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6 Samorządność radykalna

Tak jak nikt nie wymyślił lepszego ustroju niż demo-

kracja, tak też nikt nie wymyślił bardziej udanego 

sposobu wcielania jej w życie niż samorządność.

1.
Idea, by ważne dla lokalnej społeczności decyzje 

były podejmowane przez jej członków, należy z pewno-

ścią do najważniejszych, jakie zapadły w Polsce po 1989 

roku. Silna gmina, silny powiat, silne miasto to najlepsza 

droga do skutecznego zarządzania i sensownego, bo 

realizowanego najbliżej mieszkańców, zmieniania życia 

lokalnych wspólnot.

Można chyba powiedzieć, że – generalnie rzecz 

biorąc – udało się osiągnąć najważniejsze cele reformy 

samorządowej. Myślę przede wszystkim o wzmoc-

nieniu pozycji wójtów, burmistrzów czy prezydentów 

i o umożliwieniu im podejmowania realnych działań na 

rzecz mieszkańców. W ten sposób samorządy zostały 

upodmiotowione. Wpisały się w świadomość społeczną 

i praktykę rządzenia.

2.
Polski system samorządowy spełnia swoje zadanie, 

co nie znaczy, że jest idealny. Nie znaczy to zatem, że nic 

w nim nie można poprawić. Wręcz przeciwnie, samorzą-

dy, ta swoista przestrzeń (samo)rządzenia, to pole, na 
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którym nie powinniśmy bać się eksperymentów. Powin-

niśmy mieć odwagę, by stosować rozmaite innowacje 

społeczne.

Dlaczego? Najkrócej można odpowiedzieć: bo Polska 

regionalna jest różnorodna. Inne są źródła bezrobocia 

na Podlasiu, a inne na Górnym Śląsku. Dlatego tak ważne 

jest, by szukać rozwiązań regionalnych, biorąc pod 

uwagę kontekst gospodarczy, polityczny, społeczny 

i kulturowy. 

Przykładem dobrze rozumianych innowacji regional-

nych jest utworzenie specjalnej strefy demograficznej 

na Opolszczyźnie. To region, który najdotkliwiej od-

czuwa skutki niżu demograficznego i migracji ludności. 

Takie rozwiązania pokazują dwie rzeczy: po pierwsze, że 

miejscowe władze szybciej i skuteczniej niż rząd central-

ny potrafią reagować na pojawiające się wyzwania. Po 

drugie, że eksperymenty regionalne są mniej kosztow-

ne, mniej czasochłonne, a ich rozstrzygnięcia mogą być 

pouczające dla całego państwa.

3.
Z pewnością wiele spraw da się rozwiązać jeszcze 

lepiej, nieustannie poszerzając pole samorządności, czyli 

– mówiąc inaczej – otwierając przedstawicieli władzy 

na głos mieszkańców. Nie możemy bowiem zapominać 

o tym, co stoi u podstaw idei samorządności, czyli o słu-

żebności i jak największej otwartości władzy wobec ludzi.

To na tych dwóch fundamentach wspiera się 

bowiem (lub powinna się wspierać) dobrze rozumiana 

Samorządy to pole, na którym nie powinniśmy bać 
się eksperymentów. Powinniśmy mieć odwagę, by 
stosować rozmaite innowacje społeczne.
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samorządność. Samorządność, której najważniejszym 

– chciałoby się powiedzieć: źródłowym – celem jest 

(samo)rządzenie się, czy współrządzenie miastem lub 

gminą przez mieszkańców.

Aktywność ruchów miejskich, rosnąca popular-

ność budżetów obywatelskich czy funduszy sołeckich 

pokazuje jasno: Polacy coraz częściej i coraz mocniej 

chcą angażować się w procesy sprawowania wła-

dzy, ale też w stopniu dużo większym niż wcześniej 

realizują to pragnienie. Obywatel nie chce dziś być już 

tylko biernym odbiorcą działań czy decyzji realizo-

wanych przez władze lokalne. Chce za to w większym 

zakresie decydować o tym, co i jak w swoim najbliż-

szym otoczeniu zmienić z korzyścią dla siebie, ale i dla 

innych grup społecznych. Dlatego swoista radykaliza-

cja samorządności – a więc wsłuchiwanie się w głos 

mieszkańców, ale też umożliwianie im podejmowania 

wiążących decyzji – powinna być celem, do którego 

warto zmierzać.

Co równie ważne, do niedawna obowiązywał model, 

w którym władze samorządowe, mając wyborczy man-

dat, nie bardzo chciały słuchać zwykłych ludzi. Jednak 

rosnąca świadomość wyborców w kwestii prawa do 

miasta czy prawa do gminy sprawiły, że i prezydenci, 

i wójtowie stają się znacznie bardziej otwarci na głos 

obywateli. 

Rozwijanie i zacieśnianie współpracy z sektorem 

pozarządowym, na przykład poprzez powoływanie 

pełnomocników ds. współpracy z NGO-sami, coraz 

większe środki przeznaczane na realizację budżetów 

obywatelskich czy konsultowanie z mieszkańcami 

rozmaitych decyzji to sygnały, że w Polsce mamy już do 

czynienia z powolną oddolną zmianą. Można ją określić 

mianem drugiej fali samorządności. Jak się okazuje, 

jednymi z lepszych ekspertów do spraw miasta czy 

gminy są sami obywatele. A mądra władza wie, jak tę 

wiedzę oraz doświadczenie społeczne dobrze zago-

spodarować.

Polacy coraz częściej i coraz mocniej chcą angażować 
się w procesy sprawowania władzy, ale też w stopniu 
dużo większym niż wcześniej realizują to pragnienie

4.

Oczywiście nie będzie to proste zadanie, przede 

wszystkim dlatego, że wymaga współdziałania  na co 

najmniej kilku płaszczyznach. Zarówno tej wertykalnej, 

pomiędzy przedstawicielami władzy a mieszkańcami, 

jak i horyzontalnej – między członkami lokalnych spo-

łeczności. Ale przecież także pomiędzy samorządami, 

reprezentowanymi przez wybrane demokratycznie wła-

dze, które dzisiaj w pierwszej kolejności powinny myśleć 

o konsolidacji swoich działań.

Niestety, cechą wspólną każdej z tych relacji (zależ-

ności) jest coś, co można określić paraliżem współdziała-

nia. To – mam wrażenie – osobliwie polska cecha: bardzo 

słabo wykształcona zdolność do współpracy, będąca 

konsekwencją braku zaufania. Przejawia się nie tylko 

tam, gdzie rozgrywa się nasza codzienność – w blokach, 

na osiedlach, w środowiskach lokalnych – ale także tam, 

gdzie podejmowane są strategiczne decyzje dotyczące 

kondycji samorządów.

Krótko mówiąc, nie potrafią współdziałać także 

przedstawiciele władz. I to jest kwestia kluczowa, ponieważ 

– wszystko na to wskazuje – właśnie umiejętność współ-

pracy i zdolność zaufania będzie wyznacznikiem osiągania 

kolejnych celów strategicznych. To właśnie współdziałanie 

i zaufanie będą umożliwiały  jeszcze szybszy niż dotych-

czas rozwój naszego kraju. Przyszłość należy do projektów 

realizowanych wspólnie przez kilka regionów, kilkanaście 

miast, kilkadziesiąt sołectw. Czy ktoś potrafi podać przykła-

dy efektów takiej współpracy w Polsce w ostatnich latach? 

Dlaczego miasta wciąż rywalizują zamiast ze sobą współ-

pracować? Dlaczego biorą udział w „od czapy” robionych 

rankingach zamiast myśleć, jak pracować razem dla dobra 

mieszkańców i dobra wspólnego?

5.
Nad Wisłą raczej współpracy unikamy, bo dusimy 

w sobie atawistyczne fobie, które każą nam działać 
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wyłącznie na własny rachunek. Obawiamy się, że współ-

praca pomniejszy nasz sukces, pozbawi nas splendoru, 

odbierze należne przecież zasługi. Tymczasem nie ma 

ucieczki przed tym, co Amerykanie nazywają „consolida-

ted governments” – większymi organizmami, które dzia-

łając wspólnie, potrafią przeciwstawić się wyzwaniom 

cywilizacyjnym i poprawić jakość życia mieszkańców. 

A przecież o to w samorządności chodzi!

Dlatego, na koniec, chcę zaproponować samorzą-

dom dwie prawdy, które mogą tylko poprawić ich działa-

nie. Po pierwsze: tam, gdzie ludzie ze sobą współpra-

cują, wszyscy na tym zyskujemy. Tam, gdzie ludzie 

ze sobą w sposób niemądry konkurują, wszyscy na tym 

tracą. Po drugie: zaufanie, którego potrzebujemy na 

szczeblu lokalnym, jest tańsze niż podejrzliwość. 

Jeśli będziemy ufać sobie nawzajem, nie tylko będziemy 

dynamiczniej się rozwijać, ale także życie stanie się dla 

nas bardziej przyjazne. Bo gdzie, jeśli nie w samorządzie 

– co dobrze opisali autorzy nowego numeru „Instytutu 

Idei” – można postawić na współpracę i więcej zaufania?

Jarosław Makowski – filozof i publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Instytut Idei”, 
szef Instytutu Obywatelskiego.
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PRZySZŁość MiAST

instytut obywatelski: Jaki pomysł na przyszłość 

mają duże polskie miasta? Czy Lublin, Łódź i War-

szawa będą się rozwijały w podobny sposób, czy są 

skazane na podążanie odmiennymi ścieżkami?

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Brałam już kiedyś udział 

w podobnej debacie. Z pewnością dzisiaj Warszawa jest 

bardziej zaangażowana w konkurencję międzynarodo-

wą, inaczej niż pozostałe polskie miasta. Nasza stolica 

musi wybić się ponad Budapeszt i Pragę, mimo że miała 

trudniejszą przeszłość. Jeszcze kilka lat temu Warszawa 

przegrywała ze środkowoeuropejskimi stolicami pod 

wieloma względami – ekonomicznym, infrastruktural-

nym. Poniekąd odgrywała rolę mniej zadbanej siostry. 

Potrzebowała znacznie więcej uwagi niż pozostałe stolice.

Podliczyłam ostatnio, że razem ze spółkami miejski-

mi zainwestowaliśmy w ciągu ostatnich siedmiu lat 25 

miliardów złotych. Do tego dochodzi 9 miliardów złotych 

inwestycji rządowych (na przykład budowa Stadionu Na-

rodowego). Czyli przez ostatnie siedem lat w Warszawie 

zainwestowano 34 miliardy złotych. To niewyobrażalna 

suma, Warszawa w całej swojej historii nigdy nie miała 

takiego okresu. Realizowano głównie inwestycje infra-

strukturalne, ale bez nich nie zbudowalibyśmy miejskiego 

Jaka przyszłość 

                      polskich metropolii?

HAnnA GROnKIeWIcz-WAltz, prezydent Warszawy

HAnnA zdAnOWSKA, prezydent Łodzi 

KRzySztOf ŻuK, prezydent lublina

krwioobiegu. Dzięki temu dziś Warszawa konkuruje w na-

szym regionie jakością życia. Czas postawić sobie kolejne 

cele, dlatego moje ambicje dla Warszawy są dziś większe. 

Teraz chcę, żebyśmy byli lepsi niż Berlin i Moskwa.

To potężne metropolie. Czy w ogóle jest sens 

z nimi się porównywać?

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Potęga ma różne 

wymiary. Z pewnością nie mam na myśli większej liczby 

mieszkańców. Anglicy mawiają, że Warszawa jest cute, 

właśnie dlatego, że nie jest zbyt wielka. Chcę, żeby War-

szawa konkurowała jakością życia. Chodzi o to, żeby u nas 

żyło się lepiej niż w innych miejscach. Do tego potrzebny 

jest następny krok w rozwoju stolicy. Dlatego dziś na 

moją wizję rozwoju Warszawy składają się: kontynuacja 

budowy drugiej linii metra, obwodnic, ale przede wszyst-

kim poprawa dostępności do przedszkoli, żłobków, szkół 

i zróżnicowanej oferty kulturalnej. Kiedy obejmowałam 

władzę w Warszawie, w warszawskich żłobkach było 

2,5 tysiąca miejsc, teraz jest prawie 6 tysięcy – a mimo to 

wiem, że to za mało. Częścią mojej wizji Warszawy jest też 

wzmocnienie polityki mieszkaniowej – nie tylko mieszkań 

komunalnych, ale całego segmentu mieszkań społecz-

nych. Przez dwie kadencje wybudowaliśmy 2,7 tysiąca 

mieszkań komunalnych – a to dopiero początek.

DEBATA INSTYTUTU OBYWATELSKIEGO
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Ostatnim elementem mojej wizji Warszawy jest 

wzmocnienie partycypacji mieszkańców. W tym wzglę-

dzie Warszawa nie ma sobie równych i zawdzięcza to 

aktywnym mieszkańcom, na których zawsze mogliśmy 

liczyć. Chcę jeszcze bardziej tę energię wykorzystać. 

Krzysztof Żuk: Lublin jest w innej sytuacji niż 

Warszawa. My dopiero nadganiamy duże zaległości in-

frastrukturalne. Ta kadencja była poświęcona zbudowa-

niu fundamentów. Zrealizowaliśmy inwestycje za blisko 

2,5 miliarda złotych, licząc razem ze spółkami miejskimi. 

W tej kadencji powstało lotnisko, drogi ekspresowe. 

Musimy (nie my jedni) nadrabiać „systemowe” zaległości 

związane z rozwojem Polski wschodniej. Ta część kraju 

cały czas zderza się z barierą niedoinwestowania, efek-

tem dziesięcioleci złej polityki. 

Hanna Zdanowska: Łódź też znajduje się w zupeł-

nie innym momencie niż Warszawa. Mamy olbrzymie 

zapóźnienie, które wynika, niestety, z pozostawienia 

Łodzi samej sobie w latach transformacji, kiedy nasze 

miasto nie dostało żadnego impulsu wspomagające-

go. Monokultura spowodowała, że olbrzymia rzesza 

ludzi, przeszło 35 procent, z dnia na dzień została bez 

pracy. W związku z tym trudno mówić, co mamy do 

nadgonienia, bo my mamy do nadgonienia wszystko… 

I próbujemy to robić. W rankingu, który ukazał się nie-

dawno w dzienniku „Rzeczpospolita”, awansowaliśmy 

pod względem wydatkowania i pozyskiwania środków 

unijnych o 32 pozycje, zajmując 11 miejsce wśród miast 

europejskich. Wyprzedziliśmy takie miasta, jak Wrocław, 

Poznań, Katowice, Kraków. 

Co w największym stopniu wpływa na postrzega-

nie przez mieszkańców miast jakości życia? Trans-

port publiczny? Wypoczynek i rozrywka? A może 

warunki mieszkaniowe, dostępność mieszkań na 

rynku pierwotnym i wtórnym?

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Z prowadzonych 

przez nas badań wynika, że komunikacja miejska jest 

dla mieszkańców bardzo ważna. Natomiast jeśli chodzi 

o pozostałe duże inwestycje, priorytetem są obwodnice. 

Wyzwania transportowe w naszych miastach pozostają 

te same, bo ludzie muszą dojechać do pracy i z pracy, 

zawieźć dzieci do szkoły i ze szkoły. Nie mniej ważny 

okazuje się dostęp, zwłaszcza lokalny, do rekreacji i ofer-

ty kulturalnej. Dla jednych są to koncerty, dla innych 

teatry, dla jeszcze innych siłownie plenerowe i inne 

przestrzenie rozrywki.

Krzysztof Żuk: W zależności od etapu rozwoju 

miasta mieszkańcy będą różne kwestie wymieniać 

jako dla nich najistotniejsze. Nasze obecne inwesty-

cje w transport zbiorowy, na poziomie ponad 500 

milionów złotych, spowodują, że za chwilę priorytety 

lublinian będą inne. Chylę czoła przed Warszawą, któ-

ra znakomicie uporządkowała transport. Rozwiązania 

ze ścieżkami rowerowymi, buspasami – my wszyscy 

dzisiaj je naśladujemy. Transport zbiorowy zawsze 

będzie krwioobiegiem miasta i z punktu widzenia 

mieszkańców chyba to będzie pierwsza determinanta 

oceny. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Chciałabym, żeby 

mieszkańcy dużych miast wreszcie odkleili się od swoich 

samochodów. 

Krzysztof Żuk: To będzie trudne. W Lublinie wpro-

wadziliśmy płatne parkingi w śródmieściu, ograniczamy 

dostępność ścisłego śródmieścia dla samochodów – 

a i tak mamy ich nadmiar.

Z Łodzią jest pewien problem. Nadrabia zaległo-

ści, modernizuje się w przyspieszonym tempie, ale 

mieszkańcy odczuwają sytuację tu i teraz. i w rankin-

gu oceny jakości życia Łódź jest nisko. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz: dziś Warszawa konkuruje 
w naszym regionie jakością życia. czas postawić sobie 
kolejne cele. teraz chcę, żebyśmy byli lepsi niż Berlin 
i Moskwa.
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Hanna Zdanowska: Sami mieszkańcy, niestety, tak 

to odbierają. Zdajemy sobie z tego sprawę. W pierw-

szej kadencji postawiliśmy na trzy główne aspekty: 

dostępność komunikacyjną wewnątrz i na zewnątrz, 

rewitalizację miasta i partycypację społeczną. O trzecim 

elemencie warto powiedzieć więcej: to zaangażowa-

nie mieszkańców w życie miasta, nie tylko przy okazji 

wyborów, ale i na co dzień. Łódź stała się prekursorem 

wyznaczającym sposób komunikacji z mieszkańcami.

Staram się przekonać mieszkańców do współdecy-

dowania o mieście. To jest też zwiększanie świadomości 

mieszkańców na temat tego, co się dzieje w mieście, 

jakie prawa mają mieszkańcy na co dzień, o czym mogą 

współdecydować, jak mogą angażować się w wiele 

spraw. 

Mieszkańcy przez lata przestali ufać władzy każdego 

szczebla. Łodzi nie powodziło się zbyt dobrze. Było wiele 

obietnic, za którymi nie szły żadne decyzje, pozostawa-

ły tylko puste slogany. Teraz, żeby łodzianie uwierzyli 

w zachodzące pozytywne zmiany, muszą je poczuć na 

własnej skórze. Nie wierzą już statystykom, wypowie-

dziom polityków, muszą osobiście odczuć, że stopniowo 

poprawia się jakość życia.

Dobra jakość życia to także dostępność mieszkań. 

Musimy myśleć, jak zatrzymać tych ludzi, którzy aktu-

alnie decydują się na studia w Łodzi. Jeżeli uda nam się 

zatrzymać przynajmniej połowę z tych, którzy przyjeż-

dżają do Łodzi na studia – a kotwicą dla młodych ludzi są 

praca i mieszkanie – to mamy szansę zmienić tendencje 

demograficzne miasta.

Miasto będzie dawać absolwentom mieszkania? 

Macie już taki program? 

Hanna Zdanowska: Tak, i stopniowo go rozwijamy. 

Myślę, że do końca roku to będzie już 100 mieszkań. 

Sukcesywnie chcemy łódzkie śródmieście zaludniać 

młodymi osobami. Zainteresowanie jest ogromne – 

liczba wniosków aplikacyjnych do tego programu jest 

naprawdę imponująca. 

Co jeszcze może spowodować, że mieszkańcy 

dużego miasta powiedzą: „Tak, tu się żyje dobrze”?

Krzysztof Żuk: Szeroko rozumiane bezpieczeństwo. 

Przede wszystkim w wymiarze socjalnym: dostępności 

do usług publicznych typu żłobek, przedszkole, opieka 

zdrowotna. Mieszkańcy chcą mieć pewność, że jeśli 

będą (lub są) w potrzebie, uzyskają systemowe warunki 

udzielania wsparcia.

Kolejną rzeczą jest system edukacji, rozumianej za-

równo jako dostępna infrastruktura, jak i wysoki poziom 

nauczania. W ostatnich latach zrealizowaliśmy program 

„Radosna Szkoła”, czyli budowę przy każdej szkole pod-

stawowej placu zabaw dla małych dzieci i Orlika albo 

boiska orlikopodobnego. Szkoła ma obiekty, gdzie dzieci 

mogą się bawić, być aktywne sportowo. Jednocześnie 

dajemy szkołom wsparcie ze strony biblioteki publicznej. 

Szkoła, oprócz tego, że ma bibliotekę, współpracuje z in-

stytucjami kultury, w tym z filiami bibliotecznymi. Rodzic 

wie, że dostaje kompleksową ofertę również poprzez 

placówki edukacyjne.

MieJSCA PRACy W MieśCie

Na czym będzie opierać się rozwój gospodarczy 

dużych miast? Modnym terminem stała się „inteli-

gentna specjalizacja” (smart specialization). Co ma 

nią być w przypadku Warszawy, Łodzi i Lublina? 

Czy nie boicie się, że za chwilę będziecie zaciekle 

konkurować, bo wszyscy będą chcieli być centrum 

biotechnologii, informatyki itp.?

Krzysztof Żuk: Musimy (nie my jedni) nadrabiać
 „systemowe” zaległości związane z rozwojem Polski 
wschodniej. ta część kraju cały czas zderza się 
z barierą niedoinwestowania, efektem dziesięcioleci 
złej polityki.
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Hanna Gronkiewicz-Waltz: Po pierwsze, każde mia-

sto nawet w tej samej dziedzinie ma często do odegra-

nia inną rolę. Po drugie, o specjalizacjach nie decydują 

władze miast – to raczej efekt sił rynku i potencjału go-

spodarczego. Z naszych analiz wynika, że Warszawa ma 

dziś pięć potencjalnych specjalizacji. Kluczowe jest py-

tanie, jak je wzmacniać. Miasto nie powinno zbyt mocno 

wchodzić w mechanizmy rynkowe, więc my dajemy 

tylko narzędzia i przestrzeń. Na przykład Uniwersytetowi 

Warszawskiemu daliśmy w dzierżawę teren w dzielnicy 

Białołęka. Powstanie tam projekt OCEAN – Centrum 

Modelowania Matematycznego i Komputerowego. 

Natomiast w dzielnicy Ursynów teren przy ulicy Poleczki 

przekazaliśmy Politechnice Warszawskiej, która wybudu-

je tam jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów 

badawczych z zakresu nanotechnologii. Wsparcia wyma-

ga również cały rynek nowych firm, start-upów, którym 

dedykowaliśmy Centrum Przedsiębiorczości Smolna. 

W Warszawie środowisko rozwoju specjalizacji tworzy 

obecnie kilkadziesiąt podmiotów i miejsc – to już cały 

ekosystem, który dynamicznie rozwija się z roku na rok.

