywatelskich w roku 2012. Najczęściej sprawy 

dotyczyły zatrudnienia i bezrobocia (22%), spraw konsumenckich (19%) i mieszkaniowych (16%).  

5.2. Obywatelskość w opinii organizacji pozarządowych, samorządów i ekspertów  

5.2.1. Definicja obywatelskości według władz lokalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych 

Jak już wcześniej zostało napisane, na potrzeby tego badania obywatelskość zdefiniowano jako postawę 

składająca się z (1) komponentu poznawczego, charakteryzującego się zainteresowaniem sprawami 

społecznymi, znajomością problemów wspólnoty, posiadaniem wiedzy o mechanizmach i procesach 

życia publicznego, oraz z (2) komponentu afektywnego, który odnosi się do stosunku i identyfikacji 

mieszkańców ze swoją społecznością lokalną, jak i szerszymi wspólnotami (określa ich siłę). Natomiast  

w (3) wymiarze behawioralnym obywatelskość przejawia się w podejmowaniu różnego rodzaju działań, 

które prowadzą do realizacji potrzeb i interesów określonych zbiorowości czy grup społecznych 

(działalność w organizacjach pozarządowych oraz innych formach obywatelskiego zrzeszania się), 

aktywnym uczestnictwie w procesach podejmowania decyzji o charakterze publicznym, jak również  

w działalności o charakterze wolontariackim
31

. 

Jednym z celów badania jakościowego było nakreślenie obrazu aktywnego obywatela, widzianego  

z perspektywy zarówno przedstawicieli samorządu, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Co 

istotne, przedstawiciele obu sektorów przedstawiają spójną wizję aktywnego obywatela, która jest 

również zgodna z przyjętą w badaniu definicją.  

Jako punkt wyjścia do definiowania obywatelskości, rozmówcy w trakcie wywiadów pogłębionych 

wykorzystywali głównie aspekt behawioralny postawy obywatelskiej. Podejmowanie działania, a nawet 

sama chęć działania na rzecz innych oraz aktywne włączanie się w działania wspólnotowe, były 

najczęściej wymienianymi cechami aktywnego obywatela. Część rozmówców utożsamiała aktywnego 

obywatela z obywatelem zrzeszonym, a więc udzielającym się również w trzecim sektorze.  

W pojedynczych wypowiedziach badani wymieniali uczestnictwo w życiu społecznym, poprzez udział  

w wyborach czy pracach samorządu.  

                                                
31 Por. E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005. 
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Wymiar poznawczy w wypowiedziach badanych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego  

i trzeciego sektora odnosił się głównie do posiadania wiedzy na temat życia społeczności lokalnej  

i problemów jej dotyczących. Przedstawiciele samorządu dodawali wiedzę na temat działań i inicjatyw 

podejmowanych przez samorząd.  

Wymiar afektywny wykorzystywanej w niniejszych analizach definicji obywatelskości pojawił się jedynie 

kilka razy w ponad 40 wywiadach. Rozmówcy wskazywali, że aktywność obywatelska silnie wiąże się  

z przywiązaniem do społeczności lokalnej czy – jak to określił jeden z rozmówców – do „małej ojczyzny”. 

Co ważne, z wypowiedzi można było wywnioskować, że bez zainteresowania sprawami lokalnymi  

i utożsamianiem się ze swoją społecznością, trudno wykazywać prawdziwe zainteresowanie  

i przywiązanie do szerszych wspólnot.  

W wypowiedziach rozmówców pojawiały się również elementy wykraczające poza przyjętą definicję 

obywatelskości, odnosiły się one głównie do cech charakteru czy osobowości. Tak więc aktywny 

obywatel to osoba, która cechuje się inicjatywą, altruizmem, pomysłowością. Jest otwarta na innych  

i dąży do kooperacji, jednocześnie ma poczucie sprawstwa i wpływu na otaczającą ją rzeczywistość.  

Przedstawiciele samorządu – uczestnicy zogniskowanego wywiadu grupowego – zwrócili uwagę na 

bardzo istotną kwestię, jaką jest zaufanie. Idealny obywatel jest chętny do współpracy z innymi, nie tylko 

w swojej społeczności lokalnej i angażuje się w tę współpracę dla swojego dobra i dla dobra wspólnego.  

Badani podkreślali, że należy mówić nie tylko o obywatelu, ale o całych społecznościach, które powinien 

cechować wysoki poziom kapitału społecznego, czego przejawem powinno być zaufanie i skłonność do 

kooperacji nie tylko wewnątrz społeczności, ale także na zewnątrz. 

Jeden z rozmówców bardzo celnie zauważył, że cześć osób, które zgodnie z definicją można nazwać 

aktywnymi obywatelami, sama siebie by tak nie nazwała. Wynika to z faktu, że dla nich ich własny 

sposób postępowanie nie jest czymś wyróżniającym, jest raczej czymś oczywistym i naturalnym, 

ponieważ wynika z ich światopoglądu czy też cech charakteru.   

5.2.2. Ocena aktywności obywatelskiej Wielkopolan 

Generalnie rozmówcy – zarówno przedstawiciele JST, jak i organizacji pozarządowych –  

w badaniach jakościowych zauważali, że z ich perspektywy trudno ocenić aktywność Wielkopolan jako 

takich. Ich wiedza dotyczyła głównie ich najbliższego otoczenia, dlatego też swobodnie dokonywali ocen 

swoich społeczności lokalnych. W opinii większości uczestników wywiadów pogłębionych (25 na 48) 

mieszkańcy ich gminy czy powiatu spełniają kryteria „aktywnego obywatela”. Przy czym tę opinię 

wyrażali częściej przedstawiciele samorządu niż organizacji pozarządowych, których opinie były w tym 

względzie bardziej sceptyczne.  

 
Jednakże uczestnicy wywiadów grupowych – zarówno przedstawiciele samorządów, jak i trzeciego 

sektora – sądzą, że Wielkopolanie odbiegają od wizji „idealnego obywatela”. Generalnie, podobnie jak  

w innych regionach Polski, kapitał społeczny jest niski. Wyraźny jest wzajemny brak zaufania, który jest 

produktem transformacji ustrojowej, niechęć do współpracy i niska aktywność wspólnotowa. Ale badani 

podkreślali, że Wielkopolska nie jest pod tym względem wyjątkowa, taki obraz dotyczy wszystkich 

Polaków. Przeciętny obywatel koncentruje się wyłącznie na sprawach swoich i swojej rodziny, nie 
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otwiera się na potrzeby innych i nie podejmuje działań wspólnotowych. Uczestnicy byli także zdania, że 

takich nieaktywnych mieszkańców zaczyna przybywać, a ci aktywni z reguły zrzeszeni są w organizacjach 

pozarządowych. 

Na takim – niezbyt optymistycznie zarysowanym – tle w społecznościach lokalnych i w regionie 

pojawiają się oczywiście ludzie, którzy są aktywni społecznie i współpracują z innymi, działając na rzecz 

wspólnego dobra, ma to jednak charakter jednostkowy lub dotyczy niewielkich enklaw. Te spostrzeżenia 

potwierdza analiza danych ilościowych, a także treść wywiadów pogłębionych z uwzględnieniem 

geograficznych zróżnicowań. Nie ma obszarów, których mieszkańcy przyjmują postawę 

ponadprzeciętnie obywatelską, są natomiast swoiste enklawy, gdzie aktywność jest szczególnie 

widoczna – może nawet nie w wymiarze ilościowym (np. mierzonym liczbą organizacji) a jakościowym. 

Jako pozytywny przykład można tutaj podać miasto Jarocin, gdzie współpraca organizacji pozarządowych 

z miastem jest bardzo owocna
32

.  

Pojawiły się również opinie, że Wielkopolanie utracili także coś, co było ich atrybutem: słynną 

wielkopolską solidność. Jak to powiedział jeden z badanych, „jeszcze kilkanaście lat temu mogłeś 

zostawić w knajpie plecak, wrócić po godzinie i być pewnym, że on tam będzie i nic z niego nie zginęło. 

Dzisiaj już nie”. 

Być może coś, co wyróżnia Wielkopolan na tle Polski, to w opinii rozmówców ich gospodarność, 

przejawiająca się w gospodarstwie domowym, i we wspólnych przedsięwzięciach o charakterze 

gospodarczym. W tym obszarze mieszkańcy Wielkopolski są być może bliżsi wizji idealnego obywatela, 

niż w innych sferach aktywności. 

Według badanych przyczyny niskiej aktywności mieszkańców regionu, jak i całego kraju, to z jednej 

strony zanik zasad czy też zwyczajów wspólnotowych związanych z przeszłością, z drugiej brak czasu i siły 

na podejmowanie wspólnych działań. Większość Polaków poświęca swój czas i siły na utrzymanie 

rodziny i podwyższenie poziomu życia, na angażowanie się w sprawy publiczne nie pozostaje ani sił, ani 

możliwości. Jak to określił jeden z uczestników spotkania: „ludzie gonią za pieniądzem i nie mają czasu  

i sił na działanie wspólne”. 

Istotną przyczyną niskiego poziomu aktywności obywatelskiej podawaną przez uczestników wywiadów 

jest brak zaufania do innych, ale przede wszystkim do władz publicznych i brak poczucia wpływu na losy 

swojej społeczności lokalnej. Ludzie nie wierzą, że ich wspólne działania mogą coś zmienić, że władza ich 

wysłucha i uznają, że takie działania to zmarnowany czas. Pokazuje to, że postawa samorządu lokalnego 

przyczynia się w sposób istotny do zwiększenia obywatelskiego zaangażowania.  

 

5.2.3. Formy zaangażowania obywatelskiego w opiniach przedstawicieli sektora samorządowego i 
pozarządowego 

Uczestnicy wywiadów zgodnie potwierdzają, że najpowszechniejszą formą zaangażowania 

obywatelskiego Wielkopolan jest zrzeszanie się w organizacjach pozarządowych. One skupiają tych 

aktywnych i próbują zmieniać rzeczywistość. Nie oznacza to, że wszystkie organizacje pozarządowe 

skupiają tego typu osoby. Jest wiele organizacji, które albo mają problemy z pozyskaniem ludzi do pracy 

społecznej albo działają jak firmy i nastawiają się na realizację zleceń pozyskiwanych ze środków 

                                                
32

 Ale powiat jarociński już nie wyróżnia się na tle innych.  
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samorządowych czy unijnych. Tak więc postawa organizacji pozarządowych może istotnie wpływać na 

stosunek mieszkańców Wielkopolski do społecznego zaangażowania.   

Wywiady wskazują również, że drugą podstawową formą aktywności obywatelskiej jest działalność 

niesformalizowanych organizacji, typu rady rodziców. Jak wynika z wywiadów grupowych, i tu widać 

przejawy malejącego zaangażowania obywatelskiego. 

Specyfiką Wielkopolski jest aktywność realizowana w różnego rodzaju samorządach i organizacjach 

gospodarczych. Według badanych tego typu forma zaangażowania z pewnością jest częstsza i skupia 

więcej osób, niż w innych regionach. 

Co do innych form aktywności to są one rzadziej wykorzystywane przez mieszkańców Wielkopolski. 

Generalnie obowiązuje zasada „koszula bliższa ciału”. Jeżeli przedmiotem zaangażowania są sprawy 

bezpośrednio wpływające na życie pojedynczego obywatela, to to zaangażowanie jest większe. W takich 

przypadkach obywatele wykorzystują różne formy konsultacji inicjowane przez samorządy czy też  

z własnej inicjatywy składają petycje, organizują pikiety, marsze czy piszą listy do władz. Jeżeli natomiast 

chodzi o sprawy ważne, ale niemające bezpośredniego przełożenia na życie obywatela, np. strategie 

rozwoju gminy, to zaangażowanie mieszkańców jest znikome. Ta zasada powoduje także, że dość 

aktywne życie wspólnotowe odbywa się na poziomie sołectw, do czego przyczynia się z pewnością 

większy stopień zintegrowania takich małych społeczności. Zebrania sołeckie, debaty z kandydatami na 

sołtysa czy ustalenia dotyczące potrzeb związanych z funduszem sołeckim potrafią – zdaniem badanych 

–  zgromadzić większość dorosłych mieszkańców. 

Przedstawiciele trzeciego sektora dostrzegli również pewien regres wolontariatu (choć oczywiście nie 

dotyczy to wszystkich miejscowości). Według nich coraz mniej osób angażuje się w wolontariat. 

Przyczynami są oczywiście te same ogólne powody, dla których obywatele nie podejmują aktywności 

wspólnotowych, ale wina leży także po stronie organizacji pozarządowych, które, mając różne 

możliwości finansowego wsparcia (a zatem zatrudniania pracowników czy współpracowników), 

zaniedbały trochę pozyskiwanie i współpracę z wolontariuszami. Pojawiały się również opinie, że 

wolontariat stał się głównie sposobem na zyskanie doświadczenia możliwego do wpisania do CV, a – co 

istotne – w ten sposób zaczęły go postrzegać same organizacje pozarządowe, co może zniechęcać część 

potencjalnych wolontariuszy.  

Natomiast przedstawiciele samorządu pytani o wolontariat mieli nieco rozbieżne opinie. Część 

twierdziła, że wolontariat się nie rozwija, część, że jednak dostrzega w tym zakresie pewien progres. 

Wszyscy byli jednak zgodni, że jest na niskim poziomie. Ich zdaniem, powodem takiej sytuacji jest ogólny 

brak zainteresowania aktywnością obywatelską, ale także brak atrakcyjnych ofert wolontariatu ze strony 

organizacji pozarządowych.  

Badani w trakcie grup fokusowych zwracali także uwagę na rosnącą rolę wirtualnych form aktywności, 

np. portali społecznościowych. Jednak opinie na temat tego, czy jest to rzeczywista forma aktywności 

wspólnotowej czy jedynie narzędzie komunikacji były podzielone. 

Formą stosowaną dość często przez samorządy terytorialne są konsultacje społeczne, ale w większości 

przypadków – jak twierdzą rozmówcy – mieszkańcy nie włączają się w nie. Natomiast większa aktywność 

obywateli zauważalna jest podczas spotkań sołeckich czy wyborów sołtysów. Frekwencja w tych 

wyborach z reguły jest o wiele większa, niż w wyborach samorządowych, które też są według 

uczestników badania jedną z podstawowych form zaangażowania obywatelskiego. Z pewnością jednym  
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z czynników, który w ostatnich latach zwiększył zaangażowanie mieszkańców na poziomie sołectw, jest 

możliwość wykorzystania przez nich na własne potrzeby dodatkowych środków przekazywanych przez 

gminy w ramach funduszy sołeckich.  

Kolejna forma zaangażowania mieszkańców to zespoły robocze, rady działalności pożytku publicznego, 

czyli zinstytucjonalizowane formy konsultacji z obywatelami. Ich istnienie zależy głównie od samorządów 

i przyznać trzeba, że duża część z nich niechętnie tworzy tego typu ciała, co wynika głównie z braku 

doświadczeń i z obaw, że będą one zbytnio narzucać swoje zdanie samorządom. 

Należy podkreślić, że inicjatywa lokalna w formie proponowanej w ustawie o działalności pożytku 

publicznego nie działa. Pomimo tego, że samorządy przyjmują uchwały dotyczące tej formy współpracy, 

nie jest ona wykorzystywana. Wynika to głównie z formalizacji czegoś, co działa w praktyce, w prostszy  

i przyjaźniejszy dla mieszkańców sposób. W tym miejscu przytoczyć można słowa jednego z uczestników, 

iż inicjatywa lokalna się skończyła w momencie jej uchwalenia w ustawie, „bo każdy woli iść prostszą 

drogą”. 

 

5.2.4. Czynniki sprzyjające aktywności obywatelskiej i czynniki ją hamujące  

Pomimo wielu zastrzeżeń opisanych powyżej, przedstawiciele organizacji pozarządowych uznali, że 

czynnikiem sprzyjającym aktywności obywatelskiej są samorządy terytorialne. Niektóre działania 

samorządów przyczyniają się do stymulowania i rozwoju aktywności obywatelskiej, ale według badanych 

powinny one takich działań podejmować o wiele więcej. Jako pozytywny przykład podana została 

animacyjna i aktywizacyjna rola gminnych domów kultury czy niektórych bibliotek. 

Z drugiej jednak strony, stosunek samorządów do aktywności obywatelskiej jest jednym z kluczowych 

czynników hamujących jej rozwój. Według przedstawicieli NGO nadal spora część władz lokalnych jest 

niechętna niezależnej aktywności obywatelskiej, nie tylko nie stara się jej wspierać, ale podejmuje próby 

jej ograniczenia czy też likwidacji. Wynika to z obawy, że takie niezależne działania obywatelskie są  

z góry nastawione niechętnie do władzy i mogą jej zaszkodzić. 

Głównym czynnikiem, który powinien sprzyjać rozwojowi aktywności obywatelskiej, a na razie ją 

hamuje, jest edukacja. Według badanych, od przedszkola powinno się uczyć dzieci, a potem młodzież 

wartości i postaw wspólnotowych, a przede wszystkim praktycznych sposobów wspólnego działania. 

Nasz system edukacji zawiera zbyt mało takich elementów, przede wszystkim promując indywidualizm  

i marginalizując pracę w grupie. To w dużej mierze także kwestia kadr nauczycielskich, które nie są 

przygotowane do realizacji edukacji obywatelskiej. A nieliczne przykłady pokazują, że przygotowany 

odpowiednio nauczyciel, nawet w obecnych warunkach, potrafi taką edukację prowadzić. Elementem 

edukacji obywatelskiej powinny być także prawa i obowiązki obywateli, w szczególności w kontekście 

relacji z administracją publiczną. 

Kolejnym czynnikiem, który powinien sprzyjać rozwojowi aktywności obywatelskiej, choć nie jest w pełni 

wykorzystany, są działania organizacji pozarządowych. Powinny one aktywniej wychodzić do ludzi, 

tworzyć dla nich atrakcyjną ofertę wolontariatu i innych form aktywności oraz lepiej dbać o obywateli, 

którzy podejmują aktywność społeczną, po to, by ją podtrzymywać. 

Czynnikiem wspierającym rozwój aktywności obywatelskiej powinno stać się tworzenie w wymiarze 

lokalnym i regionalnym wirtualnych i rzeczywistych przestrzeni do spotkań, rozmów, wymiany 

doświadczeń między władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi czy szerzej obywatelami, 
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a także przedsiębiorcami. Umożliwiłoby to lepsze poznanie się wzajemne, a sporo nieporozumień  

w praktyce wynika właśnie z nieznajomości sposobów i możliwości działania potencjalnego partnera. Te 

przestrzenie powinny być tworzone w formie bieżących kontaktów w Internecie (np. platforma 

internetowa), ale także cyklicznych spotkań czy forów pozwalających na bezpośredni kontakt 

uczestników. Być może w takiej roli dałoby się wykorzystać powstające coraz częściej rady działalności 

pożytku publicznego. 

Z kolei przedstawiciele samorządu uzasadniali niską aktywność wspólnotową obywateli kilkoma 

przyczynami. Pierwszą z nich jest fakt, że polskie i wielkopolskie społeczeństwo jest wciąż „na dorobku”. 

W sytuacji, w której nie są zaspokojone potrzeby związane z własnym gospodarstwem domowym,  

w sposób naturalny aktywność ludzi koncentruje się na zaspokajaniu tych potrzeb. Przy czym badani 

podkreślali, że aspiracje dotyczące tego, jak się mieszka, co się je, do jakich szkół chodzą dzieci, jak 

wyposażone są gospodarstwa domowe stale rosną. Innymi słowy, ludzie mają coraz wyższe oczekiwania 

dotyczące standardów życia i starają się je zaspokajać, przede wszystkim poprzez pracę, która jest 

źródłem środków umożliwiających realizację tych oczekiwań. Dominacja obowiązków zawodowych  

i rodzinnych pozostawia obywatelom niewiele czasu i energii na działania wspólnotowe.  

Kolejna z przyczyn to wyuczone przez ponad czterdzieści lat ustroju socjalistycznego postawy 

roszczeniowe. Jak mówili uczestnicy wywiadów, spora część ludzi nadal oczekuje, że to państwo  

i samorząd zaspokoją ich potrzeby, a nie ich wspólna aktywność. W ramach potocznego pojęcia 

zaradności życiowej mieści się na przykład wykorzystanie wszystkich możliwości, które daje państwo, 

tzn. zasiłków, świadczeń, itp. 

Jak pokazują wywiady, aktywność obywatelska może mieć również związek z cyklem życia. Okresy do 30 

roku i po 50 roku życia mogą sprzyjać zwiększaniu aktywności, w szczególności w przypadku kobiet. 

Bardzo trafnie podsumowała to jedna z rozmówczyń: Kobieta, która ma trzydzieści pięć lat to nie będzie 

działać społecznie, bo odbiera dzieci z przedszkola i ze żłobka. Tak więc zobowiązania rodzinne połączone 

z tradycyjnym podziałem obowiązków domowych mogą przyczyniać się do zmniejszenia aktywności 

społecznej kobiet.  

Inną przyczyną jest zbytnie sformalizowanie aktywności obywatelskiej, w szczególności współpracy 

samorządów z organizacjami pozarządowymi. Biurokracja z tym związana odstrasza ludzi od 

angażowania się w życie publiczne czy tworzenia organizacji pozarządowych. 

Istotnym czynnikiem hamującym aktywność obywatelską jest również wykluczenie społeczne, przede 

wszystkim powodowane biedą. Niemalże automatycznie generuje ono wykluczenie z życia społecznego  

i publicznego.  

Według badanych szansą na rozwój aktywności wspólnotowej mogą być takie formy jej realizacji, które 

pozwalają łączyć zaspokajanie osobistych potrzeb obywateli z działaniem na rzecz dobra wspólnego. 

Jedną z nich jest przedsiębiorczość społeczna, ale wymaga ona większego wypromowania, a także 

zmiany jej wizerunku, jako formy adresowanej tylko i  wyłącznie do „marginesu społecznego”. Taką 

formą, która znana jest w innych krajach, jest łącznie wolontariatu z jakąś rekompensatą za poświęcony 

czas, w formie na przykład stypendium, co byłoby bardzo istotnym motywatorem, zarówno dla młodych 

ludzi, jak i osób 50+. 

