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Szanowni Państwo!

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Z największą przyjemnością przekazuję na Państwa ręce 
trzeci numer „Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Ob-
serwatorium Terytorialnego”. Zgodnie z  przyjętą logiką pu-
blikacji periodyku jedną z jego priorytetowych idei jest przy-
bliżenie w każdym kolejnym wydaniu dorobku badawczego 
z wybranych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego re-
gionu. Tym razem, w  kontekście obserwowanych tendencji 
wzrostu zainteresowania analizami z zakresu aspektów spo-
łecznych, w  opracowaniu skoncentrowano się w  szczegól-
ności na szeroko rozumianym rozwoju kapitału społecznego 
w Wielkopolsce.

W związku z  powyższym, wykorzystując pierwsze efek-
ty tworzonej w regionie sieci monitorowania polityk publicz-
nych, w „Biuletynie” zamieszczono kilka ciekawych artykułów 
stanowiących dorobek analityczny nie tylko WROT, ale rów-
nież podmiotów bezpośrednio z  nami współpracujących, 
a więc przede wszystkim Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Po-
znaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Pozna-
niu czy Urzędu Statystycznego w Poznaniu. W aktualnym nu-
merze przedstawiono też wyniki badań przeprowadzanych 
w ostatnich czasie przez przedstawicieli świata nauki w od-
powiedzi na zapotrzebowanie informacyjne Obserwatorium, 
w tym przez zespół badawczy kierowany przez dr. hab. Piotra 
Matczaka (Instytut Socjologii UAM).

Pierwszą część prezentowanego „Biuletynu” stano-
wi krótkie podsumowanie dorobku badawczego ostatnich 
lat dwóch kluczowych obserwatoriów tematycznych funk-
cjonujących w  Wielkopolsce: Wielkopolskiego Obserwato-
rium Rynku Pracy przy WUP oraz zespołu badawczego dzia-
łającego przy ROPS w Poznaniu. W przypadku WORP artykuł 
opisuje działalność badawczą w  zakresie rozwoju kapita-
łu ludzkiego z  uwzględnieniem najważniejszych wniosków 
wynikających ze zlecanych przez obserwatorium ekspertyz. 
Szczególną uwagę autorzy zwracają w nim na aktualne pro-
blemy demograficzne, a  także na jakościowy aspekt kapita-
łu ludzkiego, w tym wykształcenie i kwalifikacje oraz stopień 
ich dopasowania do aktualnych oczekiwań rynku pracy. Ar-
tykuł ROPS stanowi natomiast krótką charakterystykę trzech 
badań zrealizowanych w 2014 r. – dotyczących sposobów po-
miaru ubóstwa w  Wielkopolsce, kwestii bezdomności oraz 

wniosków z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w regionie. 
W opracowaniu ważny akcent stawia się na aspekt metodolo-
giczny przeprowadzonych badań i różne sposoby pozyskiwa-
nia danych z poziomu regionu.

Kolejną częścią periodyku jest artykuł Urzędu Statystycz-
nego w Poznaniu, który również poświęcono tematyce ubó-
stwa i  sposobom jego pomiaru. Dotyczy on kwestii związa-
nych z  zapotrzebowaniem informacyjnym i  mapowaniem 
sfery ubóstwa w Polsce w oparciu o możliwości wykorzysta-
nia metod statystyki małych obszarów. Opracowanie stanowi 
unikatową, jak na polskie warunki, próbę oszacowania pozio-
mu ubóstwa w Polsce na poziomie podregionalnym. Tematy-
ka artykułu bezpośrednio nawiązuje do organizowanej przez 
GUS i US w Poznaniu w dniach 11–12 czerwca br. konferencji 
pt. „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach 
regionalnych i  lokalnych”. Warto zauważyć, że, dostrzegając 
istotną wagę podejmowanej problematyki, konferencję pa-
tronatem honorowym objął Marszałek Województwa Wielko-
polskiego – Marek Woźniak.

Trzecia część „Biuletynu” obejmuje rzadko analizowaną 
tematykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Wielko-
polsce. Ten autorski artykuł WROT jest wynikiem przeprowa-
dzonych w ostatnim czasie przez Obserwatorium pogłębio-
nych badań, zapoczątkowanych w ramach prac nad diagnozą 
sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopol-
skiego. Podstawowym celem tej części jest ukazanie pozycji 
Wielkopolski na tle innych województw w kontekście obser-
wowanego wzrostu wykorzystania technologii informatycz-
nych zarówno w gospodarce, edukacji, jak i w życiu codzien-
nym mieszkańców.

Ostatnią część „Biuletynu” stanowi artykuł autorstwa ze-
społu dr. hab. Piotra Matczaka. Opracowanie jest próbą przy-
bliżenia tematyki budżetów obywatelskich, będących jed-
nym ze wskaźników rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce. Autorzy wskazują w nim na rosnącą rolę tej formy 
partycypacji społecznej jako narzędzia wpływu obywateli na 
podejmowanie decyzji związanych z odpowiednią dystrybu-
cją środków publicznych.

Życzę przyjemnej lektury, mając nadzieję, że przyczyni się 
ona do poszerzenia Państwa wiedzy o Wielkopolsce.
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dowo. Po drugie Obserwatorium swoimi badaniami zwraca 
uwagę na zapotrzebowanie rynku, tym samym wskazując kie-
runek, w którym podążać powinien rozwój kapitału ludzkiego.

Sytuacja demograficzna
Wpływ na zmieniającą się sytuację na rynku pracy w Wielko-
polsce ma wiele czynników. Zaliczyć można do nich zmiany 
w zakresie edukacji, prawa, rozwoju technologii czy obycza-
jowości. Jednym z  ważniejszych zjawisk jest dość niepoko-
jący proces starzenia się społeczeństwa i  wynikające z  tego 
konsekwencje. Różnica pomiędzy rokiem 2003 a 2013 odset-
ka osób w wieku produkcyjnym była znikoma, 63,4% w 2003, 
a 63,9% w 2013. Większe dysproporcje zauważyć można by-
ło w przypadku osób, które rynek pracy będą tworzyć za kil-
ka lat, i  tych, które z niego już wyszły. Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym w  stosunku do pozostałych grup jest 
niepokojąco niska. Również liczba osób młodych (18–30 lat) 
oraz ich udział w ogóle ludności na przestrzeni lat 2003–2013 
ma tendencję malejącą. W 2013 r. w porównaniu do 2003 r. 
udział osób w wieku 18–30 lat spadł o blisko 3 pkt proc., osią-
gając najniższy wynik w analizowanym okresie.

Mimo, że Wielkopolska jest regionem o wyższym udziale 
osób młodych w ogóle ludności niż w pozostałych częściach 
kraju, widoczny jest spadek liczby osób młodych, co może 
prowadzić do stopniowego ograniczenia zasobów potencjal-
nej siły roboczej.

Dla wielu pierwszym wolnym skojarzeniem z  pojęciem ka-
pitału ludzkiego są programy operacyjne realizowane w  ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. I nie jest to błęd-
ne skojarzenie. Pojęcie to jednak powstało znacznie wcześniej 
niż struktury Unii Europejskiej i programy, które oferuje. Zo-
stało ono wprowadzone w latach 60. XX w. przez Schultza dla 
określenia teorii zakładającej, że człowiek jest najcenniejszym 
elementem zasobów przedsiębiorstwa. Tak więc powiedzieć 
można, że pod pojęciem kapitału ludzkiego w Wielkopolsce 
ukrywa się cały potencjał drzemiący w Wielkopolanach, ich 
zdolności, umiejętności i kwalifikacje.

Jakość kapitału ludzkiego decydująca o sukcesie rozwo-
jowym regionu warunkowana jest następującymi cechami: 
dynamiką populacji regionalnej, stanem zdrowia wyrażo-
nym m.in. przez średnią długość życia i umieralność niemow-
ląt, poziomem wykształcenia ludności oraz jakością tego 
wykształcenia.1

Artykuł ten będzie zwracać szczególną uwagę na jakościo-
wy aspekt kapitału ludzkiego, jakim jest wykształcenie, kwa-
lifikacje i  umiejętności oraz dopasowanie tych zasobów do 
aktualnego popytu rynku pracy. Poruszone zostanie również 
zagadnienie dynamiki populacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wieku zdolności do pracy.

Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II jest projek-
tem systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w ramach poddziałania 6.1.2, prowadzonym w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Poznaniu. Jedną z  ról, jaka została przypi-
sana Obserwatorium, jest monitorowanie rynku pracy oraz 
zmian, jakie na nim zachodzą. Zawiera się w tym między in-
nymi dokonywanie pomiaru szeroko rozumianego kapitału 
ludzkiego, sporządzanie diagnoz i prognoz. Głównym celem 
przyświecającym tym działaniom jest poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych i zmniejszenie bezrobocia, które jest niczym in-
nym jak odpowiednim ulokowaniem kapitału ludzkiego.

Raporty przygotowywane przez WORPII opierają się na 
różnych źródłach danych. Na omawiane zagadnienie spo-
glądają z  dwóch perspektyw. Po pierwsze określają zasoby 
i  potencjał mieszkańców Wielkopolski, w  tym kapitał osób 
pracujących, który przyczynia się do rozwoju regionu, i  ten 
niewykorzystywany, czyli osób bezrobotnych i biernych zawo-

1 Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Prace Za-
kładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, z. 277, s. 
7–8, Warszawa 2001.
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Kapitał ludzki na terenach wiejskich

Podobnie, choć zdecydowanie bardziej korzystnie sytuacja 
przedstawia się na terenach wiejskich, na co wskazują wyni-
ki badań WORPII Zasoby pracy na terenach wiejskich w woje-
wództwie Wielkopolskim oraz Rynek pracy na obszarach wiej-
skich Wielkopolski. Determinanty, możliwości i  ograniczenia 
rozwoju. Zjawisko starzenia się społeczeństwa jest mniej od-
czuwalne na terenach wiejskich niż w miastach. 

Od 2003 r. o 3% wzrosła liczba osób w wieku produkcyj-
nym, a jedynie o 4,5% zmalała liczba osób czekających z wejś-
ciem na rynek pracy. Odczuwalne trendy demograficzne pro-
wadzić będą do sytuacji, w  której starzejąca się siła robocza 
miast będzie musiała być zastępowana przez ludność wiejską.

Zmianie ulega również struktura wykształcenia mieszkań-
ców obszarów wiejskich, a więc jednego z ważniejszych czyn-
ników określających kapitał ludzki. Już w 2011 r. co dziesiąty 
mieszkaniec terenów wiejskich legitymuje się wyższym wy-
kształceniem, tym samym maleje liczba osób z  wykształce-
niem podstawowym i osób, które kształcenia nie ukończyły. 
Natomiast, przyglądając się nie tylko ilościowym wskaźni-
kom wykształcenia, ale porównując zawody wykonywane 
i  wyuczone, zauważyć można, że osoby te pracują w  zawo-
dach nie wymagających kwalifikacji, które zdobyły w  to-
ku edukacji. Problem pojawia się w momencie, kiedy miesz-
kańcy terenów wiejskich wykazują niewielką skłonność do 
dokształcania się i  podnoszenia kwalifikacji. Zaledwie 15% 
z nich podejmowało w ciągu ostatnich 5 lat działania związa-
ne z dokształcaniem. Działaniami tymi były najczęściej kursy 
i szkolenia zawodowe oraz studia wyższe. Również nieliczna 
grupa badanych (15%) planuje podjęcie działań związanych 
z dokształcaniem w ciągu najbliższych 3 lat. 

O brak spójności pomiędzy zasobami siły roboczej wsi 
a ich potrzebami oraz o sposoby radzenia sobie z tym proble-
mem zostali zapytani przedsiębiorcy prowadzący działalność 
na obszarach wiejskich. Na brak doświadczenia zawodowe-
go oraz umiejętności i  kwalifikacji zawodowych potencjal-
nych pracowników wskazało około 30% pracodawców na-

potykających na trudności w  procesie rekrutacji. W  sytuacji 
takiej pracodawcy deklarują najczęściej, że decydują się na 
zatrudnianie osób wymagających dodatkowego przeszkole-
nia przed podjęciem obowiązków zawodowych (32% wska-
zań) lub rezygnują z zatrudnienia poszukiwanej osoby (30%). 

Młodzi na rynku pracy
Jedną z  grup, których kapitał ludzki jest szczególnie waż-
ny na rynku pracy są osoby młode. Na nich spoczywa odpo-
wiedzialność za przyszły kształt gospodarki naszego regionu. 
Grupie tej zostały poświęcone ostatnie badania Możliwości 
i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy. 

Analizując aktywność ekonomiczną osób młodych, war-
to podkreślić, że województwo wielkopolskie cechuje się 
relatywnie dobrą sytuacją osób młodych na rynku pracy 
w porównaniu z innymi regionami. Wskaźnik aktywności za-
wodowej w 2013 r. w Wielkopolsce wśród osób w wieku 15–
24 lat wyniósł 37,8% i  był o  ponad 5% wyższy niż przecięt-
ny w Polsce. Podobnie w przypadku wskaźnika zatrudnienia, 
który w grupie 15–29 lat był najwyższy w całym kraju. Należy 
w tym miejscu wspomnieć również o stopie bezrobocia osób 
w wieku 15–29 lat, która w Polsce w 2013 r. wyniosła 18,89%, 
a w województwie wielkopolskim była o 3 pkt proc. niższa.

Na podstawie badań BKL przeprowadzanych w 2013 r. za-
uważyć można, że najliczniejsza grupa osób w  wieku 18–30 
lat ma ukończone wykształcenie gimnazjalne i  niższe (27%), 
kolejno równolegle policealne ze średnim zawodowym oraz 
wyższe – 21%. Jak wynika z  badań Obserwatorium, młodzi 
niepracujący najczęściej jako kierunek studiów wybierali: pe-
dagogikę, ekonomię i  zarządzanie. Jednakże tylko 56,93% 
z nich było zadowolonych z umiejętności praktycznego wyko-
rzystania wiedzy, którą nabyli podczas studiów. Co trzeci ba-
dany miał negatywną opinię na temat pozyskania tej umiejęt-
ności i taka sama liczba osób byłaby skłonna przekwalifikować 
się czy nauczyć nowego zawodu. Jednak dotychczas na kon-
tynuowanie nauki czy przekwalifikowanie się i  inne formy 
doszkalające decydowało się zaledwie 12% badanych – naj-
częściej były to kursy w zakresie obsługi kasy fiskalnej, prawa 
jazdy, spawacza czy operatora wózków widłowych. Badane 
młode osoby nie podejmowały żadnych dodatkowych aktyw-
ności społecznych, jedynie nieliczni należeli do samorządów 
szkolnych, kół naukowych czy kół zainteresowań bądź zajmo-
wali się wolontariatem. Aktywność społeczna i skłonność do 
zmian młodych osób niepracujących jest na niskim poziomie. 
Stopień wykorzystania ich potencjału i zasobów również był 
stosunkowo niski. Ponad 28% badanych nigdy nie pracowało, 
a 29% ma staż pracy do 3 lat. Natomiast udział w praktykach 
lub stażach, które pełnią podwójną rolę, gdyż pozwalają na-
być młodym doświadczenie zawodowe, a pracodawcom dzię-
ki niskim kosztom wykorzystać kapitał młodych, zadeklarowa-
ło jedynie 37,53% badanych.

Doświadczenie zawodowe wśród osób młodych jest 
główną barierą w znalezieniu zatrudnienia. Kolejne problemy 
pracodawców ze znalezieniem pracowników wynikały głów-
nie z luk kompetencyjnych osób młodych, braków w wiedzy 
wyniesionej ze szkoły oraz wygórowanych wymagań finanso-
wych. Przedsiębiorcy, oceniając pracującą młodzież, wyrażali 
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Ryc. 2. Prognoza zmian w strukturze zamieszkania w województwie wiel-
kopolskim

Źródło: Rynek pracy na obszarach wiejskich Wielkopolski. Determinanty, możliwości 
i ograniczenia rozwoju. WUP, Poznań 2014.
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się o niej bardzo pozytywnie, określali osoby młode jako dys-
pozycyjne, kreatywne, elastyczne, zaangażowane w wykony-
wane obowiązki zawodowe, posiadające dużą wiedzę infor-
matyczną oraz władające językami obcymi. 

Popyt i podaż na umiejętności i kwalifikacje
W ramach współpracy Obserwatorium z  powiatowymi 
urzędami pracy raz na kwartał gromadzone są między in-
nymi informacje dotyczące podaży i  popytu na określone 
umiejętnoś ci i  kwalifikacje. Dzięki tym informacjom można 
porównać, na ile niewykorzystywany przez rynek pracy po-
tencjał, jaki posiadają bezrobotni, odpowiada zapotrzebo-
waniu, które wyrażają pracodawcy składający oferty w  PUP. 
Jedną z kluczowych umiejętności poddawanych analizie jest 
znajomość języków obcych, w  tym dwóch najpopularniej-
szych, tj. angielskiego i niemieckiego.

Najbardziej poszukiwanym językiem jest język angielski. 
W  ciągu ostatnich pięciu kwartałów do powiatowych urzę-
dów pracy wpłynęło 2675 ofert pracy, które zawierały wy-
móg posługiwania się tym językiem. Najwięcej ofert zawiera-
jących ten warunek wpłynęło do urzędów pracy podregionu 
poznańskiego i stanowiły 49,2% wszystkich ofert, które wpły-
nęły w tym regionie. W odniesieniu do języka niemieckiego 
najwięcej ofert zgłoszono na terenie podregionu kaliskiego, 
średnio w okresie lipiec 2013–wrzesień 2014 105 ofert pracy 
w powiatach ww. podregionu. W odniesieniu do popytu i po-
daży na te dwa języki zaobserwować można, że liczba osób 
zarejestrowanych w PUP, która deklaruje posługiwanie się ty-
mi językiem, jest zdecydowanie wyższa niż liczba ofert, które 
wymagają tej umiejętności. Według stanu na koniec III kwar-
tału 2014 r. w województwie wielkopolskim spośród wszyst-
kich zarejestrowanych około 1/5 osób bezrobotnych posłu-
giwała się językiem angielskim, natomiast co czwarta osoba 
deklarowała jego biegłą znajomość. Spośród ogółu osób, 
które zarejestrowały się na przestrzeni analizowanych pięciu 
kwartałów, ponad 12% posługiwało się językiem niemieckim.