Hanna Zdanowska: My nie chcemy mieć tylko jed-

nej specjalizacji. Owszem, nasze położenie i komunikacja 

powodują, że w naturalny sposób stajemy się centrum 

logistycznym, będziemy więc rozwijać się w zakresie 

logistyki. Pociąg z Chin nie przez przypadek dojeżdża 

właśnie do Łodzi – i tam ma przystanek końcowy. I do 

Chin także odjeżdża z Łodzi. Pokazuje to, że centralne 

położenie, a w tej chwili również fantastyczny układ 

drogowy i kolejowy, który powstaje wokół Łodzi, daje 

szanse na rozwój olbrzymiego węzła logistycznego. Ale 

chcemy na nasz rozwój patrzeć z perspektywy olbrzy-

miego ośrodka akademickiego. Jeśli rozwój gospodar-

czy, to tylko z uczelniami wyższymi. Stawiamy też na 

mały i średni biznes. Duża liczba silnych firm małych 

i średnich także jest domeną Łodzi. Aż 98 procent firm 

działających w naszym mieście to nie olbrzymie koncer-

ny, lecz małe i średnie firmy lokalne, rodzinne. One dają 

najtrwalsze miejsca pracy.

Łódzką specjalnością stały się przemysły kre-

atywne i najróżniejsze festiwale kulturalne.

Hanna Zdanowska: To prawda. Wielość uczelni 

wyższych, szczególnie tych z tradycjami – związanych 

z jednej strony z kulturą, sztuką, jak Akademia Sztuk 

Pięknych, Akademia Muzyczna, Wyższa Szkoła Filmowa, 

z drugiej strony reprezentujące bardzo wysoki poziom 

kształcenia uniwersytet i politechnika – powoduje, że 

Łódź ma tę kreatywność niejako „w genach”. Dziś Łódź 

staje się dużym centrum przemysłów kreatywnych, 

głównie tych związanych z designem i modą, ale też 

ze sztuką alternatywną, grafiką. W tej chwili na pewno 

stawiamy na produkcję gier komputerowych. No i oczy-

wiście film – wszystko, co związane z produkcją.

Krzysztof Żuk: Żadne miasto dziś nie zrezygnuje 

z aspiracji rozwijania na przykład sektora usług IT. To są 

branże najbardziej innowacyjne. To się będzie powtarza-

ło w wielu aglomeracjach, takie specjalizacje powinny 

być wpisane w strategię miasta. Lublin też je ma. Z cha-

rakteru regionu wynika, że powinniśmy stawiać także 

na branżę spożywczą. Ale to nie oznacza, że nie chcemy 

transportu, motoryzacji czy farmacji. Konkurencję 

między miastami już widać, zwłaszcza w rywalizacji o in-

westycje typu BPO [Business Process Outsourcing – przyp. 

red.]. My w Lublinie mamy przewagę czynników kosz-

towych – kosztu pracy i kosztu wynajęcia powierzchni 

biurowych – więc przyciągnięcie inwestora BPO jest 

łatwiejsze, dotyczy to także przyciągnięcia inwestora 

w sferze produkcji.

Hanna Gronkiewicz-Waltz: O specjalizacjach nie 
decydują władze miast – to raczej efekt sił rynku 
i potencjału gospodarczego. Miasto nie powinno 
zbyt mocno wchodzić w mechanizmy rynkowe, 
więc my dajemy tylko narzędzia i przestrzeń. 
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Ale nie my jedni tak myślimy. Także na przykład 

w Katowicach postawiono na specjalizację „usługi 

outsourcingowe”, i szybko okazało się, że Katowice są 

w tej chwili głównym biorcą inwestycji typu BPO. Bo 

Warszawa, Kraków i Wrocław są nasycone tego typu 

inwestycjami i droższe.

Byłem przekonany, że jestem w stanie zaoferować 

lepsze warunki, ale okazuje się – co powiedział mi zresz-

tą prezydent Katowic Piotr Uszok – że w ich centrach 

usług tylko 20 procent pracowników to mieszkańcy 

Katowic. Pozostali to mieszkańcy śląskich miasteczek, 

którzy nie mają wymagań innych niż mieszkańcy Lu-

blina czy regionu lubelskiego… Oczywiście będę robił 

wszystko, żeby konkurować o inwestycje, ale Katowice 

obrały prawidłową strategię. Jeśli pytamy o to, czy 

miasta potrafią określić swoją specjalizację, to przykład 

Katowic pokazuje, że tak.

Hanna Zdanowska: Jeśli mówimy o specjalizacjach, 

muszę dodać i podkreślić, że Łódź nie chce się oddalać od 

Warszawy, ale do niej przybliżać. Uważam, że naturalną 

koleją rzeczy będzie zrastanie się tkanki tych dwóch miast.

Wraca koncepcja duopolis?

Hanna Zdanowska: Absolutnie! Spójrzmy na to 

statystycznie: Polska ma ponad 38 milionów mieszkań-

ców. Jeśli stolica tak dużego kraju ma się porównywać 

z Londynem, Paryżem czy Rzymem, których aglomera-

cje mają po 10 milionów mieszkańców, to koncentracja 

kapitału ludzkiego tylko w Warszawie – to trochę mało. 

Ja się wcale nie obrażam, kiedy o Łodzi mówi się jako 

o sypialni Warszawy. Bardzo chętnie będziemy wygodną 

i ładną sypialnią, serdecznie zapraszam. Tym bardziej 

że dokoła nowego dworca Łódź Fabryczna powstanie 

świetna przestrzeń mieszkalna, usługowa, kulturalna, 

biznesowa. 

FiNANSe MiAST Do NAPRAWy

Przejdźmy do problemów, przed którymi stoją 

miasta. Na pierwszy ogień: finanse. Czy polskim 

metropoliom grozi zaduszenie z braku pieniędzy, 

wywołanego nieadekwatnym systemem finan-

sowania jednostek samorządu terytorialnego 

w Polsce? 

Hanna Zdanowska: Metropoliom brakuje pieniędzy 

także dlatego, że muszą świadczyć usługi metropolital-

ne dla całych obszarów – a to w żaden sposób nie jest im 

rekompensowane.

Na razie Łódź ma się całkiem nieźle. Agencje ratin-

gowe, które oceniają stabilność finansów, doceniają do-

konany przez nas postęp. Na przykład agencja Standard 

and Poor’s, która ocenia nas od trzech lat, czyli od kiedy 

jestem prezydentem, daje nam bardzo dobrą ocenę 

BBB+. Ale kołderka dostępnych środków jest przykrótka, 

zważywszy na poziom inwestycji. W tej chwili stanowią 

one 32 procent całego budżetu! 

Ogromnym obciążeniem jest też – póki co – obowią-

zek utrzymywania dróg krajowych, które przebiegają 

przez miasto. A przez Łódź przebiega – jeszcze – szlak 

komunikacji północ–południe [budowa „łódzkiego” 

odcinka autostrady A1 trwa – przyp. red.]. Póki co tiry 

przejeżdżają przez miasto i rozjeżdżają ulice, a my nie 

dostajemy pieniędzy na remonty. Przykro mi to mówić, 

ale to są horrendalne koszty. 

Kolejnym wyzwaniem z punktu widzenia finansów 

samorządowych jest edukacja. Tu mamy wielkie niedo-

szacowanie. U nas subwencja oświatowa, wypłacana 

z budżetu państwa, pokrywa w granicach 50 procent 

wydatków edukacyjnych. Do tego Łódź od lat nie inwe-

stowała w edukację, więc mamy na tym polu ogromne 

opóźnienia.

Krzysztof Żuk: Rozlewanie się miast przejęliśmy po 
poprzednikach, czyli jest to historyczne dziedzictwo 
i bardzo trudno jest nam dzisiaj zapanować nad 
kosztami z tym związanymi. 
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Hanna Gronkiewicz-Waltz: Powiem brutalnie: budżet 

centralny na nas żeruje. I są różne formy tego żerowania. 

Zacznę od najprostszej: nie dostajemy pieniędzy za zada-

nia publiczne, które realizujemy na zamówienie władzy 

centralnej. Do tego dochodzi tak zwane janosikowe, które 

dla Warszawy jest bardzo wysokie. Od kiedy je wprowadzo-

no, zapłaciliśmy na jego poczet w sumie około 9 miliardów 

złotych. Nie uważam, że ten system redystrybucji między 

bogatszymi i biedniejszymi samorządami trzeba zlikwido-

wać, ale trzeba go zreformować i zmniejszyć kwoty.

Czyli reforma zasad finansowania JST jest pilnie 

potrzebna? 

Krzysztof Żuk: Zarówno Unia Metropolii Polskich, 

jak i Związek Miast Polskich przedstawiły „mapę dro-

gową” przeglądu ustawy o dochodach JST i finansach 

publicznych. Zdajemy sobie sprawę, że wobec tego, 

że Ministerstwo Finansów i rząd nie przyjęły do prac 

legislacyjnych tych ustaw odpowiednio wcześniej, teraz 

trzeba czekać do wyborów parlamentarnych. Czyli 2016 

rok to pierwszy realny termin rozpoczęcia reformy.

Zmiany są konieczne. Struktura dochodów przybiera 

niekorzystny dla samorządów wymiar. Zadania zleco-

ne są realizowane przy niedoszacowaniu ich kosztów. 

Warto również wspomnieć niedoszacowanie wielkości 

subwencji oświatowej. Oświata to naprawdę szczególny 

problem: samorządy mają związane ręce. Przykładowo, 

chcielibyśmy móc finansować system motywacyjny 

nauczycieli, ale ogranicza nas Karta Nauczyciela. 

Samorządy od dawna zwracają też uwagę, że jeśli 

rząd nie poluzuje tak zwanej reguły wydatkowej i nie roz-

wiąże problemu limitu długów, to zatrzymamy inwestycje 

rozwojowe i nie będziemy w stanie w pełni wykorzystać 

środków z funduszy europejskich na lata 2014–2020. 

Przecież rząd wprowadził pewną elastyczność 

w przypadku długu zaciągniętego na potrzeby 

realizacji projektu współfinansowanego z funduszy 

unijnych… 

Krzysztof Żuk: Ale niewystarczającą! Dwukrot-

nie rozmawialiśmy z ministrem finansów. Ostatecznie 

premier zgodził się na wpisanie do ustawy wskaźnika 

rekomendowanego przez Ministerstwo Finansów, 

według którego tylko w tych projektach, w których 

poziom finansowania unijnego przekracza 60 procent, 

zaciągnięty dług nie jest uwzględniany przy obliczaniu 

łącznego poziomu zadłużenia. 

Dużo w ten sposób ryzykujemy. W 2017 roku Komisja 

Europejska zacznie sprawdzać, jak wykorzystujemy fun-

dusze. A do tego czasu wiele samorządów może wstrzy-

mywać inwestycje, bo wciąż będą zbierać pieniądze na 

obowiązkowy „wkład własny” (nie mogąc posiłkować się 

długiem). Jeśli chcemy, żeby metropolie i duże miasta 

były lokomotywami rozwoju regionalnego, musi mieć 

miejsce poluzowanie reguł z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych.

Mam świadomość, że rząd traktuje cały sektor 

finansów publicznych jako całość. Tylko popatrzmy, jaką 

część deficytu państwa kreują samorządy. Pewnie znów 

nie przekraczamy 5 procent całości deficytu budżetu 

państwa. Zastosujmy więc wobec samorządów wła-

ściwe miary! Ograniczenia w tym zakresie powodują, 

że coraz bardziej jesteśmy zainteresowani finansowa-

niem pozabudżetowym, czyli instrumentami, które nie 

wchodzą w poczet limitu długu. Bez poprawy docho-

dowości samorządów w najbliższych latach w ramach 

tych dochodów, które przyznaje nam ustawa, czyli 

tak naprawdę bez zmiany art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, taka optymalizacja będzie bardzo trudna. 

W wielu przypadkach miasta zapewne w ogóle zrezy-

gnują z inwestycji.

Hanna Zdanowska: Skoro rząd poluzował sobie 

budżetowo, to my w miastach (które przecież są moto-

Hanna Zdanowska: Położenie Łodzi i komunikacja 
powodują, że w naturalny sposób stajemy się centrum 
logistycznym.
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rem rozwoju kraju) również chcielibyśmy mieć większą 

elastyczność. Powinniśmy też mieć większy udział 

w podatkach albo przynajmniej część VAT-u powin-

na zostawać w mieście. Zważywszy na stałe wydatki 

i coraz to nowe zobowiązania narzucane nam z góry, 

powinniśmy mieć większy udział w dochodach z bu-

dżetu centralnego, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod 

uwagę rolę metropolitalną. Nie mogę odmówić dziec-

ku, które mieszka w granicach łódzkiej metropolii, na 

przykład w Zgierzu czy Pabianicach, korzystania z in-

frastruktury szkolnej w Łodzi, bo jesteśmy miastem 

na prawach powiatu. Dostaję za to „gołą” subwencję, 

dokładając dwa razy tyle. Powtórzę: edukacja kosztuje 

nas bardzo dużo.

ŁAD PRZeSTRZeNNy W MieśCie

Kolejne wyzwanie miast to planowanie prze-

strzenne oraz estetyka przestrzeni publicznej.

Krzysztof Żuk: Zanim zaczniemy mówić stricte o es-

tetyce, warto dodać – jak mniemam, panie prezydent 

Warszawy i Łodzi się ze mną zgodzą – że silną barierą 

rozwojową miast z dużą częścią starej zabudowy jest 

nieuregulowany stan prawny. Od 1993 roku nie mamy 

ustawy reprywatyzacyjnej i zarówno państwo polskie, 

jak i samorządy mają z tym teraz ogromny problem. 

W śródmieściu Lublina jest bardzo wiele kamienic 

z nieuregulowanym stanem prawnym, w związku z czym 

pojawia się pytanie: czy nie warto wykreować zapisu 

ustawowego, który pozwalałby rządzącym miastem 

inwestować w „nie swoje” nieruchomości, jeśli spełnia to 

jakoś zdefiniowany cel publiczny? Oczywiście istnieje też 

ryzyko, że kiedy projekt będzie skończony, trzeba będzie 

wypłacić odszkodowanie tym, którzy pojawią się jako 

właściciele. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Powiem krótko: gdy 

obejmowałam urząd, 13 procent powierzchni miasta 

było objęte planem zagospodarowania przestrzenne-

go. Teraz jest to 32 procent. To zauważalny skok, a pa-

miętajmy, że proces tworzenia planu jest długotrwały. 

Musimy uwzględniać uwarunkowania ustawowe, 

wnioski i głosy mieszkańców, debatują nad nimi radni, 

w przypadku Warszawy również radni dzielnicowi. 

Według mnie planowanie jest w największym stopniu 

obarczone lobbingiem wielu stron, na co trzeba być 

bardzo wyczulonym.

Powróćmy do estetyki przestrzeni. Czy polskie 

miasta pozbędą się kiedyś wszechobecnej reklamy 

wielkoformatowej, zza której ciężko dostrzec budynki? 

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Liczymy na inicjatywę 

prezydenta RP w kwestii krajobrazu i będziemy działać. 

Dziś, niestety, nic nie możemy zrobić. Z poziomu miasta 

możemy usunąć jedynie reklamy na własnych budyn-

kach. 

W Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we 

Włoszech gmina jest w stanie narzucić inwestorowi, 

który buduje na jej terenie, jak budynek ma wy-

glądać, żeby pasował do otoczenia. W brytyjskim 

Cotswolds są nawet regulacje dotyczące kolorów 

budynków na terenie tej miejscowości…

Hanna Gronkiewicz-Waltz: To spór wręcz dogma-

tyczny – własność versus planowanie przestrzenne. 

W Polsce wciąż wygrywa ten pierwszy interes, ale pro-

jekt ustawy prezydenta przenosi już częściowo władzę 

na samorząd. Na dyscyplinę estetyczną, jaka panuje na 

Zachodzie, przyjdzie nam jeszcze poczekać i prezydenc-

ka ustawa jest krokiem w dobrym kierunku.

Hanna Zdanowska: zważywszy na stałe wydatki 
i coraz to nowe zobowiązania narzucane nam z góry, 
powinniśmy mieć większy udział w dochodach 
z budżetu centralnego, zwłaszcza jeśli weźmiemy 
pod uwagę rolę metropolitalną.
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Krzysztof Żuk: Na pewno dzisiaj można wprowadzić 

kilka szybkich zmian, które mogą nam pomóc. Na przy-

kład gdyby znowelizować ustawę o utrzymaniu w czysto-

ści i pozwolić na wydawanie pieniędzy na zmywanie ścian 

czy murów obiektów niestanowiących własności gminy – 

gdzie często pojawiają się graffiti – już byłoby lepiej. Dziś 

nie wolno wydać pieniędzy na coś, co nie jest związane 

z zadaniem gminy. Dopóki nie potrafimy rozwiązać tak 

prostych spraw, nie oczekujmy, że nagle uporządkujemy 

miasta w sensie urbanistycznym i architektonicznym. Po 

prostu nie ma instrumentów prawnych. 

Rozlewanie się miast przejęliśmy po poprzednikach, 

czyli jest to historyczne dziedzictwo i bardzo trudno jest 

nam dzisiaj zapanować nad kosztami z tym związanymi. 

Polskie miasta są zbyt kosztowne. Dziś, w wyniku zmiany 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, tworze-

nie planów zagospodarowania rodzi ogromne ryzyko 

odpowiedzialności za wykup terenu pod inwestycje 

publiczne, bo wszystkie plany uchwalane według nowej 

ustawy powodują, że jeżeli 50 procent powierzchni 

miasta pokryte jest planami – a miasto chce iść dalej – to 

na podorędziu musi mieć worek z pieniędzmi na wykup 

terenów pod drogi, tereny zielone itd. To obligo! Miesz-

kaniec idzie do sądu i wygrywa. 

Hanna Zdanowska: Estetyka przestrzeni jest szale-

nie ważna. Najpierw dobre standardy powinny wyzna-

czać samorządy. Myślę, że mieszkańcy całej Polski są już 

zmęczeni agresywnymi reklamami w przestrzeni pu-

blicznej. W Łodzi jako urząd już właściwie nie wieszamy 

takich reklam, mamy kilka miejsc do tego przeznaczo-

nych. Dlatego bardzo liczę na ustawę przygotowywaną 

przez prezydenta.

Jaka jest rola miast w rozwiązywaniu polskiego 

problemu numer 1, czyli niewystarczającej liczby 

miejsc pracy?

Hanna Zdanowska: W obecnym świecie miejsca pra-

cy to nie jest już coś łatwego do stworzenia. Szansą Łodzi 

jest to, że powoli staje się najlepiej skomunikowanym 

miastem w Polsce. Dzięki skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 

oraz dzięki drodze S8 Łódź wróciła do gry. Ale dostępność 

komunikacyjna to tylko pierwszy krok. Ci inwestorzy, któ-

rzy myślą o związaniu się z miastem na stałe, nie patrzą na 

nie wyłącznie przez pryzmat dochodów dla firmy, rozwo-

ju firmy, ale interesuje ich również to, jak ich pracownicy 

będą mogli w danym mieście żyć. Czy mają zapewnioną 

określoną jakość usług edukacyjnych, zdrowotnych, kultu-

ralnych, sportowych, fajną przestrzeń publiczną, w której 

mogą się odnaleźć? Czy w tym mieście będzie można 

pozyskiwać pracowników w danej branży? 

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Warszawa ma stosun-

kowo niski poziom bezrobocia. W najgorszej fazie kryzy-

su było to 4 procent, teraz nieco mniej. To wskazuje, że 

rynek pracy jest stosunkowo stabilny. Trzeba prowadzić 

działania długofalowe, dlatego zwiększyliśmy choćby 

liczbę miejsc w szkołach zawodowych. Wciąż optymali-

zujemy cały pion kształcenia zawodowego i podnosimy 

jakość kształcenia – na przykład obecnie przenosimy 

zawodówki kolejową i samochodową do jednego 

budynku i tworzymy specjalne warsztaty. Podpisaliśmy 

umowy i porozumienia z Politechniką Warszawską. 

Część uczniów techników ma zajęcia w laboratoriach tej 

uczelni. Kolejna inicjatywa to finansowanie interwencyj-

ne, które koordynuje dzisiaj Centrum Przedsiębiorczości 

Smolna. Wydaliśmy 40 milionów złotych na wsparcie 

dla 3,5 tysiąca przedsiębiorców, którzy prowadzili albo 

rozpoczynali działalność – 80 procent firm, którym 

pomogliśmy, nadal istnieje, co dowodzi skuteczności tej 

interwencji. 

Krzysztof Żuk: Po pierwsze, przedsiębiorstwom ofe-

rujemy pomoc publiczną poprzez tworzenie specjalnej 

Krzysztof Żuk: Wizja rozwoju lublina jest oparta na 
kreowaniu przedsiębiorczości, z dużym udziałem 
przedsiębiorczości akademickiej i współpracy firmy–
–szkoły. 



2020 Jaka przyszłość polskich metropolii? 

Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m. st. Warszawy, profesor Uniwersytetu Warszaw-

skiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Prawa i Administracji. 

Autorka ponad 40 publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii.

Hanna Zdanowska – prezydent Miasta Łodzi, inżynier środowiska. Po studiach budowała   

łódzkie osiedla Retkinia i Radogoszcz oraz prowadziła szwalnię. Przez sześć lat pełniła 

funkcję dyrektora biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Krzysztof Żuk – prezydent Lublina, ekonomista. Wykłada na Uniwersytecie Marii Curie 

Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Współpracował z Insty-

tutem Badań nad Gospodarką Rynkową. 

strefy ekonomicznej, ale również poza strefą uzbraja-

my tereny dla biznesu. Oferujemy też ulgi w postaci 

podatku od nieruchomości albo te instrumenty, które 

są w gestii miejskiego urzędu pracy. Łącznie z tym, że 

oferujemy pewną ilość staży i praktyk.

Wizja rozwoju Lublina jest oparta na kreowaniu 

przedsiębiorczości, z dużym udziałem przedsiębiorczo-

ści akademickiej i współpracy firmy–szkoły. Lubelskie 

uczelnie skorzystały ze środków europejskich (blisko 

miliard złotych), stworzyliśmy potencjał badawczy, 

dydaktyczny, który pozwala zwiększyć liczbę studen-

tów zagranicznych (już dziś mamy ich około 3,5 tysiąca, 

w tym wielu z Ukrainy). Jednak nasze działania utrudnia 

to, że – patrząc z formalnego punktu widzenia – samo-

rząd nie ma instrumentów prawnych do koordynowania 

działań związanych z uczelniami. A przecież Lublin jest 

typowym miastem akademickim: 90 tysięcy studentów 

na 350 tysięcy mieszkańców. Chciałbym, żeby ustawo-

dawca dał samorządom możliwość angażowania się 

w tym obszarze.
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Tomasz Mincer: Problematyką samorządową 

zainteresował się pan w latach osiemdziesiątych 

ubiegłego wieku. Jak wyglądały początki pańskich 

badań?

Jerzy Regulski: Bardzo długo zajmowałem się 

kwestią skuteczności planowania przestrzennego. Przez 

wiele lat podejmowaliśmy różne próby ich usprawnienia. 

Gdy wybuchła „Solidarność”, wszystkim opadły z oczu 

klapki ograniczające swobodę myślenia. I przyszło 

olśnienie: przecież planowanie służy realizacji polityki, 

bo plan sam w sobie nie ma wartości. Ważne jest, by 

w oparciu o ten plan móc prowadzić politykę rozwoju 

miejscowości. Okazało się, że nie ma w Polsce jednostki, 

która ma możliwość prowadzenia polityki rozwoju gmi-

ny czy miasta. Rady narodowe były zhierarchizowane, 

upolitycznione i właściwie bez żadnych praktycznych 

uprawnień. Istniała hierarchia rad: rady gminne podlega-

ły wojewódzkim, a te z kolei Radzie Państwa.