Istotne jest również, aby powstawały organizacje wyspecjalizowane w pomaganiu obywatelom chcącym 

działać społecznie, np. centra wolontariatu, centra wsparcia organizacji pozarządowych.  
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5.2.5. Rola mediów lokalnych i regionalnych 

Wywiady grupowe pokazały, że w promowaniu obywatelskości czynną rolę mogą odegrać media lokalne 

i regionalne. Tę rolę podkreślali przedstawiciele samorządu, którzy oceniają, że media samorządowe 

odgrywają dość pozytywną rolę, bo informują o możliwościach współpracy z samorządem, np.  

o otwartych konkursach ofert, o ciekawych inicjatywach, o innych, niesamorządowych źródłach 

finansowania aktywności obywatelskiej. Dość nadal słabe media społeczne oraz media prywatne, raczej 

nie przyczyniają się do rozwoju aktywności obywatelskiej, bo gonią za sensacją i prezentują raczej 

konsumpcyjne podejście do życia. Zdaniem uczestników wywiadów, nie chcą one także pro bono 

przekazywać informacji od samorządów czy organizacji pozarządowych, żądając płacenia za ich 

umieszczanie. Często także samorządy i organizacje same muszą pisać informacje, które następnie 

zamieszczane są w mediach lokalnych czy regionalnych. Ale potencjalnie także media społeczne czy 

prywatne mogą i powinny być czynnikiem stymulujących aktywność obywatelską, co jednak 

wymagałoby zmiany sposobu ich finansowania. 

Jednakże przedstawiciele organizacji pozarządowych nie mieli dobrej opinii o roli mediów lokalnych. Ich 

zdaniem, większa część z nich jest po prostu instrumentem informacyjnym samorządów. Media 

obywatelskie, które są w mniejszości, de facto walczą o pieniądze na swoje funkcjonowanie, bardziej 

goniąc za sensacjami czy komercją niż za „wiadomościami obywatelskimi”. Potencjalnie rola mediów 

mogłaby być istotna, przede wszystkim jako źródła informacji o tym, co się dzieje, jakie inicjatywy są 

podejmowane, gdzie obywatel może przyjść z problemem albo wtedy, gdy chce działać społecznie. Taką 

rolę powoli zaczynają odgrywać e-informatory, e-gazety czy media społecznościowe, które z reguły mają 

obywatelski charakter, ale z uwagi na wciąż spore e-wykluczenie i dużą konkurencję w Internecie na 

razie nie mają takiej siły przebicia jak media tradycyjne. 

 

5.2.6. Opinie ekspertów (panel) 

Poniższy rozdział jest swoistym podsumowaniem i eksperckim komentarzem do przedstawionych 

powyżej analiz.  

 

5.2.6.1. Opinie na temat aktywności obywatelskiej w Wielkopolsce 

Generalnie eksperci potwierdzili główny wniosek z badania, dotyczący niskiego poziomu aktywności 

obywatelskiej mieszkańców Wielkopolski. Podkreślali jednak, że z pewnością choć niski, ten poziom nie 

jest jednorodny we wszystkich gminach czy powiatach. Widać też wyraźnie, że jeżeli władze lokalne 

starają się animować aktywność obywateli, przynosi to zamierzone efekty w postaci wyższego poziomu 

aktywności mieszkańców. Eksperci zwrócili także uwagę na to, że pewne formy aktywności, na przykład 

całkowicie nieformalne działania młodzieży czy też aktywność realizowana w świecie wirtualnym 

(Internet) mogły nie zostać uchwycone w badaniu. Nie zmienia to faktu, że poziom aktywności jest 

rzeczywiście niski. W dużej mierze wynika to z niskiego poziomu zaufania obywateli do władz 

samorządowych, a także z braku czasu i przyzwyczajenia do włączania się obywateli w działania 

wspólnotowe czy też w życie publiczne. 

Niektórzy eksperci zwracali również uwagę na nieefektywność różnych form partycypacji. Na przykład 

udział w sesjach rady gminy, na których nie podejmuje się kluczowych decyzji, bo należą one do wójta 
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czy burmistrza, może być postrzegany przez przeciętnego obywatela jako strata czasu. Zwracano w tym 

kontekście uwagę na słabo na razie wykorzystywane przez samorządy możliwości transmisji rady gminy 

czy powiatu w Internecie czy też w lokalnej telewizji. 

Podkreślano także, co jest rzeczą naturalną, że obywatele chętniej angażują się w działania, które im 

samym przynoszą wymierną korzyść, a także w konkretne zadania, które szybko mogą przynieść 

wymierny efekt. Należy to wykorzystać, zaczynając od takich właśnie prostych zadań w mikroskali, 

wykorzystując powstałe dzięki temu zaangażowanie w coraz bardziej złożonych sprawach.  

Małe zaangażowanie obywateli np. w konsultacje społeczne wynika bardzo często z niezrozumienia 

znaczenia np. strategii rozwoju gminy. To niezrozumienie dotyczy zarówno języka, jakim pisane są tego 

typu dokumenty, zagadnień, które są w nich poruszane, jak i ich znaczenia dla rozwoju społeczności 

lokalnej. Z drugiej strony samorządy robią  niewiele, aby obywatelom przybliżyć przedmiot konsultacji, 

naświetlając jego znaczenie, wyjaśniając zawarte w nim kwestie czy też formułując dokumenty  

w bardziej zrozumiałym dla obywatela języku. 

 

5.2.6.2. Jak pobudzać aktywność obywatelską? 

Zdaniem uczestników spotkania kluczowe znaczenie dla pobudzania aktywności obywatelskiej ma 

edukacja obywatelska. Powinna ona rozpoczynać się jak najwcześniej i trwać praktycznie przez całe 

życie. Powinna też obejmować nie tylko odpowiednie treści przekazujące wartości i zasady współżycia 

społecznego, ale również formy zachęcające i uczące pracy w grupie, a także powinna być połączona  

z możliwością praktykowania aktywności obywatelskiej np. w formie wolontariatu. Obecne rozwiązania 

w tym zakresie zdaniem ekspertów są daleko niewystarczające, problemem jest także zupełny brak 

przygotowania nauczycieli do prowadzenia edukacji obywatelskiej. 

Istotne jest także promowanie dobrych przykładów aktywności obywatelskiej i pokazywanie, w jaki 

sposób działania na rzecz wspólnego dobra mogą przynosić ich uczestnikom indywidualne korzyści. 

Niezwykle ważne dla rozwoju aktywności obywatelskiej jest odformalizowanie i odbiurokratyzowanie tej 

sfery i stworzenie warunków do większej swobody i innowacyjności w organizowaniu się i działaniu 

obywateli. 

Bardzo ważną rolę w pobudzaniu aktywności obywatelskiej mogą odegrać samorządy lokalne. W tym 

celu należy jednak zmienić ich nastawienie do niezależnej aktywności mieszkańców. Zdaniem ekspertów 

niezbędna jest tutaj edukacja władz samorządowych oraz urzędników i zachęcanie ich do wdrażania 

rozwiązań służących podbudzaniu i wspieraniu aktywności obywatelskiej. Samorządy powinny również 

bardziej otwierać się na udział mieszkańców w życiu publicznym. 

Szansą na rozwój aktywności obywatelskiej są nowe technologie (Internet, portale społecznościowe), 

jednak – co podkreślali eksperci – choć w sposób istotny ułatwiają i przyspieszają komunikację pomiędzy 

obywatelami, nie są w stanie zastąpić bezpośrednich interakcji i wspólnego działania w realnej 

rzeczywistości. 

Zdaniem ekspertów należy także promować i wspierać nowe formy aktywności obywatelskiej  

i przełamywać obecny dysfunkcyjny model, który polega na założeniu organizacji, pozyskaniu dotacji  

z samorządu, zatrudnieniu pracowników. Realizacja tego modelu skutkuje często koncentrowaniem się 

organizacji na przetrwaniu i zdobyciu na to środków, a nie na swojej misji. Prowadzi to także do sytuacji, 
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w której organizacje zaczynają zaspokajać potrzeby tych, którzy dają im pieniądze, a nie tych, którym 

pomagają, czyli mieszkańców. Dlatego też warto popularyzować różnego rodzaju aktywności 

nieformalne, na przykład ruchy miejskie czy różne formy pomocy sąsiedzkiej albo międzypokoleniowej, 

których działanie nie wymaga środków finansowych, albo przynajmniej nie są one tak duże jak  

w przypadku organizacji pozarządowych.. 



 
 

 
 

 

 

56 

6. Wspieranie aktywności obywatelskiej przez władze lokalne 
i organizacje pozarządowe 

Wyniki przedstawione w rozdziale 5 pokazały, jak dużą rolę we wspieraniu postaw obywatelskich 

odgrywają właśnie samorządy i organizacje pozarządowe. Niniejszy rozdział będzie pokazywał, jak 

samorządy i organizacje pozarządowe wykorzystują dane im instrumenty do wspierania aktywności 

obywatelskiej.  

6.1. Prawne i instytucjonalne ramy współpracy między samorządem a organizacjami 
pozarządowymi  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 (z późniejszymi zmianami) o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie reguluje m.in. zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej  

z organizacjami pozarządowymi.  

Ustawa reguluje dwie podstawowe – z punktu widzenia badania – kwestie. Są to: formy współpracy oraz 

obszary współpracy. Zgodnie z ustawą współpraca odbywa się „w szczególności” w następujących 

formach: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji 

zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;  

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;  

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji;  

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4, z Radami Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku ich utworzenia przez 

właściwe jednostki samorządu terytorialnego;  

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  

oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;  

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;  

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). 

Należy zaznaczyć, że nie jest to lista zamknięta.  

Ponadto współpraca odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. To i ww. dopuszczalne formy współpracy stanowią – jak 

wynika z analizy dokumentów zastanych – nieodłączny element treści Programów. W analizowanych 

Programach współpracy na listach przewidywanych form współpracy pojawiają się ww. punkty,  

a dodatkowo pojawiają się punkty uszczegóławiające niefinansowe formy współpracy, jak 

„udostępnienia pomieszczeń” (lub szerzej „zaplecza technicznego”) czy wspólne występowanie o środki 

z funduszy europejskich.  
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Drugą kwestią są regulowane w ustawie obszary współpracy. Administracja współpracuje z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego
33

 w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. 

Zadania te różnią się na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. Ogółem sfera zadań 

publicznych, w których organizacje te mogą prowadzić swoją działalność, obejmuje 34 punkty i to nią  

w większości przypadków posługuje się administracja, uchwalając Programy współpracy, choć nie jest do 

tego zobligowana. 

 

6.1.1. Rola obywateli i zrzeszających ich organizacji w wizji rozwoju gmin i powiatów 

W pierwszej kolejności analizie poddane zostały dokumenty strategiczne samorządów terytorialnych, 

które – przynajmniej w założeniu – mają wyznaczać kierunki działania i rozwoju samorządu. Celem 

analizy było określenia, na ile kwestia wspierania aktywności obywateli jest zauważana na poziomie 

strategicznym.  

Posiadanie dokumentów strategicznych (w postaci Strategii Rozwoju Gminy/Powiatu czy też Planu 

Rozwoju Lokalnego) nie jest dla samorządów obligatoryjne. Nie nakazują tego przepisy prawa, jednakże 

ich uchwalenie jest niezbędne do uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. 

Można sądzić, że dla zdecydowanej większości samorządów (ok. 80%
34

) jest to powód do dysponowania 

tymi nieobligatoryjnymi dokumentami. W zależności od konkretnych źródeł, do których gminy chciały 

aplikować, dysponowały one albo Planem Rozwoju Lokalnego, albo Strategią Rozwoju 

(Lokalnego/Społeczno-Gospodarczego itp.). Na dwie gminy posiadające Plan Rozwoju Lokalnego 

przypadają trzy gminy z uchwaloną Strategią Rozwoju. Gdyby porównać ze sobą Strategie Rozwoju  

i Plany Rozwoju Lokalnego, to Strategie Rozwoju należałoby uznać za dokumenty nadrzędne – 

wyznaczające kierunki działań – zaś Plany uznać by można za dokumenty wykonawcze. Rozróżnienie to 

jest nieostre, ale jest wprowadzane, by zwrócić uwagę na niepełną porównywalność analizowanych 

dokumentów.  

Zebrane dokumenty programowe przeanalizowano zgodnie z założeniami analizy treści (ang. content 

analysis), która jest ilościową techniką badawczą stosowaną do analizy zarówno ustnych (wypowiedzi 

radiowe i telewizyjne), jak i pisanych komunikatów tekstowych (zamieszczonych w dokumentach, prasie, 

na stronach internetowych). Uzyskane z Urzędów Gmin dokumenty przeanalizowano pod kątem 

występowania w nich słów kluczy (fundacja, stowarzyszenie, pozarządowe, NGO, obywatel, 

wolontariusz, oddolne
35

), a każde wystąpienie opatrzono kodem kontekstowym, informującym  

o kontekście, w jakim dane słowo wystąpiło.  

Dokumenty strategiczne to dokumenty wskazujące na wizję rozwoju i cele, które stawiają sobie 

samorządy gmin. W 3% (3) dokumentów pojawiło się słowo klucz w treści celu nadrzędnego. We 

wszystkich przypadkach było to słowo obywatel i pojawiało się w kontekście budowania społeczeństwa 

obywatelskiego. Były to następujące cele:  

- Społeczeństwo obywatelskie,  

- Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,  

                                                
33 Co jest kategorią szerszą niż same Organizacje Pożytku Publicznego, którym można odpisać 1% 
podatku. 
34

 W powyższym zestawianiu ujęto wyłącznie aktualnie obowiązujące Strategie i Plany.  
35

 Uwzględniano różne deklinacje tych słów. 
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- Nastąpi wzrost liczby ludności oraz zwiększenie aktywności, szczególnie w obszarze 

kształtowania podmiotowości obywatelskiej społeczeństwa Gminy. 

 

W celach 2. rzędu słowa klucze pojawiały się częściej, bo w 11% (12) analizowanych dokumentów.  

Cele wyznacza się w 23 analizowanych Planach i Strategiach powiatowych. Tylko w jednym dokumencie 

kwestie obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne pojawiają się w celu nadrzędnym 

(Kształtowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego powiatu wraz z zapewnieniem wzrostu ogólnego 

stanu zdrowotności oraz bezpieczeństwa jego mieszkańców), zaś w 8 pojawiają się jako cele 2. rzędu
36

. 

Tu również pojawiały się postulaty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierania organizacji 

pozarządowych.  

Zwiększenie partycypacji mieszkańców jest celem 2. rzędu w Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku. Jest to Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego. Sama Strategia kładzie szczególny nacisk na rozwój ekonomiczny województwa  

i zapewnienie mu potencjału stanowiącego podstawę nowoczesnej gospodarki. Temu też 

podporządkowane jest budowanie kapitału społecznego. Bowiem o konkurencyjności mieszkańców 

regionu decydują nie tylko kwalifikacje, ich aktywność gospodarcza, warunki życia czy dostęp do usług  

i infrastruktury. Ważny jest także wyznawany system wartości, który utrwala spójność społeczną. (…) 

Ważnym potencjałem, który powinien być rozwinięty i w większym stopniu wykorzystywany na rzecz 

rozwoju Wielkopolski jest społeczeństwo obywatelskie
37

. Traktuje się zatem rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego w sposób instrumentalny, jasno wyznaczając powód (przyszłą korzyść dla regionu), dla 

którego należy podjąć ten wysiłek.  

Już sam dobór słów kluczy wskazuje, że poszukiwano zarówno informacji o kontekście, w jakim pojawia 

się pojęcie „obywatel”, a zatem pojęcie odwołujące się do statusu prawnego pojedynczego człowieka, 

jak i informacji o obywatelu zrzeszonym, działającym w różnego typu organizacjach.  

Co nie zaskakuje, samo pojęcie obywatela zazwyczaj używane jest jako synonim dla odbiorcy usług 

publicznych. Co jednak interesujące, szczególnie często pojawia się ono, gdy mowa o usługach 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. W co piątym przypadku (21%) „obywatel” pojawia się jako 

odbiorca działań mających go zaktywizować/zaangażować w życie społeczności lokalnej. 

Zrzeszeni obywatele – a zatem występujący pod pojęciami: stowarzyszenie, fundacja, organizacja 

pozarządowa itp. – występują w praktycznie każdej strategii. Co więcej, w 34% dokumentów pojawiają 

się w analizie SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń). Organizacje pozarządowe 

najczęściej pojawiają się w kontekście pozytywnym. Wówczas pisze się przede wszystkim o ich 

obecności na terenie gminy. Stanowią one zatem potencjał wewnętrzny gmin. Występują one również 

jako silna strona w wojewódzkiej Strategii („wysoka aktywność mieszkańców oraz organizacji 

pozarządowych”). Organizacje pozarządowe rzadziej stanowią zaś potencjał zewnętrzny gmin 

i powiatów, tj. szansę. Gdy organizacje pozarządowe pojawiają się w kontekście negatywnym, zazwyczaj 

są to analizy słabych stron – braku samych organizacji, czasem braku koordynacji ich działań,  

a w wyjątkowych sytuacjach zagrożeń, czyli zewnętrznych negatywnych czynników. Częściej jako słabą 

                                                
36

 Na poziomie powiatu prowadzono analizę o charakterze jakościowym, która pozwoliła uwzględnić nie tylko 
występowanie słów kluczy.  
37

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, s. 63. 
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stronę wskazuje się brak organizacji pozarządowych w powiatach. Wynika to ze struktury organizacji,  

z których niewiele działa na poziomie powiatu (a nie pojedynczej gminy).  

 

Rysunek 3. Kontekst występowania słów kluczy w analizach SWOT w dokumentach strategicznych 

  
Źródło: analiza własna treści Strategii i Planów; jednostką obserwacji jest wystąpienie słów kluczy w analizach SWOT 

 

Analizując gminne Strategie i Plany, można zauważyć trzy poziomy uwzględniania organizacji 

pozarządowych w tych dokumentach. Po pierwsze, organizacje pozarządowe to podmioty, które należy 

wspierać i z nimi współpracować, choć nie podaje się konkretnych zadań, w których mają one 

uczestniczyć. W takich przypadkach współpraca stanowi cel sam w sobie (39% gmin wykazuje takie 

podejście). Kolejny poziom to wskazywanie konkretnych zadań, w których mają uczestniczyć organizacje 

(46%). Ostatni poziom zakłada wykorzystanie środków finansowych, jakimi dysponują (23%). Poniższa 

tabela prezentuje zastawienie współwystępowania ze sobą tychże treści w dokumentach 

poszczególnych gmin.  

Można zatem zaklasyfikować ogół analizowanych gmin do następujących kategorii: 

- nieuwzględniające w dokumentach strategicznych organizacji pozarządowych, jako partnera do 

realizacji zadań publicznych (40% – pole F2), 

- uwzględniające organizacje pozarządowe jako partnerów w realizacji zadań publicznych, choć 

nie traktujące ich jako dostarczycieli źródeł ich finansowania (36% – kolumna 2 z wyjątkiem 

pola F), 

- wskazujące organizacje pozarządowe jako źródło finansowania realizowanych przez gminy 

zadań publicznych (23% – kolumna 1). 

Nierozstrzygalna pozostaje kwestia, w jakim stopniu środki finansowe, jakimi dysponują organizacje 

pozarządowe, to środki zdobyte samodzielnie z grantów, a w jakim uzyskane od władz gminy w ramach 

Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Równocześnie należy zaznaczyć, że powyższa 

analiza dostarcza informacji o sposobie, w jaki obywatele i organizacje ich zrzeszające wpisują się  

w wizje rozwoju gmin zawarte w Strategiach i Planach, a nie dostarcza informacji o faktycznym udziale 

tych organizacji w realizacji zadań publicznych. Analiza taka została dokonana tylko na poziomie gmin ze 

względu na wskazywanie w tych dokumentach konkretnych działań/projektów, w których opisie 

uwzględniano rolę organizacji pozarządowych podczas ich realizacji. Dokumenty powiatowe, jeśli już 

wskazują konkretne projekty i odpowiedzialne za nie podmioty, to są to projekty o charakterze 

inwestycyjnym.  
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Tabela 6. Klasyfikacja gmin ze względu na trzy poziomy uwzględniania organizacji pozarządowych w Strategiach i Planach 

  źródło finansowania Ogółem: 

tak nie 

1 2 

ogólnie 

wsparcie i 

współpraca 

tak A 16 26 42 

konkretne projekty - tak B 12 17 29 

konkretne projekty - nie C 4 9 13 

nie D 9 56 65 

konkretne projekty - tak E 7 13 20 

konkretne projekty - nie F 2 43 45 

    

Źródło: analiza własna treści Strategii i Planów gminnych 

 

W Strategii wojewódzkiej – podobnie jak w strategiach powiatowych – nie wskazuje się konkretnych 

działań, a tym bardziej źródeł ich realizacji. W Strategii wojewódzkiej w rozdziale „System realizacji 

strategii” wskazuje się ogółem różne źródła finansowania działań wpisujących się w Strategię. Nie 

pojawiają się tam wprost środki organizacji pozarządowych, ale należy je traktować jako element 

„środków innych partnerów regionalnych zaangażowanych w osiąganie celów strategii”. 

Należy zaznaczyć, że w dokumentach programowych nie przewiduje się, w jaki sposób dialog 

obywatelski ma być prowadzony i rozwijany. Można jedynie zauważyć, że w kilku Planach i Strategiach 

pojawia się rozdział „Sposoby inicjowania współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Treści tam 

zawarte są jednak wyłącznie ogólnikowe i wskazują, iż organizacje pozarządowe mogą uczestniczyć  

w procesie konsultacji dokumentów strategicznych oraz (w przypadku LPR) mogą złożyć wniosek na 

realizację konkretnej inwestycji. Współpraca powinna być inicjowana przez wójta gminy. Równocześnie 

– jak wynika z analizy gminnych Programów współpracy – tylko w 6% gmin wskazano pełnomocnika ds. 

organizacji pozarządowych. 

Charakter quasi-strategiczny mają również Programy współpracy. Poddano w nich analizie m.in. cele 

podejmowania przez samorząd współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przygotowanie dokumentu 

to obowiązek samorządu na każdym szczeblu, zatem interesujące jest, jaki sens samorządy nadają tym 

działaniom. Dlatego też w oparciu o wskazane w Programach cele współpracy (główne i szczegółowe) 

stworzono klucz kodowy, który posłużył do opisania sensu, jaki nadaje się tym dokumentom. W celach 

głównych dokumentów gminnych dominują sformułowania odwołujące się do realizacji zadań 

publicznych. Odbywać by się to miało albo poprzez włączenie w to organizacji pozarządowych (67%) 

np. Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego  

i organizacji pozarządowych, albo realizację zadań publicznych bez szczególnego uwypuklania roli 

organizacji pozarządowych (15%) np. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy 

gminą a organizacjami pozarządowymi w celu poprawy jakości życia oraz pełniejszego zaspokajania 

potrzeb społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa 

w życiu publicznym. Na bardziej szczegółowym poziomie, dodatkowo bardzo często pojawia się wątek 

zwiększenia potencjału organizacji pozarządowych (79%), stricte realizacja zadań publicznych (78%)  

oraz zachęcanie pojedynczych obywateli do angażowania się w sprawy publiczne (66%). Interesujące 
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wydaje się wskazywanie w celach szczegółowych (przez 41% gmin) zwiększenia efektywności 

wydatkowanych środków, a w konsekwencji bardziej racjonalne gospodarowanie budżetem 

np. racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych. Na poziomie powiatów rozkłady te są 

zbliżone i nie można stwierdzić, że Programy powiatowe nie różnią się w tym aspekcie od gminnych. 