Jedną z  najpopularniejszych kwalifikacji wymaganych 
przez pracodawców jest posiadanie prawa jazdy. Spośród 
wszystkich kategorii prawa jazdy w okresie lipiec 2013–wrze-
sień 2014 największe zapotrzebowanie pracodawcy zgłasza-

li na osoby mających prawo jazdy kat. B oraz C+E. Analizując 
rejestrację osób posiadających poszczególne uprawnienia, 
można zauważyć, że od II kwartału 2013 r. w podregionach: 
pilskim, kaliskim i poznańskim rejestruje się mniej osób z ka-
tegoriami C, D oraz C+E. 

Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że 
umiejętnością, jaka najczęściej pojawia się w  ofertach zgła-
szanych przez pracodawców, jednocześnie najczęściej posia-
daną przez rejestrujących się w PUP, jest obsługa komputera. 
W  tym przypadku w  analizowanym okresie nie zaobserwo-
wano żadnych znaczących zmian. W  dalszej kolejności pra-
codawcy zgłaszali zapotrzebowanie na osoby mające aktual-
ną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną oraz obsługujące 
wózki widłowe. Wzrost zapotrzebowania na tę umiejętność 
był szczególnie zauważalny w  podregionach poznańskim 
i konińskim. 

Poza kaliskim we wszystkich podregionach zaobserwowa-
no systematyczny spadek liczby osób posiadających upraw-
nienia do przewozu rzeczy wśród rejestrujących się jako 
osoby bezrobotne. Nie stwierdzono znaczących zmian na po-
ziomie województwa w zakresie zapotrzebowania na upraw-
nienia budowlane i na uprawnienia elektryczne oraz na oso-
by obsługujące koparko-ładowarki lub pokrewne urządzenia. 
W ciągu ostatniego roku zauważyć można było wzrost zapo-
trzebowania na spawaczy wszystkich kategorii. Natomiast 
pozostałe badane kwalifikacje: uprawnienia pedagogiczne, 
licencja pracownika ochrony, kwalifikacje w  zakresie kadr 
i  płac, palacz i  opiekuna osób starszych należą do tych, na 
które zgłaszano najmniejsze zapotrzebowanie.

Zapotrzebowanie na zawody
Zapotrzebowanie rynku na kwalifikacje i  zawody jest bar-
dzo ważnym zagadnieniem w badaniach Obserwatorium. Od 
2011 r. cyklicznie przeprowadzane są badania z pracodawca-
mi współpracującymi z PUP Pracodawcy jako kreatorzy polityki 
kadrowej na rynku pracy. W dwóch ostatnich edycjach badań 
w I i III kwartale 2014 r. zostali oni zapytani o plany rekrutacyj-
ne na dwa kolejne lata. Zapotrzebowanie na zawody oraz pla-
nowana liczba pracowników do zatrudnienia przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1. Struktura osób niepracujących w wieku 18–30 lat według kierunku i typu studiów oraz typu uczelni w województwie wielkopolskim

Nazwa kierunku studiów Udział respondentów Najczęściej wybierany tryb studiów Najczęściej wybierany rodzaj uczelni

pedagogika 11,59% stacjonarne publiczna

ekonomia 10,14% stacjonarne publiczna

zarządzanie 8,70% stacjonarne/niestacjonarne publiczna

finanse i rachunkowość 7,25% stacjonarne publiczna

turystyka i rekreacja 7,25% stacjonarne publiczna

administracja 5,80% stacjonarne niepubliczna

bezpieczeństwo 4,35% niestacjonarne niepubliczna

mechanika 4,35% stacjonarne publiczna

politologia 4,35% stacjonarne publiczna

pomoc społeczna/socjalna 2,90% stacjonarne/niestacjonarne publiczna

psychologia 2,90% stacjonarne publiczna

resocjalizacja 2,90% niestacjonarne publiczna

inny 27,54% stacjonarne publiczna

Źródło: Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy. WUP, Poznań 2015.
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Badania przeprowadzone w III kwartale wykazały, że pra-
codawcy dostrzegają konieczność stałego podnoszenia kom-
petencji pracowników. Wśród inwestycji planowanych na rok 
2015 i 2016 pracodawcy najczęściej wskazywali na zakup no-
wych narzędzi, a zaraz potem na inwestycje w kapitał ludz-
ki firmy (szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników). 
Może to świadczyć o  dostrzeganej przez pracodawców ko-
nieczności stałego podnoszenia kompetencji kadry pracow-
niczej w celu zagwarantowania efektywności firmy.

Interesujący z  perspektywy oceny jakości kapitału ludz-
kiego jest również problem przygotowania absolwentów do 
wykonywania zawodu. Pracodawcy dokonali oceny osób, któ-
re brały udział w organizowanych przez nich stażach i prak-
tykach lub byli przez nich zatrudnieni. W  edycji badań w  III 
kwartale 2014 r. najliczniej ocenieni zostali absolwenci zasad-
niczych szkół zawodowych (349 pracodawców, tj. 49,8%), ab-
solwenci techników (44,7% respondentów), co oznacza, że 
mają oni najczęściej kontakt z  tą grupą absolwentów. Naj-
rzadziej pracodawcy wskazywali na kontakt z osobami, któ-
rzy zakończyły edukację na poziomie gimnazjum (19,0%, tj. 
133 badanych). 

Ocena przygotowania absolwentów poszczególnych ty-
pów szkół, z wyjątkiem absolwentów gimnazjów, jest stosun-
kowo zbliżona. W skali 1–5 najwyżej oceniono przygotowanie 
osób z dyplomem szkoły wyższej (średnio 3,73). Przygotowa-
nie zawodowe, zarówno na poziomie szkoły średniej, jak i za-
sadniczej zawodowej, oceniane jest na zbliżonym poziomie 
– odpowiednio 3,63 i 3,49. Najniższa ocena dotyczy przygo-
towania osób z wykształceniem gimnazjalnym – 2,77. Śred-
nia ocen spadła w stosunku do badania z  I kwartału 2014 r. 
we wszystkich grupach absolwentów, poza absolwentami 
gimnazjum.

Najobszerniejszymi badaniami na temat zapotrzebo-
wania rynku pracy na kapitał ludzki były badania zlecone 
w  2013 r. Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na 
kwalifikacje i  kompetencje zawodowe. Swoim zakresem uzu-
pełniają one wszelkie badania własne Obserwatorium prze-
prowadzane z  pracodawcami, gdyż uwzględniają różne ka-
nały poszukiwania pracowników przez pracodawcę. Wynika 
z nich, że zapotrzebowanie na zawody dotyczyć będzie zawo-

dów związanych z  nowocześniejszymi technologiami – ICT, 
a  także zawodów związanych z  motoryzacją, sektorem BPO 
i  logistyką. Prognozy w tych badaniach zbieżne są z trenda-
mi już zauważalnymi w bilansie podaży i popytu na kwalifi-
kacje i umiejętności. Przewidywania te zakładają pojawienie 
się w niedługim czasie problemów związanych ze zrealizowa-
niem zapotrzebowania na spawaczy, operatorów obrabiarek 
sterowanych numerycznie oraz stolarzy/cieśli.

Inwestycje w kapitał ludzki 
Ważnym instrumentem łagodzenia skutków nierównowa-
gi zawodów na rynku pracy są programy aktywizujące ofe-
rowane przez PUP. W 2013 r. nakłady na aktywizację zawodo-
wą w Wielkopolsce były większe o 22% w stosunku do roku 
poprzedniego, co pozwoliło na objęcie wsparciem 20% śred-
niorocznej liczby bezrobotnych. Wielkopolskę na tle kraju 
i  innych województw charakteryzuje wysoki wskaźnik efek-
tywności zatrudnieniowej. Najczęściej stosowane formy ak-
tywizacji w  regionie to staże, szkolenia oraz dotacje na roz-
poczęcie działalności gospodarczej. Niemal 80% uczestników 
staży po ich zakończeniu podjęło pracę. Analiza szkoleń po-
kazuje, że ich tematyka najczęściej dotyczyła transportu 
i  operatorów maszyn i  urządzeń jako kwalifikacji poszuki-
wanych na rynku oraz przygotowania osób ubiegających się 
o środki na działalność gospodarczą. Dotacje na działalność 
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Ryc. 3. Zgłaszane zapotrzebowanie na wybrane kwalifikacje w okresie li-
piec 2013–wrzesień 2014

Źródło: Szanse i determinanty wielkopolskiego rynku pracy. WUP, Poznań 2014.

Tabela 2. Zapotrzebowanie na zawody na 2015 i 2016 r.

Grupa zawodowa Liczebność
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 390
Pakowacze 258
Szwaczki, hafciarki i pokrewni 134
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej/ 
internetowej 125

Stolarze meblowi i pokrewni 99
Kucharze 97
Operatorzy maszyn do szycia 90
Ślusarze i pokrewni 87

Tapicerzy i pokrewni 82

Spawacze i pokrewni 75
Kierowcy samochodów ciężarowych 73
Pracownicy ochrony osób i mienia 70
Magazynierzy i pokrewni 70
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 60
Pracownicy obsługi biurowej 55
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 41
Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 36
Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 35
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 33
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 33
Mechanicy pojazdów samochodowych 32
Monterzy 30
Malarze i pokrewni 28
Gospodarze budynków 27
Murarze i pokrewni 26
Przedstawiciele handlowi 25
Pracownicy administracji i sekretarze biura zarządu 25
Kelnerzy 25
Elektromechanicy i elektromonterzy 24

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań WORP II Pracodawcy jako kreato-
rzy polityki kadrowej rynku pracy przeprowadzonych w I i III kwartale 2014 r.
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w  firmach, wiążące się ze wzrostem zatrudnienia, wprowa-
dzaniem nowych technologii i usług, świadczą o dobrym kie-
runku rozwoju firm. 

Działania unijne w  zakresie bezpośredniej bądź pośred-
niej inwestycji w kapitał ludzki ocenione zostały również we 
wspomnianych na początku badaniach, dotyczących zaso-
bów ludzkich na terenach wiejskich. Jedno na pięć wielkopol-
skich przedsiębiorstw i instytucji publicznych (21%) w latach 
2007–2013 skorzystało ze wsparcia oferowanego przez środ-
ki pochodzące z Unii Europejskiej. Zdecydowana większość, 
42% badanych instytucji, fundusze pochodzące ze wsparcia 
UE przeznaczyła na zakup maszyn i sprzętu, a co piąty pod-
miot (21%) zatrudnił dzięki nim nowych pracowników. Bada-
ni uważają, że warto korzystać ze wsparcia w  ramach środ-
ków unijnych, jednak zwracają uwagę na trudny dostęp do 
tych funduszy.

W marcu 2013 r. Rada Ministrów uchwaliła Strategię Roz-
woju Kapitału Ludzkiego 2020. Głównym celem SRKL jest roz-
wijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie poten-
cjałów osób w  taki sposób, by mogły w  pełni uczestniczyć 
w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszyst-
kich etapach życia. Powołując się na treść Strategii, powie-
dzieć można, że w obliczu coraz silniejszej globalnej konku-
rencji kapitał ludzki o odpowiednio wysokich kompetencjach 
i kwalifikacjach dostosowanych do wyzwań zmieniającej się 
rzeczywistości stanowi jeden z  nieodzownych warunków 
szybkiego rozwoju gospodarczego. Dlatego tak ważne są 
wszelkie działania związane z inwestycją w niego oraz syste-
matycznym monitorowaniem.

gospodarczą pozwoliły na utworzenie ponad 4 tys. nowych 
miejsc pracy. Przeprowadzone przez WORP badania potwier-
dzają, że niemal 65% firm powstałych przy wsparciu środków 
Funduszu Pracy dalej funkcjonuje i daje stałe miejsca pracy, 
co świadczy o trwałości tej formy aktywizacji.

Wielkopolskie Obserwatorium zbadało również trwałość 
firm zakładanych dzięki dotacjom z  funduszy EFS, działania 
6.2 PO KL w latach 2009–2013. Przy okazji tych badań respon-
denci zapytani zostali o  opinie na temat tych programów 
i wszelkich działań z nim związanych.

Beneficjenci pozytywnie wypowiadali się o oferowanych 
formach wsparcia. Dostrzegali przydatność szkoleń przygo-
towujących ich do roli przedsiębiorcy, w szczególności z za-
kresu księgowości i  rachunkowości oraz zarządzania firmą. 
Trudności, które napotykali podczas udziału w  projekcie, 
związane były głównie ze zbyt dużą ilością wymaganych do-
kumentów i  z koniecznością przedstawienia poręczenia fi-
nansowego. 94% zapytanych uczestników programu uznało, 
że otrzymanie dotacji w dużym stopniu pomogło im rozpo-
cząć działalność. Natomiast prawie 90% respondentów, gdy-
by jeszcze raz miało podjąć decyzję, zrobiłoby tak samo.

Spośród uczestników programu, którzy otrzymali dotację 
ponad rok wcześniej, prawie 65% wciąż prowadziło działal-
ność. Sytuacja ekonomiczna tych firm oceniana była dobrze, 
większość respondentów deklarowała rentowność przedsię-
biorstw. Jak wynika z badań, cechą wyróżniającą beneficjen-
tów, prowadzących z  sukcesem firmę, na tle tych, którzy je 
zamknęli, jest doświadczenie na rynku pracy oraz doświad-
czenie w  konkretnej branży. Natomiast zmiany zachodzące 
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Niniejszy artykuł stanowi syntetyczne podsumowanie trzech 
regionalnych procesów badawczych: dwóch badań przepro-
wadzonych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w  Poznaniu – Społeczno-ekonomiczne wymiary ubó-
stwa w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce oraz 
Bezdomność – ukryty problem. Analiza zjawiska i  systemowe 
sposoby radzenia sobie z nim, a  także sprawozdania ministe-
rialnego – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, z którego wy-
niki agregowane są na poziomie województwa przez ROPS. 
Artykuł składać się będzie z trzech komplementarnych częś ci, 
w pierwszej postaramy się przedstawić sposób pomiaru ubó-
stwa w  Wielkopolsce, w  drugiej, wychodząc od omówienia 
syntetycznego wskaźnika ubóstwa, stworzonego na potrze-
by badania miary ubóstwa, poprzez analizę sposobu monito-
rowania pomocy socjalnej i stanu zasobów instytucjonalnych 
oraz pomocy środowiskowej, przedstawimy główne wnio-
ski z  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), wreszcie 
w trzeciej części skupimy się na omówieniu szczegółowego 
problemu społecznego – bezdomności, w świetle przeprowa-
dzonego w 2014 r. badania regionalnego.

Diagnozowanie i  monitorowanie wybranych problemów 
społecznych w regionie jest jednym z zadań statutowych Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Praca zespołu badaw-
czego funkcjonującego w strukturze ośrodka polega m.in. na 
koordynowaniu działań związanych z  tworzeniem regional-
nej Oceny Zasobów Pomocy Społecznej: scalaniu wyników 
na poziomie województwa oraz tworzeniu raportu badaw-
czego; monitoringu ekonomii społecznej; monitoringu Strate-
gii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 
2020 r.; tworzeniu autorskich koncepcji badawczych dotyczą-
cych szczegółowych polityk społecznych oraz koordynacji pro-
cesów badawczych. W znacznej części projektów badawczych 
koncentrujemy się nie tylko na eksploracji wybranych aspek-
tów funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w  woje-
wództwie – jest to zazwyczaj jeden z kilku modułów badania 
– ale również na zbadaniu reprezentatywnej próby wielkopol-
skich mieszkańców, co pozwala nam z  kolei ekstrapolować 
wyniki na ogół populacji Wielkopolan. Zbadanie reprezenta-
tywnej próby wielkopolskiej populacji z kilku technicznych po-
wodów wymaga nawiązania współpracy z  innymi instytucja-
mi badawczymi. 

W artykule zostaną zatem omówione trzy jakościowo róż-
ne procesy pozyskiwania danych na poziomie regionalnym. 
W  badaniu Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa w  per-

spektywie różnic terytorialnych w  Wielkopolsce wykorzystano 
analizę desk research (analiza danych zastanych), techniki ja-
kościowe – zogniskowane wywiady grupowe, indywidualne 
wywiady pogłębione oraz panel ekspertów. OZPS jest corocz-
nym sprawozdaniem ministerialnym, w którym analizowane 
są dane ilościowe przekazywane przez jednostki samorządu 
terytorialnego, dotyczące sytuacji społecznej, instytucjonal-
nych i środowiskowych usług społecznych oraz pomocy spo-
łecznej JST. Badanie dotyczące bezdomności to pogłębione 
studium problemu bezdomności w  województwie wielko-
polskim. W procesie badawczym problemu bezdomności wy-
korzystano zasadę triangulacji – zróżnicowane zostały źródła 
danych, metody badawcze i  perspektywy badawcze. Dane 
uzyskane w tym badaniu dzięki metodom jakościowym i ilo-
ściowym umożliwiły na poszerzenie zakresu interpretacji, na-
tomiast zbadanie poziomu instytucjonalnego oraz indywidu-
alnego pozwoliło uchwycić zarówno perspektywę instytucji 
pomocowych, jak i samych osób bezdomnych. 

Miary ubóstwa 
Badanie Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa w perspek-
tywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce miało na celu iden-
tyfikację wskaźników ubóstwa, a  następnie budowę zbior-
czego wskaźnika ubóstwa, umożliwiającego analizę sytuacji 
materialnej w  Wielkopolsce. Na podstawie operacjonaliza-
cji pojęcia ubóstwa określono 3 wymiary ubóstwa (wymiar 
finansowy, wymiar warunków życia oraz wymiar sytuacji na 
rynku pracy) wraz ze wskaźnikami definicyjnymi, na podsta-
wie których zostały opracowane 3 wskaźniki cząstkowe. 
W  procesie dalszych prac badawczych, m.in. na podstawie 
standaryzacji wyników wskaźników cząstkowych, zbudowa-
no wskaźnik syntetyczny ubóstwa, który zostanie omówio-
ny w  dalszej części artykułu. Jednym z  produktów badania 
są również mapy ubóstwa wielkopolskich gmin stworzo-
ne w  oparciu o  analizę dostępnych i  cyklicznie zbieranych 
danych, pochodzących ze statystyk publicznych oraz spra-
wozdań ministerialnych. Przedstawienie danych za pomocą 
kartogramów umożliwiło ukazanie zjawiska ubóstwa w wy-
miarze terytorialnym, natomiast agregacja danych na pozio-
mie gminnym pozwoliła na uchwycenie skali zjawiska ubó-
stwa w wymiarze lokalnym. 