Naturalną odpowiedzią było stworzenie jednostek 

lokalnych zdolnych do prowadzenia polityki rozwoju, 

czyli samorządowych. Sprawą samorządu jako takiego 

nikt się właściwie nie interesował. Z moimi młodszymi 

kolegami z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiliśmy 

pierwsze założenia i zreferowaliśmy je na forum Kon-

wersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, ale to też nie 

wzbudziło specjalnego zainteresowania. Wobec tego 

w maju–czerwcu 1981 roku postanowiliśmy, że stworzy-

my Społeczny Komitet na rzecz Samorządu. Mieliśmy już 
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z JeRzyM ReGulSKIM rozmawia tOMASz MInceR

wówczas kilkudziesięciostronicowe założenia reformy, 

którą później realizowaliśmy. W skład komitetu weszły 

między innymi osoby związane z Towarzystwem Urba-

nistów Polskich i parę osób z Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego.

Czy ta inicjatywa bazowała na środowisku uni-

wersyteckim w Łodzi?

Nie było żadnych ram instytucjonalnych. Prowa-

dziłem zakład na Wydziale Ekonomicznym. Ponieważ 

wszystkie drogi, które prowadzą do celu, warto wyko-

rzystać, daliśmy się zaprosić do odpowiedniej podkomi-

sji, która zajmowała się reformą gospodarczą. Mieliśmy 

między innymi bardzo ciekawe seminarium z ówczesny-

mi wojewodami. Wojewodowie byli na pierwszej linii 

frontu i to na nich kierowano wszystkie ataki społeczne, 

w związku z czym okazali spore zainteresowanie decen-

tralizacją. Chcieli rzeczywistych uprawnień, by cokolwiek 

móc zrobić u siebie.

Stan naszej wiedzy był niewielki i konieczne było 

prowadzenie studiów. W tym czasie różne grupy podej-

mowały temat samorządu, ale właściwie w momencie 

wprowadzenia stanu wojennego większość z nich dała 

za wygraną. Zaczęły się odradzać około 1985 roku. 

Tymczasem stworzyliśmy nieformalną grupę, która 

kontynuowała prace. Oparta była o trzy zakłady: Zakład 

Gospodarki Regionalnej w Instytucie Nauk Ekonomicz-

nych PAN, Zakład Ekonomiki Rozwoju Miast w Łodzi 

Model polskiego samorządu powstał pod największym 
wpływem Skandynawów, w szczególności duńczyków. 
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na Uniwersytecie Łódzkim i zespół profesora Michała 

Kuleszy na Uniwersytecie Warszawskim. Prace trwały 

blisko dekadę. Dla mnie osobiście jest to dowód na to, że 

można prowadzić studia o istotnym znaczeniu praktycz-

nym, a jednocześnie o dużej wartości naukowej (po-

wstały cztery habilitacje i prawie dziesięć doktoratów). 

Intensywnie rozbudowaliśmy kontakty zagraniczne, 

bo nie mieliśmy przecież dostępu do praktyki w Polsce. 

Kontakty objęły kilkanaście państw.

Kto był najbliższym partnerem?

Skandynawowie. Model polskiego samorządu 

powstał pod największym wpływem Skandynawów, 

a w szczególności Duńczyków. Oczywiście nie można 

było tego typu rozwiązań przenosić automatycznie.

Dlaczego padło na Danię?

Najbardziej rozbudowany samorząd w Europie ist-

nieje w Skandynawii i Holandii, pomijając  bardzo specy-

ficzny przypadek Szwajcarii. Są to kraje mocno usamo-

rządowione, z bogatymi historycznie tradycjami, a Dania 

była z nich wszystkich najbardziej „europejska”. Z innymi 

Skandynawami dużo trudniej było nam się porozumieć. 

Zbyt duże były różnice w tradycji i kulturze politycznej. 

Mam tu na myśli także mentalność, która w przypad-

ku Danii okazała się dość bliska naszej. W efekcie prac 

w 1989 roku mieliśmy już konkretną koncepcję. Wiedzie-

liśmy dokładnie, co trzeba zrobić i w jaki sposób.

Zapewne tę koncepcję wielokrotnie modyfiko-

wano?

Oczywiście, przez 10 lat i później, gdy wchodziliśmy 

już w szczegóły. Główne założenia reformy objęły demo-

kratyczną ordynację wyborczą. Ale kluczową sprawą sta-

ło się odrzucenie zasady jednolitej władzy państwowej, 

na której zbudowany był system PRL. Tam wszystko było 

oparte na zależności hierarchicznej. Wójt podlegał wo-

jewodzie, urzędnik w gminie zajmujący się transportem 

podlegał kierownikowi biura na szczeblu wojewódzkim, 

a ten ministrowi transportu. Również rady były hierar-

chicznie podporządkowane jedne drugim.

W poprzednim systemie siłą rzeczy nie było miejsca 

na jakąkolwiek samorządność, na swobodę podejmo-

wania decyzji. Dlatego odrzuciliśmy zasadę jednolitej 

władzy państwowej. Samorządy miały stać się całko-

wicie autonomiczne, działać w ramach prawa, ale nie 

podlegać nikomu hierarchicznie.

Kolejne fundamenty reformy to...

...własność. Gminy otrzymały osobowość prawną. 

Daliśmy im prawo własności, którego wcześniej nie miały, 

były bowiem agendami państwa. Państwowe gminy jedy-

nie administrowały pewnymi wydzielonymi składnikami 

majątku narodowego. Stworzyliśmy oddzielne budżety 

lokalne. Dawniej gminy funkcjonowały w ramach bu-

dżetu państwa. Jednego roku otrzymywały fundusze na 

przykład na kanalizację, a w następnym na budowę ulicy, 

i były całkowicie zależne od „góry”. Nie mogły koordyno-

wać lokalnej polityki. Kolejna sprawa to wyodrębnienie 

pracownicze. Wcześniej urzędnicy gminy byli urzędnika-

mi państwowymi. Od teraz mieli być urzędnikami komu-

nalnymi, a zakładem pracy stawały się gmina i wójt.

Podczas obrad Okrągłego Stołu cudem udało mi się 

spowodować, że tematyka samorządowa znalazła się 

w porządku obrad. Z początku miało jej w ogóle nie być. 

Potem sprawy potoczyły się już szybko: Senat podjął 

inicjatywę ustawodawczą. Marszałek Andrzej Stelma-

chowski poddał pod dyskusję kilka kierunków działania 

Senatu i okazało się, że tylko w zakresie samorządności 

istnieje konkretny program. W dalszej kolejności premier 

Tadeusz Mazowiecki stworzył urząd pełnomocnika 

rządu ds. reformy samorządowej, którego kierownictwo 

powierzono mnie. Z kolei sprawy w Senacie prowadził 

Jerzy Stępień.

Samorządy miały stać się całkowicie autonomiczne, 
działać w ramach prawa, ale nie podlegać nikomu 
hierarchicznie.
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Jak wyglądała kampania społeczna na rzecz tej 

kluczowej dla ustroju państwa reformy?

Rzecz jasna, reforma samorządowa nie polegała na 

tym, że uchwaliło się ustawę. Wprowadzenie samorządu 

zmieniło organizację Polski. Na przełomie 1989 i 1990 

roku dokonaliśmy zmian w około 95 ustawach. Podam 

kilka przykładów. Trzeba było ingerować w ustawy: 

o drogach publicznych, o rejestracji rekrutów do wojska, 

o edukacji... Problem dotknął de facto wszystkich dzie-

dzin funkcjonowania państwa. Mało tego – 27 maja 

100 tysięcy ludzi zmieniło pracodawcę.

Z kolei drugi etap reformy, czyli odtworzenie samo-

rządów powiatowych i wojewódzkich, pociągnął za sobą 

zmianę około 145 ustaw, a przesunięcia organizacyjne 

dotyczyły blisko 12 tysięcy instytucji państwowych 

(głównie szkół). To jest skala, z której sobie często nie 

zdajemy sprawy.

i którą trudno sobie dziś wyobrazić.

Zwłaszcza zmiana podległości powodowała większe 

perturbacje wewnętrzne niż jakikolwiek inny wpływ. 

Podzieliliśmy się funkcjami. Senat przygotował propo-

zycję czterech, pięciu ustaw ustrojowych, natomiast 

kwestię podziałów kompetencyjnych opracowywało 

moje biuro. Jeśli mowa o zadaniach, trzeba było działać 

w trzech płaszczyznach: legislacyjnej, zmian organiza-

cyjnych i społecznej. Sprawy organizacyjne nadzorowa-

łem za pomocą sieci delegatów obecnych we wszystkich 

województwach. Przejęliśmy w tym celu kilkuosobowe 

biura ds. rad narodowych, które znajdowały się przy 

urzędach wojewódzkich. Dostałem prawdziwą armię 

ludzi w Polsce, choć moje zaplecze w owym czasie było 

jednocześnie niezwykle skromne (pod koniec pracowało 

ze mną jakieś 18 osób).

Wiedzieliśmy, że parlament może zmienić prawo, 

a rząd – organizację instytucjonalną. Natomiast ani par-

lament, ani rząd nie przekształcą ludzkiej mentalności. 

Stąd właśnie wzięła się konieczność stworzenia organi-

zacji pozarządowej. Powołaliśmy jako partnera spo-

łecznego Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Była 

pierwszym takim NGO-sem, bo powstała we wrześniu 

1989 roku. Dzięki pomocy zagranicznej mogliśmy używać 

tej fundacji jako narzędzia upowszechniania wiedzy 

o reformie.

Jak to się odbywało?

W pierwszym roku w kursach organizowanych przez 

FRDL uczestniczyło 29 tysięcy osób, głównie z Komite-

tów Obywatelskich. Dawny aparat urzędniczy praktycz-

nie się rozleciał. Trochę ludzi, owszem, zostało, ale to 

były znikome liczby. PRL-owskie władze lokalne były naj-

gorszym wrogiem reformy. Ich członkowie zdawali sobie 

sprawę, że gdy tylko odbędą się wolne wybory, wszyscy 

oni stracą pracę. Dlatego dawni urzędnicy państwowi 

chcieli utrzymania status quo.

Tu anegdota. Gdy Wojciech Jaruzelski został 

prezydentem, przejął uprawnienia przewodniczącego 

Rady Państwa. Tym samym mógł wydawać polecenia 

i kontrolować cały pion rad narodowych, aż do wyborów 

w maju 1990 roku. Co kwartał organizował spotkania 

z przewodniczącymi rad wojewódzkich. A mnie zapra-

szał jako przedstawiciela rządu. Zapadło mi w pamięć 

zwłaszcza ostatnie, kwietniowe posiedzenie. W różo-

wych barwach tłumaczyłem, jak będzie wyglądał kraj po 

reformie samorządowej. Powiem tylko, że cieszyłem się 

bardzo, że na miejscu służbę pełniła Straż Prezydencka, 

bo ci wszyscy ludzie z dawnego aparatu byli gotowi 

mnie zlinczować...

Co działo się potem?

W styczniu 1990 roku Senat, a 8 marca Sejm uchwali-

ły ustawy i 27 maja reforma weszła w życie.

Ani parlament, ani rząd nie przekształcą ludzkiej 
mentalności. Stąd właśnie wzięła się konieczność 
stworzenia organizacji pozarządowej.
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Jaki był największy sukces reformy?

Jeśli przejedziemy się przez małe miasteczka, 

zobaczymy, jak nasz kraj się zmienił. Gminy wykonały 

ogromną pracę na rzecz poprawy warunków mieszkal-

nych. Dobrze tę skalę zmiany pokazuje jeden przykład. 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku do wodo-

ciągów podłączono 320 tysięcy budynków. W dziesięcio-

leciu po reformie podłączono ich 2,1 miliona – siedem 

razy więcej!

Zdecentralizowano budżety i pieniądze można 

było wydawać efektywniej, pojawiła się też możliwość 

zaciągania kredytów bankowych. Kluczowym sukce-

sem okazała się zmiana jakości życia. Warto też wspo-

mnieć, że zwłaszcza w ostatnim czasie narasta zjawisko 

utożsamiania się obywateli ze swoją gminą i tworzenia 

społeczności lokalnych. Jest wiele rozmaitych inicjatyw 

wspierających aktywności na rzecz dobra wspólnego. 

Ale to wciąż za mało, by mówić o pełnym sukcesie.

Co wymaga dopracowania?

Choćby komunikacja społeczna między społeczeń-

stwem a władzami lokalnymi, które pochodzą z wybo-

rów. Na tej linii zbyt często iskrzy.

Co może być receptą?

Problemem są formy społecznej konsultacji. Ruszyły 

budżety obywatelskie – niby mała rzecz, ale ważna, bo 

angażuje ludzi.

Innym niebezpieczeństwem jest upartyjnienie samo-

rządów. Sam fakt, że poszczególne władze miasta mają 

związki z partiami, nie jest zły sam w sobie. Na przykład 

we Francji istnieje związek gmin socjalistycznych i związek 

gmin prawicowych. U nas jednak działanie partii na szcze-

blu lokalnym powinno przyjmować formę opracowywania 

różnych strategii rozwoju dla danego miasta. Każda patia 

powinna umieć przełożyć swoje hasła na konkretne proble-

my miejscowości. Tymczasem w Polsce nikt tego nie robi. 

Zamiast programowych różnic (pod kątem partyjnych ce-

lów, wartości) otrzymujemy jedynie partyjne kłótnie. A już 

zupełnym absurdem są referenda odwoławcze, zwłaszcza 

przeprowadzane na parę miesięcy przed wyborami.

inny problem: samorządy mają sporo zadań 

i skarżą się na brak pieniędzy. A fundusze Ue wyma-

gają wkładu własnego.

Parlament często nie bierze pod uwagę skut-

ków działań dla finansów lokalnych (przykładem jest 

kosztowne dla gmin „becikowe”). Pojedyncze zmiany 

niewiele tu wniosą i trzeba przemyśleć system finansów 

publicznych. Gminy powinny mieć stabilne i przede 

wszystkim własne dochody. Dalej, parlament uchwala 

nie tylko zadania, ale w ustawach mówi konkretnie, jak 

one mają być realizowane. I to, niestety, jest absurd. 

W końcu samorządność ma polegać na tym, że decyduję 

sam i mogę zrobić daną rzecz w taki lub inny sposób, 

bylebym tylko ją urzeczywistnił. Metody trzeba dostoso-

wywać do warunków lokalnych.

Kolejnym problemem jest kwestia orzecznictwa 

administracyjnego. Przyjęto zasadę, że gmina może 

czynić tylko to, na co ma konkretną delegację ustawową. 

Co się okazuje? Interes mieszkańców jest niewystarcza-

jącym powodem, by gmina podjęła decyzję! Sytuacją 

kuriozalną byłoby przecież, gdyby gmina, aby realizować 

interes mieszkańców, musiała doprowadzić do uchwale-

nia w parlamencie określonej ustawy. Przecież interesy 

mieszkańców w określonych częściach Polski mogą być 

różne. Dlatego ujednolicanie tego na poziomie ustawy 

nie ma sensu. Dalej, organy nadzorujące, jak wojewodo-

wie, zawieszają racjonalne, lokalne uchwały.

Przykład?

Chociażby te dotyczące zróżnicowania opłat parkin-

gowych w poszczególnych częściach miast. Wojewoda 

argumentuje, że opłata powinna być, ale jednakowa dla 

całego miasta.

PRl-owskie władze lokalne były najgorszym wrogiem 
reformy. 
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Kawaler Orderu Orła Białego. 

Jak to zmienić?

W inicjatywie ustawodawczej prezydenta znalazły 

się odpowiednie rozwiązania. Ale zmiany wymaga także 

doktryna prawa administracyjnego. I z pewnością trud-

no będzie przekonać sędziów.

A co z chaosem przestrzennym?

System planowania przestrzennego w Polsce jest tra-

giczny i został zniszczony przez polityków działających 

pod wpływem deweloperów. Deweloper chce budować 

jak najtaniej, dlatego kupuje tereny o niskiej wartości, 

które zresztą często w ogóle nie powinny być przewi-

dziane pod zabudowę mieszkaniową. A po ukończeniu 

inwestycji żąda od gminy, żeby ta doprowadziła media 

i infrastrukturę. Szkody takiej działalności są znaczne.

Czy konkurencja między gminami jest dobra?

Oczywiście jak wszędzie zmowy cenowe są zaka-

zane... Nie ma jednak nic złego w tym, że jakaś gmina 

oferuje ulgi dla swoich mieszkańców. Natomiast współ-

praca między gminami jest konieczna, tak samo jak kon-

kurencja, właśnie ze względu na fakt, że w planowaniu 

przestrzennym występują związki funkcjonalne. Nie jest 

tak, że w jednej gminie mogę zrobić coś, nie zważając 

na wpływ, jaki będzie to miało na gminę sąsiadującą. 

Współpracy musi być więcej.
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Już ponad dekadę temu w klasycznej pracy Local 

Governance in Western Europe brytyjski badacz Peter 

John zauważał, że samorząd lokalny zmienia swoje 

oblicze. Odchodzimy od local government (władza 

lokalna, rząd lokalny) w stronę local governance (lokalne 

współrządzenie i współzarządzanie)1. Tradycyjne mecha-

nizmy lokalnej demokracji przedstawicielskiej, przede 

wszystkim wybierane w wyborach powszechnych rady, 

nie mogą już być jedyną metodą artykułowania przez 

mieszkańców potrzeb i oczekiwań. Obywatele domaga-

ją się bardziej bezpośredniego wpływu na sprawy lokal-

ne i uzyskują go poprzez nowe narzędzia i procedury: 

rozległe konsultacje społeczne przeprowadzane w coraz 

bardziej wyrafinowanych i zróżnicowanych formach 

(e-konsultacje, sondaże deliberatywne, panele obywa-

telskie), referenda lokalne, budżety partycypacyjne czy 

organy zrzeszające przedstawicieli władz i społeczeń-

stwa obywatelskiego. 

W początkowym okresie funkcjonowania odrodzo-

nego samorządu terytorialnego w Polsce postrzega-

liśmy go jako przedłużenie władzy centralnej. Wbrew 

nazwie i ustawowym definicjom trudno było nam 

dostrzec, że jest to forma samodzielnego decydowania 

przez mieszkańców o potrzebach zbiorowych i meto-

dach ich zaspokojenia. Jak to zwykle bywa, ustawowo 

zadekretowana „wspólnota samorządowa” wspólnotą 

się nie stała. Potrzeba było czasu, by samorząd „zantro-

pomorfizować” i zacząć utożsamiać go bardziej z „my” 

niż z „oni”. 

Proces oswajania samorządu trwa, ale może się nie-

bawem załamać pod wpływem niepokojących tendencji 

w rozwoju wciąż jeszcze młodej demokracji lokalnej. 

Problemy główne dziś to kryzys demokracji przedstawi-

cielskiej w gminach oraz związany z nim brak skutecz-

nych mechanizmów rozliczania wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast. Być może jest tak, że eksplozja 

obywatelskiego zaangażowania w sprawy lokalne za 

pośrednictwem ruchów miejskich, organizowanych ad 

hoc grup protestu czy koalicji obywatelskich to nie tyle 

dAWId SześcIŁO
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               samorządności

Odchodzimy od local government (władza lokalna, 
rząd lokalny) w stronę local governance (lokalne 
współrządzenie i współzarządzanie). 

Kryzys demokracji przedstawicielskiej w samorządzie 

sprzyja szukaniu przez mieszkańców możliwości 

bezpośredniego wpływu na działania lokalnych 

władz.

1 P. John, Local Governance in Western Europe, SAGE, London 2001.
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przejaw rosnącego zaufania do samorządu, co zwyczaj-

nego wkurzenia na jego oddalanie się od obywateli. 

Niemiecki teoretyk zarządzania publicznego Frank 

Fischer zwraca uwagę, że rozwój partycypacyjnego 

modelu lokalnej demokracji to często reakcja na kryzys 

demokracji przedstawicielskiej2. Innymi słowy, nie 

widząc możliwości wpływania na sprawy lokalne za 

pośrednictwem wybranych przez nas radnych, staramy 

się adresować nasze oczekiwania i postulaty bezpośred-

nio do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 

podległych im urzędników. 

Czy radny jest rzeczywiście bezradny i obywatel 

musi brać sprawy w swoje ręce, inaczej będziemy mieli 

do czynienia z jedynowładztwem wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast? Kiedy w 2002 roku wprowadza-

liśmy bezpośrednie wybory organów wykonawczych 

w gminie, nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę 

z ustrojowych konsekwencji tego kroku. Ostrzegali 

przed nimi wówczas twórcy samorządowej Polski – Mi-

chał Kulesza i Jerzy Regulski – ale przeważyło przeko-

nanie, że wybory bezpośrednie wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast to gwarancja demokratyzacji samo-

rządu. Nie przewidziano, że długofalowo skutek reformy 

może być dokładnie przeciwny: konsolidacja władzy 

w ręku jednej osoby i marginalizacja rad gmin. 

Dzisiaj do wójta należy nie tylko inicjatywa uchwa-

łodawcza w najważniejszych sprawach (budżet, miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego, podatki 

i opłaty lokalne). Ma on też pod swoją kontrolą gminne 

instytucje i spółki komunalne, a także cały aparat 

urzędniczy. Nawet jeśli oficjalnie wójt nie ma większości 

w radzie, to z łatwością może lawirować między klubami 

radnych i budować koalicje i sojusze na rzecz konkret-

nych propozycji, oferując w zamian rozmaite korzyści. 

I nie musi tu wcale chodzić o posady dla kolegów, ale 

na przykład o dofinansowanie inwestycji forsowanych 

przez jakąś grupę radnych. Wreszcie, silny lokalny lider 

w medialnych debatach i sporach zawsze będzie dys-

ponował PR-ową i informacyjną przewagą nad często 

skłóconą i podzieloną radą. 

Dając wójtom, burmistrzom i prezydentom miast 

rozległą władzę, nie zadbaliśmy jednocześnie o mecha-

nizmy ich rozliczania. Są oni zobowiązani wyłącznie do 

złożenia corocznego sprawozdania księgowego z wyko-

nania budżetu, które nie jest źródłem kompleksowych 

informacji na temat stanu gminy. Nie grozi im utrata 

stanowiska w przypadku utraty poparcia w radzie czy 

dopuszczenia się rażących błędów w zarządzaniu gminą. 

Jedyną formą odpowiedzialności w trakcie kadencji 

pozostaje referendum odwoławcze, często jednak prze-

kształcające się w polityczną i personalną bitwę, której 

nie towarzyszy rzetelna ocena pracy władzy.

Silna pozycja ustrojowa wójta, burmistrza czy prezy-

denta w połączeniu z nierozliczalnością może okazać się 

miksturą zabójczą dla lokalnej demokracji. Zapowiedzią 

poważnego kryzysu jest zanikanie wyborczej rywalizacji 

o fotel szefa gminnej administracji. W 2002 roku, kiedy 

po raz pierwszy wyłanialiśmy wójtów (burmistrzów, pre-

zydentów miast) w wyborach bezpośrednich, w blisko 

100 gminach do wyborów stanął tylko jeden kandydat; 

osiem lat później gmin, gdzie żadna rywalizacja między 

kandydatami nie miała miejsca, było już ponad 300. 