Celem głównym wojewódzkiego Programu współpracy (zarówno w 2011, jak i 2012 roku) jest: rozwijanie 

potencjału społeczności lokalnej, włączanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych 

oraz zrównoważony rozwój. Cele szczegółowe zaś (również identyczne w obu analizowanych latach) to:  

- umacnianie podmiotowości obywateli i zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na 

kreowanie polityki społecznej, kulturalnej, gospodarczej w Województwie,  

- wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego w poszerzaniu oferty świadczonych 

usług oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców Województwa,  

- budowanie spójnych i funkcjonalnych społeczności przez umacnianie lokalnych działań,  

- stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnych, 

-  poprawa funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez pobudzanie organizacji 

pozarządowych do bardziej efektywnego działania i w rezultacie podniesienie poziomu 

świadczonych usług. 

Można zatem stwierdzić, że na poziomie województwa dominuje wątek zwiększenia potencjału 

organizacji pozarządowych oraz angażowania obywateli w inicjatywy. Wątek realizacji zadań publicznych 

nie występuje, chyba że w kontekście realizowania ich wspólnie z organizacjami. 

 

Wykres 15. Cele główne i szczegółowe38 gminnych i powiatowych Programów współpracy 

 
Źródło: analiza własna treści gminnych Programów współpracy 

 

                                                
38

 Zarówno cele główne, jak i szczegółowe mogły być opatrzone więcej niż jednym kodem. Dla strategii 
powiatowych wyliczono dane w procentach, by zachować porównywalność wyników. 
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6.1.2. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 5a) organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego roczny Program współpracy z  tymi 

podmiotami. Ponadto organ może – ale już nie jest to obowiązkowe – uchwalić wieloletni Program 

współpracy.  

Spośród 229 JST, które wypełniły ankietę „Monitoring współpracy urzędów i ich jednostek 

organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok”, w 32 (14%) 

obowiązywał wieloletni Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Roczny Program współpracy uchwalony na rok 2011 

obowiązywał w 205 urzędach, co stanowi prawie 90% wszystkich JST. Żaden z tych dokumentów nie 

obowiązywał w 15 urzędach (co stanowi 6% przebadanych jednostek). W 2009 roku roczny Program 

współpracy był uchwalony w 89% urzędach w województwie wielkopolskim, podczas gdy w całej Polsce 

średnia przypadająca na poszczególne województwa wyniosła 93%. Wieloletni Program współpracy  

w 2009 roku uchwalony był w 13% urzędów w całym kraju. Wyniki te pokazują, że na przestrzeni 

ostatnich lat sytuacja ta jest stabilna.  

Według danych z „Monitoringu”, wśród 38 jednostek, które nie uchwaliły rocznego Programu 

współpracy najczęściej wymienianym powodem, dla którego nie został on stworzony, był zbyt mały 

zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi lub podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego.  

W większości przypadków aktualne Programy współpracy zostały uchwalone w ostatnim kwartale 2010 

roku i obowiązywały od 1 stycznia 2011 do końca 2011 roku.  

6.1.2.1. Rekonstrukcja tworzenia Programów współpracy 

Proces tworzenia Programów współpracy w zależności od urzędu przyjmował różny kształt. Jednak jest 

kilka punktów wspólnych, które można odtworzyć na podstawie wywiadów indywidualnych. Z reguły 

treść Programów współpracy opiera się na działaniach zrealizowanych w poprzednich latach, które są 

wzbogacane nowymi elementami. Są one najczęściej konsekwencjami zmian ustawowych, 

zdiagnozowania nowych potrzeb lub zauważenia nowych możliwości wynikających ze współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. Ilustracją dla takiego myślenia może być poniższa wypowiedź 

przedstawiciela urzędu miejskiego:  

„(…) Program na nowy rok opiera się na programie z poprzedniego roku plus aktualizacja o zmiany, które 

następują w prawie, (…) [oraz] o pewne nowe doświadczenia, które z ubiegłego roku wyniknęły [we] 

współpracy [z organizacjami pozarządowymi].” (przedstawiciel urzędu miasta) 

Pokazuje to inkrementalne podejście do tworzenia tego typu dokumentów – wykorzystujące nabyte 

doświadczenia, a jednocześnie wprowadzające stopniowe zmiany dostosowujące dokument do 

bieżących potrzeb.  

Konsultowanie Programów współpracy z przedstawicielami trzeciego sektora jest obligatoryjne, choć, 

jak pokazują dane z „Monitoringu”, w rzeczywistości, w 80% przypadków organizacje pozarządowe 

uczestniczyły w konsultacjach Programu współpracy. Jednakże jest to znaczący wzrost w porównaniu do 

roku 2009, w którym tylko 51% urzędów województwa wielkopolskiego umożliwiło konsultowanie 

Programów współpracy.  
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Przykładem aktywnego sposobu zapraszania organizacji pozarządowych do udziału w konsultowaniu 

Programu współpracy jest wysyłanie listów do potencjalnych zainteresowanych, ogłoszenia w prasie, 

plakaty i kampanie oraz inne podobne działania. W 53% tak zorganizowanych konsultacjach zawsze lub 

często brali udział przedstawiciele trzeciego sektora. W 40% przypadków mimo zastosowania aktywnych 

działań przedstawiciele organizacji pozarządowych nie uczestniczyli w nich nigdy lub jedynie 

sporadycznie. 

Najmniejszą popularnością cieszyły się aktywne formy uzyskiwania opinii, takie jak otwarte spotkania, 

kwestionariusze oraz prace warsztatowe, tylko 40% JST udało się zorganizować tego typu konsultacje  

z udziałem organizacji pozarządowych.  

W 51% organów, które przeprowadziły konsultacje Programu współpracy, podsumowanie procesu  

konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i odniesienie się do nich było zawsze lub często 

udostępnione publicznie. W 37% przypadkach było ono udostępniane sporadycznie bądź nigdy. 

Ponad 1/5 urzędów nie wie, czy organizacje pozarządowe uczestniczyły w ewaluacji procesu konsultacji. 

A aż 30% JST twierdzi, że nigdy w nich nie uczestniczyli przedstawiciele trzeciego sektora. W przypadku 

kolejnych 30% uczestniczyli w ewaluacji zawsze lub często. Badanie „Monitoring współpracy” niestety 

nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, jak wiele JST w ogóle wykorzystało przedstawione na wykresie 

formy konsultacji i sposoby ich oceny.  

 

Wykres 16. Częstotliwość uczestnictwa organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego w poszczególnych sposobach konsultacji Programów współpracy. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety „Monitoring współpracy urzędów i ich jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok”, n= 166 

 

Konsultacje prowadzone przez samorządy przyjmują różnorodne formy, które można generalnie 

podzielić na aktywne – bezpośrednio skierowane do trzeciego sektora i zachęcające go do zgłoszenia 

swoich uwag, oraz pasywne – wymagające od organizacji pozarządowych samodzielnego wyjścia  
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z inicjatywą. Formy aktywne, szczególnie spotkania, są wykorzystywane przez część urzędów na 

początkowym etapie tworzenia Programu współpracy, by wspólnie z organizacjami pozarządowymi 

ustalić priorytety, które będą wspierane przez samorząd w kolejnym roku. Najpopularniejszą formą 

informowania o możliwościach uczestniczenia w konsultacjach, było umieszczenie wiadomości na 

stronach urzędu i w jego siedzibie. Z wypowiedzi przedstawicieli JST, którzy wykorzystywali jedynie tę 

formę konsultacji, można wnioskować, że liczba uwag do dokumentów uzyskana w ten sposób jest 

niewielka, a często wręcz nie ma żadnych uwag. Może to być też wyjaśnienie, dlaczego samorządy 

najchętniej wykorzystują właśnie tę formę konsultacji. Jednocześnie pojawiły się głosy niezadowolenia 

ze strony przedstawicieli trzeciego sektora na stosowanie takiego podejścia: 

„konsultacje i owszem, odbywają się, bo samorządy są do tego zobligowane, ale poziom tych konsultacji 

jest, uważam, niezadowalający.” (przedstawiciel NGO) 

„Jest po prostu podane, że organizacje mogą zgłaszać punkty do współpracy między organizacją  

a samorządem (…) według mnie powinno to się odbywać gdzieś na sali, [wspólnie] przedstawiciele 

organizacji [i samorządu], czy nawet [na spotkaniu, na które] kto chce, to przychodzi” (przedstawiciel 

NGO) 

Powyższa wypowiedź pokazuje, że wśród organizacji pozarządowych jest pewien niedosyt konsultacji, 

choć nie dotyczy to wszystkich powiatów i gmin. Przy opisanym wyżej podejściu do konsultacji, 

przedstawiciele trzeciego sektora nie są traktowani jako partner, z którym się rozmawia na ważne dla 

obu stron tematy. W ten sposób utrwalany jest negatywny stereotyp administracji publicznej, według 

którego nie interesuje się ona ani potrzebami, ani opiniami obywateli, a raczej realizuje swoje własne 

cele. Ilustracją takiego sposobu myślenia o jednostkach samorządu terytorialnego może być również 

poniższy cytat:  

„Władza wie lepiej, nie chce się pytać obywateli. Konsultacje społeczne nie istnieją.” (przedstawiciel 

NGO) 

Jednakże medal ma zawsze dwie strony. Czasami to organizacje pozarządowe nie wykazują 

zainteresowania uczestnictwem w tworzeniu Programu współpracy, mimo aktywności samorządu w tym 

zakresie. Za przykład mogą posłużyć poniższe wypowiedzi: 

„Nie uczestniczyliśmy tak naprawdę (…) terminy tych spotkań były takie, że [trudno] było jakoś to 

wszystko pogodzić z innymi rzeczami” (przedstawiciel NGO). 

„No w tym roku mieliśmy zebranie na ten temat i zero organizacji wniosło uwagi i poprawki do rocznego 

Programu. (…) W zeszłym roku trzy, w tym roku zero.” (przedstawiciel NGO) 

Organizacje pozarządowe mogą zatem nie wykorzystywać dawanej im szansy udziału w tworzeniu 

dokumentu, który ich bezpośrednio dotyczy. Może to również przyczynić się rezygnacji przez samorząd  

z aktywnego podejścia. Warto również zauważyć, że nie tylko samorząd nie traktuje drugiej strony jako 

partnera, takie podejście można również zauważyć wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, dla 

których samorząd jest jedynie źródłem finansowania ich działalności. Tak więc należy podkreślić, że chęć 

współpracy i otwarte podejście muszą wyrażać obie strony – zarówno sektor samorządowy, jak i sektor 

pozarządowy. Dlatego też jedną z najważniejszych zaleceń, które zostały sformułowane na podstawie 

wyników niniejszego badania, jest wspieranie budowy odpowiedniej kultury współpracy samorządu  

i organizacji pozarządowych, opierającej się na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu barier, 

które mogą ograniczać sposoby i zakres współpracy.   
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Dzięki temu, że organizacje pozarządowe mają możliwość wypowiedzenia się w kwestii Programów 

współpracy, rośnie ich świadomość na temat tego, jaką rolę odgrywają lub mogą odgrywać  

w społeczności lokalnej. Zdają sobie w ten sposób sprawę z tego, że są częścią większego sytemu i nie 

działają w oderwaniu od sektora samorządowego. To z kolei zachęca do większego zaangażowania. 

Świadczy o tym między innymi wypowiedź jednego z przedstawicieli trzeciego sektora:  

„Organizacje są coraz bardziej świadome tego, że uczestnicząc w takich konsultacjach mają później 

wpływ na to, co będzie się działo w przyszłym roku: na to, na co będą przyznawane dotacje, w ramach 

jakich obszarów będą zlecane zadania. W związku, z czym [organizacje pozarządowe] coraz chętniej 

uczestniczą w takich konsultacjach.” (przedstawiciel NGO) 

Wywiady pokazują, że może zaistnieć swoiste sprzężenie zwrotne: wysoka świadomość, zaangażowanie 

organizacji pozarządowych i konstruktywne podejście przynosi korzyści samorządowi w postaci trafnej 

diagnozy czy też skuteczniejszego zrealizowania przez organizacje pozarządowe zadań JST. Zatem 

podejmowanie trudu konsultacji przynosi samorządowi wymierne korzyści.  

Ocena procesu konsultacji, jak pokazują wywiady pogłębione, wiąże się silnie ze sposobem prowadzenia 

konsultacji. Organizacje pozarządowe lepiej oceniają możliwość uczestnictwa w konsultacjach 

społecznych, które są oparte na dyskusji nad projektem Programu, niż tylko możliwość wypowiedzenia 

się na temat Programu współpracy, który został opublikowany na stronie internetowej.  

Drugim elementem, który wpływa na ocenę procesu konsultacji jest fakt, czy zgłoszone przez daną 

organizację uwagi i postulaty zostały uwzględnione czy też nie. Przedstawiciele organizacji, których 

postulaty zostały uwzględnione, wypowiadają się pozytywnie: 

„Liczyło się nasze zdanie i jesteśmy bardzo mile zachwyceni, że nasz postulat został uwzględniony w tym 

Programie.” (przedstawiciel NGO) 

Natomiast przedstawiciele organizacji, których uwagi zostały odrzucone, wyrażają swoje 

niezadowolenia: 

„Ja muszę jechać za swoje pieniądze, w swoim własnym czasie do (xxx), siedzę tam kilka godzin, 

dyskutujemy o czymś przez ileś czasu, po czym się okazuje, że niestety nasze sugestie nie wydały się 

ciekawe. I to, że my tam przesiedzieliśmy, to, że myśmy poświęcili na to czas, energię, przeczytaliśmy 

wszystkie dokumenty, gdy ani jedna uwaga wypracowana na naszym spotkaniu nie została dostrzeżona  

i ujęta w Programie czy w planie na 2013-2015-2020 rok.” (przedstawiciel NGO) 

Ocena zasadności odrzucenia uwag nie była przedmiotem badania. Powyższy cytat może jednak 

wskazywać na sytuacje, w których samorząd traktuje prowadzone spotkania, jako kolejny obligatoryjny 

punkt ustawy do zrealizowania, a nie jako możliwość ulepszenia dokumentu.  

W 80% przypadków konsultacje Programu współpracy zostały udokumentowane w postaci 

sprawozdania z ich trybu, przebiegu lub rezultatu. Przedstawiciele organizacji pozarządowych także 

podczas wywiadów zauważyli, że brak jest w tym zakresie wyraźnego prawa, które nakładałoby 

obowiązek tworzenia takich sprawozdań. 

Opinie osób, które brały udział w wywiadach pogłębionych, potwierdzają wnioski płynące z analizy 

danych pochodzących z „Monitoringu współpracy urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych  

i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok”. Podsumowując, część JST nie prowadzi 

konsultacji Programu współpracy w sposób aktywny, nie zawsze NGO chcą uczestniczyć w różnego 
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rodzaju formach konsultacji. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat zarówno urzędnicy jak  

i przedstawiciele trzeciego sektora zauważyli wyraźną poprawę w tym względzie. 

Niestety na dzień dzisiejszy obowiązek konsultowania Programów współpracy, jaki został nałożony 

ustawowo, nie przekłada się na prowadzenie konsultacji innych działań. Często jest tak, że w urzędach 

konsultacje dotyczą wyłącznie Programów współpracy, a jeśli prowadzone są inne konsultacje, to do 

konsultacji Programów współpracy przykłada się największą wagę. 

 

6.1.2.2. Treść Programów współpracy 

W ramach dokumentu, jakim jest Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, gminy 

wskazywały priorytetowe zadania publiczne, których realizacja może być zlecana organizacjom 

pozarządowym. Posługując się nomenklaturą wskazaną w art. 4 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie można stwierdzić, że w Programach wskazuje się bardzo szeroką paletę 

priorytetowych zadań
39

. Średnio wskazuje się 6,5 zadania. Prawie zawsze zleca się wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej (93%). W ponad połowie gmin wskazuje się również na kulturę, 

sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (67%), ochronę i promocję zdrowia (63%) oraz 

na pomoc społeczną (63%). Łącznie w ustawie przewiduje się aż 34 zadania publiczne. Są to jednak – 

zgodnie z ustawą – wszystkie zadania, w ramach których można prowadzić działalność pożytku 

publicznego, czyli innymi słowy działalność społecznie użyteczną. Wykaz ten należy traktować zatem 

jako szeroki wachlarz możliwych do podjęcia działań, zaś wybór poszczególnych zadań wynikać powinien 

z diagnozy sytuacji w gminie i powiecie.  

Co istotne, liczba wskazanych zadań to jedyna zmienna różnicująca Programy między sobą.  

W Programach najczęściej wskazywane są ww. obszary, które w zależności od „długości listy” 

obudowywane są dodatkowymi – już mniej popularnymi – zadaniami publicznymi. Nie można jednak 

mówić o jakimkolwiek profilowaniu ogółu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez gminy.  

Choć w oparciu o pozyskane dane niemożliwe jest wnioskowanie o charakterze statystycznym, 

symbolem () zaznaczono te zadania publiczne, które wskazywano jako priorytetowe o 20 pkt. 

procentowych częściej na jednym ze szczebli administracji, niż na drugim. Gminy, które są organem 

prowadzącym Ośrodki Pomocy Społecznej, częściej wskazywały na zadanie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. Z kolei powiaty, które prowadzą Powiatowe Urzędy Pracy, 

częściej wskazywały na promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Na poziomie powiatu działają rzecznicy konsumentów, co z kolei 

tłumaczyć może częstsze wskazywanie przez powiaty na zadanie upowszechniania i ochrony praw 

konsumentów. To powiat jest też dysponentem znacznej części środków z PFRON-u, co z kolei tłumaczyć 

może częstsze wskazywanie na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Mimo że obowiązek dbania o oświatę jest równo rozdzielony między gminy i powiaty (pierwsze 

prowadzą szkoły do gimnazjów włącznie, zaś powiaty szkoły ponadgimnazjalne), to powiaty znacznie 

częściej wskazywały na zadanie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Ponadto 

powiaty częściej niż gminy wskazują na zadanie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

                                                
39

 Warto zaznaczyć, że w przeważającej większości w Programach współpracy wprost cytuje się zadania w ich 
ustawowym brzmieniu. 
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narodowego, a działania w powyższym obszarze (jak można wywnioskować z przykładowych działań czy 

projektów opisywanych w Programach) kierowane były przede wszystkim do młodzieży. 

 

Tabela 7. Zlecane przez gminy* zadania publiczne 

Zadanie publiczne Odsetek 

zlecających 

gmin 

Odsetek** 

zlecających 

powiatów 

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 93% 89% 

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 67%  89% 

06) ochrona i promocja zdrowia 63% 74% 

01) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

57% 48% 

32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  42% 15% 

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 38%  74% 

15) wypoczynek dzieci i młodzieży 38% 30% 

07) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 37%  70% 

19) turystyka i krajoznawstwo 34% 59% 

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 29% 44% 

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 25% 4% 

20) porządek i bezpieczeństwo publiczne 23% 41% 

04) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej 

19% 7% 

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 19% 19% 

26) działalność  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami 

17% 11% 

23) ratownictwo i ochrona ludności 9% 11% 

33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 

9% 0% 

27) promocja i organizacja wolontariatu 8% 15% 

08) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

5%  33% 

03) działalność charytatywna 4% 4% 

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 

4% 7% 

02) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

3% 0% 

22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji 

3% 4% 

24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 

wojen w kraju i za granicą 

2% 4% 

29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 2% 7% 

31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 2% 0% 
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upowszechniania i ochrony praw dziecka 

01a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 1% 4% 

09) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 1% 0% 

05) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego 

0% 0% 

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych w praktyce gospodarczej 

0% 0% 

21) obronność państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 0% 0% 

25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 0%  22% 

28) pomoc Polonii i Polakom za granicą 0% 4% 

30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 0% 0% 

Źródło: analiza własna treści Programów współpracy;  

* tabela zawiera pełną listę przewidywanych w ustawie zadań publicznych  

**by zachować porównywalność wyników, policzono odsetki dla powiatów, mimo że podstawę stanowiła liczba 27. 

 

Powyższe wyniki analizy treści Programów współpracy można zestawić z wynikami „Monitoringu 

współpracy urzędów i ich jednostek podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 

rok”, a także z wypowiedziami rozmówców w badaniu jakościowym. Odpowiedzi udzielane  

w „Monitoringu” pokazują rzeczywisty zakres zlecanych zadań publicznych.  

Warto zwrócić uwagę na to, że ponad 90% gmin zlecała zadania publiczne w ramach wspierania  

i upowszechnia kultury fizycznej i sportu. Pokrywa się to z deklarowanym zakresem działań, które mogą 

być zlecane organizacjom pozarządowym. W przypadku pozostałych zadań nie ma już tak prostego 

przełożenia i z reguły dane te różnią się między sobą. W drugiej kolejności wspierana jest kultura  

i sztuka, a następnie pomoc społeczna oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 

W poniższej tabeli zaznaczone zostały te zadania, które były realizowane częściej () lub rzadziej ()  

o 20 pkt. procentowych, niż zapisane było to w Programach współpracy. W przypadku gmin największa 

różnica jest widoczna przy zlecaniu zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Jako priorytetowe 

działania tego rodzaju wskazane były przez 63% gmin, a zlecane były one tylko w przypadku 26% 

jednostek. Największy wzrost możemy zaobserwować w przypadku powiatów i zadań z zakresu 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W tym przypadku wzrost nastąpił z 7% do 29%. 

Generalną tendencją widoczną w większości zakresów zadań jest to, że jednostki samorządu 

terytorialnego wpisywały do Programu współpracy więcej działań uznanych za priorytetowe, niż 

rzeczywiście zlecały. Może to wynikać z wielu czynników, jednym z nich jest chęć poprawienia 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w danym obszarze przy jednoczesnym niezwróceniu uwagi 

na realia, które uniemożliwiają realizowanie lub zlecanie zadań w tymże obszarze. 
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Tabela 8. Zlecane przez gminy i powiaty zadania publiczne według danych z „Monitoringu współpracy urzędów i ich jednostek 

podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok”. 