Na potrzeby badania przyjęta została definicja ubóstwa 
opracowana przez Bank Światowy, która definiuje to zja-

Zofia Rutkowska, Sylwia Szpyrka, Marta Zaręba
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Wybrane problemy społeczne oraz sposoby 
ich pomiaru w świetle badań Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
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wisko jako niemożność osiągnięcia minimalnego standar-
du życiowego. Definicja wykorzystana w badaniu pozwoli-
ła ująć ubóstwo w sposób szeroki i wyróżnić w nim aspekty 
zarówno ekonomiczne (dochód), jak i  pozaekonomiczne 
(zaspokojenie potrzeb). W  części procesu badawczego do-
tyczącej operacjonalizacji terminu ubóstwa wzięto też pod 
uwagę trzy kryteria przyjęte do statystycznego pomiaru 
ubóstwa, omówione w  Krajowym Programie Przeciwdziała-
nia Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar 
aktywnej integracji oraz zaakcentowane w  strategii Europa 
2020 w  UE: analizę dochodów gospodarstw domowych 
– gospodarstwo domowe jest zagrożone ubóstwem, jeżeli 
jego dochód jest niższy niż 60% mediany dochodów w da-
nym kraju, analizę pogłębionej deprywacji materialnej 
– gospodarstwo domowe jest zagrożone ubóstwem, jeśli 
deklaruje niemoc zaspokojenia z  powodów finansowych 
co najmniej czterech z dziewięciu podstawowych potrzeb, 
analizę intensywności pracy – jeżeli czas pracy członków 
gospodarstwa domowego jest niższy niż 20% pełnego rocz-
nego czasu pracy, wówczas mowa o  gospodarstwach do-
mowych żyjących w  sytuacji bardzo niskiej intensywności 
pracy. Realizacja badania odbyła się w podziale na następu-
jące etapy: 
1. I panel ekspercki – eksperci z dziedziny polityki społecznej 

oraz pracy socjalnej wzięli udział w  moderowanym spo-
tkaniu, którego celem było określenie/wyznaczenie do-
minujących czynników wpływających na ubożenie w wo-
jewództwie wielkopolskim, odpowiedź na pytanie, które 
grupy są najbardziej dotknięte ubóstwem lub najbardziej 
nim zagrożone, a także jaka jest zdaniem ekspertów dyna-
mika tych zjawisk w ujęciu terytorialnym.

2. Desk research – został opracowany katalog wskaźników 
z  uwzględnieniem trzech kryteriów przyjętych do staty-
stycznego pomiaru ubóstwa, zaakcentowanych w strate-
gii Europa 2020. Kryteria zostały wspomniane powyżej.

3. II panel ekspercki – dokonano oceny adekwatności wy-
branych wskaźników. Eksperci zostali poproszeni o odpo-
wiedź (w formie pisemnej) na pytania dotyczące poszcze-
gólnych opracowanych wskaźników, a także o swobodną 
wypowiedź na temat całego katalogu. Wnioski z tego eta-
pu pozwoliły na dokonanie w katalogu wskaźników sto-
sownych korekt lub sformułowanie precyzyjnych uzasad-
nień, które znalazły się w raporcie końcowym. 

4. Desk research – opracowano diagnozę dotyczące ubó-
stwa w wojwództwie wielkopolskim w oparciu o zbudo-
wane wskaźniki.

5. Badanie jakościowe I – wykonano techniką indywidualne-
go wywiadu pogłębionego IDI. W ramach badania prze-
prowadzono 20 wywiadów pogłębionych, po 4 w każdym 
subregionie województwa wielkopolskiego. Badani zo-
stali dobrani celowo, wśród nich znaleźli się m.in.: przed-
stawiciele sektora publicznego oraz przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych. W  każdym z  6 wielkopolskich 
subregionów do wzięcia udziału w badaniu zostały zapro-
szone po dwie osoby ze wskazanych powyżej grup. 

6. Badanie jakościowe II – wykonano techniką zogniskowa-
nego wywiadu grupowego FGI. Zostało ono przeprowa-
dzone wśród celowo dobranych respondentów (przedsta-

wicieli sektora publicznego i organizacji pozarządowych). 
Celem było uzyskanie informacji o  faktach i problemach 
ubóstwa w powiatach, których pojedyncze osoby nie po-
trafią w pełni obiektywnie przedstawić. FGI pozwoliły na 
wymianę poglądów na temat systemu pomocy społecz-
nej, skali ubóstwa w ujęciu powiatowym, wskazanie, które 
kategorie osób są najbardziej zagrożone ubóstwem oraz 
jakie czynniki wpływają najsilniej na występowanie ubó-
stwa, a także w jaki sposób badani identyfikują i oceniają 
czynniki potencjału specyficzne dla danego subregionu.

7. Opracowano raport końcowy z  badania (w tym opraco-
wano mapy ubóstwa).
Warto podkreślić w tym miejscu uniwersalność metodo-

logii badawczej oraz zastosowanych narzędzi w badaniu, któ-
re mogą być zaimplementowane w  innych regionach kraju. 
Korzystanie podczas procesu badawczego ze statystyk pu-
blicznych pozwoli w kolejnych latach na regularną i cykliczną 
analizę obszarów zagrożonych ubóstwem bez konieczności 
przeprowadzania dodatkowych badań. Systematyczna aktu-
alizacja wskaźników umożliwi uchwycenie dynamiki zjawiska 
ubóstwa w ujęciu terytorialnym. 

Wskaźnik syntetyczny/Ocena Zasobów 
Pomocy Społecznej

Syntetyczny zbiorczy wskaźnik ubóstwa dla poszczegól-
nych gmin Wielkopolski powstał w wyniku nałożenia na sie-
bie 3 wymiarów ubóstwa – sytuacji finansowej, warunków ży-
cia oraz sytuacji na rynku pracy, w ramach których określono 
poszczególne wskaźniki definicyjne:
1. Wymiar finansowy – wskaźnik cząstkowy:

 z dochód na 1 mieszkańca w gminie;
 z liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/

niepieniężne) do liczby mieszkańców (na 1000 mieszkań-
ców);

 z liczba osób korzystających długotrwale z  pomocy do 
ogólnej liczby korzystających (w %).

2. Wymiar warunków życia – wskaźnik cząstkowy:
 z liczba mieszkań wyposażonych w instalacje (w %) w gminie;
 z powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca 

w gminie;
 z wysokość zaległości w  opłatach za mieszkania ponad 

3 miesiące w  zasobach gminnych w  stosunku do liczby 
mieszkań zalegających w opłatach w gminie.

3. Wymiar sytuacji na rynku pracy – wskaźnik cząstkowy:
 z wskaźnik bezrobocia (liczba bezrobotnych w stosunku do 

liczny aktywnych zawodowo);
 z liczba bezrobotnych długotrwale do ogólnej liczby bez-

robotnych.
Dzięki nałożeniu na siebie wymienionych wymiarów uzy-

skano całościowy obraz ubóstwa na  terenie województwa 
wielkopolskiego. 

Poniżej założonej granicy ubóstwa (wartość wskaźni-
ka mniejsza niż 0,84) znalazło się 16 wielkopolskich gmin, 
leżących na północnym i  wschodnim krańcu wojewódz-
twa: Dąbie, Chodów i Babiak (powiat kolski), Chocz (powiat 
pleszewski), Jastrowie, Okonek i  Lipka (powiat złotowski), 
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Wilczyn i  Wierzbinek (powiat koniński), Ostrowite, Orcho-
wo i  Zagórów (powiat słupecki), Mieleszyn (powiat gnieź-
nieński), Pyzdry (powiat wrzesiński), Wapno i  Gołańcz (po-
wiat wągrowiecki). Warto zauważyć, że niemal każda z gmin 
znajduje się poniżej przyjętej granicy ubóstwa w wymiarze 
dotyczącym sytuacji na rynku pracy (wyjątkiem jest gmina 
Zagórów). 

Gminy o najwyższych wartościach wskaźnika koncentru-
ją się wokół miasta Poznania – są to niemal wszystkie gminy 
leżące w powiecie poznańskim: Suchy Las, Tarnowo Podgór-
ne, Komorniki, Dopiewo, Rokietnica, Puszczykowo, Kórnik, 
Kleszczewo, Swarzędz, Buk, Mosina, Kostrzyn, Pobiedziska, 
Stęszew, Luboń. Wskaźnik powyżej 0,84 odnotowano tak-
że w samym mieście Poznaniu oraz w gminie Włoszakowice 
w powiecie leszczyńskim (co zobrazowano na ryc. 1). 

Takie rozlokowanie gmin o  najwyższych i  najniższych 
wartościach wskaźnika potwierdza tezę, że jednym z podsta-
wowych czynników determinujących ubóstwo jest czynnik 
o  charakterze przestrzennym. Specyfika ubóstwa na tych 
terenach związana jest z niską efektywnością małych gospo-
darstw rolnych oraz niewielkim potencjałem gospodarczym 
w  związku z  brakiem odziaływania rozwiniętych ośrodków 
miejskich.

W ramach badania przeprowadzone zostały także pogłę-
bione analizy jakościowe dotyczące ubóstwa w  Wielkopol-
sce. W większości badanych wielkopolskich gmin najistotniej-
szym wśród problemów społecznych jest problem ubóstwa.

Wśród czynników warunkujących ubóstwo w wielkopol-
skich gminach wyróżnić można:

 z bezrobocie (czynnik ten zarówno determinuje ubóstwo, 
jak i współwystępuje z ubóstwem),

 z samotność,
 z rozłam więzi rodzinnych i  kryzys w  rodzinie (w tym 

przemoc w  rodzinie, eurosieroctwo, problemy wycho-
wawcze, samotne rodzicielstwo i wielodzietność),

 z długotrwała choroba,
 z niepełnosprawność,
 z problem z utrzymaniem płynności finansowej (jest to 

jeden z  czynników ubóstwa, który pojawił się na prze-
strzeni ostatnich lat z powodu rosnącego zadłużenia wy-
nikającego z  konieczności ponoszenia coraz większych 
wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa do-
mowego),

 z bezdomność (bezdomność może, ale nie musi być po-
wiązana z innymi czynnikami ubóstwa, takimi jak uzależ-
nienia, bezrobocie, samotność).
W efekcie przeprowadzonych badań możliwe stało się 

wskazanie następujących grup szczególnie zagrożonych 
ubóstwem:

 z osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne (grupa ta 
jest w opinii badanych szczególnie zagrożona ubóstwem),

 z pracujący ubodzy – working poor (osoby aktywne za-
wodowo, których dochody nie wystarczają na pokrycie 
kosztów życia, zjawisko coraz częściej występuje w gmi-
nach województwa wielkopolskiego),

 z ludzie młodzi o niskich kwalifikacjach i niewielkim do-
świadczeniu zawodowym,

 z osoby z niskim wykształceniem,

 z osoby starsze (grupę tę jako zagrożoną ubóstwem iden-
tyfikowała większość respondentów na co dzień zajmują-
cych się pracą socjalną),

 z osoby starsze pozostające w wieku produkcyjnym,
 z osoby borykające się z  deficytami w  zakresie wspar-

cia rodzinnej funkcji opiekuńczej (większość badanych 
wskazała rodziny wielodzietne, w którym przypadku du-
że gospodarstwa domowe o niskich dochodach rodziców 
nie mogą liczyć na wystarczające wsparcie z zakresu poli-
tyki prorodzinnej),

 z rodziny niewydolne wychowawczo,
 z osoby młode opuszczające placówki opiekuńczo-wy-

chowawcze (w grupie tej zauważalne również są deficyty 
w zakresie wsparcia funkcji opiekuńczej),

 z osoby samotne (problem niewystarczającej opieki),
 z osoby niepełnosprawne i  przewlekle chore (część re-

spondentów wskazywała niepokojące tendencje dotyczą-
ce procesów ubożenia tej grupy osób),

 z kobiety (uznawane są przez badanych za częściej zagro-
żone ubóstwem niż mężczyźni),

 z osoby uzależnione,
 z osoby wychowujące się w rodzinach ubogich (problem 

dziedziczenia ubóstwa),
 z osoby bezdomne.

Osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ży-
ciowej i materialnej (spełniającym kryteria zapisane w ustawie 
o pomocy społecznej) może zostać udzielone wsparcie w ra-
mach systemu pomocy społecznej. Z danych Oceny zasobów 
pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2013 rok 

Ryc. 1. Rozkład przestrzenny wartości zbiorczego wskaźnika ubóstwa 2012 r.
Źródło: Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa w perspektywie różnic terytorial-
nych w Wielkopolsce, s. 79.
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wynika, że pomocy i wsparcia udzielono 275 935 osobom 
(↑ o 12 103 więcej aniżeli w 2012 r.), czyli 8% ogółu ludno-
ści naszego województwa. Do tej kategorii wlicza się wszyst-
kie osoby, które otrzymały zarówno świadczenia z  pomocy 
społecznej przyznane decyzją, jak i pomoc bezdecyzyjną oraz 
pracę socjalną. Nieco ponad 37% (102 874 osoby) ogółu osób, 
którym udzielono pomocy i wsparcia, było długotrwale korzy-
stającymi1 z pomocy (w 2012 r. – 36,2%, tj. 95 416 os.).

Na przestrzeni ostatnich kilku lat czterema głównymi po-
wodami udzielania pomocy i wsparcia są niezmiennie: ubó-
stwo, bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub cięż-
ka choroba, zmienna jest natomiast ich kolejność na liście 
rankingowej w poszczególnych latach. 

W 2013 r. wyglądała ona następująco: 1. ubóstwo – 55 
585 rodzin (↑ o 3 085 rodzin), 2. niepełnosprawność – 51 
614 rodzin (↑ o 1 556 rodzin) 3. bezrobocie – 50 010 ro-
dzin (↑ o 3 657 rodzin), 4. długotrwała lub ciężka choroba 
– 42 967 rodzin (↑ o 1 831 rodzin)2.

Bezdomność
Jednym ze skutków ubóstwa jest bezdomność, szczególnie 
w sytuacji nagłego pogorszenia warunków życia, utraty pra-
cy, niemożności spłaty zadłużenia. Z drugiej strony bywa też 
tak, że w sytuacji kryzysowej – przemocy czy rozpadu rodzi-
ny, utrata dachu nad głową jest pierwszym krokiem do po-
gorszenia sytuacji, w której ubóstwo, uzależnienie i bezdom-
ność współegzystują ze sobą.

Informacji na temat bezdomności dostarcza nam zreali-
zowane w 2014 r. na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polity-
ki Społecznej w  Poznaniu badanie pn. Bezdomność – ukryty 
problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie 
z nim. 

1 Osoby, które w ciągu 3 lat były zarejestrowane w systemie świad-
czeń pomocy społecznej przez co najmniej 18 miesięcy.

2 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego 
za 2013 rok, s. 35.

Badanie koncentrowało się na kompleksowej diagnozie 
skali bezdomności, zagrożenia bezdomnością oraz dostę-
pu do społecznych usług mieszkaniowych w województwie 
wielkopolskim. 

Szacowanie liczby osób bezdomnych jest niełatwym za-
daniem ze względu na trudność w  dotarciu do osób bez-
domnych nie korzystających z pomocy instytucjonalnej. Re-
alizatorzy badania szacują populację osób bezdomnych 
w Wielkopolsce na 3–4 tys. Spośród tej grupy ok. 2567 zdia-
gnozowano w badaniu realizowanym przez służby społeczne 
w 2013 r. jako korzystające z form instytucjonalnej pomocy – 
noclegowni, schronisk itp. Liczbę osób korzystających z po-
mocy społecznej z  tytułu bezdomności określono w Ocenie 
Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 r. na 4186.

Skalę bezdomności w powiatach przedstawiono rycinie 3. 
Najwyższa skala bezdomności mierzonej jako fizyczna 

liczba osób bezdomnych w  ramach badania MPiPS wystę-
puje w mieście Poznaniu. Jest to spowodowane po pierwsze 
koncentracją ludności w stolicy województwa, po drugie mi-
gracjami osób bezdomnych do dużych ośrodków miejskich, 
gdzie jest bardziej dostępna infrastruktura dla osób bezdom-
nych (noclegownie, schroniska, oferta pomocowa), łatwiej się 
utrzymać z prac dorywczych czy żebractwa oraz można pozo-
stać bardziej anonimowym niż w lokalnych społecznościach. 
Relatywnie wysoka skala bezdomności jest również w dużych 
miastach powiatowych, takich jak Konin, Kalisz, Gniezno czy 
Piła. Na poziomie poszczególnych powiatów wysoka skala 
bezdomności wiąże się zazwyczaj z obecnością placówki dla 
osób bezdomnych (np. powiaty obornicki czy grodziski). Ska-
la korzystania ze świadczeń z tytułu bezdomności nie nakłada 

Ryc. 3. Rozkład przestrzenny zjawiska bezdomności 2013 r.
Źródło: badanie Bezdomność – ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe spo-
soby radzenia sobie z nim.

 

Ryc. 2. Powody udzielania pomocy i wsparcia w województwie wielkopol-
skim (wg liczby rodzin korzystających)

Źródło: opracowanie własne na podstawie OZPS za 2013 r.
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się terytorialnie na skalę bezdomności, gdyż gminy wypłacają 
świadczenia osobom, które fizycznie przebywają w placów-
kach na terenie innych powiatów (np. Poznania).

Profil socjodemograficzny ludzi bezdomnych 
Wśród osób bezdomnych dominują mężczyźni, kobiety sta-
nowią około 15% populacji. Zidentyfikowano dwie główne 
kategorie bezdomnych kobiet – młode kobiety z dziećmi (sy-
tuacja kryzysowa) i samotne kobiety w wieku od 40 lat w gó-
rę (długotrwała bezdomność). Często to niewydolne wycho-
wawczo matki, którym w  przeszłości odebrano już dzieci. 
Wiele z nich zostało wyrzuconych z domów rodzinnych czy 
też doświadczyło przemocy domowej. 