Kiedy w 2010 roku wybieraliśmy prezydentów miast, 

w trzech czwartych miejsc zdecydowaliśmy się na 

osoby już urzędujące. Dla wielu z nich nie była to zresztą 

pierwsza reelekcja. Spada ogólna liczba zainteresowa-

nych coraz bardziej wpływowym przecież stanowiskiem 

wójta, burmistrza czy prezydenta. Cztery lata temu 

kandydatów było aż o 2,5 tysiąca mniej niż w 2002 roku3. 

Trudno sądzić, że wynika to z braku chęci czy pomysłu 

dając wójtom, burmistrzom i prezydentom miast 
rozległą władzę, nie zadbaliśmy jednocześnie 
o mechanizmy ich rozliczania.

2 F. Fischer, Participatory Governance: From Theory to Practice, [w:] The Oxford Handbook of Governance, D. Levi-Faur (ed.), Oxford University Press, 

Oxford 2014.
3 Zob.: D. Sześciło, Reanimacja samorządu, Instytut Obywatelski, 15 kwietnia 2014, http://www.instytutobywatelski.pl/20449/komentarze/reanima-

cja-samorzadu (dostęp dnia 25 lipca 2014). 
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na rządzenie. W większości przypadków stoi za tym 

chłodna kalkulacja – po co mam kandydować i narażać 

się urzędującemu wójtowi, skoro i tak mam nikłe szanse 

na podjęcie rywalizacji, a choćby przejście do drugiej 

tury głosowania. 

Rozpieszczeni brakiem efektywnej kontroli politycz-

nej lokalni liderzy łatwiej tracą społeczny słuch. Gubią 

jedną z najbardziej współcześnie pożądanych cech 

władzy, czyli responsywność – umiejętność odczytywa-

nia potrzeb i oczekiwań obywateli oraz dopasowywania 

do nich działań administracji. Rośnie pokusa patrzenia 

na obywateli z góry – ja wiem lepiej, czego potrzebuje-

cie i w jaki sposób te potrzeby zaspokoić, wy skupcie się 

na przedłużeniu mojego mandatu o kolejne cztery lata. 

Wyświechtana fraza lorda Actona („Każda władza depra-

wuje, ale władza absolutna deprawuje absolutnie”) to 

wciąż trafna przestroga przed nadmierną konsolidacją 

władzy.

Pozwalając na zamykanie się władzy w sobie, 

tracimy zresztą coś więcej niż jakość lokalnej demokra-

cji. W dłuższej perspektywie rację mają Quim Brugue 

i Raquel Gallego, pisząc, że demokratyzacja zarządzania 

publicznego to także szansa na zarządzanie bardziej 

efektywne, ponieważ zapewnia szeroki konsensus co 

do oczekiwanych rezultatów i celów polityki publicznej4. 

Partycypacyjny, wielopodmiotowy model zarządzania 

pozwala zatem wykorzystywać energię większej grupy 

obywateli dla osiągania wspólnych, uzgodnionych 

celów. Łatwiej jest także wówczas przełamać opór prze-

ciwników zmiany.

Mijająca kadencja samorządów ujawniła pierwsze, 

niekiedy spektakularne przejawy wymuszania przez 

obywateli bardziej partycypacyjnego i responsywnego 

modelu zarządzania lokalnego. Co bardziej zręczni wój-

towie, burmistrzowie i prezydenci miast umieli na tę falę 

wskoczyć. Tym sposobem błyskawicznie upowszechniła 

się idea budżetu partycypacyjnego – jeszcze cztery lata 

temu po raz pierwszy zastosowana wyłącznie w Sopocie, 

i to wbrew woli prezydenta miasta; dziś wdrożona już 

w ponad 80 miastach. 

Konsultacje społeczne przestają się ograniczać do 

wielogodzinnych spotkań w formule „hyde parku”, z któ-

rych nie płyną żadne konkluzje. Miasta eksperymentują 

z nowymi formami konsultacji. Chętniej tworzone są 

rozmaite rady, zespoły i platformy konsultacyjne służące 

stałej komunikacji między lokalną administracją i oby-

watelami. Rośnie rola tak zwanych jednostek pomocni-

czych, czyli sołectw w gminach wiejskich oraz dzielnic 

czy osiedli w miastach. Fundusz sołecki okazał się dobrą 

receptą na ożywienie sołectw, a budżet partycypacyjny 

zaktywizował dzielnice i sprawił, że niektórzy mieszkań-

cy w ogóle dowiedzieli się o ich istnieniu. 

Czy to wszystko wystarczy, by powiedzieć, że w Pol-

sce lokalnej wzbiera druga fala samorządności? Czy po 

tym, jak w latach dziewięćdziesiątych władza centralna 

oddała samorządom odpowiedzialność za sprawy 

lokalne, dziś samoorganizujący się obywatele, często 

sfrustrowani słabością demokracji lokalnej, zaczynają na 

poważnie brać się za „samorządzenie” czy przynajmniej 

współzarządzanie? Taka ocena byłaby zdecydowanie 

przedwczesna. 

Na przykładzie budżetu partycypacyjnego (obywa-

telskiego) widzimy, jak wiele raf napotyka rozwój oby-

watelskiego zaangażowania w sprawy samorządowe. 

Udział środków przeznaczonych na projekty z budżetu 

obywatelskiego nie przekracza z reguły 1,5 procent 

całości budżetu. W pozostałym zakresie, to jest co do 

rozdysponowania pozostałych wydatków, regulacje 

lokalne w większości nie przewidują jakichkolwiek form 

partycypacji obywatelskiej. W bardzo ograniczonym 

Miasta eksperymentują z nowymi formami konsultacji. 
chętniej tworzone są rozmaite rady, zespoły i platformy 
konsultacyjne. 

4 Q. Brugue, R. Gallego, A Democratic Public Administration? Developments in public participation and innovations in community governance, „Public 

Management Review” 2003, No. 3.
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zakresie wprowadzeniu budżetu obywatelskiego towa-

rzyszy inicjowanie publicznej debaty na temat racjonal-

ności i zasadności poszczególnych projektów zgłoszo-

nych w tej procedurze. W efekcie procedura budżetu 

obywatelskiego przypomina kolejny konkurs grantowy, 

a nie „szkołę obywatelską” z prawdziwego zdarzenia, 

gdzie dyskutujemy, debatujemy i wymieniamy poglądy 

o tym, na co przeznaczyć nasze wspólne pieniądze. 

Niepokojącym sygnałem jest też bardzo dotychczas 

ograniczone zaangażowanie obywatelskie w tak zwane 

inicjatywy lokalne. Zgodnie z przepisami ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego mieszkańcy za pośrednic-

twem organizacji pozarządowej lub bezpośrednio mogą 

zwrócić się do władz lokalnych o realizację w formule 

inicjatywy lokalnej określonego zadania publicznego, 

na przykład remontu dróg, chodników, placów zabaw, 

parków czy innych przestrzeni publicznych. Istotą inicja-

tywy lokalnej jest konieczność samodzielnego zaanga-

żowania się w jej realizację, głównie poprzez wkład pra-

cy. Niektórym może to przypominać wykpiwany przez 

lata PRL-owski czyn społeczny, ale jest to na wskroś 

nowoczesna formuła partnerstwa publiczno-społecz-

nego. Jeśli mówimy o współzarządzaniu lokalnym, to 

właśnie inicjatywa lokalna jest jego esencją. Mieszamy 

zasoby publiczne i prywatne – środki z budżetu gminy 

i wkład pracy mieszkańców – aby rozwiązać problem 

małej wspólnoty, na przykład mieszkańców osiedla. 

Inicjatywa lokalna obecna jest w przepisach ustawy 

od 2010 roku, jednak wymaga od każdej gminy określe-

nia w drodze uchwały rady gminy zasad i trybu funkcjo-

nowania. Według monitoringu przeprowadzonego przez 

Fundację im. Stefana Batorego w 2013 roku na losowej 

próbie 144 gmin ze wszystkich województw, tylko w 29 

gminach wprowadzono obowiązkową regulację doty-

czącą inicjatywy lokalnej. „W Kujawsko-Pomorskiem, 

Łódzkiem i Małopolsce żadna z wylosowanych do moni-

toringu gmin nie wprowadziła odpowiednich regulacji”5. 

Z kolei tam, gdzie inicjatywa lokalna została uregulowa-

na lokalnymi przepisami, urzędnicy narzekają, że miesz-

kańcy nie palą się do składania wniosków. Brakuje co do 

tego pełnych danych, ale z rozmów z samorządowcami 

wynika, że nawet w dużych miastach fundusze zarezer-

wowane na inicjatywy lokalne nie są wykorzystywane 

w pełni, ponieważ brakuje aktywności ze strony samych 

mieszkańców. Okazuje się też, że tam, gdzie wprowa-

dzono jednocześnie budżet obywatelski, mieszkańcy 

wolą zgłaszać pomysły właśnie w jego ramach, a nie 

poprzez inicjatywę lokalną. Innymi słowy, wolimy całą 

odpowiedzialność przerzucić na urzędników i nie palimy 

się do tego, by samodzielnie chwycić za łopatę. 

Inny mało pocieszający trend to ewolucja instytucji 

referendum lokalnego. Dziś kojarzy się ono przede 

wszystkim jako narzędzie usuwania niepopularnych 

wójtów, burmistrzów czy prezydentów. Kompletnie 

lekceważy się natomiast referenda w sprawach ważnych 

dla gminy, czyli nie przeciwko komuś, ale w celu roz-

strzygnięcia o kierunkach działania władz. Referendów 

tego typu praktycznie się nie organizuje, a nawet jeśli, 

to z reguły ich wynik nie jest rozstrzygający ze względu 

na zbyt niską frekwencję.

W tej sytuacji trudno oczekiwać, że receptą na sła-

bość klasycznych mechanizmów demokracji przedstawi-

cielskiej w samorządzie będzie jakaś forma demokracji 

bezpośredniej i zarządzania partycypacyjnego. To 

może się udać w kilku przypadkach, gdzie mamy do 

czynienia z silnymi ruchami obywatelskimi, a zdolność 

do osiągania konsensusu i godzenia różnych interesów 

jest wysoka. Rację ma jednak B. Guy Peters, sugerując, 

nawet w dużych miastach fundusze zarezerwowane 
na inicjatywy lokalne nie są wykorzystywane w pełni, 
ponieważ brakuje aktywności ze strony samych 
mieszkańców.

5 Co z inicjatywą lokalną?, Masz Głos, Masz Wybór, http://www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/nasz-badania/co-z-ta-inicjatywa-lokalna/ (dostęp dnia 25 

lipca 2014).
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że skuteczność idei samorządzenia poza klasycznymi 

instytucjami demokracji przedstawicielskiej lub obok 

nich zależy od zbyt wielu zmiennych i jest narażona na 

zbyt wiele pułapek i ryzyk, by mogła stanowić uniwer-

salny model zarządzania publicznego, odpowiadający 

na deficyty klasycznej demokracji przedstawicielskiej6. 

Nie uciekniemy zatem od konieczności udrożnienia 

tradycyjnych kanałów wpływania na sprawy lokalne. 

Musimy odrobić zadanie, o którym zapomnieliśmy 

w 2002 roku, wprowadzając bezpośrednie wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów. Chodzi zatem 

o wzmocnienie kontroli rady nad działaniami wójta 

i zapewnienie większej rozliczalności. W przeciwnym 

razie powinniśmy zerwać z fikcją, że rada cokolwiek 

znaczy, i przejść do jednoosobowego modelu zarządza-

nia gminą z pełną swobodą, ale i odpowiedzialnością 

spoczywającą wyłącznie na barkach wójta, burmistrza 

czy prezydenta.

6 B.G. Peters, Governance as Political Theory, [w:] The Oxford Handbook..., op. cit.
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Zapotrzebowanie finansowe jednostek samorządu 

terytorialnego (JST) wyznaczają przekazane im do 

realizacji zadania i kompetencje. Ich właściwa realizacja 

jest możliwa w warunkach dysponowania odpowiednio 

wysokimi dochodami budżetowymi.

Na pierwszy rzut oka sytuacja mogłaby się wydawać 

optymistyczna. Na podstawie analizy danych GUS moż-

na stwierdzić, że dochody samorządowe w ostatnich 

latach (począwszy od 2008 roku) systematycznie rosną. 

Zwiększa się również ich znaczenie w całym systemie 

finansów publicznych, co potwierdza przyrost warto-

ści wskaźnika obrazującego relację dochodów JST do 

dochodów budżetu państwa: wzrosła ona z 56,2 procent 

w 2008 roku do 66,5 procent w 2013 roku (warto przy 

okazji zauważyć, że 44,2 procent wszystkich docho-

dów JST przypada na gminy, 34,5 procent na miasta na 

prawach powiatu, a zaledwie 12,7 procent na powiaty 

i 8,6 procent na województwa samorządowe). W pierw-

szych latach analizowanego okresu dynamiczny wzrost 

dochodów wynikał z dobrej koniunktury gospodarczej. 

Notowano wysokie wpływy z podatków dochodowych 

JAceK SIeRAK

(Za) krótka  kołdra samorządów

Obecny system finansowania samorządów w Polsce 

wymaga zmian. Więcej samodzielności w ustalaniu 

lokalnych podatków, zmiana reguł ograniczania długu 

oraz zagwarantowanie, że zadaniom nakładanym 

na samorządy towarzyszy odpowiedni udział w do-

chodach publicznych – to tylko niektóre pożądane 

kierunki reformy.

i lokalnych oraz prywatyzacji mienia komunalnego. 

Jednak już w 2008 roku w budżetach samorządowych 

uwidoczniły się pierwsze następstwa kryzysu gospodar-

czego. Co równie niepokojące, spada udział dochodów 

własnych w dochodach ogółem.

Na co samorządy wydają pieniądze? Ważnym mierni-

kiem jest udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem. Informuje on o preferencjach polityki władz 

lokalnych. W 2012 roku wydatki majątkowe JST stanowiły 

około 19,7 procent wydatków ogółem. Najwyższy udział 

zanotowano w województwach (37,8 procent), niższy 

w miastach na prawach powiatu (19,9 procent), gminach 

(18,1 procent) i powiatach (12,5 procent). Lwią część środ-

ków finansowych samorządy przeznaczają na zadania 

oświatowe, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną 

oraz administrację. W części inwestycyjnej dominują 

wydatki na transport oraz na gospodarkę komunalną 

i ochronę środowiska. Łączna wartość wydatków z budże-

tów samorządów w 2012 roku przekroczyła 180,4 miliarda 

złotych. To dwa razy więcej niż w 2004 roku.

Szybciej niż wydatki rosło zadłużenie polskich 

samorządów. W 2013 roku łączne zadłużenie jednostek 

samorządu terytorialnego wyniosło 69,493 miliarda zło-

tych. To zaledwie 3,1 procent więcej niż w 2012 roku, ale 

trzy razy więcej niż w 2005 roku i aż dziewięć razy więcej 

niż w 1999 roku. Największa część zadłużenia przypada-

ła na miasta na prawach powiatu (43,6 procent łącznej 

sumy zadłużenia JST) i gminy (38,6 procent), mniejsza 

na województwa (9 procent) i powiaty (8,8 procent). 

W 2012 roku w 222 gminach, 13 miastach na prawach 

powiatu, 21 powiatach i 5 województwach wskaźnik 

zadłużenia przekroczył próg 50 procent dochodów ogó-

łem – z czego w 26 gminach, 3 powiatach i 1 wojewódz-

twie przekroczył on 60 procent. 
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Podstawową bolączką jest struktura dochodów, 

a konkretnie udział dochodów własnych w docho-

dach ogółem. W 2012 roku struktura dochodów JST 

wyglądała następująco: dochody własne – 54,9 procent; 

dotacje – 16,7 procent; subwencje – 28,4 procent. Przy 

czym w poszczególnych typach samorządów stopień 

samodzielności finansowej był różny: najwyższy udział 

dochodów własnych w budżecie cechuje miasta na 

prawach powiatu (62,3 procent), podczas gdy budżety 

powiatów są niemal całkowicie zależne od subwencji 

i dotacji (w mniej więcej 71 procentach). 

Władze lokalne mają niewielką autonomię w kształ-

towaniu dochodów budżetu. Polskie samorządy nie 

mogą wprowadzać nowych podatków, silnie ograniczo-

ne jest ich władztwo podatkowe i możliwość kształtowa-

nia opłat lokalnych. Ogranicza to możliwość kreowania 

własnej, efektywnej polityki finansowej, zmniejsza też 

odpowiedzialność władz samorządowych za prowa-

dzoną gospodarkę budżetową. Obniżający się własny 

potencjał finansowy zmniejsza zdolność kredytową 

samorządów, może także stanowić istotną barierę w po-

zyskiwaniu funduszy unijnych. W strukturze dochodów 

należy także zwrócić uwagę na niską wydajność podat-

ku od nieruchomości, w wielu krajach stanowiącego 

główne źródło finansowania samorządów. 

Drugim największym problemem JST w Polsce 

(oczywiście powiązanym z pierwszym) jest nie-

adekwatność środków finansowych do zakresu 

przekazanych do realizacji zadań. Decentralizacji 

zadań powinna towarzyszyć decentralizacja dochodów, 

zapewniająca nie tylko ich wystarczalność, lecz także 

określoną samodzielność. Mimo że reguła ta wynika za-

równo z zapisów Konstytucji (delegacji zadań powinny 

towarzyszyć zmiany w podziale dochodów publicznych), 

jak i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (systemy 

finansowe powinny odpowiadać rzeczywistym zmia-

nom zachodzącym w poziomie kosztów), w Polsce jest 

ona często naruszana.

Trzecim problemem finansów samorządowych 

jest istniejący system wyrównywania dochodów bu-

dżetowych. Występujące w Polsce duże zróżnicowanie 

potencjału finansowego poszczególnych JST, będące 

następstwem między innymi lokalizacji, sytuacji demo-

graficznej, zasobów majątkowych, poziomu rozwoju go-

spodarczego i potrzeb wydatkowych, wymaga sprawnie 

funkcjonującego systemu redystrybucji – i absurdalne 

są pomysły jego całkowitej likwidacji. Jednak obowią-

zujący obecnie mechanizm naliczania „janosikowego”, 

czyli wpłat, które ponoszą bogatsze samorządy na rzecz 

jednostek biedniejszych, prowadzi do nadmiernego 

obciążenia budżetów tych pierwszych, w stopniu wręcz 

uniemożliwiającym realizację własnych zadań. Taki 

system zniechęca także do kreowania polityki rozwoju. 

Władze lokalne przestają być bowiem zainteresowane 

zwiększaniem dochodów budżetowych, skoro uzyskane 

środki w większości muszą przeznaczać na wsparcie jed-

nostek słabszych finansowo. Wadą istniejącego systemu 

jest także nieuwzględnienie zakresu i kosztów zadań 

realizowanych przez poszczególne JST. Jest to problem 

szczególnie dla dużych miast, które świadczą wiele 

usług dla całego regionu i jego mieszkańców (chodzi na 

przykład o infrastrukturę drogową, kolejową, bezpie-

czeństwo publiczne). Przygotowanie zmian w tym zakre-

sie stało się niezbędne po stwierdzeniu przez Trybunał 

Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją RP przepisów 

art. 31 i 25 ustawy o dochodach JST (wyrok z 4 marca 

2014 roku).

„Janosikowe” nie zamyka, niestety, listy problemów, 

jakie samorządy mają w obszarze finansów. Mało 

znanym – przynajmniej w sferze publicznej – kłopotem 

dla samorządowców jest brak standaryzacji kosztów 

świadczenia usług komunalnych i społecznych (na 

przykład systemu finansowania szkół). Standardy te 

mogą przykładowo określać: zakres usługi, sposób jej 

świadczenia, czas dostępu, racjonalny poziom kosz-

tów i opłat, a także warunki, które powininni spełnić 

lwią część środków finansowych samorządy 
przeznaczają na zadania oświatowe, pomoc 
społeczną, gospodarkę komunalną oraz administrację. 
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podmiot świadczący i odbiorca. W polskim systemie 

prawnym można wskazać liczne braki i nieścisłości przy 

ustalaniu standardów i miar realizacji zadań własnych 

obowiązkowych w aspekcie zapewnienia niezbędnego 

„minimum” ich wykonywania. W takiej sytuacji zasadne 

jest pytanie o racjonalność i efektywność kosztów funk-

cjonowania poszczególnych obiektów, urządzeń i sieci. 

Dziś samorządy poruszają się po omacku.

Na koniec problem, który w dużej mierze jest 

konsekwencją błędów popełnianych przez same JST: 

niebezpieczna tendencja uwidoczniona w relacji pomię-

dzy stroną operacyjną (wydatki bieżące) i majątkową 

(wydatki inwestycyjne) budżetu. W wielu samorzą-

dach jest notowane zbyt wysokie tempo wzrostu 

wydatków bieżących w stosunku do dynamiki zmian 

dochodów. W następstwie dochodzi do obniżenia 

własnego potencjału inwestycyjnego, co negatywnie 

wpływa na tempo procesów rozwoju lokalnego i regio-

nalnego. Pamiętajmy: inwestycje samorządowe, realizo-

wane w zakresie infrastruktury komunalnej i społecznej, 

są bazą dla lokalizacji nowej działalności gospodarczej 

oraz rozwoju mieszkalnictwa – a tym samym ważnym 

elementem tworzenia produktu krajowego.

Zakres realizowanych zadań oraz wyznaczone roz-

miarami ilościowej i jakościowej luki infrastrukturalnej 

potrzeby inwestycyjne JST często przekraczają możliwo-

ści ich sfinansowania własnymi środkami budżetowymi. 

W takiej sytuacji konieczne jest pozyskiwanie zewnętrz-

nych źródeł finansowania; jak wykazuje praktyka, naj-

częściej są to instrumenty rynku dłużnego. Silny trend 

wzrostowy zobowiązań JST notowany jest zwłaszcza od 

roku 2008. Stale zwiększa się liczba jednostek zadłużo-

nych, w tym ze współczynnikiem zadłużenia w prze-

dziale 50–60 procent dochodów ogółem. Problemy ze 

spłatą zobowiązań występują przede wszystkim 

w jednostkach o niskim poziomie rozwoju gospodar-

czego, notujących niski udział dochodów własnych 

i niską nadwyżkę operacyjną. Dotyczy to głównie 

powiatów ziemskich, województw i gmin wiejskich, ale 

trudna sytuacja występuje także w dużych miastach, 

które mają wysoki wskaźnik zadłużenia oraz realizują 

kapitałochłonne, planowane na długi okres projekty 

infrastrukturalne. W takich warunkach konieczne jest 

indywidualne podejście do oceny zdolności kredytowej 

każdej jednostki samorządowej.

Często popełnianym przez władze samorządowe 

błędem jest zaciągnie zobowiązań dłużnych bez prowa-

dzenia analiz zdolności spłaty zadłużenia. Nieumiejętny 

dobór instrumentów dłużnych oraz okresów zapadalno-

ści prowadzi w niektórych przypadkach do zachwiania, 

a nawet czasowej utraty płynności finansowej, skutkują-

cej zastosowaniem procedur sanacyjnych. 