Zadanie publiczne Odsetek 

zlecających gmin 

Odsetek* 

zlecających 

powiatów 

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 94% 97% 

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  43%  84% 

 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

38%   58% 

15) wypoczynek dzieci i młodzieży 36%  55% 

 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 27%  77% 

 6) ochrona i promocja zdrowia  26% 68% 

32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 20% 26% 

19) turystyka i krajoznawstwo  20%  71% 

 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej 

14%  29% 

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  11% 13% 

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 11%  35% 

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 10%  32% 

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  7% 26% 

26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami 

6% 16% 

20) porządek i bezpieczeństwo publiczne 6% 23% 

23) ratownictwo i ochrona ludności 6% 13% 

 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

5% 13% 

27) promocja i organizacja wolontariatu 4% 19% 

 3) działalność charytatywna 4% 10% 

33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 

3% 3% 

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 

3% 13% 

 8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

2%  6% 

 9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 1% 0% 

29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 1% 6% 

 5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego 

1% 0% 

31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka 

1% 16% 

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych w praktyce gospodarczej 

1% 3% 

21) obronność państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1% 0% 
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30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 1% 0% 

28) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 0% 3% 

25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 0% 6% 

22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji 

0% 6% 

Źródło: analiza wyników „Monitoringu współpracy urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z 

sektorem pozarządowym za rok 2011”;  

*by zachować porównywalność wyników policzono odsetki dla powiatów, mimo że podstawę stanowiła liczba 34. 

 

6.1.3. Dokumenty regulujące prowadzone konsultacje społeczne  

Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 (z późniejszymi aktualizacjami) o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie konsultacje powinny być prowadzone: 

 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego odnośnie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Art. 5, pkt 2.3), 

 z Radami Działalności Pożytku Publicznego odnośnie projektów aktów normatywnych 

dotyczących sfery zadań publicznych (Art. 5, pkt 2.4), 

 z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego odnośnie projektów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Art. 5, pkt 5), 

 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego odnośnie rocznych i wieloletnich Programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi (Art. 5a i 5b).  

Ponadto w ustawach o samorządzie gminnym (z dnia 8 marca 1990) oraz o samorządzie powiatowym  

(z dnia 5 czerwca 1998) przewiduje się konsultacje z mieszkańcami.  

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany do wszystkich powiatów  

w województwie wielkopolskim, w którym zespół badawczy prosił o zarządzenia/uchwały precyzujące 

sposób konsultacji Programu współpracy i inne zarządzenia i uchwały o prowadzonych konsultacjach, 

najwięcej powiatów udostępniło nam dokumenty odnoszące się do sposobów konsultacji aktów prawa 

normatywnego. Co ważne, zachodzą takie sytuacje, w których samorządy wspólnie uchwalają sposób 

konsultowania aktów prawa miejscowego oraz Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

W przeciwieństwie do analizowanych planów czy strategii rozwoju, jak również Programów współpracy, 

w przypadku uchwał precyzujących sposób konsultacji trudno znaleźć wspólny mianownik. Podaje się 

tam szeroki wachlarz form prowadzenia konsultacji: począwszy od ograniczenia się do formy pisemnej  

i specjalnie zaprojektowanego formularza, po powoływanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego czy 

wręcz powierzanie prowadzenia konsultacji wyspecjalizowanym firmom. Najczęściej pojawiają się formy 

uwzględniające publiczne udostępnienie projektu dokumentu i stosunkowo często towarzyszące temu 

spotkania. 

W wielu uchwałach pojawia się zapis, że bez względu na liczbę uczestniczących w konsultacjach 

organizacji i podmiotów uważa się je za ważne. Równocześnie same uchwały nie przewidują, jak 

docierać do potencjalnych zainteresowanych uczestnictwem. Z drugiej strony uchwała niekonieczne jest 

miejscem, w którym powinno się dokładnie opisywać podejmowane działania informacyjno-promocyjne. 
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Tylko jeden powiat udostępnił uchwałę w sprawie określenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami. Koncentruje się ona jednak na tym, jakie warunki muszą być spełnione, by 

zorganizować konsultacje z mieszkańcami, a już nie wskazuje, jak powinny one przebiegać.  

 

6.2. Różnorodne formy współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi  

 

Na podstawie wyników z „Monitoringu współpracy urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych  

i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok” (dalej nazywanym „Monitoringiem 

współpracy”) można stwierdzić, że większość badanych jednostek samorządu terytorialnego podejmuje 

współpracę z organizacjami pozarządowymi. W przypadku gmin, odsetek takich instytucji wyniósł 93%,  

a w przypadku powiatów – 94%. Powiaty częściej niż gminy podejmują jednocześnie współpracę 

zarówno w wymiarze finansowym, jak i niefinansowym. 

Wykres 17. Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które podejmowały poszczególne formy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety „Monitoring współpracy urzędów i ich jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok”, n= 229 

 

Najnowszy raport przedstawiający wyniki corocznego „Monitoringu współpracy urzędów i ich jednostek 

organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym”, który został opublikowany  

w 2011 roku
40

, opiera się na danych dotyczących 2009 roku. W 2009 roku odsetek JST, które 

jednocześnie podejmowały współpracę finansową i pozafinansową w całym kraju wyniósł 75%. 

Wskaźnik ten w 2009 w województwie wielkopolskim był wyższy niż obecnie i wynosił 76%. 

Warto zauważyć, że zarówno w 2009, jak i w 2011 roku powiaty przejawiają większą aktywność we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, niż gminy. Ponadto wyniki krajowe „Monitoringu 

współpracy” za 2009 rok wskazują na zwiększanie się prawdopodobieństwa współpracy zarówno 

finansowej, jak i niefinansowej samorządów z trzecim sektorem wraz ze wzrostem szczebla samorządu.  

                                                
40

 „Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2009 
rok”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2011. 
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Co niepokojące, porównując dane z 2009 i 2011 roku, można zauważyć, że odsetek jednostek 

samorządowych, które współpracowały z organizacjami pożytku publicznego w 2011 roku spadł  

w stosunku do roku 2009 aż o 14%. 

6.2.1. Współpraca finansowa 

Współpraca finansowa pomiędzy jednostkami samorządowymi, a organizacjami trzeciego sektora może 

przybierać różne formy. JST mogą zlecać zadania publiczne NGO na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Pozytywnie należy ocenić fakt, że aż 83% jednostek samorządu terytorialnego w badaniu „Monitoringu 

współpracy” zadeklarowało współpracę finansową z organizacjami trzeciego sektora. Jest ona możliwa 

poprzez zawarcie umów wieloletnich, które są zdecydowanie mniej popularne, lub krótszych. Należy 

zwrócić uwagę, że w stosunku do roku 2009 odsetek urzędów z województwa wielkopolskiego, które 

miały podpisane umowy wieloletnie z organizacjami pozarządowymi spadł o 6%. Podpisanie umów 

wieloletnich pozwala na określenie na kilka lat warunków prowadzenia zadań przez organizacje 

pozarządowe, które zostaną wyłonione na drodze konkursu.  

W roku 2011 spośród 229 urzędów 11,8% przekazywało organizacjom pozarządowym środki finansowe 

na podstawie umów wieloletnich zawartych przed 2011 rokiem. 2,2% JST korzystało z możliwości 

przekazania środków na podstawie umów wieloletnich podmiotom kościelnym i wyznaniowym. 

Jednostki samorządu nie miały podpisanych umów wieloletnich ze spółdzielniami socjalnymi, spółkami 

non-profit oraz klubami sportowymi.  

Inną formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jest zlecania 

zadań publicznych. W 2011 roku 64,6% urzędów zlecało zadania publiczne na podstawie ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom 

jednostek samorządu terytorialnego. 16,5% na mocy tej ustawy przekazywało środki podmiotom 

kościelnym i wyznaniowym. 13,1% urzędów nie zlecało zadań publicznych na podstawie tejże ustawy. 

Wykres 18. Odsetek urzędów, które zlecały zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety „Monitoring współpracy urzędów i ich jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok”, n= 229 
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje dwie formy zlecania zadań:  

w formie otwartego konkursu i poza nim. Z możliwości zorganizowania otwartego konkursu skorzystały 

niemal wszystkie (97,5%) samorządy, które podjęły współpracę finansową z organizacjami trzeciego 

sektora, z czego 96% zlecało zadania publiczne organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom JST, 

22,5% podmiotom kościelnym i wyznaniowym, 8% spółkom non-profit i klubom sportowym, a jedynie 

0,5% spółdzielniom socjalnym.  

Konkursy mogły być ogłaszane na wspieranie bądź powierzanie zadań publicznych organizacjom 

trzeciego sektora. Wyraźnie widać, że zarówno przeciętna liczba zawartych umów, jak i złożonych ofert 

jest wyższa w przypadku wspierania zadań publicznych
41

. Może to wskazywać na sytuację częstszego 

ogłaszania konkursów właśnie w tym zakresie. Zdaniem części przedstawicieli trzeciego sektora, takie 

podejście jest próbą włączenia organizacji pozarządowych w finansowanie zadań gminy, gdyż w formule 

„wspierania zadań publicznych” samorząd może wymagać od NGO wkładu własnego.  

Tabela 9. Zlecanie zadań publicznych w trybie otwartego konkursu organizacjom pozarządowym w podziale na wspieranie i 

powierzanie zadań publicznych. 

 N Powierzanie 

(średnia) 

Wspieranie 

(średnia) 

organizacje 

pozarządowe i 

stowarzyszenia 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

liczba ofert złożonych w 2011 roku 184 2,1 42,0 

liczba podpisanych umów w 2011 roku - ogółem  184 1,6 25,8 

w tym liczba umów wieloletnich podpisanych w 

2011 roku 

184 0,1 0,3 

wysokość przekazanych w 2011 roku środków (w 

PLN) na podstawie umów podpisanych w roku 2011 

i 2010 

184 232 904,2 zł 1 872 381zł 

podmioty kościelne i 

wyznaniowe 

liczba ofert złożonych w 2011 roku 43 0,1 5,2 

liczba podpisanych umów w 2011 roku - ogółem  43 0,1 3,9 

w tym liczba umów wieloletnich podpisanych w 

2011 roku 

43 0,1 0,1 

wysokość przekazanych w 2011 roku środków (w 

PLN) na podstawie umów podpisanych w roku 2011 

i 2010 

43 3 550,2 zł 334 535 zł 

 Spółki non-profit oraz 

kluby sportowe będące 

spółkami działającymi 

na podstawie przepisów 

ustawy o sporcie 

liczba ofert złożonych w 2011 roku 15 0,1 11,6 

liczba podpisanych umów w 2011 roku - ogółem  15 0,1 9,4 

w tym liczba umów wieloletnich podpisanych w 

2011 roku 

15 0 0 

wysokość przekazanych w 2011 roku środków (w 

PLN) na podstawie umów podpisanych w roku 2011 

i 2010 

15 600 zł 83 403,6 zł 

ogółem liczba ofert złożonych w 2011 roku 242 1,6 33,6 

liczba podpisanych umów w 2011 roku - ogółem  242 1,2 20,9 

                                                
41

 W przypadku konkursów na wpieranie zadań publicznych organ administracji może wymagać wkładu 
własnego od organizacji, która chce realizować określone zadanie, jednak nie musi to być wkład 
finansowy, może być on rzeczowy lub ludzki. Przy okazji konkursu na powierzanie zadań publicznych 
jednostka samorządowa nie może wymagać wkładu finansowego od organizacji. 
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w tym liczba umów wieloletnich podpisanych w 

2011 roku 

242 0,1 0,2 

wysokość przekazanych w 2011 roku środków (w 

PLN) na podstawie umów podpisanych w roku 2011 

i 2010 

242 177 752,2 zł 1 488 240 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety „Monitoring współpracy urzędów i ich jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok”, n= 184 

 

W 2011 roku 35% urzędów, które zlecały zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, robiło to z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z tych urzędów 

średnio podpisał 4 umowy z organizacjami pozarządowymi. Najwięcej podpisanych umów to 62. Urzędy 

przekazywały średnio 26 tysięcy złotych na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu. 

Najwięcej środków na ten cel przekazał Poznań – 342 tysiące złotych.  

23% urzędów przyznała, że organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku 

publicznego złożył z własnej inicjatywy wniosek o realizacje zadania publicznego. Spośród 44 urzędów  

w 18 został złożony tylko jeden taki wniosek. Najwięcej wpłynęło w jednym ze starostw powiatowych – 

aż 19. Średnio do tych urzędów trafiały niecałe 3 wnioski o udzielenie takiego wsparcia.  

Tylko 4% JST udzieliło pożyczek, gwarancji lub poręczeń organizacjom pozarządowym lub innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

6.2.2. Inicjatywa lokalna 

Inicjatywa lokalna jest formą realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową  

we współpracy z mieszkańcami. Została ona wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2010 roku. W założeniu Ustawy o pożytku publicznym dzięki tej formie mieszkańcy, 

którzy uważają, że w ich regionie potrzebna jest określona inwestycja lub działalność, mogą w tej 

sprawie wystąpić z wnioskiem do organu wykonawczego JST. Mogą to zrobić zarówno jako grupa 

nieformalna, jak i za pośrednictwem organizacji pozarządowej. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy 

nie tylko zgłaszają pomysły, ale też deklarują swój współudział w realizacji, który może polegać na pracy 

społecznej lub świadczeniach rzeczowych czy pieniężnych na rzecz danego przedsięwzięcia. 

W ustawie zostały zapisane zadania, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną. Dotyczą 

one:  

 budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków  

oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; 

 działalności charytatywnej, 

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

 pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 promocji i organizacji wolontariatu, 

 edukacji, oświaty i wychowania, 

 działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach  

i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
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Aby mieszkańcy mogli skorzystać z inicjatywy lokalnej, samorząd powinien uchwalić tryb i szczegółowe 

kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego. Takie działania zostały podjęte przez 25% 

samorządów z województwa wielkopolskiego. 

Tylko w przypadku 2% JST w 2011 roku prowadzona była współpraca z mieszkańcami, organizacjami 

pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących inicjatywy lokalnej.  

Jak już wcześniej wspomniano, przedstawiciele samorządów w badaniu jakościowym negatywnie 

oceniali sposób uregulowania Inicjatyw lokalnych, gdyż nazbyt sformalizowało to działania, które 

wcześniej i tak były podejmowane. Z powodu nadmiernej biurokracji samorządy nie zachęcają swoich 

obywateli do wykorzystywania tej formy, choć wspierają działania mieszkańców na podobnej zasadzie, 

czyli finansując zakup np. książek do bibliotek czy infrastruktury na place zabaw z pominięciem 

formalnych regulacji ustawowych. 

 

6.2.3. Współpraca pozafinansowa 

Współpraca pozafinansowa jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi może 

być wielowymiarowa i dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania obu typów instytucji. Z jednej strony 

może opierać się na wsparciu rzeczowym, jakiego administracja publiczna udziela organizacjom 

trzeciego sektora w postaci na przykład wypożyczenia sprzętu lub użyczenia lokalu. Z drugiej strony 

współpraca pozafinansowa obejmuje także wsparcie doradczo-konsultacyjne, jakie może zostać 

udzielone dzięki stworzeniu Rad Działalności Pożytku Publicznego lub innych zespołów doradczych czy 

poprzez organizowanie konsultacji. Współpraca może objąć także wspieranie organizacji, współpracę  

w sferze programowej, realizację wspólnych przedsięwzięć, działalność informacyjną i promocyjną,  

a także patronaty nad różnymi wydarzeniami. Powyższa lista nie jest zamknięta, ponieważ to, w jaki 

sposób będą współpracować przedstawiciele JST oraz NGO zależy od potrzeb, możliwości i chęci 

współpracy obu stron. 

73% JST deklaruje, że w 2011 podjęło współpracę pozafinansową z organizacjami pozarządowymi lub 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w jakiejkolwiek formie. 

71% JST, które podjęło współpracę pozafinansową, udzieliło wsparcia lokalowego organizacjom pożytku 

publicznego. Najpopularniejszą formą wsparcia lokalowego było użyczenie, bezpłatne oddanie 

nieruchomości do użytkowania lub innego rodzaju bezpłatne udostępnienie nieruchomości – taką formę 

pomocy wskazało 84% spośród 119 urzędów, które odpowiadały na to pytanie. 18% zawarło umowy 

użytkowania, najmu lub dzierżawy na drodze bezprzetargowej, a 13% wynajęło, dzierżawi lub oddało  

w użytkowanie lokal po cenie niższej niż rynkowa.  

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 roku przeniosła model 

krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na poziom regionalny i lokalny. Pozwoliło to w 2011 
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roku na powołanie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podobne Rady funkcjonują 

obecnie w 12 województwach w kraju.
42

 

W województwie wielkopolskim zostały powołane 4 Rady na szczeblu powiatowym, z czego 2  

w miastach na prawach powiatu. Oznacza to, że zostały one utworzone w 11% powiatów. W całej Polsce 

Rady istnieją przy 51 powiatach, czyli przy 13%. Co ciekawe w przypadku powiatów grodzkich odsetek 

jest ten dużo większy, niż w przypadku ziemskich wnosi on 40%. W powiatach ziemskich w skali całego 

kraju wyniósł on 8%, w Wielkopolsce – 13%. 

Rady Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu gminnym w województwie wielkopolskim funkcjonują 

w 7 gminach (3%). W całym kraju zostały powołane jedynie w 44 gminach (2% spośród wszystkich gmin). 

Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym w 2011 roku istniały przy 32% jednostkach samorządu 

terytorialnego. W przypadku ponad połowy powołany był tylko jeden zespół doradczy. W ¼ przypadków 

były dwa takie zespoły. Na liczbę zespołów doradczych funkcjonujących przy różnego rodzaju 

jednostkach samorządowych nie ma wpływu szczebel administracji. Porównując te dane do wyników  

z 2009 roku można zauważyć zmianę jakościową, ponieważ podczas poprzednich edycji badania 

zauważono, że przy urzędach gmin funkcjonuje mniej zespołów doradczych, niż przy powiatach. Dane za 

rok 2011 pokazują natomiast, ze różnica między gminami a powiatami w tym zakresie zaciera się. 

Najczęściej wskazywanym obszarem działań zespołów był sport (39 odpowiedzi). W drugiej kolejności 

wymieniane były działania na rzecz osób niepełnosprawnych (21 wskazań). Niewiele mniej osób 

podawało takie odpowiedzi jak: przeciwdziałanie patologiom (19) oraz kultura (18). 

Współpracę niefinansową opartą na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania podjęło 117 urzędów, czyli 70% spośród tych, 

które współpracują pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi. Na szczeblu powiatowym tylko 1/6 

organów nie podjęło takiej współpracy, natomiast na poziomie gmin odsetek ten sięgnął ponad 30%. 

Tylko 9 urzędów zawarło umowy partnerstwa, określone w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach 

prowadzenia polityki i rozwoju. Stanowi to 13% JST, które podjęły niefinansową współpracę  

z organizacjami pozarządowymi. 

142 jednostki samorządu terytorialnego (62%) prowadziło działalność informacyjną w zakresie: 

informowania organizacji pozarządowych o źródłach uzyskiwania pozabudżetowych środków 

finansowanych na przykład z funduszy Unii Europejskiej, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, pomoc  

w zakładaniu organizacji pozarządowych, tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych, 

pomoc administracyjną. 

Jedynie 7 urzędów wydzieliło jednostkę organizacyjną, której celem jest działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych. Badania jakościowe pokazują, że tego typu jednostka może przyjąć formę np. Centrum 

Inicjatyw Lokalnych, w którym to organizacjom pozarządowym udostępniona jest infrastruktura: biura, 

telefony, faksy, sale do spotkań. W takiej jednostce może być również prowadzone doradztwo  

i szkolenia dla organizacji trzeciego sektora.  
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 Dane dotyczące Rad Działalności Pożytku Publicznego pochodzą ze stron „Wikipedii Obywatelskiej” 
(http://wiki.ofop.eu). 
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W zakresie działalności promocyjnej, takiej jak patronaty oraz publikacje informacji dotyczących 

organizacji pozarządowych na stronach urzędów instytucje pożytku publicznego były wspierane przez 

50% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. 

Współpracę w sferze programowej, planowania oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak 

konferencje, szkolenia, warsztaty, ocena realizacji Programów, wspólne opiniowanie przedstawionych 

ofert, została podjęta przez 95 urzędów, czyli przez ponad 40% wszystkich badanych. 

 

6.2.4. Konsultacje jako szczególna forma współpracy pozafinansowej 

W 2011 45% samorządów, które podjęły współpracę pozafinansową z organizacjami pozarządowymi, 

konsultowała z nimi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekty 

aktów prawnych, normatywnych lub dokumentów programowych i strategicznych (nie dotyczy to 

Programów współpracy). W niemalże połowie przypadków konsultacjom podlegał akt prawny lub 

dokument programowy (36 z 76 odpowiedzi). W 17 urzędach konsultowano po 2 akty, w 7 po 3. 

Największą liczbę aktów prawnych konsultowano w jednej z gmin – aż 18. W województwie 

wielkopolskim w roku 2011 nie sprawdza się hipoteza, którą postawili autorzy „Sprawozdania  

z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2009 rok”
43

, że częściej 

dokumenty i akty prawne są konsultowane przez powiaty niż przez gminy. Wynika z tego, że albo w tym 

zakresie województwo wielkopolskie rządzi się innymi regułami, niż pozostała część kraju, albo też na 

przestrzeni dwóch lat gminy zwiększyły swoją aktywność w konsultowaniu. 

W grupie 76 urzędów, które organizują konsultacje społeczne, w 28 jest wyznaczona osoba, która 

formalnie odpowiada za prowadzenie lub organizację konsultacji. Okazuje się, że wyznaczenie takiej 

osoby nie wpływa na liczbę konsultowanych aktów. Dane pokazują, że w tych urzędach, gdzie nie ma 

osoby, było konsultowanych więcej projektów. W 5 urzędach powołany został zespół, którego zadaniem 

jest prowadzanie lub wspomaganie procesów konsultacji społecznych.  

Najczęściej konsultowanym dokumentem jest plan zagospodarowania przestrzennego (konsultowało go 

60% samorządów). Organizacje pozarządowe najczęściej włączane były w konsultowanie strategii 

społecznych oraz projektu budżetu. Indywidualne osoby, które chciały wyrazić swoją opinię w danej 

sprawie, najczęściej miały możliwość konsultowania decyzji lokalizacyjnych i inwestycyjnych oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Średnio urzędy korzystały z 2,5 form konsultacji. Najczęściej odbywały się one poprzez udostępnienie 

projektu na stronie internetowej i umożliwienie jego komentowania. Niewiele mniej urzędów 

udostępniało dokument do wglądu w siedzibie urzędu, pozwalając na przedstawienie swoich uwag  

i opinii na temat projektu. Widzimy więc, że pasywny sposób konsultacji był stosowany częściej, niż 

aktywne formy prowadzenia konsultacji, takie jak prace grup roboczych czy organizowanie konferencji 

konsultacyjnych. Nie zanotowano, by badane urzędy korzystały częściej z jakiegoś modelu konsultacji 

(np. udostępnianie na stronie plus grupy robocze), ponieważ w każdej z jednostek kwestia ta wygląda 

odmiennie. 
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 „Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2009 
rok”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2011. 
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Wykres 19. Sposoby konsultacji stosowane przez JST 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety „Monitoring współpracy urzędów i ich jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok”, n= 76 

 

W przypadku 50 z 76 urzędów (65%), które prowadziły konsultacje, zostały one udokumentowane  

w postaci sprawozdania z ich trybu, przebiegu oraz rezultatu. W 2009 tylko 53% JST udokumentowała 

przebieg, tryb lub rezultat konsultacji. 