Średni wiek osób bezdomnych należałoby określić w prze-
dziale od 40 do 60 lat. Bezdomne stają się również osoby bar-
dzo młode – w wieku 18–20 lat. Obecnie to niewielki odse-
tek populacji, choć wykazujący tendencję wzrostową. Średni 
czas bycia osobą bezdomną to 7 lat. 

Zdecydowana większość osób bezdomnych ma złożone 
problemy zdrowotne i jest niepełnosprawna (ok. 30% popula-
cji). Problemy zdrowotne są przede wszystkim konsekwencją 
długoletnich uzależnień oraz ryzykownego stylu życia. Osoby 
przebywające poza systemem instytucjonalnym w przeważa-
jącej mierze nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Coraz 
częściej pojawiają się problemy ze zdrowiem psychicznym.

Grupę opisuje się jako bierną zawodowo (większość nie 
pracuje i nie jest zarejestrowana jako osoby bezrobotne), jed-
ną z  przyczyn bierności są zadłużenia i  zajęcia komornicze. 
Dość powszechne są doświadczenia pozbawienia wolności.

Skala bezdomności „nieletniej” (ludzi bez domu do 18 ro-
ku życia) w Wielkopolsce kształtuje się na poziomie około 8%. 
Wskazać należy, że placówki dla bezdomnych są tylko jed-
nym z miejsc możliwego zamieszkiwania nieletnich bezdom-
nych dzieci, drugim są ogrody działkowe, gdzie często za-
mieszkują bezdomne rodziny.

W niniejszym artykule opisano trzy regionalne procesy 
badawcze. Miary ubóstwa oraz Ocena Zasobów Pomocy Spo-
łecznej to przykłady badań, w  których podstawową techni-
kę badawczą stanowiła analiza zastanych danych regional-
nych. Brak konieczności wywoływania danych statystycznych 
pozwala na prowadzenie spójnych i porównywalnych analiz 
terytorialnych z  wykorzystaniem danych pochodzących ze 
statystyk publicznych – przy założeniu, że dane są zbierane 
cyklicznie oraz są agregowane zarówno na poziomie gmin, 
powiatów, subregionów, jak i województwa. 

Badanie bezdomności jest przykładem kompleksowego 
badania szczegółowego problemu społecznego. Tak różno-
rodny proces badawczy pod względem zastosowanych me-
tod i technik badawczych pozwala na stworzenie drobiazgo-
wych rekomendacji pobadawczych wraz z  opisem bardzo 
konkretnych sposobów ich wdrożenia. 

Realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
trzech opisanych procesów badawczych wpisuje się w  pro-
ces wyznaczania obszarów szczególnej interwencji na tere-
nie województwa wielkopolskiego. Obszary zagrożone ubó-
stwem, o  wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego 
relatywnie niższych od średniej wojewódzkiej, będą obsza-
rami wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego.
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Wstęp

Zgodnie z Traktatem z Maastricht jednym z głównych celów 
polityki społecznej Unii Europejskiej jest ograniczenie zjawi-
ska ubóstwa. Ponadto w strategii Europa 2020, wypracowanej 
przez Radę Europy w roku 2010, jako główny cel w obszarze 
integracji społecznej wskazano zmniejszenie liczby osób żyją-
cych w ubóstwie w krajach członkowskich o 20 mln. Realiza-
cja działań mających na celu zwalczanie ubóstwa odbywa się 
poprzez tzw. Otwartą Metodę Koordynacji. Metoda ta umoż-
liwia państwom członkowskim swobodę w doborze środków 
oraz  sposobów zwalczania ubóstwa. Niemniej odpowiednia 
alokacja funduszy Unii Europejskiej związana z realizacją ce-
lów polityki społecznej oraz późniejsza ocena efektywności ich 
wykorzystania wymaga stałego monitoringu poziomu ubó-
stwa na poziomie regionalnym oraz lokalnym (Panek, Zwierz-
chowski 2013). Z tego punktu widzenia niezbędne jest posia-
danie danych na niskich poziomach agregacji przestrzennej, 
zarówno przez władze rządowe, jak i samorządowe, na temat 
ubóstwa i  jego przyczyn celem prowadzenia właściwej poli-
tyki społecznej. Dostarczenie odpowiednich informacji o tym 
zjawisku, ze względu na niewielkie liczebności próby w Euro-
pejskim Badaniu Dochodów i Warunków Życia (EU-SILC), wy-
maga jednak zastosowania odpowiednich metod, jakie ofe-
ruje statystyka małych obszarów. Poprzez właściwie dobrany 
model i  wykorzystanie wszelkich dostępnych informacji po-
chodzących z kilku źródeł statystycznych możliwe jest oszaco-
wanie interesujących parametrów na niskich poziomach agre-
gacji przestrzennej z akceptowalną precyzją.

Głównym celem niniejszego opracowania jest oszacowa-
nie stopy ubóstwa w Polsce w 2011 r. na niepublikowanym do 
tej pory przez Główny Urząd Statystyczny poziomie, tj. pod-
regionów, z  wykorzystaniem metodologii statystyki małych 
obszarów1. 

1 Przedstawione w niniejszym opracowaniu wybrane wyniki sta-
nowią pokłosie prac prowadzonych w Ośrodku Statystyki Ma-
łych Obszarów Urzędu Statystycznego w Poznaniu we współ-
pracy z Departamentem Badań Społecznych i Warunków Życia 
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie i Banku Świa-
towego w Waszyngtonie. Prezentowane wyniki dotyczą 2011 r. 
ze względu na dostępność danych spisowych, które niezbędne 
były do zbudowania odpowiedniego modelu umożliwiającego 
oszacowanie stopy ubóstwa w Polsce w przekroju podregionów. 
Szczegółowy opis prowadzonych prac można znaleźć w pracy 
US Poznań (2014). Należy podkreślić ponadto, że uzyskane wyni-
ki są efektem badań o charakterze eksperymentalnym i nie sta-
nowią oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Pojęcie ubóstwa

W literaturze poświęconej ubóstwu zjawisko to jest definiowa-
ne jako niezaspokojenie pewnych potrzeb na pożądanym po-
ziomie (Drewnowski 1977). Problemem jest jednak konkretne 
zdefiniowanie tych potrzeb oraz określenie poziomu zaspoko-
jenia, który można uznać za pożądany. Początkowo do podsta-
wowych potrzeb zaliczano żywność, mieszkanie oraz odzież, 
natomiast na początku XX w. zaczęto utożsamiać ubóstwo z po-
ziomem niskich dochodów (Marshall 1920). Ujęcie to określane 
jest mianem ubóstwa monetarnego (dochodowego). Kolejną 
definicję zaproponowała w  1984 r. Rada Wspólnoty Europej-
skiej, która stwierdza, że ,,ubóstwo odnosi się do osób, rodzin lub 
grup osób, których zasoby (materialne, kulturowe i społeczne) są 
ograniczone w takim stopniu, że poziom ich życia obniża się po-
za akceptowalne minimum w kraju zamieszkania’’ (EEC 1985). 

Innym aspektem jest określenie tzw. progu ubóstwa, czy-
li granicy dochodu, poniżej którego jednostka zostanie zakla-
syfikowana jako uboga. Przede wszystkim przy analizie do-
chodu należy korzystać z ekwiwalentnego rozkładu dochodu, 
który pozwala na porównania między gospodarstwami o róż-
nym składzie demograficznym. Taki sposób wyznaczania grani-
cy ubóstwa jest rekomendowany przez Eurostat dla badań nad 
ubóstwem i proponuje się przyjęcie jako linii ubóstwa 60% me-
diany rozkładu dochodów ekwiwalentnych. Zasadniczą miarą 
opisującą zasięg biedy jest stopa ubóstwa2, czyli stosunek liczby 
gospodarstw znajdujących się poniżej linii ubóstwa do ogólnej 
liczby gospodarstw domowych (Panek,  Zwierzchowski 2013). 
W  niniejszym opracowaniu, wykorzystując metodologię sta-
tystyki małych obszarów, dokonano estymacji stopy ubóstwa 
w Polsce w przekroju podregionów w 2011 r. Wybrane wyniki 
zostały zaprezentowane w dalszej części opracowania.

Zapotrzebowanie informacyjne w zakresie 
ubóstwa na niskich poziomach agregacji 
przestrzennej

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce zwiększony popyt 
na szczegółowe dane o  różnych zjawiskach społeczno -go-
spodarczych na poziomie lokalnym. Dotyczy to m.in. rynku 
pracy, ubóstwa i  wykluczenia społecznego, statystyki przed-
siębiorstw czy rolnictwa. Posiadanie informacji na poziomie 

2 W publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego stopa ubó-
stwa określana jest mianem wskaźnika zagrożenia ubóstwem.

Tomasz Józefowski, Marcin Szymkowiak, Łukasz Wawrowski
Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ubóstwo w Polsce w przekroju podregionów 
w świetle statystyki małych obszarów
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całego kraju czy województwa jest zazwyczaj niewystarcza-
jące z  punktu widzenia prowadzenia właściwej polityki, za-
równo przez państwo, jak i organy administracji samorządo-
wej. Niestety badania statystyki publicznej prowadzone przez 
Główny Urząd Statystyczny, a  wspierane przez wojewódzkie 
urzędy statystyczne są najczęściej reprezentatywne dla kraju, 
regionów lub incydentalnie województw3. Oznacza to, że cy-
kliczna publikacja ważnych wskaźników społeczno-gospodar-
czych jest możliwa jedynie na poziomie regionu bądź całego 
kraju. Na niższych poziomach agregacji przestrzennej (podre-
giony, powiaty czy nawet gminy) zbyt mała liczebność próby 
w odpowiednim badaniu (bądź jej całkowity brak) powoduje, 
że takie szacunki cechują się nieakceptowaną precyzją i nie są 
publikowane w oficjalnych dokumentach. Odnosi się to rów-
nież do ubóstwa, na którego temat najważniejsze informacje, 
dotyczące na przykład jego zasięgu i terytorialnego zróżnico-
wania, publikowane są przez Główny Urząd Statystyczny w cy-
klu rocznym na poziomie całego kraju oraz regionów4. Dane 
odnoszące się do ubóstwa na tak wysokim poziomie agregacji 
przestrzennej są zazwyczaj niewystarczające dla władz samo-
rządowych z  punktu widzenia przeciwdziałania temu zjawi-
sku oraz jego negatywnym konsekwencjom. Są one również 
nieprzydatne dla władz państwowych, które realizując różne 
programy wspierające rozwój ekonomiczny, zwalczające bez-
robocie czy ubóstwo, wymagają odpowiednich informacji dla 
podregionów, powiatów, a nawet gmin.

W przypadku Polski kompleksowe zbadanie ubóstwa, je-
go terytorialnego zasięgu i rozmieszczenia jest zatem niezwy-
kle ważne z punktu widzenia prowadzenia właściwej polityki 
społecznej i podejmowania odpowiednich decyzji przez różne 
instytucje. Wymaga to jednak posiadania informacji na możli-
wie najniższym poziomie agregacji przestrzennej. W celu pro-
wadzenia właściwej polityki społecznej, zgodnej z  wytyczny-
mi polityki spójności, konieczny jest bowiem pomiar zjawiska 
ubóstwa i związanego z tym zasilania informacyjnego na moż-
liwie niskich szczeblach podziału administracyjnego kraju (Be-
di i in. 2007). 

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną naj-
ważniejsze wyniki wykorzystywanych w  Ośrodku Statystyki 
Małych Obszarów Urzędu Statystycznego w Poznaniu prac ba-
dawczych nad pomiarem ubóstwa i jego przestrzennego zróż-
nicowania w Polsce na poziomie podregionów. Ze względu na 
niewystarczające liczebności próby w badaniu prowadzonym 
przez Główny Urząd Statystyczny (EU-SILC) na takim poziomie 
agregacji przestrzennej, aby otrzymać niezbędne informacje 
na temat tego wskaźnika, trzeba skorzystać z metod jakie ofe-
ruje statystyka małych obszarów. Jej zastosowanie umożliwia 
uzyskanie rezultatów charakteryzujących się akceptowalną 
precyzją bez konieczności zwiększania liczebności próby, a co 
za tym idzie – kosztów badania. 

3 Do roku 2011 udostępniano na podstawie badania EU-SILC 
w Banku Danych Lokalnych stopę ubóstwa na poziomie woje-
wództw. W kolejnych latach najniższy dostępny poziom agrega-
cji przestrzennej to kraj oraz region.

4 Zgodnie z klasyfikacją NUTS w Polsce obowiązującej od 1 stycz-
nia 2015 r. mamy 6 regionów (NUTS 1) grupujących poszczegól-
ne województwa, tj. centralny, południowy, wschodni, północ-
no-zachodni, południowo-zachodni oraz północny. 

Mapowanie ubóstwa w Polsce na poziomie 
podregionów z wykorzystaniem metod 
statystyki małych obszarów

EU-SILC jest podstawowym źródłem informacji publikowa-
nych przez Główny Urząd Statystyczny na temat relatywnego 
wskaźnika zagrożenia ubóstwem dochodowym zarówno na 
poziomie całego kraju, jak i dla regionów (NUTS 1)5. 

Zgodnie z  danymi Głównego Urzędu Statystycznego sto-
pa ubóstwa dla całej Polski w  2011 r. na podstawie badania 
EU-SILC wynosiła 17,7% (GUS 2012). Zastosowanie metodolo-
gii statystyki małych obszarów z wykorzystaniem danych po-
chodzących z badania EU-SILC i danych spisowych dostępnych 
w  Banku Danych Lokalnych umożliwiło oszacowanie stopy 
ubóstwa na poziomie podregionów. W niniejszym opracowa-
niu, wykorzystano tzw. podejście modelowe. Ze względu na 
formę dostępnych danych oraz dobre własności empiryczne 
wybrano model Faya-Herriota (Rao 2003). Do budowy odpo-
wiedniego modelu użyto danych pochodzących z kilku źródeł 
statystycznych. Z badania EU-SILC wykorzystano jedynie infor-
mację o stopie ubóstwa jako zmiennej objaśnianej, ponieważ 
zastosowanie innych zmiennych z  tego badania w  charakte-
rze cech objaśniających doprowadziłoby do zwiększenia błędu 
losowego i  obciążonych oszacowań parametrów w  modelu. 
W związku z tym w charakterze zmiennych objaśniających wy-
korzystano dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011), a także te publiko-
wane w Banku Danych Lokalnych.

W ostatecznym modelu uwzględniono 6 zmiennych obja-
śniających. Zostały one wymienione poniżej wraz ze źródłami 
danych statystycznych6:

 z odsetek liczby osób samotnych powyżej 25 roku życia – 
NSP 2011,

 z liczba pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domo-
wego – NSP 2011,

 z odsetek gospodarstw domowych posiadających łazienkę – 
NSP 2011,

 z odsetek gospodarstw domowych z  dwiema osobami po-
wyżej 25 roku życia z wykształceniem co najwyżej zawodo-
wym – NSP 2011,

 z gęstość zaludnienia – populacja: NSP 2011, powierzchnia: 
Bank Danych Lokalnych, 

 z stosunek liczby osób wymeldowanych do liczby zameldo-
wanych na pobyt stały w podregionie – Bank Danych Lo-
kalnych na podstawie NSP 2011, rejestru PESEL oraz spra-
wozdań urzędów stanu cywilnego i sądów wojewódzkich.
Stwierdzono przy tym, że wraz ze wzrostem odsetka liczby 

osób samotnych powyżej 25 roku życia w podregionie wzra-
sta także stopa ubóstwa. Z kolei wraz ze wzrostem liczby pokoi 
na członka gospodarstwa domowego oraz ze wzrostem udzia-

5 W badaniu EU-SILC wskaźnik ten definiowany jest jako odsetek 
osób, których dochód ekwiwalentny do dyspozycji (po uwzględ-
nieniu w dochodach transferów społecznych) jest niższy od gra-
nicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% krajowej mediany 
ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji (GUS 2012).

6 W odniesieniu do każdej ze zmiennych objaśniających po myśl-
niku podano źródło jej pochodzenia.
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łu gospodarstw domowych posiadających łazienkę spada 
wartość tego wskaźnika. Wskazano też na dodatnią korelację 
odsetka gospodarstw z dwiema osobami mającymi wykształ-
cenie co najwyżej zawodowe ze stopą ubóstwa. W podregio-
nach charakteryzujących się mniejszą gęstością zaludnienia 
oraz wyższym stosunkiem liczby osób wymeldowanych do 
liczby osób zameldowanych zaobserwowano wyższą wartość 
analizowanego wskaźnika. Tak skonstruowany model wyja-
śniał zmienność stopy ubóstwa w 60%. Wyniki dotyczące osza-
cowanych wartości stopy ubóstwa w przekroju podregionów 
w  Polsce, z  wykorzystaniem modelu Faya-Herriota, zamiesz-
czone zostały na poniższej mapie tematycznej w 7-stopniowej 
skali barw.

Otrzymane rezultaty wskazują na silne terytorialne zróżni-
cowanie stopy ubóstwa w  Polsce w  przekroju podregionów. 
Na kartogramie można zaobserwować podział kraju na Polskę 
centralną i  wschodnią oraz zachodnią. Zachodnia część kra-
ju cechuje się znacznie niższym odsetkiem osób ubogich niż 
część centralna i wschodnia.

Najbardziej zagrożone ubóstwem (stopa ubóstwa powyżej 
29%) są osoby żyjące w gospodarstwach domowych w 4 pod-
regionach znajdujących się w województwach lubelskim (pod-
regiony bialski, puławski i chełmsko-zamojski) oraz świętokrzy-
skim (podregion sandomiersko-jędrzejowski). Naj mniejszą 
stopą ubóstwa charakteryzują się duże miasta (wyjątek sta-
nowi Łódź ze wskaźnikiem wynoszącym 14,2%). W Warszawie 
zaobserwowano stopę ubóstwa na poziomie 6,3%. Następ-
ne w  kolejności są: podregion trójmiejski (7,4%) oraz podre-
giony: Wrocław (7,5%), Poznań (8,5%) i Kraków (8,7%). Należy 
również zauważyć, że w większości przypadków w podregio-
nach okalających duże miasta występuje znacznie niższy po-
ziom ubóstwa (poniżej 13%) niż w pozostałych podregionach 
w województwie.