Co można zmienić, żeby poprawić obecną 

sytuację? Z powodów politycznych, ale też czysto 

praktycznych, zdroworozsądkowych, proponowanie 

całkowitej „rewolucji” mija się z celem. Próba budo-

wania systemu zupełnie od nowa byłaby absurdem, 

groźnym i kosztownym, gdyby próbować go zrealizo-

wać. Możliwe są za to punktowe zmiany, niekiedy głę-

bokie, które w znaczący sposób poprawiłyby sytuację 

finansową JST.

Przykładowo, rozwiązaniem pośrednim mogą być 

prace nad zmianą konstrukcji podatku od nieruchomo-

ści w kierunku powiązania go z lokalną bazą ekono-

miczną. Podatki pełnią rolę instrumentów zarządzania, 

mogą służyć kreowaniu konkurencyjności jednostki 

terytorialnej. Z tego punktu widzenia istotnym manka-

mentem polskiego systemu jest całkowity brak władz-

twa podatkowego w stosunku do części zasilających 

budżety samorządowe podatków dochodowych (PIT 

i CIT). Zwłaszcza udziały w PIT są dla wielu gmin i miast 

na prawach powiatu najbardziej wydajnym źródłem 

dochodów. Poprawie sytuacji w tym zakresie mogłoby 

służyć „wydzielenie” lokalnego PIT-u. Byłoby to ko-

rzystne przede wszystkim dla jednostek o silnej bazie 

ekonomicznej, znacznie mniejsze efekty takiej zmiany 

Mało znanym – przynajmniej w sferze publicznej – 
– kłopotem dla samorządowców jest brak standaryzacji 
kosztów świadczenia usług komunalnych i społecznych.
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wystąpiłyby w gminach i powiatach o niższym poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego.

Kolejna zmiana (do rozważenia w dłuższym czasie) 

mogłaby dotyczyć zasad opodatkowania nieruchomości. 

Przyjęta w Polsce metoda naliczania podatku odnosi się 

do powierzchni nieruchomości. Alternatywnym, stosowa-

nym w wielu krajach rozwiązaniem jest powiązanie obcią-

żeń podatkowych z wartością nieruchomości. Jest to bez 

wątpienia formuła bardziej wydajna finansowo, choć jej 

wprowadzenie w Polsce nie wydaje się – w krótkim czasie 

– możliwe. Pierwszą barierą są przyczyny formalno-praw-

ne (na przykład brak powszechnego systemu wyceny 

nieruchomości), drugą – zagrożenie znacznym wzrostem 

obciążeń fiskalnych podatników i zmniejszeniem wyso-

kiego stopnia ściągalności tego podatku. Wprowadzenie 

systemu katastralnego musiałoby się wiązać z wieloma 

zmianami w całym systemie podatkowym. Zmiana 

konstrukcji powinna obejmować także dwa inne podatki 

o charakterze majątkowym – rolny i leśny. 

Są też inne możliwe kierunki działań, które zwiększy-

łyby wydajność i stabilność finansów samorządowych. 

Służyć temu mogłyby na przykład: ustalenie minimal-

nego racjonalnego standardu świadczenia i kosztów 

usług publicznych; opracowanie stabilnego systemu 

wyrównawczego, w ścisłym powiązaniu z potencjałem 

finansowym i potrzebami wydatkowymi poszczegól-

nych JST; opracowanie stabilnego sytemu transferowa-

nia dotacji dla JST, w tym zapewnienie przejrzystych 

zasad korzystania z dotacji unijnych; prowadzenie 

dalszych prac nad zasadami ograniczania długu za-

ciąganego przez JST, na bazie jednostkowej oceny ich 

sytuacji finansowej; podwyższenie jakości zarządzania 

finansami, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie 

poszczególnych dziedzin zarządzania finansowego, 

kontroli wewnętrznej i audytu; gromadzenie i publiczne 

udostępnianie danych umożliwiających dokonywania 

porównań efektywności zarządzania finansami oraz po-

ziomu i jakości usług publicznych świadczonych przez 

poszczególne JST.

Osobnego potraktowania wymaga najtrudniejsza 

część potencjalnej reformy zasad finansowania samo-

rządów. Punktem wyjścia musi być stworzenie mecha-

nizmów umożliwiających monitorowanie i okresową 

ewaluację przestrzegania konstytucyjnych gwarancji 

zapewniania JST udziału w dochodach publicznych 

odpowiednio do przypadających im zadań, przy jedno-

czesnym dostosowywaniu zmian w podziale dochodów 

publicznych do zmian w zakresie zadań i kompetencji 

JST. Kolejny krok to reforma sytemu podatków lokalnych 

ze zwiększeniem roli organów samorządowych w kształ-

towaniu wysokości podatków i opłat stanowiących do-

chody JST (w szczególności podatku od nieruchomości).

Najbliższe lata mogą być dla polskich samorządów 

trudne. Prognozy mówią o szybszym wzroście zobowią-

zań niż dochodów. Dodatkowym zagrożeniem będzie 

narastające, niedostateczne finansowanie zadań zwią-

zanych z oświatą, niska nadwyżka operacyjna i wzrasta-

jące koszty obsługi zadłużenia. W wielu samorządach 

problemem może okazać się też zapewnienie wkładu 

własnego w finansowaniu projektów unijnych (a bez ta-

kiego wkładu uzyskanie wsparcia funduszy unijnych nie 

będzie możliwe). Te ryzyka powinny skłonić do przyspie-

szenia zmian, począwszy od najprostszych i najłatwiej-

szych. Finansowego status quo w samorządach nie da się 

już dłużej bronić. 

Jacek Sierak – doktor nauk ekonomicznych, doradca samorządowy, współautor wielu 

strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i prognoz finansowych dla jedno-

stek samorządu terytorialnego, autor publikacji i ekspertyz samorządowych (w tym dla 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Wykładowca Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej 

Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

W latach 1994–2006 radny i przewodniczący Rady Gminy Michałowice.
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Miasta i gminy można postrzegać jako systemy, któ-

re aby dobrze działać – czyli zapewniać wysoką jakość 

życia i tworzyć warunki do rozwoju społeczno-gospo-

darczego – muszą dostosowywać się do zmian swojej 

sytuacji wewnętrznej oraz uwarunkowań zewnętrznych. 

Oznacza to, że powinny cechować się odpowiednim 

poziomem adaptacyjności. Jednym z najważniejszych 

trendów, które samorządy lokalne powinny uwzględniać 

w swoich działaniach, są procesy demograficzne. Inne 

współczesne trendy warunkują te procesy oraz sposo-

by reakcji na nie. Przykładowo, rozwój nowoczesnych 

technologii może ułatwiać rozwiązywanie problemów 

starzejącego się społeczeństwa. Telemedycyna, samo-

kierujące się pojazdy czy roboty opiekuńcze przechodzą 

powoli z domeny fantastyki naukowej do rzeczywistości 

dnia codziennego.

Polska stoi obecnie przed trudnymi wyzwaniami 

demograficznymi. To fakt powszechnie znany, popar-

ty analizami naukowymi, uwzględniany w oficjalnych 

AdAM PŁOSzAJ

Z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego 

zarówno zmniejszenie liczby ludności, jak i napływ 

nowych mieszkańców niosą zagrożenia, ale także 

szanse.

Jednym z najważniejszych trendów, które samorządy 
lokalne powinny uwzględniać w swoich działaniach, 
są procesy demograficzne.  

Samorząd lokalny wobec

              przemian demograficznych

dokumentach, a także za pośrednictwem mediów 

docierający do szerokiej opinii publicznej. Jednocześnie 

nie do końca zdajemy sobie sprawę, jaka będzie dynami-

ka procesów demograficznych oraz jakie mogą być ich 

skutki. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, nie 

mamy aktualnej, rzetelnej, prognozy demograficznej. 

Główny Urząd Statystyczny ostatnią prognozę ludności 

sporządził w 2009 roku. Dotyczy ona lat 2008–2035, 

jednak już wiadomo, że jej szczegółowe wyliczenia 

wymagają gruntownej aktualizacji, ponieważ wyniki 

spisu powszechnego z 2011 roku okazały się być oparte 

na danych zaniżających liczbę ludności Polski o kilkaset 

tysięcy. Po drugie, musimy pamiętać, że jakbyśmy bar-

dzo się nie starali, to i tak – na szczęście – nie przewidzi-

my przyszłości, zwłaszcza w dłuższym, kilkunasto- lub 

kilkudziesięcioletnim okresie. Procesy demograficzne 

są warunkowane wieloma czynnikami i nie możemy 

wykluczać, że są wśród nich takie, których obecnie na-

wet się nie spodziewamy – tak jak niegdyś trudno było 

przewidzieć przemiany technologiczne, gospodarcze, 

społeczne i kulturowe, które doprowadziły do znaczące-

go zmniejszenia dzietności w krajach rozwiniętych.

Jednakże z dużą pewnością możemy zakładać, że 

w perspektywie kilkunastu lat dwa zjawiska demogra-

ficzne będą w Polsce coraz bardziej widoczne. Pierw-

szym trendem będzie zmniejszanie się liczby mieszkań-

ców kraju, zarówno w wyniku emigracji zagranicznych, 

jak i małego przyrostu lub wręcz ubytku naturalnego 
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przyrostem liczby ludności. Mieszkańców zyskują przede 

wszystkim okolice największych miast. Dzieje się to 

w znacznej mierze w wyniku przenoszenia się miesz-

kańców z miasta na przedmieścia, do okolicznych gmin. 

W efekcie w większości dużych miast obserwowany jest 

spadek liczby ludności. Najbardziej dramatyczny – ze 

względu na skalę miasta – jest przypadek Łodzi, która 

według oficjalnych statystyk w latach 1995–2013 straciła 

około 110 tysięcy mieszkańców (co stanowi spadek 

zaludnienia o 13,6 procent). Są jednak wyjątki, takie 

jak Warszawa (która przyciąga nowych mieszkańców 

atrakcyjnym, chłonnym rynkiem pracy i niezłymi warun-

kami życia) czy Rzeszów (ze względu na rozszerzenie 

granic administracyjnych miasta, ale także relatywnie 

dynamiczny rozwój gospodarczy) – można by wymienić 

jeszcze kilka innych miast z przyrostem liczby ludności. 

Obszary wiejskie i małe miasta, zwłaszcza położone 

peryferyjnie, z dala od głównych metropolii, z reguły 

notują spadek liczby mieszkańców. Depopulacja jest 

szczególnie widoczna także w dużej części konurbacji 

górnośląskiej, na Opolszczyźnie oraz na południu woje-

wództwa dolnośląskiego.

Z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego 

zarówno zmniejszenie liczby ludności, jak i napływ no-

wych mieszkańców niosą zagrożenia, ale także szanse. 

Większość lokalnych włodarzy cieszy się ze zwiększenia 

bazy podatkowej związanej ze sprowadzeniem się 

nowych mieszkańców (większe wpływy z samorządowej 

części PIT). Jednak większa liczba mieszkańców to także 

większe zapotrzebowanie na usługi publiczne i większe 

obciążenie infrastruktury (oraz presja na jej rozwój), 

czyli per saldo większe koszty funkcjonowania miasta 

lub gminy. Zatem podczas gdy jedni załamują ręce nad 

wyludnianiem się wiosek i miast, drudzy doświadczają 

swoistej klęski urodzaju. Ten ostatni kazus ma miejsce 

zwłaszcza w bezpośrednim otoczeniu największych 

metropolii, gdzie trwa proces żywiołowej suburbaniza-

cji. Przykładowo w podwarszawskim Piasecznie w latach 

1995–2013 liczba ludności wzrosła prawie dwukrotnie 

(większej liczby zgonów niż urodzeń). Drugie zjawisko 

to tak zwane starzenie się społeczeństwa. Średni wiek 

ludności będzie coraz wyższy, seniorzy będą stanowić 

coraz większy odsetek społeczeństwa. Szczególnie to 

ostatnie zjawisko będzie niekorzystnie wpływać na 

sytuację społeczno-gospodarczą, zwłaszcza w wyniku 

konieczności zapewnienia odpowiednich warunków 

życia rosnącej grupie osób w wieku poprodukcyjnym 

(emerytów) przez zmniejszającą się grupę osób w wieku 

produkcyjnym. Upraszczając, można powiedzieć, że 

coraz mniej pracujących będzie musiało utrzymywać 

coraz więcej niepracujących. Będzie to zwiększać presję 

na finanse publiczne (rosnące koszty systemu emery-

talnego) oraz negatywnie warunkować działanie służby 

zdrowia (rosnące z wiekiem ryzyko zachorowań oraz 

koszty opieki medycznej), opieki społecznej, ale także 

gospodarki jako całości (angażowanie coraz większej 

części zasobów pracy przez działania związane z opieką 

nad osobami starszymi). Niekorzystne efekty zmiany 

proporcji między pracującymi i niepracującymi będą 

w pewnej mierze łagodzone przez rosnącą wydajność 

pracy, wynikającą głównie z postępu technologicznego 

i organizacyjnego.

Nie powinniśmy jednak zakładać, że wzrost wydaj-

ności pracy rozwiąże wszystkie problemy starzejącego 

się społeczeństwa. Co więcej, nie możemy zakładać, 

że wydajność pracy będzie rosnąć sama z siebie. Do jej 

wzrostu konieczna jest właściwa polityka gospodarcza, 

naukowa oraz w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego 

(innowacyjność gospodarki i społeczeństwa). Na pozio-

mie lokalnym oznacza to dbanie o rozwój gospodarczy: 

zarówno zabieganie o nowe inwestycje, jak i wspieranie 

rozwoju istniejących firm (na przykład poprzez ulgi in-

westycyjne), zwiększanie poziomu wykształcenia i kwali-

fikacji ludności, aktywną politykę rynku pracy itd.

Na poziomie jednostek samorządu terytorialnego 

sytuacja demograficzna będzie bardzo zróżnicowana. 

Już obecnie obok miast i gmin, które w szybkim tempie 

tracą mieszkańców, mamy miasta i gminy ze znaczącym 

Procesy demograficzne są warunkowane wieloma 
czynnikami i nie możemy wykluczać, że są wśród nich 
takie, których obecnie nawet się nie spodziewamy.
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(z około 40 tysięcy do 77 tysięcy). Taki przyrost liczby 

mieszkańców oznacza konieczność skokowego rozwoju 

oferty przedszkolnej i szkolnej, presję na infrastruktu-

rę techniczną (drogi, transport publiczny, wodociągi, 

oczyszczalnie ścieków itd.), nie mówiąc o infrastrukturze 

instytucji kultury, sportu i rekreacji.

Obszar edukacji dobrze pokazuje, z jak złożonym 

problemem mamy do czynienia. W większości gmin 

i miast spadek liczby dzieci i młodzieży prowadzi do 

zmniejszania liczby uczniów w lokalnych szkołach. 

W efekcie uruchamianych jest mniej klas, a mniejsze 

szkoły stają się coraz droższe w utrzymaniu (zwłaszcza 

w przeliczeniu na jednego ucznia). W takich warunkach 

samorząd jest pod coraz większą presją racjonaliza-

cji sieci placówek, która często polega na zamykaniu 

najmniejszych z nich, co z kolei wywołuje mniejsze lub 

większe niezadowolenie społeczności lokalnych. Niekie-

dy rozwiązaniem jest przekształcenie szkoły z publicz-

nej w społeczną – do tego konieczna jest jednak duża 

aktywność społeczności lokalnej, co bywa trudne ze 

względu na ogólnie raczej niskie zaangażowanie Pola-

ków w sprawy społeczne. Z kolei w miastach i gminach, 

w których liczba ludności przyrasta, problemem staje 

się brak miejsc w szkołach, co w efekcie skutkuje zbyt 

licznymi klasami, systemem dwuzmianowym itp. Długo-

falowym rozwiązaniem w tym przypadku jest oczywi-

ście rozbudowa istniejących szkół lub budowa nowych. 

Jednak samorząd musi rozważnie podejmować decyzje 

o takich inwestycjach, żeby uniknąć sytuacji, w której 

po przetoczeniu się przez lokalne szkoły wyżu demo-

graficznego nowe klasy będą świecić pustkami. W tym 

miejscu warto wskazać na kluczowy, aczkolwiek często 

pomijany aspekt. Zarówno w przypadku samorządów 

stojących przed koniecznością dostosowania sieci szkol-

nej do zmniejszającej się liczby uczniów, jak i tych, które 

muszą szybko znaleźć miejsce dla nowych roczników, 

priorytetem powinna być jakość oferty, a nie jedynie 

racjonalizacja kosztów zapewniania warunków do 

realizacji obowiązku szkolnego. Przecież spadek liczby 

uczniów nie musi automatycznie oznaczać zmniejszenia 

liczby klas i likwidacji placówek. Mądry – i dysponujący 

odpowiednimi zasobami – samorząd może wykorzy-

stać tę sytuację do poprawy jakości kształcenia, choćby 

poprzez zmniejszenie liczebności klas. Nie od dziś 

wiadomo, że warto inwestować w edukację. Ale wobec 

tego, że w przyszłości coraz mniejsza liczba pracujących 

będzie musiała utrzymać coraz większą liczbę emery-

tów, konieczne jest zintensyfikowanie wydajności pracy, 

co możliwe jest między innymi poprzez podnoszenie 

poziomu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, umiejętno-

ści kolejnych pokoleń, czy – mówiąc ogólniej – poprzez 

zwiększanie poziomu zasobów kapitału ludzkiego.

Także proces starzenia się społeczeństwa w różnym 

stopniu będzie dotykać poszczególne obszary kraju. 

W najtrudniejszej sytuacji znajdą się peryferyjnie po-

łożone gminy, z reguły o wiejskim charakterze. Wynika 

to z tego, że są to miejsca o największym odpływie 

migracyjnym, obejmującym zwłaszcza młode, najak-

tywniejsze, najlepiej wykształcone osoby. Peryferyjne 

położenie – rozumiane jako oddalenie od głównych 

ośrodków rozwojowych kraju – zazwyczaj idzie w parze 

ze słabszymi perspektywami rozwojowymi (niskie tem-

po rozwoju gospodarczego, niedobory infrastruktury, 

niska dostępność do usług publicznych i słabsza ich ja-

kość itd.). W efekcie następuje kumulacja niekorzystnych 

uwarunkowań. Wydaje się, że niektóre miasta i gminy 

nie będą w stanie samodzielnie stawić czoła temu wy-

zwaniu. Konieczne będą działania z poziomu krajowego 

czy regionalnego. Przykładem inicjatywy na poziomie 

regionalnym jest Program Specjalnej Strefy Demogra-

ficznej w województwie opolskim1, zakładający działania 

nakierowane zarówno na niwelowanie negatywnych 

niekorzystne efekty zmiany proporcji między 
pracującymi i niepracującymi będą w pewnej mierze 
łagodzone przez rosnącą wydajność pracy.

1 Zob. w niniejszej publikacji: R. Rauziński, Jak powstrzymać wyludnianie się Śląska Opolskiego [przyp. red.].
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efektów starzenia się ludności, jak i przeciwdziałanie 

depopulacji regionu. 

Odpowiednie działania na poziomie krajowym i re-

gionalnym w zakresie polityki prorodzinnej i tworzenia 

warunków do trwałego rozwoju gospodarczego są 

potrzebne, a być może nawet kluczowe, ale nie mogą 

zupełnie zastąpić działań na poziomie lokalnym. To sa-

morząd powinien być zainteresowany poprawą dostępu 

do żłobków i przedszkoli, wzrostem jakości placówek 

edukacyjnych, organizacją przestrzeni tak, aby była 

przyjazna rodzinom z dziećmi – a przy okazji osobom 

starszym i mniej sprawnym – oraz innymi działaniami 

prorodzicielskimi. Zadaniem samorządu jest także 

zapewnienie godnego życia seniorom, nie tylko poprzez 

usługi opiekuńcze i asystenckie czy miejsca w do-

mach pomocy społecznej, ale także przez różne formy 

aktywizacji, takie jak uniwersytety trzeciego wieku czy 

angażowanie osób starszych w wolontariat2. Jednak-

że kluczowe jest to, że władze miast i gmin powinny 

uwzględniać w swoich strategiach rozwojowych obecne 

i przewidywane trendy demograficzne. W szczególności 

chodzi o rozważną politykę inwestycyjną. W ostatnich 

latach dostępność funduszy unijnych rozpaliła wyobraź-

nię samorządowców. Oprócz wielu uzasadnionych 

i dobrze wykorzystywanych inwestycji powstało wiele 

inwestycji na wyrost, przekraczających lokalny popyt 

czy nawet zaplanowanych bez uwzględnienia kosztów 

eksploatacji. Tak było na przykład w szeroko dyskuto-

wanym w mediach na początku 2012 roku przypadku 

świetlic budowanych i modernizowanych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pilotowanego 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak donosił 

„Dziennik Gazeta Prawna” (20 lutego 2012), tylko na 

Mazowszu powstało 300 świetlic, ale zaledwie 20 z nich 

było dostępnych dla mieszkańców przez cały rok. Więk-

szość nie działała, ponieważ gmin nie było stać na utrzy-

manie tych placówek i prowadzenie w nich działalności 

w zakresie kultury czy oświaty. Symbolem inwestycji 

ponad miarę stały się w ostatnich latach aquaparki. 

Ale także tak bezsprzecznie potrzebna infrastruktura, 

jak kanalizacja czy oczyszczalnia ścieków, może być 

„przestrzelona”. Czy na pewno warto doprowadzać 

dużym kosztem kanalizację do małego sołectwa, które 

najpewniej będzie się zmniejszać lub wręcz zanikać, bo 

wszyscy młodzi wyjechali do większych miast lub za 

granicę?

O tym, że miasta i gminy nie uwzględniają prze-

widywanego ogólnego spadku liczby ludności kraju, 

świadczy to, ile terenów przeznaczają pod rozwój 

budownictwa mieszkaniowego. Według Raportu o eko-

nomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolo-

wanej urbanizacji w Polsce3 na obszarach wyznaczonych 

na funkcje mieszkaniowe w obowiązujących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gmin i miast mogłoby mieszkać 167–229 

milionów osób, czyli cztero-sześciokrotnie więcej, niż 

wynosi obecnie liczba mieszkańców Polski. Oczywiście 

samo wyznaczenie obszaru mieszkalnego nie oznacza 

jego zabudowy. Chodzi raczej o to, że zbyt rozległe (zbyt 

liberalne?) wyznaczanie stref mieszkaniowych ułatwia 

proces rozpraszania zabudowy, w tym suburbanizacji, 

co w efekcie prowadzi do większych kosztów budowy 

i eksploatacji infrastruktury technicznej (drogi, wodo-

ciągi, kanalizacja, linie energetyczne, sieć gazowa itd.) 

oraz utrudnia dostęp do usług publicznych (na przykład 

transportu publicznego).

Kluczowe jest to, że władze miast i gmin powinny 
uwzględniać w swoich strategiach rozwojowych 
obecne i przewidywane trendy demograficzne.