W 67 JST (87%) została w 2011 roku opracowana uchwała o sposobie konsultowania aktów prawa 

miejscowego z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

czy podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Konsultacje prowadzone z Radami Działalności Pożytku Publicznego są zjawiskiem rzadkim, 

zadeklarowały je jedynie 23 urzędy (30%) z 76 prowadzących konsultacje. Pojawia się jednak pytanie,  

z kim naprawdę były prowadzone konsultacje, jeśli Rada funkcjonuje tylko przy 9% JST.  

Przedstawiciele samorządów terytorialnych skuteczności konsultacji upatrują w udziale mieszkańców. 

Tak rozumiana skuteczność jest niska, bo najczęściej w konsultacjach uczestnicy niewielu mieszkańców. 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, reguła jest taka, że im konkretniejsza spraw jest 

przedmiotem konsultacji, tym większy udział mieszkańców. Podstawową przyczyną tej niewielkiej 

skuteczności konsultacji jest wspomniana nieduża aktywność wspólnotowa mieszkańców i brak 

powszechnego zainteresowania sprawami wspólnymi. Zdaniem przedstawicieli trzeciego sektora wynika 

to z kilku powodów. Pierwszy to wspominany już brak zaufania do władz samorządowych i brak wiary  

w to, że postulaty zgłoszone w konsultacjach zostaną poważnie potraktowane przez te władze. Druga,  

to nastawienie władz, które specjalnie nie zachęcają mieszkańców do udziału w konsultacjach, które 

traktują czysto pro forma. Trzeci powód to formy, w jakich przeprowadzane są konsultacje. Powszechnie 

stosowaną formą są e-konsultacje, co powoduje, że istotna część mieszkańców, w szczególności 
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starszych, nie może z nich skorzystać. Druga, najczęściej stosowana forma konsultacji to różnego rodzaju 

zapytania i ankiety papierowe, które z kolei wymagają czasu na wypełnienie. Trzecia, najbardziej 

optymalna z punktu widzenia obywateli, to spotkania, ale bardzo często organizowane są one w takich 

porach dnia, które nie są dogodne dla mieszkańców.  

Do tego z reguły organizowane są również spotkania z mieszkańcami, które mogą być przyczynkiem do 

dyskusji nad dokumentami. Z reguły samorządy nie przygotowują mieszkańców do konsultacji, 

najczęściej udostępniają dokumenty, które mają być przedmiotem konsultacji w Internecie. Jeżeli 

dotyczą one na przykład strategii rozwoju, to przeciętny mieszkaniec nie przeczyta w całości opasłego 

opracowania, jakim z reguły jest projekt strategii, a jeżeli przeczyta, to niewiele zrozumie, bo język tego 

typu dokumentów jest najczęściej sformalizowany i specjalistyczny. W efekcie mimo swoich chęci, nie 

weźmie on udziału w konsultacjach. Samorządy w takich sytuacjach nie przygotowują mieszkańców, na 

przykład tworząc przyjaznym językiem pisane streszczenia czy organizując wcześniej spotkania 

wyjaśniające zawartość merytoryczną i znaczenie konsultowanych dokumentów. Nie zawsze również 

samorządy przygotowują raporty z konsultacji i ustosunkowują się do zebranych opinii. 

Alternatywą do konsultacji stosowaną przez niektóre samorządy są badania opinii, zlecane najczęściej 

profesjonalnym firmom badawczym. Choć kosztuje to znacznie drożej, niż przeprowadzenie konsultacji, 

to gwarantuje o wiele większą skuteczność w postaci zebranych opinii. 

 

6.2.5. Wolontariat 

Na mocy ustawa z 24 kwietnia 2003, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusze 

mogą świadczyć pracę na rzecz organów administracji publicznej (z wyłączeniem prowadzonej przez nie 

działalności gospodarczej). Wolontariuszem jest każdy, kto dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na rzecz urzędu. 

W listopadzie 2012 roku ruszyła XI edycja programu „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Poznaniu”, który jest adresowany do studentów, absolwentów, doktorantów i uczniów 

szkół policealnych. Program ten, podobnie jak cała idea świadczenia wolontariatu na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego, pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poznanie specyfiki 

pracy w urzędzie.  

Mimo odgórnego przykładu, jaki daje Wielkopolski Urząd Wojewódzki wolontariusze wykonywali pracę 

na rzecz urzędu tylko w przypadku 10% urzędów wypełniających ankietę. Najwięcej porozumień  

z wolontariuszami było zawartych w Urzędzie Miasta Poznania – aż 415 na korzystanie ze świadczeń 

krócej niż 30 dni. Najczęściej ich liczba nie przekraczała 11.  

Idea korzystania z pomocy wolontariuszy przez administrację samorządową nie jest rozpowszechniona. 

W trakcie wywiadów pogłębionych można było usłyszeć następujące słowa: 

 „Kiedy zaproponowałem tutaj, żeby przyjąć wolontariuszy do starostwa, żeby pomogli przy pewnych 

zadaniach, usłyszałem: ale po co? Dlaczego? (…) Moim zdaniem nie ma w tym momencie myślenia o tym 

w urzędach i instytucjach.” (przedstawiciel starostwa powiatowego) 
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6.3. Poziom satysfakcji ze współpracy JST z NGO 

Poziom satysfakcji ze współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi badany był ilościowo, 

poprzez ankietę realizowaną techniką CAWI, skierowaną do urzędników zajmujących się współpracą  

z trzecim sektorem. Pracownicy JST współpracę z NGO oceniają średnio na 7, dokonując oceny na skali 

od 1 do 10. Co ciekawe, nieco lepszą ocenę współpracy wystawiły te jednostki, które nie podejmowały  

z organizacjami pozarządowymi współpracy finansowej (w porównaniu do tych, które ją podejmowały). 

W przypadku pierwszych, średnia ocen wyniosła 7,15, a w przypadku drugich 6,9. Odwrotnie sytuacja ta 

kształtuje się przy analizowaniu odpowiedzi przez pryzmat tego, czy dany urząd współpracował 

pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi. W przypadku, kiedy podejmowali współpracę, 

wystawiali wyższą ocenę i wynosiła ona 7,1 a w przypadku braku takiej współpracy – 6,8. 

Badani nieco gorzej, lecz wciąż pozytywnie, oceniali współpracę w ich urzędzie pod kątem tego, czy 

można ją stawiać za wzór innym – w tym przypadku średnia odpowiedzi wynosiła 6,3. Wbrew 

oczekiwaniom, nie ma tu znaczących różnic pomiędzy tymi jednostkami, które nie podejmowały 

współpracy, a takimi, które współpracowały zarówno finansowo, jak i pozafinansowo. 

Większość ankietowanych jednostek samorządu terytorialnego ma zaufanie do przedstawicieli trzeciego 

sektora. Średnia odpowiedzi wyniosła 7,1, gdzie 1 oznaczało, że w ogóle nie mają zaufania, a 10 – mają 

całkowite. Większe zaufanie do organizacji pozarządowych miały te jednostki, które nie podejmowały 

współpracy finansowej (średnia wyniosła 7,17) niż te, które ją podejmowały.  

Analizując odpowiedzi na powyższe pytania, można stwierdzić, że podjęcie współpracy finansowej niesie 

ze sobą większe ryzyko, niż współpraca pozafinansowa. Może się okazać, że organizacje pozarządowe, 

które gorzej sobie radzą z aspektami formalnymi realizacji zadań finansowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, przyczyniają się do budowy negatywnego stereotypu trzeciego sektora.  

Wykres 20. Opinie na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wartości średnie ze skali 10-stopniowej, na której 1 

oznacza bardzo złą ocenę, a 10 bardzo dobrą. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety „Monitoring współpracy urzędów i ich jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok”, n= 227 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ogólna ocena współpracy urzędu z organizacjami
pozarządowymi w ostatnich 2 latach.

Ocena współpracy między urzędem a organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego pod
kątem tego czy można by ją stawiać za wzór w innych

miejscach w Polsce.

Stopień zaufania do organizacji pozarządowych i
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku

publicznego, z którym współpracują urzędy.
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Dane z „Monitoringu współpracy” potwierdzają prowadzone przez zespół badawczy techniką ankiety 

internetowej badania ilościowe: współpracę z NGO jednostki samorządowe w niemalże 71% oceniają 

bardzo dobrze lub dobrze. Tylko 4% ocenia ją źle. Niecałe 30% ankietowanych uznało, że ich współpracę 

z organizacjami pozarządowymi można stawiać za wzór innym urzędom. 17% uważa, że nie można ich 

współpracy rekomendować innym. 

65% badanych uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat współpraca z organizacjami pozarządowymi uległa 

polepszeniu. Tylko 1% ankietowanych mówi o pogorszeniu się tej współpracy. 65% urzędów 

optymistycznie patrzy w przyszłość i sądzi, że ta współpraca jeszcze się polepszy. Tylko 2% uważa, że 

ulegnie ona pogorszeniu. Aż 23% stwierdziło, że nie wie, jak wyglądać będzie ta współpraca  

w przyszłości. 

O tym, że organizacje pozarządowe nie mają jednoznacznie dobrej opinii wśród przedstawicieli 

samorządów świadczy fakt, że tylko 50% urzędników, którzy wypełniali ankietę CAWI, uważa, iż 

organizacje pozarządowe mają odpowiedni potencjał, aby podejmować współpracę z urzędami. 

Najmniej urzędników zgodziło się ze stwierdzeniem, że organizacje nie znają prawa, dlatego trudno się  

z nimi współpracuje. Co ważne, nie zaobserwowano zróżnicowania w opiniach na temat NGO wśród 

przedstawicieli urzędów gmin i powiatów. 

Wykres 21. Opinie urzędników na temat organizacji pozarządowych. Wartości średnie ze skali 10-stopniowej, na której 1 

oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam z podanym stwierdzeniem”, a 5 – „zdecydowanie się z nim zgadzam”.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety CAWI skierowanej do JST, n=120 

 

Biorąc pod uwagę wyniku „Monitoringu współpracy” za 2011 rok oraz ankiety CAWI adresowanej do JST, 

można stwierdzić, że podczas oceny aspektów związanych ze współpracą finansową, lepszą ocenę 

wystawiały te urzędy, które nie współpracują finansowo z przedstawicielami trzeciego sektora niż te, 

które współpracują.  
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Organizacje pozarządowe tak naprawdę nie
interesują się współpracą pozafinansową z…

Organizacje mają potencjał, aby podejmować
współpracę z administracją samorządową

Organizacje konkurują między sobą, zamiast
wspólnie podejmować współpracę

Organizacje lepiej niż administracja, widzą
jakie są potrzeby lokalnych społeczności

Organizacje chętnie przejmują
odpowiedzialność za realizacje zadań…

Organizacje nie znają prawa, dlatego trudno z
nimi współpracować
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6.4. Bariery we współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami 
pozarządowymi 

Badania jakościowe pozwoliły wskazać bariery, które mogą ograniczać skuteczność współpracy między 

jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami trzeciego sektora.  

Jako główną barierę, zarówno przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedstawiciele 

organizacji pozarządowych wskazywali brak środków finansowych. Samorządy deklarowały, że 

dysponują niewielkimi kwotami, które mogą przeznaczyć na działania wspierające rozwój trzeciego 

sektora na swoim terenie. Ich wypowiedzi wskazywały również, że w ich opinii generalnie brakuje źródeł 

finansowania organizacji pozarządowych. Tak o problemie mówi jeden z rozmówców: 

„Nie mamy wystarczających środków i to jest zazwyczaj największy zarzut, jaki organizacje mają wobec 

samorządów. Ale mamy takie środki, jakie mamy i staramy się nimi dysponować jak najlepiej” 

(przedstawiciel starostwa powiatowego) 

Powyższa wypowiedź pokazuje również, że w ocenie samorządów środki są wykorzystywane efektywnie, 

nawet jeśli są skromne.  

Brak źródeł finansowania organizacji pozarządowych prowadzi z jednej strony do ograniczenia 

działalności, ponieważ bez wkładu własnego nie mogą brać udziału we wszystkich konkursach, którymi 

potencjalnie byliby zainteresowani. Z drugiej strony, niewystarczające środki na rozwój własny 

organizacji pozarządowej mogą prowadzić do sytuacji, gdy organizacja boryka się z problemem braków 

kadrowych i problemami lokalowymi. Za przykład może posłużyć poniższa wypowiedź: 

 „Organizacje mają problemy z finansowaniem swojej działalności. Żeby cokolwiek zrobić, trzeba mieć tę 

bazę finansową i to trochę jest też tak, że organizacje mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi o kadrę. 

Często jest tak, że brakuje młodych ludzi takich, którzy są w stanie ogarnąć procedurę, bo żeby 

pozyskiwać środki finansowe trzeba mieć jakąś wiedzę dotyczącą aplikowania o środki.” (przedstawiciel 

urzędu gminy) 

Przedstawiciele samorządów zauważają również, że słabą stroną organizacji pozarządowych jest 

niewystarczający potencjał kadrowy organizacji. Brakuje w nich w szczególności osób, które potrafią 

pozyskać finansowanie zewnętrzne. Nie stać ich również na ewentualne wynajęcie potrzebnych 

zasobów. W ten sposób tworzy się zamknięte koło, o czym mówi jeden z rozmówców:  

 „Na pewno też pewnie brak zasobów kadrowych, organizacje często nie mają ekspertów od pisania 

projektów czy od finansów, czy też prawnika, który by im podpowiedział, jak należy postępować. Brak 

zasobów takich fizycznych, czyli często nie ma lokalu, komputera, telefonu, swojego stałego miejsca.” 

(przedstawiciel urzędu miasta) 

Mimo, że jednostki samorządu terytorialnego, w ramach swoich możliwości, udostępniają lokale i sprzęt 

na potrzeby organizacji pozarządowych to nie są w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich NGO-sów: 

„Miasto udostępnia lokale takie i na siedzibę, ale też na swoje przedsięwzięcia i to są nawet czasami 

bardzo reprezentacyjne sale w urzędzie.” (przedstawiciel urzędu miasta) 
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„ (…) my nie dysponujemy taką ilością lokali, żeby każdemu pomóc, dlatego to powoduje, że te 

organizacje są małe, nie rozrastają się, nie rozwijają.” (przedstawiciel urzędu miasta) 

Część samorządów dba również o podwyższanie wiedzy i umiejętności członków organizacji 

pozarządowych, np. poprzez organizację szkoleń i warsztatów, których celem jest nauka wypełnienia 

wniosków o dofinansowanie i rozliczania projektów. Dzięki takim inicjatywom łatwiej instytucjom 

trzeciego sektora starać się o dofinansowania z różnych źródeł. Ułatwieniem dla organizacji 

pozarządowych, które ma minimalizować błędy przy wypełnianiu wniosków, może być również 

stworzenie generatora wniosków.  

Problemy finansowe połączone z innymi deficytami organizacji pozarządowych mogą prowadzić do 

sytuacji, w której trzeci sektor nie jest postrzegany jako partner w realizacji zadań.  

Dla samorządów współpraca z organizacją bez potencjału finansowego i ludzkiego niesie ryzyko. 

Wywiady pokazują również, że to właśnie brak zaplecza finansowego organizacji wpływa na gorszą 

ocenę ogólnej współpracy finansowej z instytucjami trzeciego sektora. 

Bariery we współpracy między sektorem samorządowym a trzecim sektorem nie są jednak tylko 

pochodną niedofinansowania organizacji pozarządowych. Bariery mają również charakter 

mentalnościowy. Urzędnicy często sami zdają sobie sprawę, że w administracji samorządowej można 

spotkać się z opiniami, że współpraca z trzecim sektorem nie jest dobrym pomysłem. Można to 

zaobserwować na przykład w poniższym dialogu: 

 „A w czym przejawiają się ograniczenia osób sprawujących władzę? 

- Mentalność urzędników. A dlaczego mają mieć dodatkową robotę? No, po co to? Przecież 20 lat to 

funkcjonowało, 30 i teraz coś zmieniamy. Po co?” (przedstawiciel starostwa powiatowego) 

Brak otwartości na współpracę odgrywa według przedstawicieli samorządu również silną rolę wśród 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przejawiać się on może postawą roszczeniową, czy chęcią 

realizacji projektów, do których organizacja nie ma odpowiedniego zaplecza. Tak o tym mówią 

rozmówcy:  

„Myślę, że stowarzyszenia w większości, nie wszystkie oczywiście, bo nie możemy generalizować, 

nastawione są roszczeniowo, tak? Nie z siebie tylko przychodzą pieniądze, możemy im dać tylko 

pieniądze, że nie chcą się włączać w jakieś tam programy czy coś, tylko że chcą przyjść, dostają pieniądze 

i koniec.” (przedstawiciel starostwa powiatowego) 

„Nie wszystkie organizacje są gotowe do realizacji pewnych przedsięwzięć, to znaczy niekiedy 

organizacje porywają się z motyką na słońce, chcą zrealizować więcej niż właściwie mają do tego 

możliwości, umiejętności i właściwie zaplecze” (przedstawiciel urzędu miasta) 

Przedstawione wyżej sposoby postrzegania barier we współpracy przez organizacje pozarządowe  

i samorządy pozwalają stwierdzić, że obie strony patrzą na siebie w sposób stereotypowy. Może to 

wskazywać na fakt, iż mimo współpracy obie strony wciąż niewiele o sobie wiedzą: NGO-sy nie orientują 

się w ograniczeniach administracyjno-formalnych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast 

samorządy niechętnie przyznają, że trzeci sektor może skuteczniej realizować niektóre zadania 
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samorządu. I choć jest to coraz rzadsza sytuacja, o czym świadczą wyniki badań, pozostaje w tym 

zakresie wiele do zrobienia.  

 

6.5. Różnorodne formy włączania obywateli w proces decyzyjny 

W badaniu CAWI, którego jednym z założeniem było określenie form włączania obywateli w proces 

decyzyjny, wzięło udział 120 JST: 

 Urząd Marszałkowski 

 12 starostw powiatowych 

 2 miasta na prawach powiatu 

 105 urzędów gmin i miast  

 

6.5.1. Sposoby kontaktowania się jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami 

Najwięcej urzędów kontaktuje się z mieszkańcami za pomocą poczty elektronicznej. Robi tak 83% 

urzędów. Punkty dostępu do Internetu prowadzi 54% badanych JST. Najmniej popularnym sposobem 

jest e–kancelaria oraz internetowe forum mieszkańców. Na to, jakie formy kontaktów z mieszkańcami 

stosują poszczególne jednostki nie wpływa ani szczebel administracyjny, ani wielkość miejscowości,  

w której siedzibę ma urząd. 

Wykres 22. Sposoby kontaktu z mieszkańcami. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety CAWI skierowanej do JST, n=120 

 

Do 30% urzędów w 2012 roku wpłynęły petycje podpisane przez mieszkańców. Średnio do każdego  

z tych urzędów złożono 4,17 petycji. Przeważnie do urzędów wpływało od 1 do 3 petycji (w przypadku 

24 urzędów), skrajnym przypadkiem jest jeden z urzędów gminy, do którego złożono aż 22 petycje. 

Petycje dotyczyły przede wszystkim spraw związanych z infrastrukturą drogową, a także  

z zagospodarowaniem przestrzennym terenu. 
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30% spośród badanych urzędów w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadziło badania opinii społecznej. 

Średnia ilość takich badań przypadająca na urząd wynosi około 2. Jednak najwięcej ankietowanych 

twierdziło, że ich jednostki przeprowadziły po jednym takim badaniu. Problemy, jakich dotykały badania 

były bardzo różne: dotyczyły zarówno jakości pracy urzędników, jak i ogólnej jakości życia mieszkańców 

oraz konkretnych podejmowanych inicjatyw związanych z rozwojem regionu.  

Większość badanych JST organizuje dyżury radnych (57,5%) oraz przedstawicieli organu wykonawczego 

(71%). Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanych elementów, na to, czy dana jednostka organizuje 

dyżury, nie wpływa szczebel administracyjny, ani wielkość miejscowości, w której urząd ma swoją 

siedzibę. 

Fakt, że na formy kontaktu z mieszkańcami nie wpływają wyżej wymienione czynniki, oznaczać może, że 

większe znaczenie odgrywa tu czynnik ludzki, czyli nastawienie ludzi pracujących w urzędach i to, jak 

bardzo im zależy na podtrzymaniu kontaktu z mieszkańcami. 

 

6.5.2. Dostęp do informacji publicznej 

Informacja publiczna może być udostępniana w różny sposób. Badane urzędy korzystają równocześnie  

z kilku form udostępniania informacji publicznej. Niemalże wszystkie, bo aż 98% umieszcza różnego 

rodzaju informacje w Biuletynie Informacji Publicznej. Równie popularnym środkiem przekazywania 

informacji jest umożliwienie wstępu na posiedzenia Rady. Jeśli chodzi o informacje, które udostępnianie 

są na wniosek osoby zainteresowanej, to najwięcej urzędów odpowiada na wnioski które wpłyną pocztą 

tradycyjną (86% urzędów), zostają zgłoszone osobiście w urzędzie (80%) lub wpłyną pocztą elektroniczną 

(79%). Na wnioski, które zostają zgłoszone telefonicznie odpowiada najmniej urzędów (tylko 38%). 
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Wykres 23. Sposoby udostępniania informacji publicznej. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety CAWI skierowanej do JST, n=120 

 

Poniższy wykres przedstawia zakres informacji, które są udostępniane przez urzędy. Najmniej JST, 

spośród tych które brały udział w badaniu, udostępnia informacje o stanie przyjmowanych spraw, 

kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. Taką odpowiedź wskazało tylko 33% ankietowanych. 

Niemalże wszyscy biorący udział w badaniu udzielają informacji o konkursach ofert i przetargach na 

realizację zadań publicznych oraz o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska. 
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Wykres 24. Zakres udostępnianych informacji 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety CAWI skierowanej do JST, n=120 

 

Informacje o konkursach ofert i przetargach na realizację zadań publicznych JST umieszczają przede 

wszystkim w Biuletynie Informacji Publicznej (w przypadku 98% badanych jednostek). W 93% 

przypadków informacje te są wyłożone lub wywieszone w urzędzie, lub w innych ogólnodostępnych 

miejscach. W przypadku informacji o tym, które organizacje uzyskały wsparcie oraz na jaką kwotę, 

najwięcej urzędów deklaruje umieszczanie ich w BIP-ie (87%).  