Podsumowanie

Metodologia statystyki małych obszarów umożliwia oszaco-
wanie interesujących parametrów na niskich poziomach agre-
gacji przestrzennej bądź dla szczegółowo zdefiniowanych 
domen z  akceptowalną precyzją. Jest to możliwe poprzez 
uwzględnienie w  budowanym modelu informacji pochodzą-
cych z różnych źródeł danych statystycznych, takich jak bada-
nia reprezentacyjne, spisy czy rejestry. W szczególnoś ci może 
być z powodzeniem użyta w estymacji wybranych charaktery-
styk opisujących ubóstwo czy wykluczenie społeczne (na przy-
kład stopę ubóstwa) na poziomach, dla których nie są publi-
kowane wyniki przez statystykę publiczną ze względu na małe 
liczebności próby w badaniu EU-SILC. 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano klasyczny model 
Faya-Herriota, powszechnie stosowany w zagadnieniu mapo-
wania ubóstwa przez Bank Światowy, w wielu krajach na całym 
świecie. Pozyskanie informacji z badania EU-SILC, danych spi-
sowych i z Banku Danych Lokalnych umożliwiło wykonanie ak-
ceptowalnych oszacowań stopy ubóstwa w Polsce w przekro-
ju podregionów. 

Zapotrzebowanie na rzetelną informację statystyczną w za-
kresie wybranych wskaźników opisujących ubóstwo wymagać 
będzie jednak w niedalekiej przyszłości podjęcia prac, których 
celem będzie dostarczenie odpowiednich szacunków na po-
ziomie powiatów czy nawet gmin. Prace takie zostały już za-
początkowane w  Ośrodku Statystyki Małych Obszarów Urzę-
du Statystycznego w Poznaniu i wymagać będą zastosowania 
odpowiednich modeli i danych statystycznych pochodzących 
z kilku źródeł. Uzyskane wyniki stanowić mogą istotne reme-
dium na brak informacji na temat ubóstwa na tak niskich po-
ziomach agregacji przestrzennej. Mogą ponadto być cennym 
źródłem danych w prowadzeniu właściwej polityki społecznej 
przez lokalne władze.
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Współcześnie dostępne rozwiązania technologiczne rewolucjo-
nizują życie człowieka na wielu jego płaszczyznach. Obserwowa-
ny od drugiej połowy XX w., a obecnie szczególnie dynamiczny 
rozwój i  upowszechnienie komputerów, jak również równole-
gły postęp w zakresie rozbudowy cyfrowych kanałów przesyłu 
informacji w oparciu o technologię światłowodową i bezprze-
wodową, usprawnia i zmienia istotnie sposób kontaktów mię-
dzyludzkich, organizację i funkcjonowanie gospodarki, ochronę 
zdrowia, edukację, administrację i wiele innych składowych oto-
czenia, w którym na co dzień funkcjonuje człowiek (por. Castells 
2001, 2010, European Commission 2005, Sassen 2007). 

Szczególnie interesujący przykład ukazujący spektakular-
ną skalę wpływu nowoczesnych technologii na życie człowie-
ka przytaczają Malecki i Moriset (2007). Autorzy podają przykład 
pierwszej transatlantyckiej operacji, podczas której pacjentka 
została zoperowana przez lekarzy z USA, którzy wszystkie czyn-
ności wykonywali zdalnie, sterując robotem w sali operacyjnej, 
z odległości tysięcy kilometrów. Taki zabieg nie miałby zapewne 
miejsca bez istotnego rozwoju robotyki, a także szybkich łączy 
światłowodowych, które umożliwiły przesył informacji między 
dwoma kontynentami w mniej niż 200 milisekund. Technika do-
prowadziła więc do sytuacji, w której lekarze nie muszą już znaj-
dować się w pobliżu pacjenta, aby przeprowadzić komplekso-
wą diagnostykę.

Edukacja jest kolejnym polem, w którym w wyniku rozwoju 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information 
and Communication Technologies, dalej jako ICT) dokonują się 
znaczące przemiany. Po pierwsze, dzięki upowszechnieniu tych 
technologii, łatwiejszy jest dostęp do multimedialnych materia-
łów edukacyjnych: książek, zdjęć, nagrań audio-wideo itp. Co 
prawda źródła te były już wykorzystywane od prawie 50 lat, ale 
w wyniku rewolucji technologicznej mogą być wydawane w for-
mie cyfrowej. Fakt ten ułatwił dostęp do tych zasobów, a także 
późniejsze ich użytkowanie. Z drugiej strony, w wyniku rozwo-
ju i popularyzacji wśród społeczeństwa wykorzystywania nowo-
czesnych kanałów informacyjnych, rozwija się kształcenie przez 
Internet, tzw. on-line learning lub virtual classroom (por. Tiffin, 
Rajasingham 1995, Romiszewski 2005). 

Istotne przemiany dokonują się także w  sferze gospodar-
ki. W  wyniku rozwoju nowoczesnych technologii, szczególnie 
w dziedzinie szybkiej łączności, przedsiębiorstwa rozbudowują 
swoje sieci współpracy ponad granicami państw czy kontynen-
tów. ICT są zatem motorem napędowym umiędzynarodowienia 
i usieciowienia gospodarek, zwanego również globalizacją. No-

woczesne technologie umożliwiają przedsiębiorstwom nie tylko 
ekspansje na rynki dotąd nieznane. Wspomagają też optymali-
zację ich funkcjonowania, ułatwiając im dostęp do odpowied-
nio wyszkolonych kadr oraz minimalizując koszty pracy. Należy 
wreszcie zauważyć, że nowoczesne technologie otwierają moż-
liwości łatwiejszego, globalnego rozwoju sieci sprzedaży wy-
korzystujących kanały internetowe, co doprowadziło do wy-
kształcenia się handlu elektronicznego, tzw. e-commerce (por. 
Drucker 1990, Castells 1996, Malecki, Moriset 2007). 

Rozwój ICT przekłada się również istotnie na zmiany w spo-
sobie funkcjonowania administracji publicznej. Dzięki upo-
wszechnieniu Internetu obserwuje się wzrastającą liczbę czyn-
ności, które mogą być dokonywane przez obywateli w urzędach 
w sposób zdalny (por. Perdał 2014). 

Wszystkie przytoczone powyżej przykłady dowodzą, że oto-
czenie współczesnego człowieka jest coraz bardziej przenik-
nięte obecnością nowoczesnych technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych. Trend ten ukazuje również literatura naukowa, 
w której spopularyzowany został termin społeczeństwo informa-
cyjne (ang. information society lub informational society1). Jed-
ną z  najpopularniejszych definicji tego terminu sformułował 
Castells (2010). Według tego hiszpańskiego socjologa społe-
czeństwo informacyjne jest „specyficzną formą organizacji spo-
łecznej, dla której wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie infor-
macji, z uwagi na nowe uwarunkowania technologiczne, stało 
się fundamentalnym źródłem produktywności”2. Badacz pod-
kreśla zatem, że społeczeństwo informacyjne to taki typ zbio-
rowości, dla którego istotną rolę w codziennej egzystencji od-
grywa przetwarzanie i  wykorzystywanie informacji. Procesy 
te intensyfikują się natomiast w miarę rozwoju nowoczesnych 
technologii usprawniających dostęp do tych informacji. 

1 Jak wskazują Wilson i in. (2013), termin information society upo-
wszechnił się już w latach 80. Wcześniej, jeszcze w latach 70., 
funkcjonował również termin information age. Manuel Castells 
podjął się z kolei rozróżnienia terminów information society i in-
formational society. Wskazał przy tym, że ten pierwszy odno-
si się bardziej do roli samej informacji, która nabiera znaczenia 
w działalności człowieka. Z kolei drugim terminem (informatio-
nal society) Castells zaakcentował typ społeczeństwa, w którym 
informacje nabierają znaczenia wskutek rozwoju nowoczesnych 
technologii. Jak jednak wskazują autorzy, to, co Castells zdefinio-
wał wówczas jako informational society, przyjęło się obecnie pod 
pojęciem information society.

2 Tłumaczenie własne na podstawie Castells (2010, s. 21).
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Co zatem decyduje o tym, że rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego można uznać za wyjątkowo interesujące zagadnienie 
w kontekście badań regionalnych? Bieg współczesnych proce-
sów gospodarczych, polaryzację przestrzeni, a  także zróżnico-
wanie społeczno-gospodarcze coraz silniej determinuje innowa-
cyjność, dostęp i umiejętność korzystania z informacji i wiedzy, 
które z kolei przekładają się na jakość kapitału społecznego (por. 
Castells 1989, Bröker 1999, Korcelli-Olejniczak 2012). Te elemen-
ty stanowić będą coraz istotniejszy wyznacznik potencjału tery-
toriów. Tym samym w kontekście powyższych rozważań ważne 
wydaje się stwierdzenie, że współczesny rozwój społeczeństwa 
informacyjnego może być rozważany w kategorii pewnej miary 
służącej ocenie potencjału danych terytoriów. 

Niniejszy artykuł realizuje cele badawcze o charakterze po-
znawczym, dotyczące podstawowych zagadnień rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego w  województwie wielkopolskim. 
W pierwszym rozdziale autor diagnozuje rozwój infrastruktury 
telekomunikacyjnej, która pełni szczególnie istotną rolę w kon-
tekście stymulowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
Następnie analizowany jest stopień wykorzystania nowocze-
snych technologii w  gospodarstwach domowych, w  sektorze 
edukacji oraz wśród podmiotów gospodarczych wojewódz-
twa wielkopolskiego z uwzględnieniem poziomu krajowego, jak 
również zróżnicowania wewnątrzregionalnego. W drugiej części 
przedstawione zostały zagadnienia absorpcji środków z Unii Eu-
ropejskiej wydatkowanych w województwie wielkopolskim na 
wspieranie przedsięwzięć związanych z  rozwojem społeczeń-
stwa informacyjnego. W  ramach tej części przybliżony został 
największy z tego typu projektów zrealizowanych w wojewódz-
twie wielkopolskim dzięki środkom unijnym, obejmujący budo-
wę Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. 

Uwarunkowania technologiczne
Województwo wielkopolskie jest trzecim pod względem liczby 
ludności (3,47 mln osób) i drugim pod względem powierzchni 
(29 826 km2) regionem kraju. Jedną z jego cech charakterystycz-
nych jest specyficzny układ osadniczy. Pomimo że funkcjonu-
je tutaj największa liczba miast w kraju – 111 ośrodków – woje-
wództwo jest relatywnie słabo zaludnionym obszarem. Na 1 km2 
powierzchni województwa przypada 116 mieszkańców (średnia 
w Polsce to 123 osoby), a tereny zurbanizowane stanowią jedy-
nie 5,2% powierzchni regionu. W ujęciu wewnątrzregionalnym 
województwo charakteryzuje się silnie zurbanizowanym cen-
trum, gdzie wykrystalizowała się aglomeracja skupiona wokół 
miasta Poznania. Pozostałe części regionu cechują się natomiast 
znacznie większym rozproszeniem sieci osadniczej, a także wy-
sokim odsetkiem gruntów rolnych i lasów, czego rezultatem jest 
relatywnie niska gęstość zaludnienia tych obszarów. Opisane ce-
chy przestrzeni województwa sprawiają, że jest to region o bar-
dzo zróżnicowanych uwarunkowaniach dostępu do Internetu. 

Według przeanalizowanych danych z  inwentaryzacji infra-
struktury telekomunikacyjnej, przeprowadzonej w 2014 r. przez 
Urząd Komunikacji Elektronicznej, w województwie wielkopol-
skim w 2013 r. zidentyfikowano 498 miejscowości, gdzie usług 
dostępu do Internetu nie świadczy żaden operator. Stanowiło to 
blisko 9,0% wszystkich miejscowości regionu. Należy zauważyć, 
że były to głównie niewielkie i  rozproszone ośrodki, gdzie bu-

dowa infrastruktury jest w dużej mierze nieopłacalna dla przed-
siębiorców telekomunikacyjnych, w  kontekście potencjalnych 
wpływów od abonentów. Zdecydowaną większość – 494 ośrod-
ki – zamieszkiwała ludność do 100 osób, a pozostałe 4 ośrodki 
liczyły od 101 do 500 mieszkańców. O ile zdiagnozowana licz-
ba ośrodków o utrudnionym dostępie do Internetu jest znaczą-
ca i ukazuje nadal istotne wyzwania w kontekście uzupełnienia 
potrzeb inwestycyjnych, o tyle na tle innych województw sytu-
ację Wielkopolski można uznać za relatywnie dobrą.   

Dla celów poglądowych3 można również przeanalizować 
zmiany stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w  la-
tach 2011 i 2013. Z porównania danych wynika, że na przestrze-
ni 3 lat zmniejszyła się liczba miejscowości, w których obrębie 
żaden operator nie świadczy usługi dostępu do Internetu dro-
gą kablową lub bezprzewodową. Trendy te są zbliżone do prze-
mian obserwowanych w innych województwach (ryc. 1). 

Analizując dane dotyczące poziomu rozwoju infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej w  ujęciu wewnątrzregionalnym, należy 
zwrócić uwagę na relatywnie silne zróżnicowanie regionu (ryc. 

3 Porównanie ma jedynie charakter poglądowy, gdyż obydwie in-
wentaryzacje przeprowadzone przez UKE cechowała różna licz-
ba operatorów, którzy złożyli oświadczenia co do stanu posiada-
nej infrastruktury. Zmiana liczby operatorów mogła być zatem 
jednym z czynników polepszenia zasięgu sieci. 

Ryc. 1. Odsetek miejscowości bez zasięgu sieci kablowych i bezprzewo-
dowych w 2013 r. (w %) oraz zmiana udziałów w latach 2011–2013 
(w p.proc)

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji infrastruktury telekomuni-
kacyjnej przez UKE w latach 2012 i 2014.
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2). Wyniki inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, 
przeprowadzonej przez UKE w 2014 r., wskazują, że stosunko-
wo dużo miejscowości, w których zasięgu dostępu do Internetu 
drogą kablową i bezprzewodową nie zadeklarował żaden ope-
rator telekomunikacyjny, znajduje się w powiatach południowej 
(ostrowski i  ostrzeszowski – ponad 20%, leszczyński – 15,9%) 
i północnej Wielkopolski (międzychodzki – 15,3%, czarnkowsko-
-trzcianecki – blisko 14,5%). 

Podobnie jak w przypadku ogólnokrajowym, również w uję-
ciu wewnątrzegionalnym dostrzec można trendy związane z po-
lepszaniem się dostępności usług telekomunikacyjnych. Warto 
zauważyć, że podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w 2014 r. 
w relacji do inwentaryzacji z 2012 r. wyraźnie zmniejszył się od-
setek miejscowości, w których zasięgu swoich usług nie dekla-
ruje żaden operator (ryc. 2). Szczególną poprawę sytuacji w tym 
zakresie zaobserwowano w powiatach: śremskim (12,4%), mię-
dzychodzkim (11,6%) i czarnkowsko-trzcianeckim (9,5%). 

Szczególnie interesującym obszarem badawczym jest do-
stępność Internetu szerokopasmowego. O ile w  przypadku 
miast i obszarów zurbanizowanych nie identyfikuje się proble-
mu dostępu do Internetu szerokopasmowego, a co najwyżej po-
równuje jego prędkość, to w przypadku obszarów o charakterze 
typowo wiejskim, charakteryzujących się niską gęstością zalud-
nienia, nadal są miejsca, gdzie nawet połowa ludności nie ma fi-
zycznej możliwości podłączenia do stacjonarnego Internetu sze-
rokopasmowego. Na potrzeby ukazania tej zależności obliczono 
wskaźnik korelacji Pearsona, gdzie dane dotyczące odsetka loka-

li posiadających fizyczną możliwość podłączenia infrastruktury 
odniesiono do gęstości zaludnienia danego obszaru. Dokonane 
obliczenia dla gmin województwa wielkopolskiego, z wyróżnie-
niem miast i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, 
ukazały relatywnie istotną korelację na poziomie 0,7. Im niższa 
zatem gęstość zaludnienia danego obszaru, tym słabiej jest on 
pokryty infrastrukturą telekomunikacyjną o  przepływności co 
najmniej 2 Mbit/s. 

Ciekawie prezentują się również dane dotyczące fizycznej 
dostępności Internetu szerokopasmowego o możliwej prędko-
ści 30 Mbit/s i więcej (ryc. 3). Tutaj dostrzec można wyraźną róż-
nicę pomiędzy lepszą dostępnością takich usług na obszarach 
miejskich w stosunku do obszarów wiejskich. Ilustracja ukazu-
je też skalę potrzeb w kontekście realizacji założeń Narodowego 
Planu Szerokopasmowego. Zakłada on, że do 2020 r. powszech-
ny stanie się dostęp do Internetu na poziomie 30 Mbit/s. Do-
wodzi to jednocześnie zasadności budowy Wielkopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej. 

Wykorzystanie komputerów i Internetu 
w gospodarstwach domowych

Stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w  gospo-
darstwach domowych można uznać za jedno z podstawowych 
pól badawczych, niezbędnych do przeanalizowania w  kon-
tekście prowadzonej analizy stopnia rozwoju społeczeństwa 

Ryc.  2.  Udział miejscowości bez zasięgu sieci kablowych i  bezprzewodo-
wych w 2013 r. (w %) oraz zmiana udziałów w latach 2011–2013 (p.proc)

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji infrastruktury telekomuni-
kacyjnej przez UKE w latach 2012 i 2014.

Ryc. 3. Odsetek lokali mieszkalnych z fizycznym dostępem do stacjonar-
nej infrastruktury szerokopasmowej o prędkości min. 30 Mbit/s (w %) 

Źródło: opracowanie własne na danych UKE. 
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informacyjnego. Dla potrzeb diagnozy tego zjawiska pozyskano 
dane z systemu statystycznego pn. STRATEG. 