2 Więcej przykładów działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów demograficznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym moż-

na znaleźć na przykład w publikacji: A. Miszczuk, M. Smętkowski, A. Płoszaj, D. Celińska-Janowicz, Aktualne problemy demograficzne regionu Polski 

wschodniej, „Raporty i analizy EUROREG” 2010, nr 5.
3 A. Kowalewski, J. Mordasiewicz, J. Osiatyński, J. Regulski, J. Stępień, P. Śleszyński, Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontro-

lowanej urbanizacji w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa 2013.
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Władze samorządowe powinny rozważnie podcho-

dzić nie tylko do planowania przestrzennego, ale także 

do ogólnie rozumianego planowania strategicznego, 

na przykład poprzez rzetelne włączanie uwarunkowań 

demograficznych do strategii rozwojowych. Oczywiście 

wszystkie strategie lokalne zawierają w części diagno-

stycznej podstawowe informacje o obecnej sytuacji 

demograficznej; jednocześnie raczej rzadko wskazują na 

przewidywane trendy w tym zakresie. Jeszcze rzadziej 

cele i działania zaplanowane w strategiach odpowied-

nio uwzględniają wyzwania związane z demografią. 

Adaptacja do nowych warunków będzie zatem wyma-

gać aktualizacji tych strategii. Szczególnym wyzwa-

niem będzie dostosowanie strategii i działań do wyzwań 

starzejącego się społeczeństwa, ponieważ jest to nowe 

zjawisko, wymagające niestandardowego podejścia. 

Ponadto starzejące się społeczeństwo to zarówno 

zagrożenia i koszty, jak i możliwości, choćby w postaci 

rozwoju „srebrnej gospodarki”, to znaczy nakierowanej 

na seniorów. Rosnąca liczba osób starszych powoduje, 

że stają się oni coraz istotniejszą grupą konsumentów, ze 

specyficznymi potrzebami w zakresie ochrony zdrowia, 

rozrywki, rekreacji, udziału w kulturze, turystyki, trans-

portu, a także budownictwa itd. Tworzy to nowe szanse 

biznesowe i nowe możliwości dla rozwoju lokalnych go-

spodarek, na przykład w formie stymulowania osiedla-

nia się na terenie gminy zamożnych emerytów, rozwój 

usług dla seniorów itp. Dla niektórych gmin „srebrna 

gospodarka” może być wartą rozważenia ścieżką rozwo-

ju czy wręcz „inteligentną specjalizacją”.

Dostosowanie lokalnych systemów społeczno-go-

spodarczych do nowej struktury demograficznej będzie 

długotrwałym procesem. Jednocześnie będziemy 

obserwować proces depopulacji wielu obszarów kraju, 

a punktowo wzrost liczby mieszkańców, czasami bardzo 

dynamiczny i trudny do okiełznania, niosący szczegól-

nie negatywne skutki na obszarach niekontrolowanej 

suburbanizacji. Samorządy będą musiały zmierzyć się 

z tymi wyzwaniami, wymagającymi podejmowania 

rozważnych decyzji. Dlatego warto, żeby problemy 

demograficzne stojące przed miastami i gminami były 

obecne w kampaniach wyborczych podczas nadchodzą-

cych wyborów samorządowych.
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MARIuSz luteReK

W pierwszej kolejności powinniśmy skoncentrować 

się na informatyzacji usług oraz porządkowaniu pu-

blicznej przestrzeni informacyjnej. Dopiero wówczas 

rozwiązania mobilne będą miały sens.

W ciągu kilku ostatnich lat mogliśmy zaobserwować 

wyraźną intensyfikację w obszarze informatyzacji sek-

tora publicznego – pojawiły się nowe serwisy, postępo-

wała rozbudowa platformy ePuap, rozwijały się niektóre 

serwisy wojewódzkie. Analizując wyniki niedawno 

opublikowanego UN E-Government Survey 20141, można 

jednak dojść do wniosku, że zmiany nie następowały 

wystarczająco szybko, aby Polska wyraźnie doganiała 

światowych liderów e-administracji.

W opublikowanym zestawieniu Polska zajęła 42 

miejsce, ze wskaźnikiem 0,648. W stosunku do roku 2012 

jest to wynik dający nam lepszą o pięć miejsc pozycję 

w rankingu. Warto jednak zwrócić uwagę, że z punktu 

widzenia wartości wskaźnika jest to wzrost jedynie 

o 0,004. Od lat nasz kraj plasuje się w połowie piątej 

dziesiątki zestawienia, a lekkie przesunięcia należy trak-

tować jako konsekwencję zmian w metodzie obliczania 

wskaźnika oraz fluktuacjach wyników osiąganych przez 

inne kraje. Można więc powiedzieć, że nasz rozwój w ob-

szarze szeroko rozumianego e-government w stosunku 

do innych krajów pozostaje na mniej więcej niezmienio-

nym poziomie.

Badania poziomu rozwoju e-administracji i wyko-

rzystania e-usług w krajach europejskich, prowadzone 

cyklicznie na zlecenie Komisji Europejskiej, pokazują, że 

chociaż instytucje publiczne dosyć dynamicznie wcho-

dzą do środowiska elektronicznego, nie zawsze jest to 

związane ze wzrostem zainteresowania użytkowników 

usługami udostępnianymi w tej formie. Powody są różne 

i obejmują między innymi takie zagadnienia, jak: niedo-

stosowanie formy udostępnianych usług do możliwości 

i specyfiki internetu, niedostateczna promocja tych 

rozwiązań, bariery formalne i techniczne (sprzęt, podpis 

elektroniczny itp.), niezrozumienie idei e-usług wśród 

urzędników, brak odpowiednich kompetencji po stronie 

użytkowników. Ostatnie zagadnienie jest szczególnie 

trudne: często prowadzi bowiem do sytuacji, w której 

pojawia się zapotrzebowanie na pośredników w dostę-

pie do usług publicznych.

W przypadku publikowania treści z wykorzystaniem 
języka nadmiernie sformalizowanego, biurokratycznego 
czy wręcz prawniczego zwiększy się liczba osób 
wykluczonych.

1 UN E-Government Survey 2014, UNPAN, http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 (dostęp dnia 5 sierpnia 2014).
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Kompetencje informatyczne, ogólnie rzecz ujmując, 

oznaczają umiejętność obsługi sprzętu i oprogramowa-

nia. Użytkownik powinien na przykład potrafić korzystać 

z klawiatury i myszki, włączyć i wyłączyć komputer itp. 

Konieczna jest także umiejętność obsługi przeglądarki 

internetowej, a nawet instalowania i obsługi nowego 

oprogramowania (na przykład e-deklaracji przy skła-

daniu zeznania podatkowego). Oznacza to, że osoby 

wykluczone cyfrowo będą miały także ograniczony 

dostęp do e-usług publicznych. Co więcej, w pewien 

sposób będą „gorszymi” użytkownikami – będą mieć 

dostęp tylko do usług analogowych, wymagających sta-

wiennictwa w urzędzie (w określonych godzinach), będą 

wypełniać dokumentację papierową, ponosić dodatko-

we koszty (transport, wolne godziny w pracy) itp.

Podobnie problematyczne, choć głównie z innych 

powodów, są braki w kompetencjach informacyjnych, 

obejmujących między innymi takie zagadnienia, jak 

umiejętność odnalezienia informacji, jej zrozumienia 

i wykorzystania. Tutaj jednak znacząca część wyzwań 

będzie leżała po stronie sektora publicznego. W wyszu-

kiwaniu informacji urzędnik może wspomóc użytkow-

nika poprzez odpowiednie porządkowanie treści na 

stronach instytucji publicznych, tworzenie jasnych 

ścieżek dostępu i integrację zasobów informacyjnych. 

Bardzo dobrym przykładem jest tutaj przejrzyście skon-

struowany serwis uk.gov, który udostępnia informacje 

na poziomie administracji centralnej (i nie tylko). Także 

zdolność zrozumienia informacji będzie zależna od dzia-

łań podejmowanych przez urzędników. W przypadku 

publikowania treści z wykorzystaniem języka nadmier-

nie sformalizowanego, biurokratycznego czy wręcz 

prawniczego zwiększy się liczba osób wykluczonych. 

Dlatego tak ważny jest język łatwo przyswajalny.

W kontakcie z systemem nadmiernie skompliko-

wanym, rozproszonym i biurokratycznym użytkownik 

będzie miał problemy z poruszaniem się po nim, a nawet 

jeśli będzie miał do tego odpowiednie kompetencje, 

może nie mieć zaufania do tak skonstruowanego 

systemu oraz powątpiewać, czy dotarł do wszystkich 

informacji na dany temat.

W dobrze funkcjonujących systemach, ze wzglę-

du na te uwarunkowania, sektor publiczny zapewnia 

pomoc w postaci państwowych pośredników (pomoc-

ników w dostępie do e-usług). Należy zdecydowanie 

podkreślić, że jeżeli państwo w tej roli się nie odnajdzie, 

zostanie ona wypełniona przez podmioty prywatne – 

z reguły pobierające opłaty za pomoc w realizacji usługi, 

dodatkowo obciążając ekonomicznie osoby wykluczone 

cyfrowo.

Jak już wspomniano wcześniej, mniej doświadczeni 

użytkownicy, nawet w sytuacji, gdy mają dostęp do 

technologii i podstawowe kompetencje informatyczne 

oraz informacyjne, mogą napotykać trudności w korzy-

staniu z elektronicznych informacji i usług oferowanych 

przez sektor publiczny. Co więcej, w krajach wysoko-

rozwiniętych pojawia się tendencja do zaprzestawania 

udostępniania usług drogą tradycyjną. W USA niektóre 

usługi publiczne dla obywateli są dostępne już tylko 

w środowisku elektronicznym (na przykład świadczenia 

dla bezrobotnych). W efekcie, zgodnie z danymi udostęp-

nianymi przez American Library Association, znacząco 

wzrosła liczba osób wykorzystujących biblioteki dla 

uzyskania dostępu do tych usług. Również w Europie, 

w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych 

przed opracowaniem Europejskiej Agendy Cyfrowej, 

w pytaniu dotyczącym metod zwiększania poziomu 

wykorzystywania usług online przez obywateli, rozważa-

no opcję rezygnacji z dostarczania usług przy wykorzy-

staniu pozostałych kanałów. W tym kontekście istotne 

jest zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem 

cyfrowym odpowiednich możliwości wchodzenia w rela-

cje z sektorem publicznym, na przykład poprzez przyjęcie 

funkcji pośredniczącej przez biblioteki publiczne. 

Źródłem inspiracji w tym obszarze może być na 

przykład Wielka Brytania. W Londynie w bibliotekach 

nasz rozwój w obszarze szeroko rozumianego e-government 
w stosunku do innych krajów pozostaje na mniej więcej 
niezmienionym poziomie.
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publicznych, w zależności od miejsca, można uzyskać 

pomoc w wyszukiwaniu mieszkań komunalnych, korzy-

staniu z usług urzędów pracy, uzyskiwaniu zaświadczeń 

i świadczeń. W miejscach, gdzie oferta biblioteki obej-

muje tego typu usługi, bibliotekarze – często z własnej 

inicjatywy –  są wyraźnie zaangażowani i służą wszelką 

pomocą. W bibliotekach w londyńskim Westminsterze 

uruchomiono specjalne stanowiska wyposażone w kom-

puter, skaner, telefon i drukarkę – z przeznaczeniem do 

skorzystania z usług instytucji publicznych. Dla każdej 

z usług podany jest osobny numer, pod który można 

zadzwonić w celu uzyskania wyspecjalizowanej pomocy. 

Ponieważ jednak są to swego rodzaju ciała obce (odgór-

nie umieszczone w bibliotece), bibliotekarze wykazują 

nimi marginalne zainteresowanie. Jest to więc różnica 

pomiędzy „chcieć” i „musieć”. Należy podkreślić, że 

londyńskie biblioteki są niewielkie, zatrudniają ograni-

czoną liczbę pracowników (jednego, dwóch na zmianie). 

Wytrąca to argument z ręki tym, którzy twierdzą, że 

polskie biblioteki są zbyt małe i zbyt niedofinansowane, 

aby świadczyć takie usługi.

Wykorzystanie narzędzi mobilnych w dostępie do 

usług publicznych jest zagadnieniem, które pojawiło 

się w zasadzie w tym samym czasie, co e-administracja 

(w tym przypadku będzie to m-administracja). Narzędzia 

mobilne najczęściej służą do przekazywania informacji 

na temat stopnia realizacji usługi (tak zwany notyfika-

tor), coraz częściej jednak architektura serwisów jest 

dostosowywana do niewielkich, dotykowych ekranów 

(większe odstępy, mniejsza ilość tekstu na stronie). 

Ostatnio takie zmiany wprowadzono na przykład w cen-

tralnych serwisach USA i Wielkiej Brytanii.

O ile projektując rozwiązania dla e-administracji, 

trzeba brać pod uwagę uwarunkowania technologiczne, 

które będą powszechne za pięć lat, to obecne m-usługi 

w Polsce należy traktować raczej jako ciekawostkę, a nie 

wiodący trend. Wydaje się, że w pierwszej kolejności 

powinniśmy skoncentrować się na informatyzacji usług 

oraz porządkowaniu publicznej przestrzeni informacyj-

nej. Dopiero wówczas rozwiązania mobilne, które będą 

przecież wymagały jeszcze większego uproszczenia 

procedur realizacji usług i formy przekazu informacji, 

będą miały sens.

Problem dualizmu zintegrowanego systemu dostę-

pu do usług publicznych online w Polsce, polegający na 

równoległym udostępnianiu usług na portalach woje-

wódzkich i w centralnym serwisie ePuap, zdaje się być 

całkowicie niedostrzegany przez decydentów. Nie tylko 

rozbudowywany jest portal centralny ePuap, ale również 

znaczące środki finansowe przeznaczane są na rozwój 

portali wojewódzkich.

ePuap doczekał się już 272 132 profili zaufanych 

i pokazuje – co prawda powolny, ale stały – wzrost zain-

teresowania tą usługą. Tempo zakładania nowych profili 

należy jednak wiązać z tradycyjnymi relacjami pomiędzy 

podażą a popytem – w sytuacji, gdy jedynie nieliczne 

usługi są udostępniane w ramach serwisu, użytkownicy 

będą poszukiwać bardziej efektywnych metod wywią-

zywania się ze swoich obowiązków / realizowania swo-

ich praw. Na przykład usługa „sporządzenie aktu zgonu” 

jest udostępniana jedynie przez 93 podmioty.

Z kolei z portali wojewódzkich możemy się dowie-

dzieć, że ich architektura jest w pełni zgodna z serwisem 

ePuap; co więcej, możliwe jest również realizowanie 

usług przy wykorzystaniu profilu zaufanego z tej 

platformy. Zagadką pozostaje jednak, dlaczego nie jest 

możliwe wprowadzenie jednego serwisu w miejsce dość 

niejasnego z punktu widzenia użytkownika końcowego 

systemu wzajemnie powiązanych portali.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na brak sta-

bilności tego systemu. Dobrym przykładem będzie 

tutaj województwo mazowieckie i niejasne zmiany 

zachodzące w zawartości jego portalu regionalnego. 

Od początku mazowiecki e-urząd robił wrażenie roz-

wiązania prowizorycznego. Katalog usług był bardzo 

ograniczony, co więcej, nie zastosowano tam żadnej 

zrozumiałej opcji porządkowania: tematycznej, tery-

torialnej czy choćby alfabetycznej (pierwsza usługa 

W krajach wysokorozwiniętych pojawia się tendencja 
do zaprzestawania udostępniania usług drogą 
tradycyjną.
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na liście nazywała się „formularz uniwersalny”, a druga 

„zgłoszenie pracy geodezyjnej”). W kolejnym roku 

został dodany nowy element: „monitorowanie roz-

woju Mazowsza”. Obecnie serwis ten znów wygląda 

inaczej, w szczególności nie ma już dostępu do opcji 

„e-urząd”. Czy z niego zrezygnowano? Jeśli tak, jakie 

były tego powody? Zwykły użytkownik niestety już 

się tego nie dowie. Sytuacja ta łudząco przypomina 

historię portalu Infoobywatel.

Opublikowany w grudniu 2013 raport podsumo-

wujący dokonania administracji publicznej w obszarze 

informatyzacji przedstawia dość nieciekawy obraz. 

O ile urzędy na poziomie centralnym zdają sobie radzić 

z tym wyzwaniem, o tyle w przypadku samorządów 

brakuje nie tylko konkretnych rozwiązań, ale także 

planów i wizji. Na przykład jedynie 8 procent jednostek 

samorządowych przygotowało dokument strategiczny 

dla własnych działań informatyzacyjnych. Podobnie 

jedynie co czwarty urząd na tym poziomie monitoruje 

zainteresowanie usługami elektronicznymi, a więc zbiera 

informacje na temat rzeczywistego popytu na usługi 

udostępniane w tej formie. Tym, co zdaje się najbardziej 

interesować urzędy centralne, jest wzrost efektywności 

pracy wynikający z zastosowania ICT (prawie 70 pro-

cent), a nie satysfakcja użytkowników.

Co ciekawe, wśród urzędów nie ma zgody co do 

efektów informacji. Pytani o zmiany, które pojawiły się 

po wprowadzeniu ICT w obszarze pracy urzędów i kon-

taktów z użytkownikami, urzędnicy w niemal wszystkich 

pytaniach w ponad 50 procentach wskazywali na „brak 

zmian”. Jedynym wyjątkiem jest tutaj nakład pracy – aż 

42 procent urzędów wskazało na jego wzrost (44 pro-

cent – bez zmian). Ponieważ informatyzacji zawsze towa-

rzyszy lęk o zmniejszenie liczby stanowisk (zastąpienie 

pracownika komputerem), można śmiało stwierdzić, że 

została ona w praktyce zanegowana.

Dla wszystkich urzędów możemy wskazać kilka 

elementów wspólnych: posiadają elektroniczną skrzynkę 

podawczą, najczęściej na platformie ePuap; weryfiku-

ją kompetencje informatyczne kandydatów do pracy, 

między innymi poprzez sprawdzanie CV i certyfikatów; 

ograniczają koszty dzięki nieorganizowaniu szkoleń 

informatycznych dla nowo przyjętych pracowników. Jed-

nocześnie jedynie 47 procent urzędów samorządowych 

udostępnia inne usługi elektroniczne niż te oparte o wzór 

pisma ogólnego. Oznacza to, że ponad połowa urzędów 

udostępnia bardzo ubogi katalog usług elektronicznych, 

co w połączeniu z chaosem panującym w organizacji 

i zawartości stron podmiotowych BIP pokazuje, że w tym 

obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia.

Mariusz Luterek – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Informacji Na-

ukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 



JAK WŁĄCZYĆ 
       OBYWATELI 
   WE WSPÓŁDZIAŁANIE?



JAK WŁĄCZYĆ 
       OBYWATELI 
   WE WSPÓŁDZIAŁANIE?



52 Paradoks partycypacji – czy obywatele mogą zastąpić władze publiczne?

Partycypacja stała się w ciągu ostatnich kilku lat 

przedmiotem gorącej debaty publicznej. Dyskusje 

wywołał przygotowany przez prezydenta RP projekt 

ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samo-

rządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów 

i województw oraz o zmianie niektórych ustaw, mający na 

celu między innymi istotne zwiększenie prawa obywa-

teli w zakresie współdecydowania o polityce lokalnej. 

Według projektu mieszkańcy zyskaliby na przykład prawo 

zgłaszania uchwał, a do przyjęcia budżetu konieczne 

byłoby wysłuchanie publiczne; planowano również 

zniesienie progów frekwencji wymaganych dla ważności 

referendum. Projekt nie spotkał się z przychylnym przy-

jęciem części samorządowców, a w wirze walki politycz-

nej zatracono istotę rzeczy. Niezależnie od tych działań 

pojawiło się wiele innych inicjatyw, które wprowadzają 

nieznane dotychczas w Polsce formy partycypacji – jak 

choćby budżet partycypacyjny czy sondaż deliberatywny. 

Zarówno badacze, jak i działacze społeczni dość 

powszechnie zgadzają się, że konieczne jest stworze-

nie dopasowanych do potrzeb i specyfiki społeczności 

lokalnych oraz stanu rozwoju samorządu mechanizmów 

regulujących relacje władz lokalnych z mieszkańcami. 

Problem polega jednak na tym, że refleksja teoretycz-

na nie nadąża za dynamiką zmian i dość chaotycznie 

imituje się rozwiązania z innych krajów. Owszem, mamy 

sporo publikacji promujących partycypację i różne jej 

metody, przygarść raportów z badań, lecz większość 

z nich jest dość jednostronna. Dlatego konieczne wydaje 

nam się postawienie bardziej ogólnego pytania o miej-

sce partycypacji w ustrojowym porządku, tak aby lepiej 

zrozumieć jej uwarunkowania. Ze względu na nasze za-

interesowania koncentrujemy się na poziomie lokalnym, 

liczymy jednak, że poniższe uwagi mają również szersze 

zastosowanie. 

Partycypacja nie jest zjawiskiem nowym. Robert Dahl 

pisze o trzech wielkich transformacjach, które od czasów 

starożytnej Grecji zmieniły rozumienie demokracji1. Dwie 

Paradoks partycypacji – 

          czy obywatele mogą 
               zastąpić władze publiczne?

cezARy tRutKOWSKI, SŁAWOMIR MAndeS

Wzrost liczby obywateli zmniejsza proporcjonalnie znaczenie 
pojedynczego głosu, a to z kolei prowadzi do deficytu legitymizacji. 

Zanim zainwestujemy czas, energię ludzi i pieniądze 

w rozwijanie partycypacji, warto sobie postawić 

pytanie: jaką różnicę wnosi partycypacja w procesy 

decyzyjne i osiągane efekty?

1 R.A. Dahl, A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation, „Political Science Quarterly” 1994, No. 23–34. 
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pierwsze zmiany polegały na sformułowaniu idei demo-

kracji, którą w pierwszym okresie wiązano z miastem, 

a następnie uogólniono na duże, definiowane w kate-

goriach narodu grupy społeczne. Trzecia transformacja 

wiązała się z powstaniem instytucji międzynarodowych 

– korporacji i organizacji – których działania mają bezpo-

średni wpływ na życie lokalnych społeczności, choć te 

w żaden sposób nie są w stanie kontrolować tych molo-

chów. Każda z tych transformacji oznaczała ograniczenie 

możliwości partycypacji i stawiała pytanie o możliwość 

legitymizacji podejmowanych w imię wspólnoty działań. 

Zwrócił na to uwagę już Jean Jacques Rousseau, pisząc, 

że wzrost liczby obywateli zmniejsza proporcjonalnie 

znaczenie pojedynczego głosu, a to z kolei prowadzi do 

deficytu legitymizacji. Wrzucając kartę do urny wybor-

czej, oddajemy głos na swojego reprezentanta, lecz 

czy po ogłoszeniu wyników mamy poczucie, że rozkład 

głosów reprezentuje nasze poglądy? Skoro niewielu 

obywateli utożsamia się z wynikami wyborów, kogo 

reprezentują wybrani w ten sposób politycy? Paradok-

salna w istocie jest idea legitymizacji, na której opiera się 

demokracja przedstawicielska2. 