 

W ciągu roku do urzędów biorących udział w badaniu wpłynęło średnio 19 wniosków o udzielenie 

informacji publicznej. W przypadku 6 urzędów, wpłynęło dużo więcej wniosków – do 5 wpłynęło od 50 

do 60 wniosków, a do jednego aż 90. Nie ma zależności pomiędzy liczbą wniosków wpływającą do 
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urzędów, a szczeblem administracyjnym instytucji oraz wielkością miejscowości, w której urząd ma 

swoją siedzibę. 

Jedynie w przypadku 6 placówek zdarzyły się sytuacje, kiedy wnioski o udostępnienie danych zostały 

odrzucone. Jako przyczynę każdorazowo urzędnicy podawali fakt, że zakres prośby wychodził poza dane 

możliwe do udostępnienia.  

 

6.5.3. Włączanie obywateli w proces decyzyjny 

W ciągu ostatnich 2 lat aż 87% JST biorących udział w badaniu, jako narzędzie komunikacji  

z mieszkańcami stosowało konsultacje społeczne. Najrzadziej wykorzystywanymi narzędziami był sondaż 

deliberatywny (odbył się tylko 1) oraz referenda (4). Inicjatywy lokalne miały miejsce tylko w przypadku 

17% JST, budżety partycypacyjne w 12%, a programy i inicjatywy mające na celu zwiększenie 

uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym organizowane były przez 10% urzędów. 

 

Wśród tych urzędów, które w ciągu ostatnich 2 lat organizowały konsultacje społeczne najpopularniejsza 

jest opinia, że konsultacje są potrzebne tylko w przypadku niektórych tematów, przy innych są zbędne – 

z tym stwierdzeniem zgodziło się 66% badanych. 59% ankietowanych przyznaje, że dzięki konsultacjom 

wiedzą, jaka jest opinia mieszkańców, którą biorą pod uwagę podczas podejmowania decyzji. Tylko 12% 

uważa, że organizacja konsultacji to strata czasu, ponieważ mieszkańcy nie chcą w nich uczestniczyć. 

Jeszcze mniej osób zgadza się, ze stwierdzeniem, że rzadko zdarza im się korzystać z wyników konsultacji 

społecznych. Co ciekawe, na większość odpowiedzi nie wpływa fakt, czy konsultacje są organizowane 

przez urząd czy też nie.  

 

Wykres 25. Opinie urzędników na temat konsultacji społecznych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety CAWI skierowanej do JST, n=120 
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Większość urzędników uważa, że mieszkańcy przejawiają małą aktywność w zakresie uczestnictwa  

w konsultacjach społecznych. W sumie 55% ankietowanych wskazało taką odpowiedź. 33% stwierdziło, 

że jest to średnia aktywność, udzielając odpowiedzi 3 w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „przejawiają 

bardzo małą aktywność”, a 5 – „przejawiają bardzo dużą aktywność”. Żaden z respondentów nie 

stwierdził, że przejawiają bardzo dużą aktywność i tylko 4 osoby stwierdziły, że mogą tę aktywność 

ocenić na 4. 

 

Wykres 26. Aktywność mieszkańców w uczestnictwie w konsultacjach społecznych. Odpowiedzi udzielano  w skali od 1, gdzie 

jeden oznacza, że mieszkańcy przejawiają bardzo małą aktywność, do 5 – bardzo dużą aktywność. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety CAWI skierowanej do JST, n=105 

 

53% respondentów uważa, że aktywność mieszkańców w ciągu ostatnich 2 lat nie zmieniła się. 28% 
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Wykres 27. Narzędzia, które urzędy mają zamiar stosować w ciągu najbliższych 2 lat. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety CAWI skierowanej do JST, n=120 

 

Najmniej ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że mieszkańcy chętnie uczestniczą w otwartych 
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pojedynczych wydarzeń.  

 

Wykres 28. Opnie urzędników na temat aktywności mieszkańców. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety CAWI skierowanej do JST, n=120 

74% 

39% 

19% 

15% 

13% 

12% 

11% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Konsulatacje społeczne

Inicjatywy lokalne

Inne zespoły doradcze dla JST

Programy i inicjatywy mające na celu zwiększenie
uczestnictwa

Rady Pożytku Publicznego

Referenda w kwestiach istotnych dla mieszkańców

Budżety partycypacyjne

Sondaże deliberatywne

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Mieszkańcy uczestniczą aktywnie w otwartych
sesjach rady

Mieszkańców interesują tylko te kwestie, które ich 
bezpośrednio dotyczą – pozostałe problemy ich nie 

interesują 

Osoby, które aktywnie uczestniczą w podejmowaniu
decyzji przez urząd, robią to bezinteresownie,

ważne jest dla nich dobro lokalnej społeczności

Aktywność mieszkańców zwykle jest doraźna,
dotyczy tylko pojedynczych wydarzeń

Aktywność mieszkańców jest oparta na
indywidualnych działaniach, które nie są ze sobą

spójne



 
 

 
 

 

 

91 

 

Analizując powyższe odpowiedzi, można stwierdzić, że w opinii urzędników mieszkańcy mało się 

angażują, a jeżeli już, to jest to działanie doraźne w sprawie, która ich bezpośrednio dotyczy. Zdaniem 

przedstawicieli samorządu, w tych właśnie sprawach warto jest organizować konsultacje społeczne. 

Według nich główną przyczyną nieangażowania się w życie lokalnej społeczności jest brak czasu 

mieszkańców:  

„Brak czasu, jednak wszyscy są skoncentrowani na takim codziennym życiu, praca, wiele osób pracuje do 

późnych godzin i koncentrują się na tym, co jest tylko w ich sferze działań.” (przedstawiciel urzędu gminy) 

„Jeśli można młodych ludzi wybrać w czasie wolnym czy podać jakieś działania proobywatelskie, 

społeczne lub podjąć dodatkową pracę, to młody człowiek podejmie dodatkową pracę niż jakieś 

zaangażowanie społeczne.” (przedstawiciel urzędu marszałkowskiego) 

„Żyje się w miarę trudno, przeciętnemu człowiekowi oczywiście, bo gdzieś tam jakaś praca, czasami 

trzeba jeszcze dorobić po południu, albo… Więc, jeżeli ten czas wolny jest, no to chcą go po prostu 

poświęcić na to, żeby tam było spokojnie i już. (przedstawiciel starostwa powiatowego)  

Ponadto należy uwzględnić fakt, że ludzie mają różne postawy wobec działalności na rzecz innych i nie 

zawsze chcą poświęcać swój czas na rzecz społeczeństwa.  

Kolejnym dostrzeżonym przez urzędników administracji samorządowej problemem, który przyczynia się 

do niskiego zaangażowania obywateli w życie ich społeczności lokalnej jest biurokratyzacja urzędów  

i trudności ze zdobyciem środków na podejmowanie działalności obywatelskiej. Tak o tym mówi jeden  

z rozmówców: 

„Myślę, że tzw. żebranie, czyli chodzenie po różnych urzędach za pieniędzmi, żeby móc działać, wiadomo, 

że te pieniądze nie są aż tak w niektórych sferach potrzebne, no, ale do działania, do osiągnięcia jakiegoś 

celu są jednak potrzebne. I myślę, że tutaj w tym kierunku za dużo jest formalności z wypełnianiem 

papierków, bo naprawdę o małą sumę pieniędzy trzeba stos papierów wypełnić, później się z tego 

rozliczyć, trzymać to przez ileś lat, bo w razie kontroli trzeba mieć. I myślę, że to tak hamuje.” 

(przedstawiciel starostwa powiatowego) 

Powyższe czynniki oraz bariery powodują, że ludzie wolą się nie angażować, a jeśli już, to tylko w te 

kwestie, które ich bezpośrednio dotyczą. Analizując petycje podpisane i złożone do urzędu, można 

stworzyć listę problemów, którymi mieszkańcy są zainteresowani. Należą do nich kwestie związane  

z remontami dróg, ustalaniem tras przejazdów autobusów, remontami placów zabaw i inne kwestie 

związane z zagospodarowaniem przestrzennym terenu. 

Brak aktywności może, według urzędników, wynikać także z braku informacji o tym co już się dzieje na 

danym terenie i w co można się włączyć. Brak jest akcji promocyjnych, podnoszących świadomość 

mieszkańców, których aktywność obywatelska mogłaby się zwiększyć. 

„Brak (…) szerszych akcji. Bo, no myślę, że wszystkie większe akcje są gdzieś w miastach organizowane. 

Nie wpływają na tereny wiejskie możliwości składania podpisów czy wypowiadania się pisemnie na jakiś 
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temat. Nie ma tego tu u nas. Myślę, że może to jedynie, co mi do głowy przychodzi teraz.” (przedstawiciel 

urzędu gminy) 

„Może jednak najbardziej strach, jak to mówią strach ma wielkie oczy. I to właśnie, że ja jestem malutki, 

więc co ja mogę zrobić, nie? I może tutaj ten strach, że rzeczywiście ktoś, kto ma fajny pomysł, to nawet 

się nie dzieli dalej, że tak powiem tym pomysłem i nie dąży do osiągnięcia tego celu, tylko właśnie jednak 

chyba strach tutaj jest najbardziej taką barierą, że tak powiem, że tego nie uda się zrobić.” 

(przedstawiciel urzędu gminy) 

Warto więc budować świadomość mieszkańców w taki sposób, by zdawali sobie sprawę z tego, że mogą 

podejmować działalność na rzecz innych i będzie ona dla lokalnej społeczności znacząca. 

 

6.6. Opinie na temat wspierania aktywności obywateli – badania jakościowe  

6.6.1. Opinie przedstawicieli samorządów lokalnych (FGI)  

 

6.6.1.1. Obszary współpracy samorządów i organizacji pozarządowych w Wielkopolsce 

Potencjalne obszary współpracy to w zasadzie wszystkie zadania własne samorządów mieszczące się  

w zadaniach pożytku publicznego opisanych w Ustawie.  

Według uczestników spotkania, obszary, w których ta współpraca ma obecnie najczęściej miejsce to 

przede wszystkim sport oraz kultura, edukacja dzieci i młodzieży, opieka nad dziećmi i osobami 

starszymi, ekologia oraz szeroko rozumiana pomoc społeczna. Wynika to z jednej strony z potrzeb 

samorządu, z drugiej – z możliwości organizacji pozarządowych, które w tych właśnie obszarach mają 

najszerszą ofertę. 

Obszary deficytowe, czyli takie, w których jest popyt ze strony samorządu, a mała podaż, czy też 

zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych to promocja samorządu, turystyka i aktywizacja 

społeczno-zawodowa mieszkańców. Zdaniem badanych wynika to albo z braku kompetencji, albo  

z braku zasobów ludzkich i finansowych możliwości prowadzenia działalności w tych obszarach przez 

organizacje pozarządowe. 

 

6.6.1.2. Pożytki ze współpracy i problemy z nią związane 

Korzyść ze współpracy to, zdaniem przedstawicieli JST, możliwość wsparcia działalności organizacji 

przynoszącej korzyści dla mieszkańców. Głównie chodzi o aktywizację społeczną obywateli, ofertę 

zagospodarowania czasu wolnego i rozwoju dzieci i młodzieży czy też konkretne usługi dla mieszkańców, 

np. opiekuńcze. 

Istotna dla samorządów jest także promocja gminy, powiatu czy regionu poprzez działania realizowane 

przez organizacje pozarządowe, choć nie zawsze organizacje przywiązują do tego należytą uwagę.  

Oczywiście pożytkiem jest realizowanie zadań własnych samorządu przez organizacje, które często robią 

to w sposób bardziej użyteczny z punktu widzenia potrzeb obywatela niż administracja. Jest to skutkiem 

większej elastyczności organizacji i możliwości pochylenia się nad indywidualnym przypadkiem. 
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Problemy związane ze współpracą, to przede wszystkim roszczeniowość ze strony części organizacji 

pozarządowych. Uważają one, że samorząd powinien wspierać finansowo właśnie ich działalność, przy 

czym z reguły nie poszukują innych możliwości jej finansowania. Inny problem to nieradzenie sobie przez 

organizacje pozarządowe z procedurami i formalnościami związanymi ze współpracą. Dotyczy to  

w szczególności pozyskiwania dotacji. Przeciętna, lokalnie działająca organizacja nie jest w stanie 

samodzielnie poradzić sobie z przygotowaniem oferty dla samorządu. Organizacje mają także spore 

problemy z rozliczaniem przyznanych dotacji.  

Z kolei dla samorządu problemem jest nieostrość przepisów dotyczących współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Mogą być one w związku z tym różnie interpretowane, ale samorządy często obawiają 

się wprowadzać swoje, przyjazne dla organizacji interpretacje, bo wiedzą, że mogą one zostać 

zakwestionowane przez regionalne izby obrachunkowe. 

Uczestnicy wywiadów grupowych mieli sporo zarzutów pod adresem ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, która ich zdaniem zbyt krępuje i samorządy, i organizacje  

oraz biurokratyzuje współpracę, uniemożliwiając wprowadzanie użytecznych, zindywidualizowanych 

rozwiązań. Jeden z uczestników porównał regulacje dotyczące zamówień publicznych do regulacji 

dotyczących pożytku publicznego w sposób następujący: „o tych pierwszych można powiedzieć, że to 

jazda rowerem z kierownicą, o tych drugich, że bez kierownicy”. 

Problemem dla samorządów są też ograniczone zasoby ludzkie, które mogą one przeznaczyć na kontakty 

z organizacjami i wsparcie dla nich. Z reguły taki zakres kompetencji dodawany jest do obowiązków 

urzędników, którzy dużo dysponują „wolnymi mocami przerobowymi”, ale którzy akurat niekoniecznie 

mają w tym zakresie kompetencje czy doświadczenie. Czasem jest to kolejne z zadań, które taka osoba 

ma w swoich obowiązkach. Rodzi to konsekwencje w postaci braku czasu na rzetelne zajęcie się 

problemami organizacji pozarządowych, a co za tym idzie także niezadowolenie oraz frustrację  

i urzędników, i organizacji pozarządowych. 

6.6.1.3. Formy współpracy samorządów i organizacji pozarządowych 

Podstawową formą współpracy jest przekazywanie dotacji na działalność organizacji pozarządowych. 

Przy czym samorządy stosują w tym zakresie otwarte konkursy ofert, ale starają się także maksymalnie 

wykorzystać ustawowo określoną pulę przeznaczoną na tak zwane małe dotacje, nie wymagające 

ogłaszania konkursów.  

Przy czym organizacje, zdaniem ich przedstawicieli, są traktowane albo jako sojusznicy samorządu  

w znaczeniu PR-owskim, albo jako realizatorzy zadań własnych samorządu. W tym drugim wymiarze 

samorządy próbują wymuszać na organizacjach dokładanie się do realizacji swoich zadań własnych, 

żądając wkładu własnego czy też przyznając dotację, ale ograniczając jej kwotę, co powoduje, że 

organizacja stoi przed koniecznością pokrycia z własnych środków różnicy między tym kwotą, której 

potrzebowała, a tym, co dostała. Przy czym najczęściej dotacje przyznawane są w dwóch formach: 

otwartych konkursów ofert oraz w trybie tak zwanych małych grantów. Natomiast nie jest 

wykorzystywana forma inicjatywy lokalnej, ani też partnerstw samorządy-organizacje pozarządowe. 

Oparcie się na takich sposobach finansowania powoduje niestety często uzależnienie organizacji od 

samorządów, a także uniemożliwia im perspektywiczne planowanie działań, bo nie można być pewnym 

wyników konkursu. 

Druga forma, chyba najczęściej spotykana, to konsultacje społeczne, które szeroko zostały opisane 

wcześniej. Trzecia forma, dość jednak marginalnie stosowana, to różnego rodzaju grupy robocze, zespoły 
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zadaniowe, do których zapraszani są obywatele, najczęściej przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Bardzo rzadko natomiast obywatele korzystają z możliwości uczestnictwa w sesjach rad gmin, powiatów 

czy sejmiku województwa. 

Istotną, według przedstawicieli samorządów, formą wsparcia dla organizacji pozarządowych jest 

wsparcie informacyjne. W wielu samorządach osoby odpowiedzialne za kontakty z organizacjami starają 

się je informować, przede wszystkim o możliwościach pozyskiwania środków na działalność, zarówno  

z własnego samorządowego budżetu, jak i ze środków zewnętrznych. Bardzo często także urzędnicy 

pomagają organizacjom wypełniać oferty czy też wnioski aplikacyjne. 

Według uczestników badania jakościowego dość powszechnie stosowane jest także wsparcie lokalowe, 

najczęściej poprzez użyczenie lokalu oraz wsparcie informacyjno-promocyjne konkretnych organizacji, 

np. pomagające w pozyskiwaniu wolontariuszy czy też środków w ramach odpisu 1%. 

Jeden z badanych przedstawił ciekawe rozwiązanie polegające na wspólnym ustaleniu przez samorząd  

i organizacje sportowe zasad i kryteriów finansowania przez samorząd działalności tychże organizacji. 

Takie działanie podyktowane było tym, że wiele organizacji, którym nie udawało się wygrać w konkursie 

dotacyjnym, skarżyło się na niejasne zasady i kryteria przyznawania wsparcia.  

 

6.6.1.4. Formy współpracy wykraczające poza działania ustawowe 

Duża liczba wywiadów wśród samorządów pozwoliła na stworzenie katalogu działań pro obywatelskich 

podejmowanych w Wielkopolsce, które mogą być swoistą inspiracją dla innych.  Wykraczają one poza 

opisywane wcześniej możliwości wynikające z różnego rodzaju aktów prawnych.  

Badania pokazały, że zarówno samorządowcom, jak i przedstawicielom organizacji pozarządowych 

brakuje przestrzeni do wymiany informacji, podyskutowania, a przede wszystkim lepszego poznania się.  

Dlatego też organizacja systematycznych okazji do spotkań propagujemy jako działania warte 

naśladowania. Takie spotkania mogą przyjąć formę forów (np. powiatowe Forum Organizacji 

Pozarządowych) czy paneli dyskusyjnych. Jednostki samorządu terytorialnego,  choć również same 

organizacje pozarządowe mogą również organizować imprezy propagujące postawy obywatelskie, takie 

jak np. Gala Wolontariuszy. Takie wydarzenie w skali powiatu może przyczynić się do promocji 

społecznego zaangażowania nagradzając najbardziej aktywnych obywateli. Jest również świetna okazja 

do włączenia mediów lokalnych w dyskusję nad postawami obywatelskimi mieszkańców powiatu.  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą również pełnić rolę swoistego animatora działań 

proobywatelskich. JST mogą w tym celu udzielać wsparcia organizacyjnego organizacjom 

pozarządowym. Inspiracją mogą być Centra Aktywności Lokalnej, których idea polega na udostępnieniu 

przestrzeni i sprzętu biurowego. Dzięki temu przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, ale 

również grup niesformalizowanych mają miejsce do spotkań, mogą bezpłatnie skorzystać z komputera, 

telefonu czy drukarki. Udostępnienie tego typu przestrzeni może mieć szczególne znaczenie dla małych, 

lokalnie działających NGO, a także dla nowo powstających grup nieformalnych i organizacji.  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą również organizować szkolenia, warsztaty dla organizacji 

pozarządowych i innych zainteresowanych osób. Są one dobrą okazją do pokazania organizacjom 

pozarządowym, jak mogą sfinansować swoją działalność, jakie formalności muszą spełnić, ale również 
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pokazać, jak mogą współpracować z samorządem. Szkolenia i warsztaty dają również możliwość 

lepszego poznania się przedstawicieli obu sektorów.   

Warto również, by organizacje pozarządowe wraz z samorządem realizowały wspólnie różnego rodzaju 

przedsięwzięcia czy projekty (np. w postaci partnerstwa). Mogą to być imprezy dla mieszkańców miasta, 

gminy czy powiatu, jak również projekty nastawione na rozwiązanie lokalnego programu. Wspólna praca 

może zwiększyć wzajemne zaufanie i zaowocować innymi przedsięwzięciami.  

6.6.1.5. Warunki dla rozwoju współpracy, których obecnie brakuje 

Przedstawiciele sektora samorządowego najczęściej wskazywali konieczność zmian ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, która obecnie utrudnia rozwój współpracy. Przy czym optowali za 

dwoma skrajnymi rozwiązaniami: za doprecyzowaniem obecnych zapisów, tak aby nie pozostawiały one 

wątpliwości interpretacyjnych, z jednoczesnym wprowadzeniem wzorów dokumentów i procedur 

bardziej przyjaznych dla organizacji pozarządowych, albo za odchudzeniem obecnych przepisów  

i pozostawieniem dużej swobody samorządom w kształtowaniu zarówno form, jak i procedur 

regulujących współpracę. 

Inny warunek – niezbędny zdaniem uczestników wywiadów grupowych – to większe zainteresowanie, 

zwłaszcza ze strony władz samorządowych, aktywizacją mieszkańców. Badani przyznali, że nadal spora 

część władz samorządowych przywiązuje znaczenie przede wszystkim do wspierania rozwoju 

infrastruktury, co oczywiście jest potrzebne, ale nie może odbywać się kosztem aktywizacji obywateli. 

Jak powiedział jeden z badanych:  

„Teraz buduje się baseny, termy, stadiony, ale jeżeli samorządy nie zadbają o aktywnych mieszkańców, 

to strach pomyśleć, co się z tym obiektami stanie za 5 czy 10 lat”. (przedstawiciel organizacji 

pozarządowej) 

Warunek konieczny to także większe zrozumienie i wiedza dotycząca aktywności obywatelskiej, w tym 

organizacji pozarządowych ze strony radnych i władz wykonawczych. Niestety, zdaniem badanych, 

często te funkcje piastują osoby do tego nieprzygotowane, bez wspomnianej wiedzy i bez czegoś, co 

można nazwać wrażliwością społeczną. To powoduje, że współpraca z organizacjami pozarządowymi jest 

przez nich lekceważona lub pomijana. 

Ważna jest także edukacja obywatelska, najlepiej prowadzona w bardzo praktycznych formach, np. 

poprzez działalność w organizacjach pozarządowych. Powinna być ona połączona z edukowaniem 

obywateli na temat ich praw i obowiązków. 

Dla rozwoju współpracy niezbędne jest także zwiększanie zaufania obywateli do samorządów 

terytorialnych, co z jednej strony pomoże osiągnąć wspomniana wyżej edukacja obywatelska, ale  

z drugiej to odpowiedzialność samych samorządów, które powinny budować otwarte, przejrzyste relacje 

z obywatelami. 