Wyniki analizy wskazują na to, że w województwie wielko-
polskim obserwuje się stale wzrastającą liczbę gospodarstw 
domowych wyposażonych w komputer i mających dostęp do 
Internetu. Według pozyskanych danych, w 2013 r. 71,7% wielko-
polskich gospodarstw domowych było wyposażonych w kom-
puter z dostępem do Internetu. Była to wartość wyższa od śred-
niej krajowej (68,8%), plasując województwo na 5. miejscu 
w  zestawieniu wszystkich regionów. Liderem zestawienia od 
dłuższego czasu pozostaje województwo pomorskie (76,1%). 
Należy jednak zwrócić uwagę na wyraźny postęp, który dokonał 
się na tym polu w województwie wielkopolskim od 2004 r., kie-
dy to jedynie 14,1% gospodarstw miało komputer z przyłączem 
internetowym. Wielkopolska była wówczas pod tym względem 
jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów, odbiegającym istot-
nie od średniej krajowej wynoszącej 16,9% (ryc. 4). Podobne 
wnioski wynikają z przeprowadzonej w 2013 r. Diagnozy społecz-
nej...4 Na podstawie ankietyzacji gospodarstw domowych w po-
szczególnych województwach okazało się, że Wielkopolska jest 
drugim po województwie pomorskim regionem pod wzglę-
dem udziału gospodarstw domowych z dostępem do Internetu 
wśród wszystkich gospodarstw. Aż 71,2% respondentów z Wiel-
kopolski zadeklarowało posiadanie przyłącza. Należy zauważyć, 
że badanie z 2007 r. wskazało jedynie 38,9% takich gospodarstw. 

Obserwowane w  ostatnich latach zmiany spowodowały 
również rozwój zaawansowanych usług teleinformatycznych, 
takich jak m.in. Internet szerokopasmowy, stanowiący podsta-
wę szybkiego i pełnego wykorzystywania zasobów sieci. W re-
gionie obserwuje się stale zwiększającą się liczbę gospodarstw 
domowych mających taki dostęp. Prowadzone przez GUS od 
2011 r. badania wskazały, że ponad połowa (52,8%) wielkopol-
skich gospodarstw miała taki dostęp, podczas gdy już w 2013 r. 
osiągnięta została wartość 63,1%. Obecnie jest to wartość wyż-
sza od średniej dla kraju (55,4%), co plasuje województwo na 4. 
miejscu wśród wszystkich regionów. 

Choć brak jest obecnie aktualnych danych obrazujących 
konkretne wykorzystywanie nowoczesnych technologii w uję-
ciu wewnątrzregionalnym, to poglądowe w  tym zakresie mo-
gą być bieżące badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
Jednym z  interesujących wyników przeprowadzonej w 2014 r. 
inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej jest diagnoza 
wykorzystania infrastruktury szerokopasmowej poprzez ukaza-
nie odsetka lokali mieszkalnych, które używają Internetu szero-
kopasmowego na danym obszarze (ryc. 5). Badanie ukazuje, że 
w  województwie wielkopolskim wykorzystanie Internetu sze-
rokopasmowego jest zróżnicowane pod względem przestrzen-
nym. Przede wszystkim zauważa się zdecydowanie większą po-
wszechność tego Internetu na terenach miejskich w relacji do 
terenów wiejskich, gdzie nadal wiele osób nie ma fizycznej moż-
liwości podłączenia się do Internetu o  wysokich parametrach. 
Rozpatrując zjawisko w ujęciu ogólnym, można dostrzec, że ob-
szarami o najbardziej powszechnym dostępie są rejony relatyw-
nie silnie zurbanizowane: miasto Poznań i gminy okoliczne oraz 
duże miasta subregionalne, gdzie ponad 60% zasobów miesz-

4 Por. Czapiński J., Panek T. 2013. Diagnoza społeczna 2013 – wa-
runki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego. 

kaniowych wykorzystuje dostęp do Internetu szerokopasmowe-
go. Najsłabszą sytuację zaobserwowano w północno-centralnej 
części województwa (gminy leżące w powiatach: szamotulskim, 
wągrowieckim i obornickim), części wschodniej (powiat kolski), 
części południowej (powiat kaliski i  ostrzeszowski) oraz połu-
dniowo-zachodniej (powiat leszczyński i gostyński). 

Wyniki Diagnozy społecznej... w  ujęciu krajowym również 
wskazują, że najpowszechniejszym dostępem do Internetu cha-
rakteryzują się obszary zurbanizowane, choć to zróżnicowanie 
przestrzenne systematycznie się zmniejsza. Według badania 
podstawową przyczyną braku nowych technologii w gospodar-
stwach domowych są względy motywacyjne oraz brak umiejęt-
ności. Wiele osób twierdzi, że Internet jest im zwyczajnie niepo-
trzebny. Przeważającą grupę, która nie korzysta z sieci, stanowią 
niezmiennie osoby starsze. Nadal dość ważny jest czynnik finan-
sowy, choć jego znaczenie maleje.

Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r. zakłada, że ponad 50% 
gospodarstw domowych powinno wykorzystywać usługi do-
stępu do Internetu na poziomie 100 Mbit/s. Przedstawione dane 
obrazują, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Niemniej dokonują 
się na tym polu już istotne postępy, czego dowodem jest budo-
wa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. 

Dostęp do komputera i Internetu w szkołach
Interesującym obszarem badań nad uwarunkowaniami rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego jest edukacja. Dostępne dane 

Ryc. 4. Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer z dostępem do 
Internetu według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.



21

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego numer III (2015) styczeń–czerwiec

statystyczne pokazują, że w latach 2007–2012 znacznie zmniej-
szyła się w  Wielkopolsce liczba uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów przypadająca na 1 komputer z szerokopasmowym 
dostępem do Internetu w placówkach edukacyjnych – obecnie 
jest to 17 uczniów, czyli o 10 mniej niż w 2007 r. Niestety jest to 
nadal wartość wyższa od średniej krajowej (16). Najkorzystniej-
szą sytuację odnotowuje się w szkołach województwa opolskie-
go i świętokrzyskiego, gdzie na 1 komputer z szybkim dostępem 
do Internetu przypada zaledwie 11 uczniów (ryc. 6).

W ujęciu wewnątrzregionalnym można dostrzec wciąż 
znaczne zróżnicowanie w zakresie dostępności technologii in-
formacyjnych w wielkopolskich placówkach oświatowych (ryc. 
7). Jedynie w 10 powiatach województwa, głównie w południo-
wej jego części, na 1 komputer w szkołach podstawowych i gim-
nazjach w 2012 r. przypadało 15 lub mniej uczniów. W zdecy-
dowanej większości szkół była to wartość w  granicach 15–20 
uczniów przypadających na 1 komputer. Najsłabszą sytuację 
– powyżej 20 uczniów przypadających na 1 komputer – zaob-
serwowano w 5 powiatach: kościańskim, śremskim, słupeckim, 
obornickim i pilskim.

Uszczegóławiając analizę wyposażenia placówek oświato-
wych, należy zbadać wyposażenie w sale komputerowe zarów-
no szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Okazuje się, że istnieją 
powiaty, w których jedynie połowa szkół ma sale komputerowe. 
Ciekawymi przykładami są powiat obornicki oraz miasto Lesz-
no, w których w 2012 r. blisko 100% szkół podstawowych było 
wyposażonych w  pracownie komputerowe, a  z drugiej strony 
relatywnie niewiele takich pomieszczeń znajdowało się w gim-

nazjach (50–60%). Najlepsza sytuacja, tj. największy odsetek 
skomputeryzowanych szkół podstawowych i  gimnazjalnych, 
występowała w powiatach konińskim, ostrzeszowskim i rawic-
kim, w których liczba szkół podstawowych i gimnazjów wypo-
sażonych w sale komputerowe z dostępem do Internetu wynio-
sła około 90%.

Wykorzystywanie komputerów i Internetu 
przez podmioty gospodarcze

Wskaźniki obrazujące absorpcję technologii informatycznych 
przez podmioty gospodarcze wskazują na względnie umiarko-
waną sytuację w Wielkopolsce wobec innych regionów w kra-
ju. Na przestrzeni lat 2008–2013 odsetek przedsiębiorstw wy-
korzystujących komputery w swojej działalności wynosił około 
94,5%, nie odbiegając znacząco od tej wartości, z  wyjątkiem 
2010 r. (97,1%). Niemniej w 2013 r. w relacji do 2004 r. zanotowa-
no lekki spadek wartości tego wskaźnika (o 0,7 p. proc.). Z udzia-
łem 93,6% przedsiębiorców wykorzystujących komputery woje-
wództwo plasuje się w drugiej połowie zestawienia wszystkich 
regionów, w którym najwyższe wartości (blisko 97%) osiągnęły 
województwa: lubelskie i opolskie (ryc. 8).

Na polu wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa 
Wielkopolska w  rankingu województw ponownie plasuje się 
na dalszym miejscu (ryc. 9). W latach 2008–2013 średniorocznie 
Internet wykorzystywało 92,8% przedsiębiorców. Mimo zaob-

Ryc. 5. Odsetek lokali mieszkalnych, w których świadczone są usługi sze-
rokopasmowego dostępu do Internetu o prędkości powyżej 2 Mbit/s 
(w %) 

Źródło: opracowanie własne na danych UKE. 

Ryc.  6.  Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przypadająca 
na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu w Polsce 
w podziale na województwa w latach 2007–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu STRATEG (GUS).
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serwowanego wzrostu odsetka firm korzystających z Internetu 
o 0,5 p. proc., Wielkopolsce z wartością 92,8% (2013 r.) nadal da-
leko do lidera – opolskiego, w którym Internet jest obecny w bli-
sko 96,5% przedsiębiorstw. Obserwuje się jednak w tym zakresie 
pozytywne zmiany, głównie w  kontekście rozwoju szerokopa-
smowego dostępu do Internetu (ryc. 10). Udział przedsiębiorstw 
przyłączonych do Internetu za pomocą szybkich łączy, w relacji 
do ogółu przedsiębiorstw regionu, dynamicznie wzrósł (z 68,4% 
w 2010 r. do 82,0% w 2013 r.), a obecnie stanowi wartość zbliżo-
ną do średniej krajowej (82,6%).

Podmioty gospodarcze województwa wielkopolskiego co-
raz chętniej zakładają i prowadzą strony internetowe (ryc. 11). 
Na przestrzeni lat 2008–2013 odsetek przedsiębiorstw mających 
własną witrynę wzrósł z 50,2% do 64,6%, co uplasowało Wielko-
polskę na 8. pozycji w kraju. Najwyższe wartości w 2013 r. osią-
gnęły województwa: mazowieckie i śląskie (powyżej 70%).

Powyższa analiza wskaźników w zakresie rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego wśród podmiotów gospodarczych działa-
jących w regionie wskazuje na raczej umiarkowane na tle kraju 
wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym usług interne-
towych. Syntetyczny wskaźnik Perkala (obliczony miarami: wy-
korzystania komputerów w przedsiębiorstwach, posiadania do-
stępu do Internetu, w tym Internetu szerokopasmowego, oraz 
posiadania stron internetowych) wskazuje, że województwo 
wielkopolskie z wartością -0,52 znajduje się dopiero na 12. miej-
scu w rankingu wszystkich regionów w kraju, w którym lidera-
mi są województwa: mazowieckie (1,11) i lubelskie (1,00). Należy 

jednak zauważyć, że Wielkopolska jest regionem bardzo rozle-
głym i  relatywnie słabo zurbanizowanym, co powoduje, iż na-
dal duża jego część nie jest dobrze pokryta siecią teletechniczną. 
Uniemożliwia to szybki i przystępny cenowo dostęp do Interne-
tu dla wielu podmiotów. Szansę na poprawę zdiagnozowanej 
sytuacji upatruje się w budowie Wielkopolskiej Sieci Szerokopa-
smowej, która powinna upowszechnić szybki dostęp do Interne-
tu również wśród podmiotów gospodarczych. 

Inwestycje w rozwój społeczeństwa 
informacyjnego w województwie 
wielkopolskim

Akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej otworzyła przed 
Polską szansę dostępu do środków funduszy strukturalnych 
na finansowanie działań mających na celu podnoszenie po-
ziomu życia obywateli i  rozwoju przedsiębiorczości. Dotych-
czas środki te były dostępne w  ramach dwóch perspektyw 
unijnych: 2004–2006 oraz 2007–2013. W każdym z tych okre-
sów wykonano szereg projektów, których zakres dotyczył 
również rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

W skali kraju zrealizowano łącznie 9009 projektów, któ-
re dotyczyły rozwoju telekomunikacji i e-usług. Ich całkowita 
wartość wyniosła w skali kraju 19,9 mld zł, z czego dofinan-
sowanie stanowiło kwotę 14,6 mld zł. Rozpatrując wydatko-
wanie środków unijnych na działania w  ujęciu regionalnym, 
należy w pierwszej kolejności podzielić projekty na realizowa-

Ryc. 7. Dostępność sprzętu komputerowego w szkołach, w tym wyposa-
żonych w Internet szerokopasmowy, w województwie wielkopolskim 
w 2012 r. według powiatów

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Ryc. 8. Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery w latach 2004–2013 
według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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ne wyłącznie w  jednym województwie oraz w  obrębie kilku 
regionów.

W przypadku projektów realizowanych wyłącznie w  jed-
nym województwie, województwo wielkopolskie z liczbą 2,8 
projektu na 10 tys. mieszkańców ulokowało się na 3. miej-
scu w  rankingu wszystkich polskich województw. Liderem 
pod tym względem jest województwo mazowieckie (3,7), na 
2. miejscu uplasowało się województwo podkarpackie (2,8). 
Z kolei w województwie wielkopolskim zrealizowano projekty 
za łączną kwotę 3,3 mld zł (poziom dofinansowania na pozio-
mie 2,2 mld zł), co sytuowało je na 7. miejscu w rankingu. Naj-
większą sumę środków na rozwój telekomunikacji i  e-usług 
wydatkowano w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie 
zrealizowano projekty na kwotę 5,7 mld zł (ryc. 12). 

Poszerzając analizę o projekty, które zostały zrealizowane 
na obszarze co najmniej 2 województw, należy wskazać, że 
z uwagi na brak informacji o dokładnych ich zasięgach, nie-
możliwe jest oszacowanie środków, które zostały wydatkowa-
ne w obrębie każdego z województw. Takich projektów, które 
objęły obszar województwa wielkopolskiego i  innych regio-
nów, było 114, co klasyfikuje region na 7. pozycji w kraju. Naj-
więcej projektów o  szerokim obszarze działania zrealizowa-
no w województwach mazowieckim i małopolskim. W ujęciu 
kwotowym projekty te w relacji do innych województw były 
niskobudżetowe (ryc. 13).

Podsumowując temat absorpcji środków unijnych przez wo-
jewództwo wielkopolskie, należy podkreślić, że przez 10 lat zre-
alizowano tutaj łącznie 1086 projektów, które można sklasyfi-
kować jako wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Z tej liczby 972 projekty (88,3%) realizowano w całości w obrębie 
województwa wielkopolskiego, a  114 wdrożono na większym 
obszarze. Łączna kwota wydatkowana na wszystkie projekty te-
leinformatyczne wyniosła 1368,3 mln zł, z czego 900 mln zł ze 
środków unijnych. Należy w tym miejscu podkreślić, że zdecydo-
wana większość projektów (1082) została zrealizowana w latach 
2007–2013, a tylko 4 w perspektywie 2004–2006. 

Analizując projekty wspierające rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego w województwie wielkopolskim, można zauważyć, 
że wiele z nich dotyczyło np. wdrożeń systemów informatycz-
nych, w tych platform B2B (ok. 450 projektów), oraz systemów 
internetowych służących podnoszeniu konkurencyjności. By-
ły one w większości realizowane w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka. Uwagę zwracają także projekty 
stricte infrastrukturalne, takie jak budowa sieci światłowodo-
wych na potrzeby dostarczania Internetu szerokopasmowego.

Największym projektem współfinansowanym ze środków 
UE była budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, która 
pochłonęła 410,4 mln zł, z czego 283,6 mln zostało pozyskanych 
z funduszy UE. 

Ryc. 10. Przedsiębiorstwa mające dostęp do Internetu szerokopasmowego 
w latach 2004–2013 według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Ryc. 9. Przedsiębiorstwa mające dostęp do Internetu w latach 2004–2013 
według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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Projekt Wielkopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej (WSS)
W 2008 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął stara-
nia, aby przy pomocy interwencji publicznej, wykorzystując do 
tego celu środki unijne, uzupełnić niezbędną sieć dostępu do 
Internetu w  regionie. Przeprowadzone badania pozwoliły zi-
dentyfikować obszary, gdzie ludność jest pozbawiona fizycz-
nej możliwości przyłączenia do Internetu szerokopasmowego, 
a  także obszary, gdzie z powodu niskiej konkurencji między-
operatorskiej użytkownicy mogą być narażeni na wysokie 
ceny.

W celu zapewnienia dostępu do szybkiego Internetu na ob-
szarach pozbawionych tej możliwości, a także tam, gdzie usłu-
gi te mogą być nadal relatywnie kosztowne z uwagi na brak 
konkurencji międzyoperatorskiej, w  2009  r. powołano spółkę 
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, która zrealizowała pro-
jekt budowy infrastruktury sieciowej. W ramach projektu zbu-
dowano samodzielnie bądź pozyskano od podmiotów pry-
watnych ponad 4594 km sieci światłowodowej. Składa się ona 
z sieci szkieletowej, której zakończenia w postaci węzłów zo-
stały doprowadzone do każdego miasta powiatowego regio-
nu. Z każdego z węzłów szkieletowych wyprowadzona została 
sieć dystrybucyjna do 576 punktów znajdujących się w każdej 
z 226 gmin województwa wielkopolskiego. Usieciowienie każ-
dej z gmin ułatwi budowę lokalnej infrastruktury „ostatniej mi-
li” do wszystkich, nawet najbardziej rozproszonych osad. Było 
to dotychczas nieopłacalne dla prywatnych przedsiębiorców.

Tym samym, dzięki połączonym środkom publicznym, 
prywatnemu kapitałowi firm INEA S.A. i ASTA-NET oraz dofi-
nansowaniu unijnemu, możliwe stanie się zapewnienie szyb-
kiego dostępu do Internetu na wielu obszarach wojewódz-
twa. Skorzysta z tego przede wszystkim ludność pozbawiona 
dotychczas szansy instalacji szybkiego Internetu. 