Trzecia transformacja demokracji – której obecnie 

jesteśmy świadkami – spowodowała, że mechanizmy 

podejmowania decyzji stały się nieprzejrzyste i odda-

lone od codziennego życia jednostek. Rozwiązaniem 

tego problemu miała być właśnie partycypacja, której 

sztandarowy przykład, budżet partycypacyjny w Porto 

Alegre, został podniesiony do rangi spełnionej utopii3. 

Partycypacja jest w tym sensie projektem politycznym 

z określoną wizją relacji pomiędzy władzami a obywa-

telem oraz mechanizmów podejmowania wiążących 

decyzji. Doświadczenia brazylijskiego miasta mogły 

się jeszcze niedawno wydawać odległe od polskich 

uwarunkowań, lecz popularność idei budżetu partycy-

pacyjnego pokazuje, że również w naszym kraju można 

dostrzec symptomy kryzysu legitymizacji. Składa się na 

to szereg przyczyn i wszystkich nie uda się tutaj wska-

zać, dlatego ograniczamy się do kilku najważniejszych. 

Jak trafnie zwrócił uwagę Wojciech Łukowski, 

„warto spojrzeć na procesy partycypacji rozumianej 

jako szczególny rodzaj mobilizacji i przypomnieć, że 

partycypacja jest konsekwencją rosnącego różnicowania 

systemu społecznego”4. Proces różnicowania możemy 

obserwować na wielu poziomach. Im bardziej zamożne 

i nowoczesne społeczeństwo, w tym większym stopniu 

można oczekiwać wzrastającego zróżnicowania moty-

wów, którymi kierują się ludzie. Widomym przejawem 

tego zjawiska są środowiska alternatywne5. Coraz 

bardziej zróżnicowane jest otoczenie instytucjonalne 

samorządu. Wzrasta siła i znaczenie organizacji poza-

rządowych. Firmy prywatne partycypują już nie tylko 

w ekonomicznym życiu wspólnoty samorządowej. Nie 

należy też zapominać o trudniej uchwytnym, lecz wcale 

nie mniej istotnym wpływie instytucji ponadregional-

nych, od międzynarodowych korporacji zaczynając, a na 

Unii Europejskiej kończąc. Realne interesy tych grup czy 

instytucji są na różne sposoby związane z samorządem 

i wspólnotą lokalną. Nie czekają na zaproszenie do 

partycypacji, tylko na różne sposoby dążą do realizacji 

swoich planów. Proces ten może przybierać charakter 

chaotyczny, wywołując różne negatywne reperkusje dla 

samorządu i całej wspólnoty w postaci korupcji, oskar-

żeń administracji o lekceważenie potrzeb mieszkańców 

czy nawet protestów z elementami przemocy. 

Kolejne reformy nakładają na samorząd nowe 

zadania – to już nie jest tylko lokalna droga czy 

oczyszczanie miasta; doszły do tego szkoły, w pewnej 

części służba zdrowia i wiele innych. Od efektywności 

zarządzania usługami publicznymi zależy jakość życia 

Wzrasta siła i znaczenie organizacji pozarządowych. firmy 
prywatne partycypują już nie tylko w ekonomicznym życiu 
wspólnoty samorządowej. 

2 Zob.: A. Waśkiewicz, Paradoksy idei reprezentacji politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
3 Zob.: R. Górski, Realutopia w Porto Alegre, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
4 W. Łukowski, Partycypacja, czyli o trudnościach w dzieleniu się władzą, „Zoon Politikon” 2012, No. 3, s. 41.
5 J. Erbel, Czego nam jeszcze brakuje do pełnej partycypacji?, „Zoon Politikon” 2012, No. 3.
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mieszkańców6. W konsekwencji wzrastają ich oczekiwa-

nia i zainteresowanie procesami decyzyjnymi. Trzeba też 

wspomnieć o zmianie, którą przyniósł ze sobą internet. 

Rozszerzył on znacznie stosowalność tradycyjnych, do-

tychczas ograniczonych do małych skupisk ludzkich me-

tod partycypacji. Ważniejsza zmiana polega jednak na 

tym, że internet staje się miejscem mobilizacji społecz-

nej. Demokratyczność internetu, brak kosztów wejścia, 

anonimowość, sprzyjają krystalizacji interesów różnych 

grup społecznych i podejmowaniu działań. Obserwując 

obecną ekspansję partycypacji, warto wziąć pod uwagę 

również reformę wprowadzającą bezpośrednie wybory 

wójtów/prezydentów oraz ograniczenie roli radnych. 

Usprawniając proces zarządzania, reforma ta niewątpli-

wie wywołała pewien deficyt legitymizacji. 

Partycypacja nie jest modą i nawet jeśli nie zosta-

nie uchwalony projekt ustawy prezydenta, można się 

spodziewać różnych działań, które będą zmierzały do 

uczynienia samorządu bardziej responsywnym na oto-

czenie. Zanim zainwestujemy czas, energię ludzi i pie-

niądze w rozwijanie partycypacji, warto sobie postawić 

pytanie, które już od wielu lat zadają sobie naukowcy na 

Zachodzie: jaką różnicę wnosi partycypacja w proce-

sy decyzyjne i osiągane efekty?7 Niestety, w zalewie 

ostatnich publikacji na temat partycypacji nie znaj-

dziemy takiej, która odpowiadałaby w systematyczny 

sposób na tak postawione pytanie. Dominują publikacje, 

w których a priori przyjmuje się normatywne założenie, 

że partycypacja przynosi pozytywne efekty w zakresie 

zarządzania, i stąd wyprowadza się wniosek o potrzebie 

jej wzmocnienia. Mamy też sporo opisowych badań 

pokazujących rozkład stosowania poszczególnych 

metod partycypacji oraz stosunek do nich, które obja-

śniają, jakie czynniki wpływają na aktywność społeczną, 

pomijają natomiast problem zmiany, którą partycypacja 

wywołuje. W pracach tych dominuje uproszczony model 

partycypacji sformułowany w 1969 roku przez Sherry 

Arnstein – tak zwana drabina partycypacji8. Na najniż-

szych szczeblach mamy „złą” partycypację, polegającą 

na manipulacji, terapii, informowaniu, konsultowaniu 

i ugłaskiwaniu. Na górze znajduje się „dobra” partycy-

pacja, zawierająca partnerstwo, delegowanie i kontrolę 

obywatelską. Model ten zakłada, że władza wybranych 

w wyborach polityków i urzędników zostanie zastąpio-

na przez partycypujących obywateli. Nieraz od czasu 

opublikowania tego artykułu zwracano uwagę na silnie 

normatywne założenie leżące u podłoża tego modelu9. 

Model Arnstein niewątpliwie ułatwia realizację badań; 

problem pojawia się, gdy taka uproszczona wizja trafia 

do oficjalnych dokumentów mających stanowić podsta-

wę rozwoju partycypacji w Polsce10. 

Nie wiemy, jaką różnicę wprowadza partycypacja 

w Polsce, możemy jednak na podstawie doświadczeń 

innych krajów domniemywać, czego można się spodzie-

wać. Bilans dotychczasowych badań pokazuje, że party-

cypacja ma pozytywny wpływ na postawy i zachowania 

jednostek i grup społecznych. Doświadczenie partycy-

pacji powoduje, że wśród osób w nią zaangażowanych 

zwiększa się tolerancja na zróżnicowanie opinii11, wzrasta 

poczucie sprawstwa12. Poznawczo jest to też doświadcze-

Paradoks partycypacji – czy obywatele mogą zastąpić władze publiczne?

Partycypacja ma pozytywny wpływ na postawy i zachowania 
jednostek i grup społecznych. 

6 C. Trutkowski, Rozwój lokalny a potrzeby informacyjne samorządu, [w:] Badania jakości usług publicznych w samorządzie lokalnym, idem (red.), Związek 

Miast Polskich, Poznań 2011.
7 B. Checkoway, J. Van Til, What Do We Know about Citizen Participation? A Selective Review of Research, [w:] Citizen Participation in America, S. Langton 

(ed.), Lexington Books, Lexington (MA) 1978, s. 35.
8 S. Arnstein, Drabina partycypacji, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, op. cit.
9 A. Fung, Varieties of Participation in Complex Governance, „Public Administration Review” 2006, No. 66, s. 66–75.
10 Biała Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce (Projekt), http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/Biala_Ksiega_po_uzgodnieniach_mie-

dzyresortowych_2.pdf (dostęp dnia 15 lipca 2014).
11 K.E. Halvorsen, Assessing the Effects of Public Participation, „Public Administration Review” 2003, No. 63 (5), s. 535–543.
12 R.A. Hays, Community Activists’ Perceptions of Citizenship Roles in an Urban Community: A Case Study of Attitudes That Affect Community Engagement, 

„Journal of Urban Affairs” 2007, No. 29 (4), s. 401–424.
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nie nagradzające: rozwijają się umiejętności uczestnic-

twa w publicznych spotkaniach, wzrasta zrozumienie 

procesów decyzyjnych, mechanizmów władzy13. Od 

dawna też dyskutowana jest kwestia wpływu partycy-

pacji na zaufanie, a wyniki badań pokazują, że zacho-

dzi dość silny i oczywisty związek: jeśli partycypacja 

przynosi dobre efekty w postaci wysokiej jakości usług, 

zaufanie wzrasta; w przeciwnym razie pogłębia się już 

istniejąca nieufność14. 

Kluczowe jest jednak pytanie, co partycypacja wnosi 

do procesów zarządzania. Szereg ciekawych badań 

prowadzi się na ten temat w ekonomii, gdzie stawia się 

problem partycypacji w kategoriach kosztów usług pu-

blicznych. Badania te pokazują, że wzmacnianie partycy-

pacji jest efektywną strategią podnoszenia jakości usług 

w przypadku nieefektywnego państwa. Z ekonomicz-

nego punktu widzenia zasadne jest pytanie o koszty, 

które ponosi obywatel, angażując się w zapewnienie 

usług, które powinna dostarczać administracja. Analiza 

kosztów alternatywnych pokazuje, że od zwiększania 

partycypacji ważniejsze jest budowanie efektywnych 

instytucji politycznych15. 

Badania ekonomistów pokazują również, że w dłuż-

szym horyzoncie czasowym demokracja bezpośred-

nia prowadzi do obniżenia podatków, a w efekcie do 

ograniczenia zakresu usług publicznych i ich częściowej 

prywatyzacji16. Zjawisko to najlepiej udokumentowano 

na przykładzie Szwajcarii (a bezkrytycznym zwolenni-

kom partycypacji warto przypomnieć, że w tym kraju 

prawa wyborcze kobiet wprowadzono w 1971 roku). Nie 

jest szczególnie zaskakujące, że partycypacja sprzyja 

fiskalnemu konserwatyzmowi. Badania wielokrotnie 

pokazywały, że partycypują osoby lepiej wykształcone, 

z większymi kompetencjami, zamożniejsze. Jeśli do tego 

weźmiemy pod uwagę, że w różnych formach partycy-

pacji zazwyczaj uczestniczy mniej osób niż w wybo-

rach powszechnych, to powstaje poważny problem 

legitymizacji uzyskanych efektów. Oczywiście można 

powiedzieć, że nieobecni nie mają racji, i pilnować, aby 

stosowano wszelkie dostępne środki promocji, lecz poza 

tym, że oznacza to znaczne koszty, nie zmienia faktu, że 

partycypacja jest najczęściej środkiem promowania in-

teresów klasy średniej i wyższej17. Jak stwierdził Michael 

Ross, biednym po prostu trudniej jest się zorganizować, 

sformułować swoje oczekiwania i wyegzekwować ich 

realizację, dlatego najczęściej tracą na bezpośredniej 

demokracji18. Można tutaj powołać się na przykład mod-

nego ostatnio budżetu partycypacyjnego. Analizując 

doświadczenia z realizacji przez ostatnie 20 lat w różnych 

miastach budżetu partycypacyjnego, Michael Touchton 

i  Brian Wampler wykazali, że trudno określić jednoznacz-

ny wpływ tego instrumentu na poprawę położenia klas 

niższych19. Stwierdzono jedynie, że sprzyja on zwiększa-

niu wydatków na opiekę zdrowotną i zmniejszaniu się 

śmiertelności wśród niemowląt, a związek ten koreluje 

z sytuacją, gdy władza jest w rękach lewicowych koalicji. 

Związek budżetu z innymi wskaźnikami mierzącymi 

jakość życia obywateli jest słaby lub nie ma go wcale! 

Nie ma tutaj miejsca na szczegółową analizę efek-

tywności poszczególnych metod partycypacji. Zebrane 

Paradoks partycypacji – czy obywatele mogą zastąpić władze publiczne?

Wzmacnianie partycypacji jest efektywną strategią podnoszenia 
jakości usług w przypadku nieefektywnego państwa. 

13 B.A. Olken, Direct Democracy and Local Public Goods: Evidence from a Field Experiment in Indonesia, „American Political Science Review” 2010, No. 104 

(2), s. 243–267.
14 X.H. Wang, M. Wan Wart, When Public Participation in Administration Leads to Trust: An Empirical Assessment of Managers’ Perceptions, „Public 

Administration Review” 2007, No. 67 (2), s. 265–278.
15 B. Łopaciuk-Gonczaryk, Kapitał społeczny a dobre rządzenie, [w:] Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować I poprawiać?, J. Wilkin (red.), 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
16 U. Wagschal, Direct Democracy and Public Policymaking, „Journal of Public Policy” 1997, No. 17 (2), s. 223–245. 
17 D. Day, Citizen Participation in the Planning Process: An Essentially Contested Concept?, „Journal of Planning Literature” 1997, No. 11 (3), s. 421–434.
18 M. Ross, Is Democracy Good for the Poor?, „American Journal of Political Science” 2006, No. 50 (4), s. 860–874.
19 M.Touchton, B. Wampler, Improving Social Well-Being Through New Democratic Institutions, „Comparative Political Studies” 2013, 

0010414013512601.
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zarządzania. Partycypacja nie zastąpi dobrej organizacji 

ani procedur administracyjnych, może jednak stano-

wić ważne ich uzupełnienie, a zapewne w niektórych 

wypadkach – również ich alternatywę. Nie da się jednak 

teoretycznie odpowiedzieć, gdzie i kiedy partycypa-

cja się sprawdza. Z dotychczasowych badań płynie 

wniosek, że różnica, którą wprowadza partycypacja, 

jest kontekstowa, i tylko metodą prób i błędów możliwe 

jest wypracowanie rozwiązania optymalnego z punktu 

widzenia zarządzania i mieszkańców. Ważne, aby brać 

pod uwagę oba punkty widzenia i nie wylewać dziecka 

z kąpielą, promując partycypację jako alternatywną 

formę rządzenia skierowaną przeciwko administracji. 

Partycypacja nie jest lekiem na całe zło, jak by chcieli jej 

zwolennicy, nie jest też jednak kulą u nogi efektywnie 

działającego samorządu. Partycypacja nie zastąpi admi-

nistracji ani polityków lokalnych, może jednak usprawnić 

komunikację pomiędzy władzami lokalnymi a obywate-

lami, zwiększając efektywność działania tych pierwszych 

i satysfakcję tych drugich. To wymaga jednak tworzenia 

metod partycypacji, które będą uwzględniały zarówno 

potrzeby mieszkańców, jak i uwarunkowania formalnej 

odpowiedzialności władz samorządowych.

dane pokazują, jak to często bywa, że nie ma idealnej 

metody. Jak pisał Niklas Luhmann20, partycypacja zwiększa 

możliwości decyzyjne administracji, czyniąc ją bardziej re-

sponsywną na potrzeby i oczekiwania obywateli, pociąga 

jednak za sobą rozmaite komplikacje dla całego procesu 

decyzyjnego. Jeśli na przykład konieczność decyzji przeno-

si się na jakieś gremium, to musi ono najpierw zdecydować, 

czy chce o tym decydować. Proces decyzji się urefleksyjnia 

– już nie decydujemy o czymś, tylko decydujemy, o czym 

decydujemy. Urefleksyjnienie procesu decyzyjnego może 

być satysfakcjonujące i poznawczo nagradzające dla osób 

w nim uczestniczących, lecz nie tylko nie gwarantuje więk-

szej efektywności, lecz może być dla niej przeszkodą. 

Każde działanie administracji opiera się na redukcji 

złożoności przedmiotu decyzji, co wynika choćby z ko-

nieczności selekcji i hierarchizacji celów. Aby ograniczyć 

arbitralność tego procesu, potrzebny jest model party-

cypacji bardziej dopasowany do złożonego otoczenia, 

w którym działa samorząd, tak aby udrożnić kanały 

komunikacji pomiędzy mieszkańcami i innymi aktorami 

społecznymi i uczynić administrację bardziej responsyw-

ną. Konieczne jest jednak, naszym zdaniem, znalezienie 

równowagi pomiędzy responsywnością a efektywnością 
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Cezary Trutkowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, doświadczony 

konsultant samorządowy i badacz społeczny. Pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ma 

rozległe polskie i międzynarodowe doświadczenia w badaniach samorządowych oraz 

w ewaluacji programów rozwojowych i edukacyjnych.

Sławomir Mandes – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracownik 

Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracownik Fundacji Rozwoju 
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20 N. Luhmann, Partizipation und Legitimation: Die Ideen und die Erfahrungen, [w:] Soziologische Aufklärung 4: Beiträge Zur Funktionalen Differenzierung 

Der Gesellschaft, wyd. 3, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, s. 159–168. 
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Choć mianem budżetu partycypacyjnego okre-

śla się działania w blisko 100 polskich samorządach, 

w Polsce ta inicjatywa praktycznie nie istnieje. W niemal 

wszystkich polskich miastach, powiatach i wojewódz-

twach „budżety partycypacyjne” czy „obywatelskie” 

mają charakter odgórnych konkursów na najlepsze 

oddolne projekty. Zamiast przekazywać mieszkańcom 

realną władzę nad wydatkowaniem publicznych pienię-

dzy – a tym samym nad priorytetami rozwoju samorzą-

dów – konkursy te nie pozwalają na wywarcie znaczą-

cego wpływu na lokalną politykę. Zazwyczaj dotyczą 

śladowej części środków budżetowych i pozostawiają 

kluczowe decyzje w sprawie wydatkowania samorządo-

wych pieniędzy w gestii dotychczasowych decydentów, 

skutecznie legitymizując prowadzoną przez nich polity-

kę. W ten sposób utrwalają istniejące podziały między 

władzą samorządową i mieszkańcami. Polskie budżety 

partycypacyjne przypominają jednorazowe miniplebi-

scyty. Liczy się w nich współzawodnictwo (pomiędzy 

grupami społecznymi i terytoriami), a nie współpraca 

i dialog. W ten sposób praktyka, która doprowadziła do 

rewolucyjnych zmian w miastach Brazylii czy Hiszpanii, 

w Polsce przybiera formę zminimalizowaną i zniekształ-

coną. Pozbawiony większości swojego społecznego 

i politycznego potencjału, budżet partycypacyjny staje 

się pustym sloganem. Lokalni włodarze zapożyczają go, 

nie oglądając się na miejscowy kontekst ekonomicz-

ny, społeczny czy polityczny. „Budżety obywatelskie” 

realizują samorządy bardzo różnorodne – zarówno pod 

względem liczby mieszkańców, jak i zamożności.

Do Polski zamiast budżetu partycypacyjnego dotarł 

pseudobudżet nieobywatelski. Czy to oznacza, że 

powinniśmy go odrzucić jako projekt zdyskredytowany, 

który zamiast urzeczywistniać utopię o miastach two-

rzonych w sposób bardziej demokratyczny i społecznie 

zrównoważony, jest przykładem „koszmaru partycypa-

cji”1? Nie można zapominać o głównej zasłudze pseudo-

zamiast plebiscytu 

– realna władza. Jak stworzyć
                     budżet partycypacyjny?

WOJcIecH KęBŁOWSKI

Ulepszone zasady, rozszerzony zakres – co to oznacza? 

Co powinniśmy zrobić, by budżet partycypacyjny 

w Polsce był nim nie tylko z nazwy? Czego powinniśmy 

wymagać od tych, którzy zasady te ustalają?

1 M. Miessen, Koszmar partycypacji, przeł. M. Choptiany, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

do lutego 2014 roku w budżetach partycypacyjnych 
łącznie wzięło udział – poprzez oddanie głosu – 
– ponad 800 tysięcy osób.
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obywatelskich minibudżetów – mimo ograniczonego 

i zdeformowanego charakteru pobudziły społeczną 

i polityczną aktywność wielu mieszkańców. Do lutego 

2014 roku w budżetach partycypacyjnych łącznie wzięło 

udział – poprzez oddanie głosu – ponad 800 tysięcy 

osób2. Jeszcze cenniejszy wydaje się wkład mieszkańców 

w przygotowanie oddolnych projektów, których liczba 

w wielu samorządach przeszła najśmielsze oczekiwania. 

Nie sposób też zignorować kilku wyjątków – budżetów 

partycypacyjnych w Dąbrowie Górniczej czy Krobi, 

które, choć niepozbawione poważnych wad, mogą 

doprowadzić do uspołecznienia procesu wydatkowania 

samorządowych pieniędzy. Oczywiście pod warunkiem, 

że ich zasady będą ulepszane, a zakres zostanie zdecy-

dowanie rozszerzony.

Ulepszone zasady, rozszerzony zakres – co to ozna-

cza? Co powinniśmy zrobić, by budżet partycypacyjny 

w Polsce był nim nie tylko z nazwy? Czego powinniśmy 

wymagać od tych, którzy zasady te ustalają?

Każda inicjatywa, która aspiruje do tego, by stać 

się budżetem partycypacyjnym, musi przede wszyst-

kim spełniać pięć podstawowych kryteriów wynikają-

cych z jego definicji. Pierwsze z nich dotyczy zaistnienia 

publicznej dyskusji mieszkańców, którzy na przynaj-

mniej jednym etapie inicjatywy muszą mieć możliwość 

spotkania się na specjalnie do tego celu powołanych 

oficjalnych zebraniach. Drugie kryterium odnosi się do 

konieczności precyzyjnego i wiążącego określenia ilości 

pieniędzy przeznaczonych do dystrybucji w ramach 

budżetu partycypacyjnego. Trzecie kryterium chroni 

budżet partycypacyjny przed redukcją do poziomu 

pojedynczej dzielnicy czy instytucji – inicjatywa ta 

musi dotyczyć całego obszaru miasta, powiatu czy 

województwa. Czwarte kryterium mówi o wiążącym 

charakterze budżetu partycypacyjnego – podjęte 

w jego ramach decyzje muszą w niezmienionej formie 

być realizowane przez miejscowych włodarzy. Odgórna 

weryfikacja składanych pomysłów pod kątem innym niż 

formalno-prawny – w tym ocena ich „celowości”, „racjo-

nalności” czy „przedsiębiorczości” – oznacza złamanie 

tego warunku. Ostatnie kryterium wynikające z definicji 

budżetu partycypacyjnego dotyczy jego cykliczności – 

nie może to być projekt jednorazowy.

Tylko co dziesiąty „budżet obywatelski” w Polsce 

spełnia wszystkie kryteria wynikające z definicji budżetu 

partycypacyjnego. Do tego niewielkiego grona należą: 

(od 2013 roku) Dąbrowa Górnicza, Kołobrzeg, Krobia, 

Międzychód, Puławy, Wałbrzych, (od 2014 roku) Warsza-

wa i Wrocław. Pozostałe przypadki to nieobywatelskie 

pseudobudżety, które choć naśladują budżet partycypa-

cyjny, w rzeczywistości mają z nim niewiele wspólnego. 