 

6.6.1.6. Ocena współpracy samorządów i obywateli przez organizacje pozarządowe 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych dość krytycznie ocenili obecny stan współpracy samorządów 

terytorialnych i obywateli. Generalnie samorządy niezbyt chętnie podejmują rzeczywiste formy 

partycypacji społecznej, bo obawiają się, że będą one podważać pozycję władz lokalnych czy 



 
 

 
 

 

 

96 

regionalnych. Konsultacje prowadzone przez samorządy są dość często fasadowe, a mieszkańcy, nie 

mając zaufania do władz, w nich nie uczestniczą. Co więcej, na przykład w Poznaniu agendy samorządu 

miejskiego starają się działać w kierunku osłabienia ruchów obywatelskich, dotyczy to na przykład 

ekologów czy cyklistów. 

Czasami taka rezerwa w stosunku do aktywności obywatelskiej bierze się po prostu z niewiedzy na temat 

tego, czym jest ta aktywność, jakie sobie stawia cele i jak samorząd może współpracować z obywatelami. 

Zdarza się niestety i tak, że władze lokalne, dotyczy to w szczególności władz stanowiących (wójt, 

burmistrz, prezydent), świadomie sterują współpracą, tak aby wspierać obywateli, którzy są 

zwolennikami władz lokalnych, a utrudniać życie tym, których postrzegają jako swoich oponentów. 

Partnerzy samorządów lokalnych 

Współpraca dotyczy przede wszystkim organizacji pozarządowych, co wynika z wypracowywanych 

latami schematów i rozwiązań legislacyjnych, które taką współpracę preferują. Niestety zdaniem 

uczestników panelu współpraca z organizacjami pozarządowymi nastawiona jest przede wszystkim na 

finansowanie działań organizacji, zgodnie zresztą z intencją obu stron, czyli samorządu i samych 

organizacji. Często organizacje zainteresowane są wyłącznie otrzymaniem dotacji z samorządu, a nie 

uczestniczeniem np. w tworzeniu strategii rozwoju czy programów społecznych samorządu. 

Już znacznie rzadziej samorządy podejmują współpracę z niezorganizowanymi obywatelami. Choć są 

przykłady wspólnych zespołów zadaniowych czy grup roboczych albo otwartych debat publicznych, 

jednak większość samorządów sprowadza całą współpracę z niezorganizowanymi obywatelami jedynie 

do konsultacji społecznych. 

Charakterystyczne jest także to, że w okresach przedwyborczych rządzący otwierają się bardziej na 

obywateli i na różne formy kontaktu z nimi, po czym po wyborach te relacje wracają do codzienności.  

 

6.6.2. Opinie ekspertów  

 

6.6.2.1. Opinie dotyczące współpracy samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w Wielkopolsce  

Wiele zastrzeżeń i uwag krytycznych uczestników panelu dotyczyło współpracy samorządów 

terytorialnych z organizacjami pozarządowymi oraz aktywizującej roli samorządów. Eksperci podkreślali, 

że potencjalnie samorządy, w szczególności gminne, mają istotną rolę w aktywizowaniu obywateli do 

działań na rzecz wspólnego dobra, choćby dlatego, że są wybraną w demokratycznych wyborach 

reprezentacją mieszkańców, a także gospodarzami w swoich społecznościach lokalnych. Przez to tym 

bardziej można oczekiwać od samorządów podejmowania działań służących aktywizowaniu 

mieszkańców i tworzeniu dobrych relacji z organizacjami pozarządowymi. 

Choć są przykłady podejmowania takich działań, to generalnie samorządy nie są aktywne w tym 

obszarze. Koncentrują się na infrastrukturze, zapominając zadbać o kapitał społeczny. Przy czym, 

zdaniem badanych, w sferze infrastruktury udało się samorządom już bardzo wiele zrobić, głównie dzięki 

wsparciu Unii Europejskiej. Dlatego obecnie powinny one zacząć więcej inwestować w obywateli.  

Współpraca koncentruje się przede wszystkim na finansowaniu, czym zresztą – jak podkreślali eksperci – 

obie strony są żywo zainteresowane. Przy czym zwracano uwagę, iż często zdarza się tak, że zlecanie 
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zadań publicznych jest formą rozdawnictwa środków, a nie realizacji rzeczywistych zadań. Służy to 

przywiązywaniu organizacji do władzy lokalnej i karaniu organizacji „niepokornych”. 

Organizacje są nieporadne w sprawach formalnych. Dla władz wielu organizacji nawet wprowadzenie 

zmian w statucie bywa problematyczne. 

Niektórzy eksperci zwracali również uwagę na pojawiającą się sprzeczność pomiędzy profesjonalizacją 

organizacji, jako realizatorów zadań publicznych, a rzeczywistą partycypacją społeczną. Im bardziej 

organizacje wchodzą w rolę wykonawców zadań publicznych, tym bardziej tracą rolę reprezentanta 

interesów publicznych czy kontrolera poczynań władz samorządowych. Prowadzi to często do zjawiska 

uzależnienia się organizacji od pieniędzy samorządowych. 

6.6.2.2. Bariery rozwoju współpracy organizacji pozarządowych z samorządem 

Eksperci zwracali również uwagę na nadmierną biurokratyzację współpracy, przy czym odpowiadają  

za to nie tylko przepisy, ale także urzędnicy samorządowi, którzy je interpretują i stosują. Konieczność 

wypełniania różnych formularzy, sprawozdań, wniosków demotywuje i zniechęca nie tylko do 

współpracy z samorządem, ale także w ogóle do podejmowania aktywności zorganizowanej. Im większa 

biurokracja, tym mniejsza chęć do angażowania się. Negatywne skutki przeformalizowania widać  

w przypadku inicjatywy lokalnej czy funduszu sołeckiego. Coś, co w obu przypadkach działało i nadal 

działa w sposób nieformalny, ujęte w ramy ustawy nie jest wykorzystywane albo nie działa sprawnie. 

Uczestnicy panelu zwracali również uwagę na słabość samych organizacji pozarządowych, które nie 

potrafią poruszać się w obowiązujących procedurach, ale także niemal powszechnie mają problemy  

z prowadzeniem księgowości czy spraw pracowniczych. W przypadku organizacji, które chcą być 

realizatorami zadań publicznych, tego typu słabości są niedopuszczalne, ale w przypadku małych, 

hobbystycznych organizacji to zupełnie normalne. Ich charakter i skala działania nie powinny wymagać 

prowadzenia profesjonalnej księgowości. 

Bardzo często zdarza się tak, że samorządowcy nauczyli się już, że należy mówić o partycypacji, ale ich 

deklaracje nie przekładają się na praktykę. Wynika to z jednej strony z ich niewiedzy, z drugiej, z braku 

systemowych rozwiązań, które wytyczyłyby podstawowe formy partycypacji czy dialogu obywatelskiego. 

O ile współpraca finansowa jest regulowana ustawowo, o tyle niefinansowa  jest kwestią całkowicie 

uznaniową samorządu. Z drugiej strony samorządy często instrumentalnie wykorzystują różne narzędzia 

partycypacji, czego przykładem mogą być Rady Działalności Pożytku Publicznego, które są tworzone  

w taki sposób, aby byli w nich ludzie sprzyjający władzy. 

Brak wiedzy, przyzwyczajeń i wartości związanych z aktywnością obywatelską jest powszechnym 

problemem po stronie obywateli i barierą w podejmowaniu aktywności wspólnotowej i nawiązywaniu 

relacji z samorządem. 

Samorządy niechętnie także podejmują rozwiązania, które nie są określone prawnie. Z jednej strony  jest 

to dla nich wygodne, z drugiej mają realne obawy, że za takie rozwiązania, które nie wynikają wprost  

z delegacji ustawowej, zostaną ukarane przez regionalne izby obrachunkowe lub wojewodę. 

Niektórzy z ekspertów zwracali uwagę na rosnącą według nich ekspansywność państwa i próby 

upaństwawiania różnych sfer życia, w tym także działalności organizacji pozarządowych. Choć formalnie 

pozostają one niezależne, to uzależnienie od środków publicznych powoduje, że faktycznie stają się one 

trybkiem w machinie państwowej. Podkreślano, że takie tendencje wynikają w dużej mierze z braku 

zaufania władzy do obywatela i że należałoby to zmienić. 
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6.6.2.3. Jak wzmocnić współpracę samorządów i organizacji pozarządowych? 

Zdaniem ekspertów najważniejsza jest edukacja samorządowców i zachęcanie ich do wdrażania nowych 

rozwiązań w zakresie współpracy, w szczególności niefinansowej. Chodzi także o upowszechnienie 

rozwiązań obecnie dostępnych, takich jak umowy wieloletnie, pożyczki, poręczenia czy też regranting, 

czyli możliwość zlecania przez samorządy organizacjom pozarządowym realizacji otwartych konkursów 

ofert. 

Być może warto także podnieść różne formy współpracy niefinansowej do rangi systemowej, to znaczy 

zapisać je ustawowo, zostawiając jednak swobodę samorządom i organizacjom pozarządowym w ich 

wspólnym kształtowaniu. 

Samorządy powinny także wspierać organizacje pozarządowe nie tylko w zakresie realizacji zadań 

publicznych, ale przede wszystkim w ich funkcji aktywizowania mieszkańców oraz funkcji reprezentacji 

ich interesów. 

Szansą na rozwój współpracy jest także formuła Lokalnych Grup Działania (LGD). Z założenia są one 

dobrą formułą rozwijania współpracy trójstronnej: samorządy, organizacje pozarządowe i lokalny biznes. 

Pomimo tego, że w Polsce działa ponad 300 LGD, to ich rola jako platform lokalnej współpracy nie jest 

dobrze wykorzystana. Wynika to przede wszystkim z procedur i mechanizmów funkcjonowania oraz 

finansowania działalności LGD, które z jednej strony spowodowały, że większość z nich jest 

zdominowana przez samorządy, z drugiej zbiurokratyzowały działalność LGD, pozbawiając ją 

skuteczności i innowacyjności. Warto rozważyć, jak w przyszłości wykorzystać tę formułę do rozwoju 

współpracy, gdyż LGD mają mieć istotne znaczenie w rozwoju lokalnym w nowej perspektywie 

finansowej UE. 

Samorządy powinny także w większym stopniu inwestować w potencjał organizacji, nie tylko ten 

fizyczny, ale także w wiedzę i umiejętności. Z punktu widzenia regionu należałoby w większym stopniu 

wspierać infrastrukturę wspierającą działalność organizacji pozarządowych, pod tym względem są duże 

braki, jeżeli chodzi na przykład o centra wsparcia czy centra wolontariatu. 

W zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, samorządy powinny w większym 

niż obecnie stopniu monitorować wykonywanie zadań publicznych oraz oceniać ich skuteczność  

i efektywność. 

Warto również w wymiarze regionu i subregionów inicjować wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie 

współpracy zarówno pomiędzy samorządami, jak i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu mogą 

spotkania, fora, warsztaty czy szkolenia, na przykład z udziałem Rad Działalności Pożytku Publicznego. 

Z perspektywy regionu ważne jest również racjonalne wykorzystanie środków w ramach nowej 

perspektywy finansowej UE i przeznaczenie ich na te działania, które będą wspierały rozwój aktywności 

obywatelskiej i współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. 
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7. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego powstała w roku 2011. Celem działania rady jest m. 

in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów, o których mówi Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie czy udzielanie 

pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organizacjami administracji publicznej,  

a organizacjami pozarządowymi
44

. Kadencja rady trwa dwa lata.  

 

7.1. Rola i zadania Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w opinii jej 
członków 

Wszyscy badani zgodnie określili, że Rada jest ciałem opiniująco-doradczym marszałka województwa 

wielkopolskiego. Ale ich oczekiwania względem Rady są dość zróżnicowane. Przedstawiciele strony 

samorządowej podkreślali rolę doradczą, upatrując w Radzie przestrzeni do prowadzenia dyskusji, 

wymiany i ścierania się różnych poglądów oraz wypracowywania wspólnych stanowisk dotyczących 

działań regionu na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych czy szerzej społeczeństwa obywatelskiego. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych najczęściej oczekiwali, że Rada będzie przestrzenią do 

rozwiązywania problemów organizacji działających w Wielkopolsce, w tym problemów organizacji, które 

rekomendowały ich do udziału w Radzie. Jeden z uczestników wywiadów przedstawił bardziej 

pogłębioną wizję roli Rady. Pełnić ona powinna według niego trzy zasadnicze funkcje czy też role. 

Pierwsza to rola opiniotwórcza, przede wszystkim wobec marszałka województwa (zgodnie z formalnym 

statusem), ale także dla innych instytucji publicznych i samorządów lokalnych działających  

w Wielkopolsce. Druga funkcja Rady to tworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej  

i organizacji pozarządowych w Wielkopolsce, przede wszystkim poprzez wypracowywanie i określanie 

celów i kierunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora w tym województwie. 

Trzecia funkcja to monitorowanie warunków i stanu rozwoju aktywności obywatelskiej i organizacji 

pozarządowych, w tym także w oparciu o sygnały od samych organizacji oraz podejmowanie na 

podstawie wyników monitoringu działań, które przyczynią się do poprawy warunków dla rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce. Rada powinna być także wzorem czy przykładem dla 

powiatowych i gminnych rad działalności pożytku publicznego działających w Wielkopolsce. 

Inny z badanych zwrócił uwagę, że opiniowanie projektów dokumentów przedstawianych przez 

marszałka jest obowiązkiem Rady, ale zakres jej działania nie musi się do tego ograniczać. Rada może 

proponować marszałkowi poszerzenie spektrum dokumentów przez siebie opiniowanych, a członkowie 

sami mogą wnosić do zaopiniowania przez Radę różne kwestie dotyczące działalności pożytku 

publicznego. 

 

7.2. Ocena dotychczasowej działalności Rady 

Większość badanych podkreślała, że ocena działalności Rady jest niepełna z uwagi na to, że działa ona 

tylko rok (Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego powstała 5 października 2011 roku)  

i dotychczas odbyły się jedynie cztery jej posiedzenia (w tym jedno niepełne). Zbyt mało jest więc 

doświadczeń, aby rzetelnie i całościowo ocenić działania Rady. Większość badanych – biorąc pod uwagę 
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powyższe zastrzeżenia – ocenia, że dotychczas Rada w niewielkim stopniu spełniła ich oczekiwania, ale 

kładą to przede wszystkim na karb tego, że pierwszy rok działania Rady był przeznaczony na dotarcie się 

członków i wypracowanie wspólnego sposobu patrzenia na rolę Rady i jej zadania. Podkreślali, że było to 

konieczne z uwagi na całkowity brak wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie, zarówno po stronie 

samorządowej, jak i pozarządowej. 

Bardziej krytycznie dotychczasową działalność Rady ocenili przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

twierdząc, że na razie nie udało się w zasadzie w ogóle spełnić ich kluczowych oczekiwań wobec Rady. 

Jak twierdzili, okazało się, że Rada jedynie opiniuje różne dokumenty, a nie rozważa i nie próbuje szukać 

rozwiązań istotnych problemów dotyczących organizacji pozarządowych. Z kolei nieco mniej krytyczni 

przedstawiciele strony samorządowej uznali, że Rada spełnia swoją formalną rolę opiniującą, jednak 

dialog między samorządem, a organizacjami na razie jest dość trudny, bo organizacje nie są nastawione 

na debatę o problemach, ale na konkretne ich rozwiązywanie, a takich kompetencji Rada po prostu nie 

ma. Niektórzy przedstawiciele samorządu wskazywali, że organizacje pozarządowe na początku kadencji 

Rady nie rozumiały jej roli i wykazywały przy tym dość roszczeniową postawę wobec samorządu regionu. 

To się stopniowo zmienia, w miarę, jak przedstawiciele organizacji pozarządowych zaczynają rozumieć 

faktyczną rolę Rady i możliwości jej oddziaływania. Jeden z przedstawicieli strony samorządowej 

wskazywał również, że przedstawiciele organizacji pozarządowych są zbyt mało aktywni w inicjowaniu 

tematów i kwestii, którymi mogłaby się zająć Rada, niezależnie od projektów zgłaszanych do 

zaopiniowania przez marszałka. 

Inny z członków Rady zauważył, że według niego na początku kadencji Rady po stronie samorządowej  

i pozarządowej było wiele wzajemnych uprzedzeń, w dużej mierze wynikających z niewiedzy. Po roku 

udało się tą sytuację w dużej mierze zmienić, głównie dzięki wzajemnej edukacji członków Rady 

reprezentujących różne sektory. 

Przedstawiciel organizacji pozarządowej zwracał uwagę, że dotychczas Rada była pytana o opinię zbyt 

późno, co powodowało, że i tak nie miała już wpływu na ostateczny kształt opiniowanego dokumentu. 

Inny z badanych wskazał, iż obowiązek opiniowania projektów dokumentów planistycznych zdominował 

inne jej potencjalne zadania. Powoli się to zmienia, dzięki dyskusji wewnątrz Rady i zdobyciu przez jej 

członków wiedzy i doświadczenia. Jeszcze inny członek zwrócił uwagę na to, że nie zawsze członkowie 

Rady dostają informację zwrotną dotyczącą przedstawianych przez Radę opinii czy rekomendacji, co 

powoduje przeświadczenie, że nikt się z nimi nie zapoznaje i nie traktuje ich poważnie. 

Niezależnie od negatywnych czy pozytywnych ocen dotychczasowej działalności Rady, wszyscy badani 

zwrócili uwagę, że niewątpliwie mocną stroną Rady są jej członkowie, osoby kompetentne i otwarte na 

dialog. Wszyscy także za sukces uznali to, że członkowie Rady poznali się wzajemnie, poznali 

kompetencje swoich instytucji i organizacji, a także rozpoczęli merytoryczną debatę dotyczącą tego, co 

jest istotne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce i jaką w tym rolę powinna 

odgrywać Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Za sukces członkowie uznali to, że Rada 

wypracowuje wspólne stanowiska i opinie dotyczące projektów przedkładanych przez marszałka, że 

przedstawiła swoje rekomendacje dotyczące wydatkowania środków unijnych oraz że udało się 

doprowadzić do publikacji medialnych dotyczących aktywności obywatelskiej (telewizja, radio). 

Według opinii wszystkich badanych, choć na razie Rada nie spełnia ich oczekiwań, to istotne jest to, że 

istnieje w regionie taka przestrzeń, w której prowadzony jest dialog między samorządem i organizacjami 

pozarządowymi, a rozsądne wykorzystanie jej spowoduje, że w przyszłości Rada może pełnić istotną rolę 
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opiniotwórczą i inspirującą do tworzenia warunków służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego 

w Wielkopolsce. 

 

7.3. Propozycje zmian usprawniających działalność Rady 

Badani mieli różne propozycje zmian, które według nich mogłyby wpłynąć pozytywnie na sprawniejsze 

działanie Rady. Najwięcej i najbardziej różnorodnych postulatów zgłosili w tym względzie 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. Najczęściej zgłaszana była propozycja wprowadzenia pracy 

w grupach tematycznych/zespołach problemowych pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Rady. 

Posiedzenia odbywają się raz na kwartał i z reguły nie wystarczają do poruszenia i przedyskutowania 

wszystkich istotnych kwestii, tym bardziej, że spora część czasu poświęcana jest na sprawy formalne. 

Jednak zdaniem większości członków nie jest realne organizowanie posiedzeń Rady częściej, byłoby to 

bowiem zbyt duże obciążenie, w szczególności dla przedstawicieli strony pozarządowej. Problem ten 

może rozwiązać praca we wspomnianych zespołach roboczych pomiędzy posiedzeniami plenarnymi,  

w których uczestniczyć będzie tylko część członków zainteresowana określonymi tematami czy 

problemami. Pojawił się w tym kontekście również pomysł, aby zespoły spotykały się poza Poznaniem, 

co będzie ułatwieniem dla członków Rady spoza stolicy Wielkopolski. Z organizacją prac Rady wiąże się 

także inny postulat, który został już wdrożony, aby – o ile to możliwe i akceptowane przez członków – 

ustalenia w pewnych sprawach podejmowane były przez Radę w drodze e-mailowej, bez konieczności 

spotykania się. 

Inny pomysł, też już w części zrealizowany, to warsztaty, które pozwolą członkom Rady wspólnie 

wypracować cele i kierunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce. Na tej podstawie 

można byłoby określić zadania Rady, a także stworzyć trwały punkt odniesienia do opinii i rekomendacji 

wypracowywanych przez Radę. Ten pomysł ma być zrealizowany wiosną 2013 roku. 

Członkowie reprezentujący stronę pozarządową postulowali, aby częściej wykorzystywać w pracach 

Rady wsparcie ekspertów, argumentując to tym, iż strony pozarządowej nie stać na ich wynajęcie,  

a ocena wielu kwestii przedstawianych Radzie wymaga zasięgnięcia opinii specjalistów. Podkreślali 

również, że ich udział w pracach Rady jest sporym obciążeniem i wysiłkiem dla nich i dla ich 

macierzystych organizacji. Postulowali więc wprowadzenie zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenia 

Rady, a także ryczałtowe wynagrodzenie za udział w spotkaniach Rady dla przedstawicieli trzeciego 

sektora. Według nich pozwoliłoby to bardziej zmotywować członków strony pozarządowej do udziały  

w pracach Rady. 

Inny postulat to wcześniejsze niż dotychczas przekazywanie Radzie projektów opiniowanych 

dokumentów, tak aby członkowie Rady mieli czas nad nimi dyskutować, a urzędnicy zapoznać się  

z opiniami Rady i uwzględnić je przy tworzeniu ostatecznego kształtu dokumentów. 

Część badanych uważa, że Rada powinna także stanowić wzór lub inspirację dla samorządów lokalnych, 

lokalnie działających organizacji pozarządowych oraz lokalnych rad działalności pożytku publicznego. 

Wpływ Rady byłby większy, gdyby organizowano stałe, cykliczne spotkania członków Rady  

w poszczególnych subregionach z samorządowcami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi radami 

pożytku. Tego typu spotkania byłyby okazją do przekazywania opinii, stanowisk i informacji dotyczących 

działania Rady i warunków niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ale także do 

zbierania przez członków Rady opinii, postulatów i informacji o problemach pojawiających się lokalnie. 
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Być może także dobrą formą wzajemnej komunikacji byłyby stałe dyżury członków Rady np.  

w subregionach. 

Inny postulat to wydłużenie kadencji Rady – 2 lata to za mało na dotarcie się członków, wypracowanie 

wspólnych celów i ich wdrażanie. Interesującym pomysłem jest także stworzenie z byłych członków Rady 

czegoś na kształt korpusu obywatelskiego, który będzie wykorzystywany do promowania współpracy 

samorządów i organizacji pozarządowych oraz edukowania przedstawicieli samorządów i organizacji  

w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pojawił się też postulat dotyczący usprawnienia 

pracy sekretariatu Rady, gdyż ma on kluczowe znaczenie dla bieżącego funkcjonowania Rady. 