Dzięki sieci szkieletowej składającej się z 72 włókien i sie-
ci dystrybucyjnej opartej na 24 włóknach możliwe będzie 
świadczenie usług z prędkością powyżej 30 Mbit/s do użyt-
kownika końcowego, a nawet jeszcze wyższą w razie genero-
wania większych potrzeb. Wybudowana sieć umożliwi rów-
nież rozwój własnych sieci przez prywatnych operatorów, co 
może przyczynić się do polepszenia ich oferty oraz poprawy 
konkurencyjności międzyoperatorskiej. Będzie to możliwe 
dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu sieci kanalizacji ka-
blowej WSS, w której zarezerwowano dodatkowe miejsce dla 
ułożenia własnych kabli przez operatorów.  

W wyniku postępowania w  połowie marca 2014  r. wy-
łoniono operatora WSS, którym zostało konsorcjum spółek 
HFC Operator Sp. z  o.o. oraz Telekomunikacja Wielkopolska 
Sp. z o.o. Będzie ono zarządzać infrastrukturą oraz prowadzić 
sprzedaż usług opartych na niej innym operatorom. Ci z ko-
lei będą mogli świadczyć usługi „ostatniej mili”, tj. dostarczać 
Internet od węzłów dystrybucyjnych do klienta końcowego. 

Ryc. 12. Liczba i wartość projektów zrealizowanych w całości na obsza-
rze jednego województwa, w perspektywach UE 2004–2006 i 2007–
2013, na rozwój telekomunikacji i  e-usług, w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców (stan na 13.05.2014 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych ze strony www.ma-
padotacji.gov.pl.

Ryc. 11. Przedsiębiorstwa posiadające stronę internetową w latach 2004–
2013 według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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Ostatnim etapem projektu będzie montaż urządzeń aktyw-
nych, które umożliwią korzystanie z pełnej funkcjonalności sieci 
przesyłowej. Obecnie możliwy jest już zakup kanałów transmi-
syjnych przez lokalnych operatorów, co w efekcie sprzyjać bę-
dzie poprawie dostępności Internetu na wielu obszarach, które 
są go pozbawione. 

Podsumowanie
Po przeanalizowaniu różnego typu danych dotyczących spo-
łeczeństwa informacyjnego, tj. danych na temat infrastruktu-
ry technicznej, a także zastosowania komputerów w edukacji 
i codziennym życiu Wielkopolan, można wysnuć tezę, że jego 
aktualny poziom rozwoju jest umiarkowany na tle innych jed-
nostek w kraju. Przypatrując się jednak trendom na przestrze-
ni ostatnich lat, łatwo zauważyć bardzo korzystne procesy 
rozwojowe np. w odniesieniu do budowy infrastruktury tele-
technicznej (światłowodowej, LTE) oraz użytkowania techno-
logii przez gospodarstwa domowe, w których obserwuje się 
intensywny wzrost wykorzystania komputerów i  szeroko-
pasmowego Internetu. Rozwijają się również podmioty go-
spodarcze, wśród których rośnie odsetek firm użytkujących 
nowoczesne technologie. Dużą nadzieję w  kontekście dal-
szego rozwoju społeczeństwa informacyjnego wiązać moż-
na z budową Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Projekt 

powinien skutkować zapewnieniem szybkiego dostępu do 
Internetu na obszarach, które są go obecnie pozbawione. Po-
winno to wpłynąć na przyspieszenie rozwoju kapitału ludz-
kiego, a przez to na wzrost potencjału tych obszarów. Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego wymaga jednak dalszych ba-
dań, szczególnie w kontekście stopnia wykorzystania techno-
logii ICT w różnych aspektach życia codziennego. Interesują-
ce będzie też późniejsze zbadanie wpływu budowy WSS na 
podniesienie dostępności i  wykorzystania usług cyfrowych 
w regionie. 

W pierwszej kolejności konieczne wydaje się podjęcie 
badań na temat poziomu umiejętności oraz wykorzystania 
technologii ICT wśród gospodarstw domowych i podmiotów 
gospodarczych w  ujęciu wewnątrzregionalnym. Pozwoli to 
na oszacowanie zróżnicowania potencjałów poszczególnych 
obszarów regionu. Aspekty te będą stanowiły ważne pole ba-
dawcze w  dalszych pracach Wielkopolskiego Regionalnego 
Obserwatorium Terytorialnego. 
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Wprowadzenie: czym jest budżet 
obywatelski? 

Budżet partycypacyjny (ang. participatory budgeting), zna-
ny w Polsce najszerzej jako budżet obywatelski (BO), to „pro-
ces decyzyjny, poprzez który obywatele dyskutują i  negocjują 
nad dystrybucją zasobów publicznych” (Wampler 2007). Jest 
to więc narzędzie wspomagania decyzji publicznych np. na 
poziomie samorządów gminnych, które angażują mieszkań-
ców w  merytoryczną dyskusję nad sprawami publicznymi, 
w której reprezentowane są punkty widzenia różnych środo-
wisk. Obecnie ponad 1 700 samorządów lokalnych z ponad 
40 krajów świata stosuje BO (Cabannes 2014, Baiocchi, Ga-
nuza 2014). Po raz pierwszy skorzystano z niego w brazylij-
skim mieście Porto Alegre w  1989 r. W  kampanii wyborczej 
w 1988 r. przedstawiciele lewicowej Partii Pracujących w swo-
im programie umieścili postulat dotyczący „rządzenia z  lu-
dem”. Jak podaje będący wówczas nastolatkiem późniejszy 
koordynator budżetu partycypacyjnego w Porto Alegre An-
dré Passos, budżet partycypacyjny był przejawem specyficz-
nych okoliczności w Brazylii: problemów finansowych, zmian 
sposobu administrowania, funkcjonowania dobrze zorgani-
zowanych stowarzyszeń społecznych, dojścia do głosu bar-
dziej socjalistycznego sposobu patrzenia na miasto. Trzeba 
dodać do tego także inne charakterystyki: bardzo duży po-
ziom zróżnicowań dochodów oraz powszechność kliente-
lizmu i  korupcji, co powodowało, że na poziomie lokalnym 
instytucje demokratyczne w  Brazylii działały fasadowo (Sin-
tomer i in. 2008). Tworzyło to grunt dla sukcesu BO w Brazylii 
i innych miastach Ameryki Łacińskiej.

Budżety obywatelskie rozprzestrzeniły się w  innych czę-
ściach świata. Dotarły też do Polski i  w ostatnich latach są 
wdrażane przez polskie samorządy. Założenia BO i ich kształt 
w poszczególnych krajach i częściach świata różnią się od sie-
bie. W niniejszym artykule omówiona jest krótko historia BO 
oraz sposoby rozumienia ich funkcji. Następnie przedstawio-
ny jest przypadek Polski i  wreszcie – województwo wielko-
polskie, dla którego podane są podstawowe dane opisowe 
oraz analizy. W  podsumowaniu przedyskutowane jest zna-
czenie budżetów obywatelskich z  punktu widzenia woje-
wództwa wielkopolskiego.

Budżety obywatelskie w Europie
W Europie BO rozwinęły się z opóźnieniem względem Ame-
ryki Południowej (Sintomer i in. 2008). Do 2000 r. tylko w kilku 

europejskich miastach wdrożono to rozwiązanie. Potem jed-
nak nastąpiła szybka ekspansja tej idei i w roku 2008 było to 
już około 100 miast. BO rozwinęły się początkowo na połu-
dniu Europy (Hiszpania, Włochy), lecz później rozprzestrze-
niły się w  innych krajach. Istnieje duże zróżnicowanie BO 
w  Europie – proceduralne, zakresowe itp. Generalnie jed-
nak wskazuje się, że w  Europie BO są traktowane w  mniej-
szym stopniu jako działanie polityczne, a w większym – jako 
procedura techniczna, o charakterze alokacyjnym. Niemniej 
w niektórych przypadkach, np. w Kordobie w Hiszpanii, bez-
pośrednio nawiązywano do emancypacyjnych idei Porto Ale-
gre. W  innych jednak przypadkach BO miały charakter neo-
korporacyjny – bazowały na aktywności zorganizowanych 
grup interesów. BO w Europie są promowane głównie w mia-
stach rządzonych przez ugrupowania lewicowe (podobnie 
jak w Brazylii i innych krajach). 

Badacze wskazują, że BO przyczyniły się do poprawy ko-
munikacji między władzami a  obywatelami. Jednocześnie 
jednak wpływ obywateli na strategiczne decyzje władz jest 
niewielki. W  niektórych przypadkach BO stanowią element 
rekonstrukcji lokalnego zaangażowania, podczas gdy w  in-
nych jest to „show” polityków lub miast. 

Przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w tym 
Polski) jest bardziej złożony niż sytuacja w pozostałej części 
Europy (Fölscher 2007). Do wczesnych lat 1990. administra-
cja publiczna w tych krajach była silnie scentralizowana, zaś 
wpływ obywateli na decyzje o sprawach publicznych niewiel-
ki – byli oni jedynie pasywnymi odbiorcami tego, co ofero-
wał im rząd za pośrednictwem samorządu lokalnego. Warun-
ki we wszystkich państwach tego regionu były dość zbliżone, 
z uwagi na pozostawanie w strefie uzależnienia od Związku 
Radzieckiego. Po 1990 r. sytuacja zaczęła się zmieniać i samo-
rządy terytorialne uzyskały znacząco większą moc decyzyjną. 
Stworzyło to podstawy dla późniejszego wdrożenia budże-
tów obywatelskich. 

Jaka jest funkcja budżetów obywatelskich? 
Budżety obywatelskie w  Brazylii i  w innych krajach ma-
ją wiele postaci, są dość zróżnicowane i  złożone. W  szcze-
gólności istotne jest odróżnienie wymiaru komunikacyj-
nego BO od wymiaru emancypacyjnego (Baiocchi, Ganuza 
2014). O  ile w realiach brazylijskich i Ameryki Południowej 
wymiar emancypacyjny był ważny (Sobottka, Streck 2014), 
to migracja pomysłu do kolejnych krajów i  na inne konty-
nenty wiązała się z  osłabianiem wątku emancypacyjnego. 

Piotr Matczak, Marcin Sadło, Krzysztof Mączka
Instytut Socjologii UAM

Budżety obywatelskie w województwie wielkopolskim: 
stan obecny i perspektywy na przyszłość 
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Przykładowo w  Korei aspekt alokacyjny okazał się central-
ny (Im i in. 2014). 

Niezależnie od lokalnego kontekstu można uznać, że cele 
BO są do siebie podobne, a różnice dotyczą przede wszystkim 
technicznej konstrukcji procesu. Po pierwsze, BO może być 
stosowany jako narzędzie do poprawienia współpracy na linii 
władza-obywatele poprzez wspólną dyskusję i decentralizację 
decyzji o dystrybucji publicznych zasobów. Po drugie, dzięki 
dyskusji i poznaniu różnych punktów widzenia, w tym grup, 
które mają zazwyczaj mniejszy wpływ na sprawy publiczne, 
BO może przyczynić się do społecznie bardziej sprawiedliwej 
dystrybucji zasobów. Po trzecie, promowanie merytorycznej, 
publicznej dyskusji może spowodować wzrost poziomu wie-
dzy mieszkańców na temat spraw publicznych. Po czwarte, je-
śli procedura budżetu jest jawna i  łatwo dostępna, zwiększa 
się poziom transparentności i dostępności informacji publicz-
nych i w efekcie obywatele mogą zrozumieć to, co aktualnie 
dzieje się w danym regionie czy gminie. Po piąte, BO jest też 
narzędziem do monitorowania działań władz i diagnozowania 
potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców oraz do aktywizacji 
mieszkańców. Może to skutkować poprawą jakości usług pu-
blicznych oraz jakości życia mieszkańców. 

Należy jednak mieć świadomość, że wskazane powyżej cele 
BO nie są wyczerpującym katalogiem i wskazują wyłącznie po-
zytywne rezultaty. Realizacja BO może rodzić także negatywne 
skutki, np. utrwalać klientelistyczną relację między obywatela-
mi i władzą – poprzez manipulowanie rozdzielaniem środków 
na projekty; może też tworzyć konflikty, na przykład jeśli BO 
jest organizowany jako konkurs grantowy, a nie proces, w któ-
rym głównym aspektem jest merytoryczna debata publiczna 
i poznawanie współistniejących ze sobą punktów widzenia. 

Budżety obywatelskie w Polsce

Historia budżetów obywatelskich w Polsce

Zainteresowanie konsultacjami społecznymi pojawiło się 
w  Polsce pod koniec lat 90. Można postawić hipotezę, że 
związane to było z trzema, głównymi czynnikami: 1) wzmoc-
nieniem i  ustabilizowaniem samorządu lokalnego w  Polsce 
po reformie z  1999 r., 2) okrzepnięciem sektora pozarządo-
wego w  końcówce lat 90. – po doświadczeniach początku 
transformacji stowarzyszenia nabrały doświadczeń, 3) po-
prawą sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialne-
go – dodatkowo od 2004 r. pojawiły się nowe źródła finan-
sowania pochodzące z  Unii Europejskiej. Od początku roku 
2000 można obserwować wzrost skali korzystania z  narzę-
dzi partycypacyjnych, np. przy tworzeniu miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. Popularność par-
tycypacji nabrała tempa po realizacji pierwszego BO. Był on 
przeprowadzony w Sopocie – nie licząc specyficznego przy-
padku Płocka – był pierwszą w Polsce próbą skorzystania ze 
sprawdzonych w Ameryce Łacińskiej wzorów budżetowania 
partycypacyjnego. 

Należy jednak zauważyć, że przypadek sopocki był zu-
pełnie odmienny od południowoamerykańskich. Stało się 
tak choćby dlatego, że Sopot to jedno z najbogatszych miast 

w Polsce, a projekty, na które głosowano w pierwszej edycji, 
nie były proponowane przez mieszkańców, lecz przez lokal-
ną administrację. Od pierwszej edycji BO w Sopocie, w roku 
20111 zrealizowano w Polsce ponad 100 BO. Choć realizacje te 
różnią się od siebie metodami głosowania i generowania po-
mysłów, to przykład Sopotu można uznać za typowy dla całe-
go kraju. Jest tak dlatego, że pojawienie się BO w Polsce mia-
ło miejsce już po osiągnięciu pewnego rodzaju stabilności, 
a same inicjatywy miały i mają silny wymiar promocyjny np. 
dla danej gminy. Sytuacja polskich miast jest zgoła inna niż ta 
z Porto Alegre oraz innych miast Ameryki Południowej dlate-
go polskie realizacje BO mają odmienny charakter. Należy też 
dodać, że trudno mówić o  jednolitym modelu BO w Polsce. 
Kształt budżetów pozostaje ciągle w  fazie eksperymentów, 
zaś ich przyszłe losy i możliwe formy nie są wykrystalizowane.

Regulacje prawne

Istniejące w  Polsce regulacje prawne, podobnie jak w  przy-
padku innych konsultacji społecznych, nie określają, jaka jest 
moc wiążąca BO. Wynik konsultacji powinien zostać przez sa-
morząd wzięty pod uwagę, natomiast nie musi być decydu-
jący (Banat 2014). Ponadto BO zalicza się do konsultacji fa-
kultatywnych tzn. takich, których samorząd przeprowadzać 
nie musi. Należy wspomnieć, że w  Polsce funkcjonują tak-
że konsultacje obligatoryjne (Banat 2014), które określa albo 
właściwa ustawa2, albo zapis narzucony sobie przez sam sa-
morząd na drodze uchwały3. Od jakiegoś czasu pojawiają się 
jednak postulaty by, BO miał charakter wiążący (Głogowski 
2014) lub by już na poziomie ustawy określić katalog spraw, 
których poddanie pod konsultacje jest obowiązkowe (Prezy-
dent.pl 2013). Jednak losy tych projektów są ciągle niepew-
ne, a obecnie funkcjonujące prawo nie przewiduje realizacji 
takich postulatów.

Wyzwania związane z budżetami obywatelskimi 

Niezwykle chętnie i  często dyskutowaną kwestią w  kontek-
ście BO jest jego wysokość. Kwota budżetu stanowi bowiem 
gotowy medialny „news”, zaś jej podział oznacza rywalizację 
i podział na wygranych i przegranych. Podwojenie czy potro-
jenie kwoty może być także gotowym sloganem wyborczym 
dla polityków. Kwota budżetu, mimo że jest elementem waż-
nym, to z pewnością nie jedynym. Raport przygotowany w ra-
mach akcji Masz głos! Masz wybór! (Kraszewski, Orłowski 2014) 
pokazuje, że BO jest wielowymiarowy, a  nieprzemyślane 

1 Procedurę wyboru zrealizowano w 2011 r., zaś wdrożenie mia-
ło miejsce w roku następnym: 2012. W kolejnych omawianych 
przypadkach ma miejsce sytuacja analogiczna: procedura w da-
nym roku poprzedza realizację w roku następnym. 

2 Np. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym; ustawa z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym.

3 Np. uchwała nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warsza-
wy z dnia 11 lipca 2013 r., rozdział 2, paragraf 4, punkt 2c.
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zwiększanie jego wysokości może wyrządzić więcej szkody 
niż pożytku. Po pierwsze, ważne jest to, że zestawianie kwoty 
BO z wielkością całego budżetu miasta jest nadużyciem, po-
nieważ niezależnie od wielkości danej jednostki samorządo-
wej, lwią część jej wydatków stanowią obligatoryjne wydatki 
bieżące, związane z  funkcjonowaniem jednostek budżeto-
wych (szkół itp.), którymi trudno manipulować. Wydatki inwe-
stycyjne (np. budowa dróg gminnych czy właśnie realizacja 
BO)4 są natomiast jedynie ułamkiem całego budżetu jedno-
stek samorządu terytorialnego5. W zestawieniu z wydatkami 
inwestycyjnymi prym w wysokości BO wiodą małe samorzą-
dy, takie jak Kraśnik (48,98%) czy Kęty (25,96%)6. Jest to zja-
wisko zrozumiałe, ponieważ w małych gminach procentowy 
udział wydatków inwestycyjnych jest zdecydowanie mniej-
szy niż w dużych samorządach (w gminie Kęty w roku 2013 
wynosiły one 8,5% całości budżetu). 

Po drugie, w  dużych samorządach, niezależnie od tego 
jaki jest udział BO w wydatkach inwestycyjnych, kwoty bez-
względne BO są na tyle wysokie, że budzą duże emocje spo-
łeczne. Łódź będąca obecnie liderem w  tej kategorii prze-
znacza na BO 40 mln zł (choć stanowi to jedynie 6,9% jej 
wydatków inwestycyjnych). Tak wysokie kwoty mogą jed-
nak w szczególny sposób wiązać się z ryzykiem wypaczeń. Je-
śli procedura budżetu nie będzie odpowiednio zabezpieczo-
na, może dojść do sytuacji, w której cały proces zamiast być 
przedmiotem dyskusji mieszkańców, przekształci się w kon-
kurs grantowy dla organizacji pozarządowych czy nieformal-
nych grup interesu, które będą rywalizować o jak największy 
udział w  rozdysponowywanej kwocie.7 Po trzecie, wreszcie, 
instytucja BO powinna korespondować z  ogólną wizją roz-
woju miasta, tzn. organizatorzy muszą zadać sobie trud wy-
znaczenia jasnych celów i priorytetów BO. W innym wypadku 
może dojść do sytuacji, w której BO będzie procesem chao-
tycznym doprowadzającym do realizowania całkiem dużych 
inwestycji, które jednak kolidują ze sobą i są bardzo podatne 
na chwilowe mody panujące wśród mieszkańców.

Budżet obywatelski w województwie podlaskim

Przeważająca większość BO w  Polsce została zrealizowana 
na poziomie gmin. Istnieją także pojedyncze przypadki BO 
na poziomie powiatów oraz – jak na razie jeden – przypa-
dek na poziomie województwa, w województwie podlaskim. 
Ten ostatni casus zasługuje na szczególną uwagę ze wzglę-
du na to, że jego organizacja przypada na rok 2012 i jak do-
tychczas nie było jego kontynuacji czy też prób adaptacji 
w innych województwach. Całość BO opiewała na kwotę 100 

4 Włączmy tu także wydatki majątkowe i ta konwencja stosowana 
jest poniżej.

5 Dla przykładu: suma wszystkich wydatków w budżecie miasta 
Poznania w roku 2014 wynosiła 2 834 933 785 zł, z czego wydat-
ki bieżące to 2 265 628 050 zł (79,9% całości budżetu), a wydatki 
inwestycyjne: 569 305 735 (20,1% całości budżetu).

6 Dane za rok 2012.
7 Sytuacja taka miała miejsce w Łodzi, gdzie zwyciężył projekt 

na niebagatelną kwotę prawie 9 mln zł, który poparło niespeł-
na 14 tys. mieszkańców (por. http://www.instytutobywatelski.
pl/22225/lupa-instytutu/ruchy-miejskie-spojrzenie-z-dystansu).

tys.8, co stanowi niespełna 0,03% wydatków inwestycyjnych 
województwa podlaskiego (Wrotapodlasia.pl 2012). Propo-
zycję inicjatyw mogli zgłaszać: 1) mieszkańcy województwa; 
2) radni; 3) instytucje publiczne i  organizacje pozarządowe 
z terenu województwa. Zgłaszanie odbywało się poprzez do-
starczenie do Biura Sejmiku wypełnionego formularza (któ-
ry znajdował się na stronie internetowej) lub przesłanie go 
na adres mailowy biura. Zgłaszane projekty musiały cecho-
wać się możliwością realizacji, wartością społeczną, kosztem 
nie przekraczającym 50 tys. zł, możliwością zabezpieczenia 
środków na pokrycie kosztów, które projekt będzie genero-
wał w przyszłości, oraz regionalnym znaczeniem. Głosowanie 
na projekty odbywało się w trybie powszechnym, w wyzna-
czonych punktach oraz na stronie internetowej. Wybrać moż-
na było maksymalnie 2 projekty, natomiast zwyciężyć mogły 
projekty z największą liczbą głosów w łącznej kwocie do 100 
tys. zł. Ostatecznie zgłoszonych zostało 25 projektów i odda-
no 17 075 ważnych kart do głosowania. Wygrał projekt Pod-
laskiej Akademickiej Telewizji Internetowej (koszt 30 tys. zł) 
zgłoszony przez Parlament Studentów Uniwersytetu w  Bia-
łymstoku, z poparciem 4 922 głosów.

Budżety obywatelskie w Wielkopolsce 
W Wielkopolsce pierwszy proces konsultacji społecznych 
w  formie budżetu obywatelskiego miał miejsce w  Pozna-
niu i  trwał od 10 sierpnia do 15 października 2012 r., pod-
czas tworzenia projektu budżetu miasta na rok 2013. Kwota 
do rozdysponowania wynosiła 10 mln zł. co stanowiło 2,05% 
wydatków inwestycyjnych w  budżecie miasta na rok 2013. 
Zgłoszono 265 projektów, z czego 20 zostało poddanych pod 
głosowanie. W roku 2013 do Poznania dołączyły gminy Go-
styń, Krobia, Kórnik, Leszno, Oborniki, Okonek, Piła, Przyko-
na, Rawicz, a także powiaty gostyński i wągrowiecki. Zdecy-
dowany wzrost ilości BO nastąpił w 2014 r. Według zebranych 
danych na rok 2014, w  Wielkopolsce rozpoczęto 29 edycji 
społecznych konsultacji budżetowych, w tym: 2 budżety na 
poziomie powiatów (wągrowieckiego i gostyńskiego); 4 ini-
cjatywy w  miastach na prawach powiatu i  23 – w  gminach 
(ryc. 1).9

Można się spodziewać, że widoczny na wykresie 1 dyna-
miczny wzrost liczby realizowanych budżetów obywatelskich 
utrzyma się. Sintomer i in. (2008) wskazują, że po 2000 roku 
przez 9 kolejnych lat rokrocznie rosła liczba budżetów oby-
watelskich w Europie. Należy zatem przypuszczać, że w Pol-
sce będzie podobnie.

8 Więcej informacji i pełna lista projektów są dostępne na stro-
nie: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/region/Bud%C5%BCet 
+Obywatelski.

9  Dane zebrano w sposób następujący: do wyszukiwarki interne-
towej wpisywano frazę: „budżet obywatelski” AND (nazwa jed-
nostki podziału terytorialnego) wraz z operatorem logicznym 
AND, który pokazywał tylko te strony dotyczące danej gminy, za-
wierające informację o budżecie obywatelskim. Nazwy jedno-
stek samorządu terytorialnego w Wielkopolsce pobrano z listy 
Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju (za-
łącznik nr 1, Dz.U. nr 157, poz. 1031 z późn. zm.).
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Rozmieszczenie terytorialne BO w  Wielkopolsce nie jest 
równomierne. Na rycinie 2 przedstawione są budżety z roku 
2014 (do realizacji w 2015) w układzie powiatowym.

Należy zauważyć, że najwięcej budżetów obywatelskich 
pojawia się wokół Poznania oraz w  powiatach północnej 
Wielkopolski.

W niektórych gminach budżety wystąpiły wcześniej, pod-
czas gdy w innych – później. Oznacza to, że w niektórych jed-
nostkach istnieją już pewne doświadczenia w  tym zakresie. 
Rycina 3 pokazuje łączną liczbę budżetów obywatelskich 
w poszczególnych powiatach, od roku 2012.

W Poznaniu odbyło się najwięcej edycji BO. W  szeregu 
powiatów, głównie w południowej i wschodniej części Wiel-
kopolski, BO nie pojawiły się wcale. Trzeba zauważyć, że 
w  gminie Przykona (powiat turecki) zrealizowano BO w  ro-
ku 2013/14, zaś w roku 2014/15 BO nie będzie realizowany. 

Doświadczenia we wprowadzaniu BO pokazują, iż zdarza się, 
choć raczej rzadko, że miasta, które przyjmują budżet party-
cypacyjny, zarzucają następnie tę ideę. W Sevilli w Hiszpanii 
powyborcza zmiana polityczna przyniosła w 2011 r. likwida-
cję budżetu obywatelskiego, po 7 latach jego praktykowania. 
W brazylijskim mieście Varzea Paulista w roku wyborów do ra-
dy budżet obywatelski nie jest prowadzony, by nie zakłócać 
wyborów. Z kolei w chilijskich miastach San Antonio i Quillo-
ta w 2010 r. nie przeprowadzono budżetów obywatelskich, ze 
względu na straty spowodowane przez trzęsienie ziemi. Na-
leży się zatem spodziewać, że także w Polsce część gmin bę-
dzie rezygnować z realizacji BO. 

BO stanowią wciąż rodzaj eksperymentu. W  wielkopol-
skich powiatach najczęściej pojawiają się one w jednej gmi-
nie (tab. 1). 

Budżety obywatelskie są wdrażane przeważnie w  mia-
stach – siedzibach powiatów, zaś w  mniejszych, wiejskich 
gminach praktycznie nie są stosowane. 

Biorąc pod uwagę wielkość budżetów obywatelskich 
w  relacji do wydatków inwestycyjnych ogółem w  poszcze-
gólnych jednostkach samorządu, można stwierdzić pozytyw-
ny związek między nimi (ryc. 4). 

Na rycinie 4 przedstawiono dodatni związek między wy-
datkami inwestycyjnymi ogółem w  danej jednostce samo-
rządu terytorialnego a  wielkością budżetów obywatelskich. 
Trzeba jednak zauważyć, że Poznań oraz inne duże miasta 
Wielkopolski stanowią przypadki odbiegające od pozosta-
łych. Poza tym wielkość poznańskiego budżetu obywatel-
skiego, choć kwotowo wyraźnie najwyższa, jest relatywnie 

BO 2013* BO 2014* BO 2015*

1

12

29

Ryc. 1. Liczba budżetów obywatelskich w Wielkopolsce (01.06.2015)
* – procedura konsultacji i wyboru miała miejsce każdorazowo w roku poprzednim
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 3. Liczba budżetów obywatelskich na terenie województwa wielko-
polskiego – poprawiony 01.06.2015

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 2. Liczba wystąpień budżetów obywatelskich w  Wielkopolsce 
w 2014 r. (N=29), w poszczególnych powiatach
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mniejsza niż by to wynikało z  ogólnej wielkości wydatków 
inwestycyjnych (Poznań mieści się powyżej linii obrazują-
cej uśredniony związek między wydatkami inwestycyjnymi 
a wielkością budżetów obywatelskich), zaś Piła i Kalisz wyda-
ją stosunkowo więcej – niż to wynika z ogólnej wielkości ich 
wydatków inwestycyjnych. 

Schodząc na poziom poszczególnych gmin, należy pod-
kreślić duże dysproporcje w procentowym udziale budżetów 
obywatelskich w relacji do kwoty wydatków inwestycyjnych 
(ryc. 5).

O ile w  większych miastach kwoty bezwzględne budże-
tów są odpowiednio większe (co jest zrozumiałe), o tyle takiej 
prawidłwości nie widać, gdy spojrzeć na proporcje BO do wy-
datów inwestycjnych w poszczególnych gminach. Najwyższe 
udziały BO w  wydatakch inwestycyjnych znajdziemy w  bu-

dżetach inwestycyjnych Piły, Ujścia i  Jarocina, zaś najniższe 
w Obrzycku i Lesznie.

Podsumowanie 
Idea budżetów obywatelskich ma stanowić narzędzie 
wzmacniające wpływ obywateli na podejmowanie decyzji 
dotyczących dystrybucji środków publicznych. Ma to zde-
mokratyzować sposób podejmowania decyzji. Partycypacja 
obywateli zmniejsza ich zależność od wyspecjalizowanej biu-
rokracji, ma aktywizować mieszkańców oraz dostosować de-
cyzje do ich potrzeb. 

Z punktu widzenia gmin, gdzie potencjał rozwojowy 
jest słaby, budżet obywatelski może stanowić pewien im-
puls aktywizacyjny. Włączenie BO do narzędzi promowanych 

Tabela 1. Lista edycji budżetów obywatelskich 2015, według powiatów

Powiaty w Wielkopolsce Budżet Obywatelski 2015 Przykłady zwycięskich projektów (wybór wg ilości oddanych głosów) 

M. Poznań i Powiat  poznański Poznań, Kórnik, Czerwonak, Stęszew, 
Swarzędz Ścieżka pieszo-rowerowa nad Wartą; budowa chodnika; oświetlenie drogi; plac street workout

Powiat szamotulski Pniewy, Szamotuły, Wronki, Obrzycko Zagospodarowanie terenu przy plaży; Kontynuacja budowy parku; Odnowa świetlicy
Powiat gostyński Gostyń, powiat gostyński Bezpłatna komunikacja miejska; budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Powiat pilski Piła, Ujście Budowa parkingu dla samochodów osobowych; modernizacja placu zabaw
Powiat wągrowiecki Wągrowiec, powiat wągrowiecki Remont drogi powiatowej, wągrowiecki festiwal biegowy, modernizacja i rozbudowa placu zabaw
Powiat obornicki Oborniki Budowa obwodnicy przez Rudki
M. Kalisz Kalisz Budowa ścieżek rowerowych z centrum Kalisza do obrzeży miasta; kaliski park linowy
M. Konin Konin KONiN jest Fit, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych; wyposażenie schroniska dla zwierząt
M. Leszno Leszno Oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Holenderskiej
Powiat chodzieski Szamocin Remont bieżni szkolnej
Powiat czarnkowsko-trzcianecki Czarnków (głosowanie trwa do 8 stycznia 2015 r.)
Powiat gnieźnieński Gniezno Profilaktyczne usługi medyczne w zakresie onkologii;  Street Workout Park Gniezno
Powiat grodziski Grodzisk Wielkopolski Plac zabaw ul. Środkowa, nawierzchnia ulicy Końcowej; „Szkoła pod chmurką”
Powiat jarociński Jarocin Miejsce spotkań nad zalewem w Roszkowie

Powiat międzychodzki Międzychód Doposażenie Starego Portu w Międzychodzie w pomost pływający; 15 szt. rowerów i 5 kpl sto-
łów cateringowych

Powiat pleszewski Pleszew Remont przedszkola; modernizacja 4 przedszkoli; turniej piłki ulicznej; sekcja taneczna dla malu-
chów;

Powiat rawicki Rawicz Utwardzenie drogi;  budowa chodników; rawicki „Fit Park”
Powiat słupecki Słupca Cykl koncertów orkiestry dętej; szkolenia z pierwszej pomocy
Powiat złotowski Okonek Budowa wiaty oraz punktu widokowego nad rzeką Czarną; siłownia; ogrodzenie placu zabaw

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 4. Wielkość środków na budżety obywatelskie w relacji do wydat-
ków inwestycyjnych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki inwestycyjne: według GUS, w roku 2013. 
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 5. Procentowy udział środków na budżety obywatelskie w relacji do 
kwoty wydatków inwestycyjnych w budżetach jednostek samorządu 
terytorialnego w Wielkopolsce

Źródło: opracowanie własne.
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przez Bank Światowy ma taki właśnie cel – by BO był narzę-
dziem inicjującym rozwój lokalny, w oparciu o lokalne zaso-
by społeczne i ekonomiczne. Zasoby społeczne oznaczają tu 
przede wszystkim kapitał społeczny. Mimo wielkiej literatu-
ry na ten temat i  licznych praktycznych przedsięwzięć roz-
wojowych biorących pod uwagę kapitał społeczny, jest on 
wciąż zjawiskiem dość tajemniczym. Nie jest jasne, jak do-
chodzi do budowy kapitału społecznego i  jaki jest związek 
między kapitałem społecznym a rozwojem ekonomicznym. 
Jednocześnie są liczne dowody na to, że taki związek zacho-
dzi, choć istnieje wiele czynników lokalnych, kulturowych 
i innych, które go warunkują. Pytanie, które należy postawić, 
dotyczy tego, czy budżety obywatelskie mogą pomóc w bu-
dowie kapitału społecznego i  rozwoju ekonomicznym. Są 
(teoretyczne i  intuicyjne) powody, by przypuszczać, że taki 
związek zachodzi. W tym kontekście nie jest chyba przypad-
kiem, że budżety obywatelskie znajdziemy w Wielkopolsce 
w gminach najbogatszych (gdzie najłatwiej wprowadzić no-
winki), ale też w gminach północnej Wielkopolski, gdzie ku-
muluje się wiele niekorzystnych zjawisk: słaby rozwój ekono-
miczny, migracja itd. W takich sytuacjach budżet obywatelski 
jest pewnym narzędziem, które może przynieść korzystne 
skutki dla budowy kapitału ekonomicznego i  rozwoju. Jed-
nak nie da się obecnie wskazać na to empirycznych dowo-
dów. Budżetów obywatelskich wdrożono jak dotąd niewiele, 
zaś ewentualne rezultaty mogą być mierzone w długiej per-
spektywie czasowej. Z pewnością jednak szanse na wartość 
dodaną budżetów obywatelskich zależą w pewnej mierze od 
sposobu ich zorganizowania. Nawet pobieżne i niesystema-
tyczne obserwacje procedur budżetów obywatelskich po-
kazują, że od sposobu organizacji BO zależy, czy będzie on 
sprzyjał budowie zaufania (i w  konsekwencji rozwojowi lo-
kalnemu), czy może też osłabiał zaufanie i prowadził do znie-
chęcenia – jeśli nadzieje mieszkańców na uzyskanie wpływu 
okazują się iluzoryczne; warto przyjrzeć się tej kwestii bar-
dziej szczegółowo.

Trzeba zauważyć, że BO są wdrażane przez jednostki sto-
sunkowo silniejsze – najczęściej w miastach powiatowych. Mo-
że to oznaczać, że mniejsze gminy wiejskie nie mają potencja-
łu lub przekonania do stosowania tego narzędzia. Czy zatem 
nie jest tak, że BO rozwijają się nie tam, gdzie są najbardziej 
potrzebne – raczej w większych ośrodkach zamiast w małych 
gminach? Trzeba stwierdzić, że choć budżety obywatelskie sta-
nowią szeroko dyskutowany i medialny temat, nie jest to jedy-
ny sposób angażowania obywateli w  proces podejmowania 
decyzji dotyczących wydawania środków publicznych. Podob-
ną funkcję spełniają fundusze sołeckie (zasadniczo w gminach 
wiejskich), systemy grantowe i  fundusze, którymi dysponu-
ją rady osiedli (w gminach miejskich). Dodatkowo działają też 

inicjatywy lokalne (z udziałem ludności), gdzie gmina dofinan-
sowuje przedsięwzięcia (głównie infrastrukturalne) częściowo 
finansowane przez samych obywateli. Być może zatem w gmi-
nach wiejskich fundusze sołeckie wyczerpują potencjał party-
cypacji w podejmowaniu decyzji. 
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