 

7.4. Ocena poziomu aktywności obywatelskiej w Wielkopolsce oraz współpracy 
samorządów i organizacji pozarządowych 

Badani członkowie Rady mieli zróżnicowane opinie na temat poziomu aktywności obywatelskiej 

Wielkopolan, choć przeważały opinie, że jest on dość niski. Wszyscy podkreślali, że ich opinie są oparte 

na ich własnym doświadczeniu i obserwacjach, nie ma bowiem kompleksowej, rzetelnej wiedzy na ten 

temat. Niektórzy członkowie Rady twierdzili, że Wielkopolanie przejawiają dużą aktywność obywatelską, 

wyższą niż w innych regionach Polski. Mocną stroną tej aktywności są przede wszystkim ludzie, którzy ją 

podejmują bardzo często wolontarystycznie, kierując się pasją, a nie własnymi interesami. Inny członek 

Rady stwierdził, że mocną stroną organizacji obywatelskich jest także ich otwartość na współpracę, 

podejmowanie nowych wyzwań i działań oraz duża elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb. 

Większość badanych oceniała jednak aktywność obywatelską Wielkopolan jako niską. Jeden z badanych 

stwierdził, że aktywność obywatelska pojawia się tam, gdzie są zagrożone interesy indywidualnych 

obywateli i tam gdzie są pieniądze. Generalnie obywatele nie angażują się w życie publiczne, głównie 

dlatego, że już nie wierzą, aby to coś mogło zmienić. Nie mają również na to czasu, bo w całości 

pochłania go konieczność utrzymania rodziny. Inni z badanych zwracali uwagę, że na tle ogólnej słabości 

aktywności obywatelskiej są takie sfery, w której ta aktywność jest ponadprzeciętna, na przykład 

ochotnicze straże pożarne, sport czy kultura. Jeden z badanych zwrócił również uwagę na to, że 

przyczyną niskiej aktywności obywatelskiej jest także wykluczenie społeczne, gdyż osoby znajdujące się 

na marginesie społeczeństwa nie uczestniczą w jego życiu wspólnotowym. Kilku członków wskazywało 

także na zróżnicowanie Wielkopolski pod względem poziomu i form aktywności społecznej. W tym 

kontekście wskazywano na tradycyjnie aktywny Poznań i dość mało aktywną północno-zachodnią część 

regionu. 

Dość zgodnie badani wskazywali, iż słabością aktywności obywatelskiej w Wielkopolsce jest zbyt mała 

liczba liderów, trudności w pozyskiwaniu środków finansowych, a także słabo rozwinięta infrastruktura 

wsparcia dla aktywności obywatelskiej i działalności organizacji pozarządowych. 

Współpraca samorządów i organizacji pozarządowych przez przedstawicieli samorządów oceniona 

została raczej pozytywnie, wskazywali oni na dużą liczbę inicjatyw służących wzmocnieniu organizacji 

pozarządowych, które są podejmowane przez samorządy lokalne w Wielkopolsce, choć z pewnością  

w stosunku do potrzeb nie są to działania wystarczające. Z kolei przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, choć także dostrzegali inicjatywy samorządowe, byli generalnie dość krytyczni w ocenie 

współpracy. Twierdzili, że samorządy przeważnie mają niechętny stosunek do działalności obywatelskiej, 

gdyż postrzegają ją jako konkurencję czy też zagrożenie dla siebie w perspektywie kolejnych wyborów. 
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Wskazywali również, że współpraca ogranicza się praktycznie wyłącznie do kwestii zlecania zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym, brakuje działań opartych na partnerstwie i wspólnym 

podejmowaniu decyzji. Niektórzy z badanych zwracali także uwagę na deficyt ludzi do pracy  

w organizacjach pozarządowych czy w wolontariacie, w szczególności ludzi młodych, którzy nie chcą 

angażować się w tego typu działania. Powodem tego jest nieatrakcyjna oferta ze strony organizacji 

pozarządowych. 

 

7.5. Propozycje działań, które wspierałyby rozwój aktywności obywatelskiej 

Jednym z istotnych działań, które pomogłoby pobudzić aktywność obywatelską Wielkopolan jest 

edukacja obywatelska, skierowana do różnych grup społecznych, nie tylko do młodych ludzi. Edukacja, 

która powinna być oparta przede wszystkim na praktyce działania w spółdzielni uczniowskiej, 

samorządzie szkolnym czy uczelnianym, wspólnocie sąsiedzkiej czy uniwersytecie trzeciego wieku.  

Większość z członków Rady zwracała także uwagę na konieczność odformalizowania działalności 

organizacji obywatelskich oraz ich współpracy z samorządem, bowiem obecna nadmierna formalizacja 

utrudnia działanie i zniechęca do jego podejmowania. Przykładem rozbudowanej formalizacji jest 

stawianie tych samych warunków i wymogów dużej, regionalnej organizacji i małemu, lokalnie 

działającemu stowarzyszeniu. 

Niektórzy badani podkreślali także konieczność większej otwartości na wzajemne słuchanie się  

i partnerskie traktowanie ze strony samorządów i organizacji pozarządowych. W praktyce obie strony 

często okopują się na swoich pozycjach i nie chcą wyjść poza przyjęte role, nie przyczyniając się tym 

samym do budowania przestrzeni współpracy. 

Większość z badanych oceniła, że to samorządy terytorialne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 

aktywności obywatelskiej, bo to one w dużej mierze tworzą dla niego warunki . Ich postawa, otwartość, 

podejmowanie inicjatyw zachęcających do działania mają w tym zakresie kluczowe znaczenie. Stąd też 

samorządy powinny w większym stopniu takie inicjatywy podejmować, tworząc również nowe 

rozwiązania czy przedstawiając nową ofertę aktywności, atrakcyjną również dla ludzi młodych. 

Szczególną uwagę samorządy powinny poświęcić kreowaniu i wspieraniu liderów życia społecznego, bo 

to oni są lokomotywami ciągnącymi za sobą innych mieszkańców. Ważne jest także budowanie i rozwój 

infrastruktury wsparcia aktywności obywatelskiej, zarówno dostarczającej wiedzy, jak i wsparcia 

lokalowego czy finansowego. 

Warto także w większym stopniu niż dotychczas wykorzystywać dla aktywizacji obywatelskiej, te 

obszary, gdzie działa duża liczba lokalnych organizacji pozarządowych, na przykład ochotnicze straże 

pożarne. 

Jeden z badanych zwrócił również uwagę, że w sytuacji, w której wszyscy cierpią na brak środków, 

konieczne jest bardzo przemyślane ich wydatkowanie i tworzenie tak zwanego montażu finansowego,  

w ramach którego środki z samorządu regionu, gminy i środki prywatne będą się wzajemnie uzupełniać, 

wzmacniając ostateczne efekty finansowanych działań. 

Należy edukować również organizacje pozarządowe, nie tylko w zakresie zarządzania, ale także 

rządzenia, czyli bycia partnerem dla samorządów w podejmowaniu decyzji.  
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Większość badanych wskazywała również na konieczność upowszechniania dobrych przykładów 

aktywności obywatelskiej i współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. W tym kontekście 

istotne jest także stałe monitorowanie aktywności i współpracy, zarówno w celu wyławiania tych 

dobrych przykładów, jak i identyfikowania barier i problemów. 

Jeden z badanych ocenił również, że w większym niż dotychczas stopniu należy wykorzystywać we 

współpracy formułę partnerstwa, która jest o wiele skuteczniejsza i użyteczniejsza dla budowania 

współdziałania samorządów i organizacji pozarządowych niż tylko zlecanie zadań publicznych.  

Członkowie Rady zwracali również uwagę na konieczność dobrego wykorzystania środków unijnych  

w nadchodzącym okresie programowania dla wspierania aktywności obywatelskiej i współpracy 

samorządów i organizacji pozarządowych.  

W realizacji działań wspierających aktywność obywatelską i współpracę z organizacjami pozarządowymi 

istotną rolę może odegrać Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego, przede wszystkim 

poprzez określanie celów i warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie 

współpracy i dobrych wzorów wśród samorządów i organizacji pozarządowych. 
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8. Rekomendacje dotyczące działań służących wzmacnianiu 
aktywności obywatelskiej mieszkańców Wielkopolski oraz 
współpracy samorządów i organizacji pozarządowych 

1. Wzmocnienie roli i miejsca edukacji obywatelskiej w systemie kształcenia formalnego w formule 

kształcenia ustawicznego. Dotyczy to zarówno podstaw programowych nauczania, jak też 

programów nauczania oraz kształcenia nauczycieli. 

Samorząd regionu Lepsze przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji obywatelskiej za 

pośrednictwem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Program 

kształcenia nauczycieli w zakresie edukacji obywatelskiej powinien 

uwzględniać nie tylko wiedzę na ten temat, ale również sposoby 

angażowania uczniów w działania organizacji pozarządowych, 

podejmowanie wolontariatu czy wykazywania samodzielnej inicjatywy  

w tym zakresie. 

Samorządy lokalne Zachęcanie placówek przedszkolnych i szkół różnych szczebli do włączania 

elementów edukacji obywatelskiej do nauczania, na przykład poprzez 

wsparcie finansowe tego typu działań. 

2. Wzmocnienie roli i miejsca edukacji obywatelskiej w kształceniu pozaformalnym podejmowanym 

przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku oraz 

infrastrukturę trzeciego sektora 

Samorząd regionu i 

samorządy lokalne 

Zachęcenie organizacji pozarządowych do podejmowania edukacji 

obywatelskiej poprzez dotacje na realizację tego typu przedsięwzięć.  

Stosowanie odpowiednich kryteriów przyznawania dotacji preferujących 

realizację wspólnych projektów przez szkoły i organizacje pozarządowe. 

3. Promowanie skutecznych przykładów aktywności obywatelskiej realizowanych w rozmaitych 

formach, zarówno sformalizowanych, jak i nieformalnych, dotyczących różnych sfer życia 

publicznego. Promocja powinna być połączona z możliwością uzyskania wsparcia w 

podejmowaniu aktywności, stąd powinna być prowadzona przez centra wsparcia, centra 

wolontariatu i inne organizacje czy instytucje infrastrukturalne 

Organizacje 

pozarządowe 

Włączanie do prowadzonych działań elementów promocji dobrych 

przykładów aktywności obywatelskiej. 

Infrastruktura wsparcia 

(Centra 

Wolontariatu,Centra 

Aktywności Lokalnej, 

Organizacje 

pozarządowe 

wspierające sektor NGO) 

Włączenie do oferty wsparcia działań promujących dobre przykłady 

aktywności obywatelskiej, np. w formie spotkań, prezentacji, warsztatów, 

publikacji, informacji na stronach internetowych. 
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Samorządy lokalne Wspieranie poprzez dotacje działań organizacji pozarządowych służących 

promowaniu dobrych przykładów aktywności obywatelskiej. 

Uruchamianie działań promocyjnych w ramach prowadzonych przez 

samorządy centrów wsparcia a także w ramach innych instytucji 

samorządowych (np. bibliotek, domów kultury, ośrodków pomocy 

społecznej). 

Media regionalne i 

lokalne 

Uwzględnianie tematów związanych z aktywnością obywatelską  

i pokazywanie dobrych przykładów w tym zakresie. 

Samorząd regionu Uruchamianie działań promujących dobre praktyki, np. spotkania, 

prezentacje czy też konkurs na najciekawsze przykłady aktywności 

obywatelskiej i/lub na najciekawsze artykuły, audycje, przekazy mdeialne 

promujące aktywność obywatelską. 

4. Zwrócenie szczególnej uwagi na promowanie aktywności w tych sferach, które w Wielkopolsce 

należą do obszarów deficytowych: wspieranie aktywności obywatelskiej i działalności organizacji 

pozarządowych, prawa i jego ochrony, obrony praw człowieka, edukacji, w tym obywatelskiej 

oraz ochrony zdrowia 

Samorząd regionu Poinformowanie samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych  

i obywateli o tym, jakie są deficytowe obszary aktywności obywatelskiej 

poprzez upowszechnienie wyników badania. 

Samorząd regionu i 

samorządy lokalne 

Wspieranie działań organizacji pozarządowych w obszarach deficytowych 

poprzez odpowiednio ukierunkowane dotacje. 

Organizacje 

pozarządowe i 

infrastruktura wsparcia 

Promowanie i zachęcanie do podejmowania aktywności obywatelskiej  

w obszarach deficytowych poprzez informacje, spotkania, szkolenia, 

warsztaty, doradztwo. 

5. Wspieranie rozwoju liderów aktywności obywatelskiej 

Samorząd regionu i 

samorządy lokalne 

Wspieranie działań organizacji pozarządowych w zakresie animowania  

i kształcenia liderów aktywności obywatelskiej poprzez odpowiednio 

ukierunkowane dotacje. 

Infrastruktura wsparcia Uwzględnienie w bieżącej działalności działań służących kreowaniu  

i kształceniu liderów aktywności obywatelskiej np. w formie szkoleń, 

warsztatów, doradztwa, coachingu, mentoringu. 

6. Stymulowanie aktywności obywatelskiej w grupach zagrożonych marginalizacją społeczną. 

Oferta ta powinna wykorzystywać przedsiębiorczość społeczną jako formułę umożliwiającą 

łączenie wychodzenia z wykluczenia społecznego z działalnością na rzecz dobra wspólnego 

Organizacje 

pozarządowe i podmioty 

Stworzenie i skierowanie oferty podejmowania różnych form aktywności 

obywatelskiej do grup zagrożonych marginalizacją społeczną. W zakresie 
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ekonomii społecznej tworzenia i dotracia z ofertą do beneficjentów organizacje pozarządowe  

i podmioty ekonomii społecznej powinny współpracować z instytucjami 

integracji społecznej (OPS, PCPR, CIS, KIS), co zwiększy skuteczność wsparcia. 

Samorząd regionu Uwzględnienie wspierania aktywności obywatelskiej w grupach zagrożonych 

marginalizacją społeczną w działaniach wspierających rozwój ekonomii 

społecznej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

oraz w wieloletnim programie rozwoju ekonomii społecznej  

w województwie wielkopolskim. 

Samorządy lokalne Zachęcanie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej do 

stymulowania aktywności obywatelskiej osób zagrożonych marginalizacją 

społeczną poprzez odpowiednio ukierunkowane dotacje. 

Współpraca samorządowych instytucji integracji społecznej z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej w tworzeniu  

i upowszechnaniu oferty aktywności obywateslkiej skierowanej do osób 

zagrożonych społeczna marginalizacją. 

7. Stymulowanie rozwoju wolontariatu, w szczególności wśród ludzi młodych i seniorów 

Organizacje 

pozarządowe 

Tworzenie i upowszechnianie ofert wolontariatu skierowanych do różnych 

grup wiekowych, w szczególności do młodzieży i seniorów  

oraz organizowanie pracy wolontariuszy. 

Samorząd regionu, 

samorządy lokalne i ich 

instytucje 

Tworzenie i upowszechnianie ofert wolontariatu w administracji 

samorządowej. 

Realizacja programów wolontariatu wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi, na przykład w układzie, w którym organizacje są 

organizatorami wolontariatu, ainstytucje publiczne rekrutują beneficjentów, 

udostępniają lokale czy też sprzęt dla wolontariuszy lub promują 

wolontariat.  

Promowanie wolontariatu wśród obywateli, np. poprzez regionalny i loklane 

konkursy na najaktywniejszych wolontariuszy, spotkania z wolontariuszami, 

prezentacje ciekawych programów wolontariatu. 

8. Wzmocnienie infrastruktury sektora obywatelskiego oraz ofert wsparcia w zakresie 

podejmowania i prowadzenia aktywności obywatelskiej na terenie regionu 

Samorząd regionu i 

samorządy lokalne 

Instytucjonalne, lokalowe, rzeczowe oraz finansowe wsparcie istniejących 

organizacji infrastrukturalnych i tworzenia nowych. 

Tworzenie samorządowych centrów wsparcia aktywności obywatelskiej. 

Organizacje 

pozarządowe 

Uruchamianie programów wsparcia aktywności obywatelskiej. 

9. Stworzenie regionalnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla organizacji 
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pozarządowych, które mogłyby stanowić przeciwwagę lub uzupełnienie dla środków 

samorządowych 

Samorząd regionu Uruchomienie regionalnego programu pożyczek i/lub poręczeń bądź 

wsparcie uruchomienia takiego programu przez organizacje pozarządowe 

lub instytucje finansowe. Do zbudowania kapitału pożyczkowo-

poręczeniowego można wykorzystać środki europejskie w ramach 

przyszłego okresu programowania 2014–2020. 

10. Działania informacyjne i edukacyjne skierowane do przedstawicieli władz samorządowych  

i urzędników dotyczące aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej oraz  ich roli  

i znaczenia w rozwoju lokalnym, a także różnych, w szczególności niefinansowych form 

współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i niesformalizowanymi grupami 

obywateli 

Organizacje 

pozarządowe 

Uwzględnienie działań informacyjno-edukacyjnych w bieżącej działalności. 

Mogą być to na przykład spotkania, szkolenia, warsztaty i prezentacje 

skierowane do przedstawicieli władz wykonawczych i stanowiących 

samorządów oraz urzędników samorządowych. 

Samorząd regionu Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych w formie seminariów, szkoleń, 

warsztatów, wizyt studyjnych skierowanych do przedstawicieli władz 

wykonawczych i stanowiących samorządów lokalnych oraz urzędników 

samorządowych. 

Wielkopolska Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

Podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych w formie spotkań  

w subregionach i lokalnych adresowanych do przedstawicieli władz 

wykonawczych i stanowiących samorządów lokalnych oraz urzędników 

samorządowych, a także przedstawicieli lokalnych rad działalności pożytku 

publicznego. 

Samorząd regionu i 

samorządy lokalne 

Wsparcie działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe poprzez odpowiednio ukierunkowane dotacje. 

11. Uelastycznienie i dostosowanie do realiów społeczności lokalnych warunków i procedur 

dotyczących współpracy samorządów i organizacji pozarządowych 

Wielkopolska Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

Monitorowanie, ocena istniejących rozwiązań dotyczących współpracy  

i proponowanie Ogólnopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego  

i Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej zmian prawno-instytucjonalnych 

zwiększających elastyczność  i zmniejszających biurokrację. 

Upowszechnianie „odbiurokratyzowanych” rozwiązań dotyczących 

współpracy. 

Wypracowywanie przez Radę praktycznych interpretacji zapisów ustawy  

o działalności pożytku publicznego, które byłyby akceptowalne przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową lub przygotowywanie z pomocą Rady takich 
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interpretacji przez samą Izbę. 

Samorząd regionu i 

samorządy lokalne 

Wdrażanie zmian zmniejszających biurokrację i uelastyczniających 

współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

12. Większe otwarcie się samorządów terytorialnych na partycypację obywatelską 

Samorząd regionu i 

samorządy lokalne 

Tworzenie i wdrażanie różnorodnych instrumentów i mechanizmów 

umożliwiających szeroką partycypację obywatelską. 

Tworzenie warunków ułatwiających korzystanie z tych instrumentów przez 

obywateli, w szczególności poprzez dostarczenie obywatelom wiedzy 

niezbędnej do wypowiadania się w sprawach publicznych, a także 

dostosowanie ich do potrzeb i możliwości mieszkańców. 

Budowanie kultury współpracy poprzez tworzenie i przestrzeganie dobrych 

zwyczajów czy też standardów współpracy. 

13. Inicjowanie przez samorządy stałego procesu dialogu obywatelskiego 

Samorządy lokalne Inicjowanie stałego procesu dialogu obywatelskiego wokół spraw bieżących 

dotyczących codziennego życia mieszkańców, który stopniowo mógłby być 

przenoszony również na sprawy bardziej ogólne i perspektywiczne, np. 

strategie czy programu rozwoju. 

14. Zwiększenie zaufania obywateli do samorządów 

Samorząd regionu i 

samorządy lokalne 

Większa dbałość o budowanie zaufania obywateli, przede wszystkim poprzez 

przestrzeganie fundamentalnych zasad partnerstwa i dialogu, takich jak 

rzetelne i terminowe informowanie obywateli o sprawach dla nich istotnych, 

tworzenie jasnych i równych dla wszystkich zasad współpracy, udzielanie 

rzetelnej informacji zwrotnej na postulaty czy pytania zadawane przez 

mieszkańców, itp. 

15. Tworzenie i wspieranie różnych form stałej wymiany wiedzy i doświadczeń między samorządami 

i organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywności obywatelskiej i współpracy obywateli  

z samorządem 

Samorząd regionu i 

samorządy lokalne, 

organizacje pozarządowe 

Inicjowanie i wspieranie różnych stałych form wzajemnych kontaktów, np. 

grup roboczych, forów, spotkań tematycznych, a także wykorzystanie 

nowych technologii w celu wymiany informacji i wzajemnej bieżącej 

komunikacji. 

Wielkopolska Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego i lokalne 

rady działalności pożytku 

publicznego 

Inicjowanie spotkań na poziomie regionalnym, subregionalnym i lokalnym. 

Udział przedstawicieli rad w spotkaniach organizowanych przez samorządy 

i/lub organizacje pozarządowe. 

16. Wykorzystanie przez samorządy terytorialne posiadanych możliwości finansowych, ludzkich  

i instytucjonalnych do inicjowania i wspierania wyżej określonych działań.  
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Samorząd regionu, 

samorządy lokalne 

Zaplanowanie i racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów na wyżej 

opisane działania służące aktywizacji obywatelskiej i wzmacnianiu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Uwzględnienie tych działań w dłuższym horyzoncie czasowym poprzez 

tworzenie wieloletnich programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Samorząd regionu Zaplanowanie i racjonalne wykorzystanie do realizacji wyżej opisanych 

działań środków unijnych na lata 2014– 2020. 

Wielkopolska Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

Wskazywanie samorządom istotnych kierunków rozwoju aktywności 

obywatelskiej i współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. 

17. Stały monitoring i ocena rozwoju aktywności obywatelskiej i współpracy samorządów  

i organizacji pozarządowych w Wielkopolsce 

Samorząd regionu, 

Wielkopolska Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

Bieżące zbieranie informacji o aktywności obywatelskiej i współpracy 

samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w Wielkopolsce  

i okresowa ocena stanu aktywności i współpracy. 

Inicjowanie i realizacja badań służących poszerzaniu wiedzy dotyczącej 

aktywności obywatelskiej i współpracy samorządów i organizacji 

pozarządowych, w szczególności w zakresie aktywności niesformalizowanej  

i zaangażowania obywateli w działalność sołectw oraz aktywności 

obywatelskiej realizowanej w sferze nowych technologii. 

 