Aż dwie trzecie budżetów partycypacyjnych nie mają 

wiążącego charakteru, w zaledwie jednej trzeciej odbyły 

się regularne spotkania mieszkańców.

Spełnienie kryteriów wynikających z definicji 

budżetu partycypacyjnego to kwestia zasadnicza. 

Szczegółowa analiza jakości inicjatyw odbywających się 

w Polsce pod nazwą „budżetu obywatelskiego” wymaga 

zastosowania bardziej precyzyjnych kryteriów.

Partycypacyjne ustalenie zasad. By rozszerzyć 

prawo do miasta na wszystkich mieszkańców, zasady 

budżetu partycypacyjnego muszą być z nimi nie tyle kon-

sultowane, co współtworzone. Możliwość uczestnicze-

nia w tym procesie powinni mieć wszyscy zainteresowani, 

By rozszerzyć prawo do miasta na wszystkich 
mieszkańców, zasady budżetu partycypacyjnego 
muszą być z nimi nie tyle konsultowane, co 
współtworzone.

2 Dane ilościowe przytaczane w tekście wynikają z badań własnych, w ramach których od stycznia do marca 2014 roku przenalizowano 97 edycji bu-

dżetów partycypacyjnych w 72 samorządach. Szczegółowe wyniki badań można znaleźć w raporcie Instytutu Obywatelskiego: W. Kębłowski, Budżet 

partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/07/budzet-partycy-

pacyjny-web.pdf (dostęp dnia 30 lipca 2014). Niniejszy artykuł streszcza najważniejsze wnioski z raportu.
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na równych prawach. Dzięki temu można odpowiednio 

wcześnie rozpoznać prawdopodobne konflikty, określić 

lokalne zasoby i zmobilizować przyszłych uczestników. 

Kryterium to spełniają jedynie cztery z badanych edycji 

budżetów partycypacyjnych: w Dąbrowie Górniczej 

(2014), Łodzi (2013) i Gdańsku Wrzeszczu (dwie edycje: 

2012 i 2013).

Decyzyjność spotkań. Jakość budżetu partycypa-

cyjnego zależy od organizacji spotkań mieszkańców, 

które powinny pozwolić nie tylko na uzyskanie i wymia-

nę informacji, nawiązanie współpracy czy określenie 

możliwych konfliktów, ale też umożliwienie realnego 

i bezpośredniego współdecydowania o rozwoju miasta. 

Tylko w 10 z 38 edycji (między innymi w Dąbrowie Górni-

czej, Gdyni i Karpaczu), w ramach których zorganizowa-

no specjalne spotkania, miały one charakter decyzyjny.

Różne skale terytorialne. Budżet partycypacyjny 

to proces wielopoziomowy, który powinien pozwalać na 

współdecydowanie zarówno o sprawach lokalnych, jak 

i ogólnomiejskich. Brak podziału na różne skale te-

rytorialne może skutkować rywalizacją pomiędzy 

poszczególnymi obszarami miasta, które zamiast 

współpracować konkurują między sobą o ograniczone 

fundusze. Warunek wyodrębnienia przynajmniej dwóch 

skali terytorialnych i wyraźnego oddzielenia kwestii 

ogólnomiejskich od lokalnych spełniono tylko w 13,4 

procent polskich budżetów partycypacyjnych (między 

innymi w Gorlicach, Rybniku i Wałbrzychu).

Kompetencje – „twarde” i „miękkie” projekty.

Budżet partycypacyjny powinien dotyczyć zarówno 

wielu poziomów terytorialnych, jak i tematycznych. 

Chodzi o to, by odbywająca się w jego ramach dyskusja 

nie ograniczała się do wybranych aspektów polityki 

samorządowej, ale by objęła wszystkie kompetencje 

gminy. Mieszkańcy powinni więc uzyskać możliwość 

współdecydowania zarówno o kwestiach infrastruktu-

ralnych (odnoszą się do nich tak zwane „projekty twar-

de”), jak i kulturalnych oraz społecznych (tak zwane „pro-

jekty miękkie”). Ponad dwie trzecie badanych budżetów 

partycypacyjnych nie ogranicza inwencji i wyobraźni 

uczestników, ale w co czwartym narzucone ograniczenia 

nie pozwalają na zgłaszanie projektów „miękkich” (mię-

dzy innymi w Gorzowie Wielkopolskim i Pile).

Projekty i priorytety. Budżet partycypacyjny 

powinien nie tylko dotyczyć wszystkich kompetencji 

samorządu, ale też mierzyć się z ogólnymi priorytetami 

jego rozwoju, by stać się miejscem dyskusji o długofa-

lowej wizji miejskiego rozwoju, w tym o całościowych 

planach budżetowych i stanie finansów. Jak do-

tąd w żadnym budżecie partycypacyjnym w Polsce 

nie doszło do realnej dyskusji o priorytetach polityki 

samorządowej. W kilku miastach (między innymi w 

Kętach i Szczecinie) zaszła sytuacja odwrotna – obywa-

telskie pomysły muszą być w pełni zgodne z realizowaną 

polityką miejską.

Nowe organy decyzyjne otwarte dla mieszkań-

ców. Przyznanie mieszkańcom prawa do współtworze-

nia polityki miejskiej zależy od utworzenia 

w ramach budżetu partycypacyjnego nowych organów 

decyzyjnych: otwartych rad czy komisji. Zasiadać w nich 

powinni nie tylko urzędnicy, radni i przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, ale wszyscy zainteresowani 

mieszkańcy, w tym osoby niezrzeszone w formalnych 

instytucjach czy grupach. Wyboru do takich organów 

powinno się dokonywać w sposób bezpośredni (na 

przykład na spotkaniach mieszkańców) albo losowy. 

W niemal 90 procentach polskich miast nowo powstałe 

komitety i zespoły są szczelnie zamknięte dla obywateli 

niesprawujących oficjalnych funkcji politycznych lub 

społecznych. Wyjątek stanowią między innymi Dąbrowa 

Górnicza, Jaworzno, Gdańsk Wrzeszcz, Międzychód 

i Warszawa.

Wspólna weryfikacja lub preselekcja, wspólny 

monitoring realizacji i wspólna ewaluacja. Tworze-

nie nowych, otwartych organów decyzyjnych powinno 

uczynić mieszkańców współodpowiedzialnymi za szereg 

Budżet partycypacyjny to proces wielopoziomowy, 
który powinien pozwalać na współdecydowanie 
zarówno o sprawach lokalnych, jak 
i ogólnomiejskich.
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zadań wykonywanych w ramach budżetu partycypacyj-

nego. Mieszkańcy powinni mieć możliwość uczestnicze-

nia w przygotowaniu zasad, w weryfikacji lub preselekcji 

pomysłów (jeśli ma miejsce), w procesie śledzenia 

realizacji pomysłów wybranych w ramach budżetu 

partycypacyjnego oraz w procesie ewaluacji jego zasad. 

Weryfikacja lub preselekcja pomysłów nie leży w gestii 

mieszkańców w trzech czwartych badanych budżetów 

partycypacyjnych. O całkowitym spełnieniu warunku 

wspólnego przeglądu obywatelskich pomysłów możemy 

mówić jedynie w Krobi oraz Gdańsku Wrzeszczu.
Współodpowiedzialność. By stać się częścią 

szerokiej strategii czynienia mieszkańców współ-

odpowiedzialnymi za politykę ich miast, powiatów 

i województw, budżet partycypacyjny powinien 

łączyć elementy demokracji bezpośredniej i przedsta-

wicielskiej, tworząc nowe przestrzenie dla oddolnej 

działalności politycznej. Do jego zadań powinno należeć 

umożliwienie mieszkańcom objęcia roli współorgani-

zatorów i współdecydentów. Prawie żaden z polskich 

budżetów partycypacyjnych na to nie pozwala. Kwestia 

odpowiedzialności i dojrzałości jest niemal zawsze ujmo-

wana w sposób jednostronny – w ramach budżetu partycy-

pacyjnego obywatele mają się „sprawdzić” lub „wykazać” 

przed urzędnikami i radnymi, którym nie stawia się 

podobnych wymagań. Wyjątkami od tej reguły są Dąbrowa 

Górnicza, Jaworzno, Gdańsk Wrzeszcz, Międzychód 

i Warszawa, gdzie metodologie budżetów partycypacyj-

nych pozwalają mieszkańcom uczestniczyć w pracach 

na wielu poziomach niedostępnych w innych polskich 

miastach (między innymi przy przygotowaniu zasad czy 

końcowej ewaluacji). Trzeba jednak zaznaczyć, że nowe 

funkcje i umiejętności, które mieszkańcy nabywają, 

uczestnicząc w budżetach partycypacyjnych, są niemal 

zawsze bardzo ograniczone.

Zauważalne efekty. Pomysły stworzone w ra-

mach budżetu partycypacyjnego powinny być sys-

tematycznie realizowane. Wykonanie przynajmniej 

części wybranych w danym roku projektów powinno 

rozpocząć się jeszcze przed początkiem następnej 

edycji budżetu.

Lepsza jakość budżetu partycypacyjnego powinna 

iść w parze z jego większym zakresem. Wbrew po-

wszechnej opinii nie odzwierciedla go wielkość środków 

przeznaczonych do budżetu partycypacyjnego, ale 

ich procentowy udział w całkowitym budżecie samo-

rządu. Wskaźniki te pokazują, że „największe” budżety 

partycypacyjne przeprowadzono w małych miastach, 

a nie w dużych ośrodkach miejskich. W Łodzi przezna-

czono na ten cel „najwięcej” spośród wszystkich miast 

(30 milionów złotych), ale budżet partycypacyjny wynosi 

zaledwie 1,01 procent całkowitego budżetu miasta. 

Podobnie jest w Warszawie (26 milionów złotych – 

0,18 procent), Wrocławiu (20 milionów złotych – 0,51 

procent) czy Bydgoszczy (11 milionów złotych – 0,66 

procent). Tymczasem znacznie większą część samorzą-

dowych środków postanowiono oddać pod decyzję 

mieszkańców w Kętach (3,4 miliona złotych – 3,4 pro-

cent), Świdnicy (3,5 miliona złotych – 1,99 procent) czy 

Kraśniku (2 miliony złotych – 1,86 procent). Różnice 

w zakresie budżetów partycypacyjnych można łatwo 

dostrzec, porównując Kęty z wyżej wspomnianymi 

miastami wojewódzkimi. Proporcjonalnie, Poznań powi-

nien przekazać na budżet partycypacyjny 97 milionów 

złotych, Łódź musiałaby wydać 100 milionów, Wrocław 

133 miliony, a Warszawa 495 milionów!

Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że nawet te 

budżety, które obecnie przodują pod względem udziału 

w całkowitych budżetach samorządów, są zbyt niskie, by 

mówić o przekazaniu mieszkańcom realnego wpływu 

na rozwój ich samorządów. Aby tak się stało, budżety 

partycypacyjne powinny dotyczyć znacznie większych 

środków wygospodarowanych na wydatki inwestycyj-

ne miast. W przeciwnym razie pozostaną inicjatywami 

marginalnymi.

Dopóki inicjatywy organizowane w polskich samo-

rządach pod nazwą „budżetów obywatelskich” czy „par-

tycypacyjnych” nie będą spełniać wyżej wymienionych 
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Pomysły stworzone w ramach budżetu partycypacyjnego 
powinny być systematycznie realizowane.  
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kryteriów dotyczących jakości i zakresu tych inicjatyw, 

trudno będzie uważać je za coś więcej niż jednorazowe 

plebiscyty czy pojedyncze mini-instrumenty. Innymi sło-

wy, by przekazać mieszkańcom realną władzę w ich sa-

morządach, nieobywatelskie pseudobudżety potrzebują 

radykalnych zmian. O to, czy lokalni włodarze i aktywiści 

są gotowi je poprzeć i przeprowadzić, warto ich zapytać 

przy okazji nadchodzących wyborów samorządowych.

Wojciech Kębłowski – absolwent międzynarodowych studiów miejskich 4cities na 

uniwersytetach w Brukseli, Kopenhadze, Madrycie i Wiedniu. Doktorant Université libre 

de Bruxelles oraz Vrije Universiteit Brussel. Prowadzi badania nad mobilnością polityk 

miejskich, między innymi budżetu partycypacyjnego w Polsce. Jego zainteresowania 

naukowe i badania dotyczą demokracji miejskiej i walki o prawo do miasta, projek-

tów „rewitalizacyjnych” i gentryfikacji, alternatywnych polityk transportowych oraz 

południowoamerykańskich innowacji w urbanistyce. Współpracuje z ruchami miejskimi 

w Brukseli i Wrocławiu. 
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Mieszkańcy zauważają, że mogą mieć znaczący 

wpływ na kształt swojego miasta i jego życie 

społeczne oraz współtworzyć ogólnopolską sieć 

aktywistów, wzmacniając potencjał swojego wpły-

wu na decyzje lokalne i centralne.

Ruchy miejskie:  nowy model

                     obywatelstwa w Polsce

MARtA ŻAKOWSKA

Fenomen ruchów miejskich w Polsce to nowe, 

prężnie rozwijające się zjawisko. Pierwsze zalążki 

działań aktywistycznych, które można by tak nazwać, 

pojawiły się na początku lat dwutysięcznych. Sześć lat 

temu mówiliśmy o rozproszonych w różnych mia-

stach, słabo zsieciowanych, powstających oddolnie 

grupach aktywnych obywateli skoncentrowanych na 

1 Podsumowanie udziału w wyborach 2010, Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie My.Poznaniacy, 30 listopada 2010, http://poznaniacy.org/

aktualnosci/128-podsumowanie-udziau-w-wyborach-my-poznaniacy (dostęp dnia 31 lipca 2014).
2 Kongres Ruchów Miejskich, Publica.pl, 10 czerwca 2011, http://publica.pl/teksty/kongres-ruchow-miejskich-3350.html (dostęp dnia 1 sierpnia 2014); 

L. Mergler, Czym ma być Kongres Ruchów Miejskich?, Publica.pl, 14 września 2012, http://publica.pl/teksty/ruchy-miejskie-i-rozwoj-31728.html (dostęp 

dnia 1 sierpnia 2014).

Chcemy miast dla mieszkańców, skierowanych przede wszystkim na potrzeby mieszkańców, a nie deweloperów, lobbystów 

i polityków. Chcemy miast demokratycznych, w których słucha się głosu obywateli, a nie poucza ich z wyższością i zniecierpliwie-

niem. Chcemy miast przyjaznych dla dzieci, w których każde dziecko może liczyć na miejsce w przedszkolu, profilaktykę zdrowot-

ną i ciepły posiłek w szkole oraz ciekawe zajęcia po lekcjach. Chcemy miast zielonych, w których można oddychać pełną piersią, 

bo władze inwestują w ogólnodostępne parki, a autobus, rower i tramwaj są atrakcyjną alternatywą dla samochodu. Chcemy 

miasta mądrego, zrównoważonego rozwoju, miasta ukierunkowanego na potrzeby mieszkańców!

      

                                                                                                                                                 Porozumienie Ruchów Miejskich, czerwiec 2014

działaniach na rzecz lokalnych środowisk miejskich – 

głównie ruchach protestu. Ich członkowie z lepszym 

lub gorszym skutkiem starali się oddolnie wpływać na 

polityki miejskie i poszczególne decyzje administracji 

lokalnych oraz niezależnie współkształtować prze-

strzeń swoich miast. 

Cztery lata temu, w wyborach do Rady Miasta 

w Poznaniu, kandydaci Komitetu Wyborczego Wybor-

ców My.Poznaniacy, tworzonego bezpośrednio przez 

osoby fizyczne z lokalnych ruchów miejskich, uzyskali 

niemal 15 tysięcy głosów, co stanowiło 9,36 procent 

ogółu głosów (kandydat na prezydenta KWW dostał 

ponad 7 procent). Mimo wyniku, zgodnie z obowią-

zującą ordynacją wyborczą, nie dostali jednak manda-

tów1. Niecały rok później zawiązał się pierwszy w kraju 

Kongres Ruchów Miejskich2, który do dziś sieciuje grupy 

aktywistów miejskich i naukowców w różnych ośrod-
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Torunia, Krakowa i Warszawy5; doświadczeni, niepartyjni 

aktywiści miejscy, naukowcy i eksperci z różnych dzie-

dzin, mający na swoich kontach liczne sukcesy związane 

z lokalnymi inicjatywami obywatelskimi. Historia pol-

skich ruchów miejskich jest więc krótka, ale dynamiczna 

i konsekwentna. 

Bacznie obserwując działania i stanowiska ruchów 

miejskich w Polsce, można założyć, że operują one 

wspólną wizją miasta, choć działają według własnych, 

niezależnych zasad i systemów wartości, zajmując się 

problemami poszczególnych miast. Dążą do rozwoju 

przestrzeni zurbanizowanych przyjaznych wszyst-

kim grupom wiekowym i społecznym, zarówno pod 

względem architektonicznym, jak i w kontekście polityki 

społecznej oraz lokalnych warunków rozwoju gospodar-

czego. Pracują nad podniesieniem jakości zarządzania 

miejskiego, walcząc o wdrażanie kolejnych zakresów 

partycypacji społecznej i współtworzenie miasta przez 

administrację we współpracy z jego mieszkańcami, 

na podstawie realnych, zdiagnozowanych potrzeb 

lokalnych społeczności. Mówią o miastach zrównowa-

żonych, w których dba się zarówno o obecnie żyjących 

w nich mieszkańców, jak i o przyszłe pokolenia dzięki 

odpowiednim miejskim politykom prorodzinnym, spo-

łecznym, demograficznym, senioralnym, zdrowotnym, 

mieszkaniowym, transportowym, rewitalizacyjnym, 

działaniom na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do 

zmian klimatu, niskoemisyjności i efektywności energe-

tycznej oraz przestrzeni publicznych i krajobrazu miej-

skiego. Dlatego twórcy Porozumienia Ruchów Miejskich 

podkreślają, że budują przyjazne miasta przyszłości, „na 

miarę Waszych marzeń i potrzeb”6, i dodają, że nadszedł 

czas na „koniec pokazowych inwestycji, które obciążą 

kach, współpracuje z lokalnymi administracjami i mini-

sterstwami nad dokumentami, wydaje opinie dotyczące 

strategicznych decyzji, ustaw i programów miejskich 

w imieniu ogólnopolskiego środowiska. 

Dwa lata temu Kongres Ruchów Miejskich stał się 

jednym z głównych partnerów ówczesnego Minister-

stwa Rozwoju Regionalnego w procesie konsultacji 

treści Krajowej Polityki Miejskiej – historycznego 

dokumentu, pierwszej swoistej (choć wciąż pełnej nie-

dociągnięć) „konstytucji polskich miast”, zawierającej 

drobne elementy programowania przemiany miejskiej. 

Dzięki tej współpracy obecna w Krajowej Polityce 

Miejskiej wizja miasta przekształciła się z przestrzeni 

warunkującej odpowiedni rozwój gospodarczy i wzrost 

PKB w przestrzeń warunkującą wysoką jakość życia 

wszystkich mieszkańców i zrównoważony rozwój. Pół 

roku temu Lech Mergler, działacz społeczny z Pozna-

nia, współzałożyciel legendarnego już stowarzyszenia 

My.Poznaniacy i ruchu społecznego Prawo do Miasta, 

„ojciec” Kongresu Ruchów Miejskich, wystosował apel 

do aktywistów miejskich w Polsce, namawiając do wzię-

cia udziału w wyborach samorządowych w 2014 roku3. 

Część środowisk wzięła sobie do serca jego nawo-

ływanie, część pozostałych utwierdziła się dzięki niemu 

w przekonaniu, że nie chce, więc nie będzie kandydować 

i postawi na kontynuację niezależnych działań na rzecz 

swoich miast czy pracę w lokalnych urzędach miejskich. 

Kilka miesięcy później, w maju 2014 roku, zawiązało 

się Porozumienie Ruchów Miejskich4, czyli wyrastająca 

z Kongresu Ruchów Miejskich krajowa koalicja lokalnych 

organizacji obywatelskich, które wystartują w jesien-

nych wyborach. Koalicję współtworzą dziś reprezentanci 

inicjatyw z sześciu ośrodków: Poznania, Gdańska, Płocka, 

fenomen ruchów miejskich w Polsce to nowe, 
prężnie rozwijające się zjawisko.

3 L. Mergler, Ruchy miejskie do rad!, Publica.pl, 17 stycznia 2014, http://publica.pl/teksty/ruchy-miejskie-do-rad-41239.html (dostęp dnia 31 lipca 

2014).
4 Porozumienie Ruchów Miejskich, http://porozumienieruchowmiejskich.pl (dostęp dnia 31 lipca 2014).
5 Stan na początek lipca 2014. Do Porozumienia Ruchów Miejskich stopniowo przyłączają się kolejne grupy z różnych polskich miast. Aktualny skład 

PRM dostępny na stronie: http://porozumienieruchowmiejskich.pl.
6 Ten i następne cytaty: Misja, Porozumienie Ruchów Miejskich, http://ruchymiejskie.pl/misja/ (dostęp dnia 1 sierpnia 2014).
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nas na pokolenia; koniec fajerwerków kosztem zwykłych 

potrzeb mieszkańców”. Chcą „wygodnej i taniej komuni-

kacji, zadbanych i bezpiecznych ulic, atrakcyjnej zieleni, 

edukacji na poziomie, wsparcia dla przedsiębiorców, 

twórców, społeczników i wszystkich, którzy sprawiają, że 

nasze miasta są wyjątkowe; […] harmonijnego rozwoju 

miasta, w którym chce się żyć”. 

Wizję polskich ruchów miejskich dobrze ilustrują 

też tak zwane Tezy Miejskie, wypracowane i uchwalone 

w jawnym głosowaniu na I Kongresie Ruchów Miejskich 

w Poznaniu w 2011 roku. Po zakończeniu Kongresu 

tezy zostały przybite do drzwi ratuszów w dziewięciu 

miastach oraz przekazane lokalnym władzom. Uczestni-

cy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich apelowali 

w nich „do opinii publicznej, świata polityki i mediów 

o zwrócenie uwagi na sytuację i problemy polskich 

miast”7. Twierdzili, że „to one są motorem nowoczesnego 

rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cy-

wilizacyjny i kulturalny. Miasta potrzebują więc mądrej, 

dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, 

wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, 

demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie”. Za 

niezbędne uznali z kolei rozpoczęcie publicznej debaty 

na temat zagadnień poszczególnych tez, w czym z cza-

sem odnieśli wyraźny sukces; niecałe cztery lata później 

zagadnienia opisane w tezach weszły w większości 

do debaty publicznej, wpłynęły na niektóre elementy 

polityk lokalnych i dyskusji oraz konkretnych, choć wciąż 

niewystarczających działań na poziomie administracji 

centralnej. Te tezy to: 1) Mieszkańcy mają niezbywalne 

prawo do miasta; 2) Budżet partycypacyjny to tworzenie 

przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko 

procedury, ale szeroki ruch społeczny; 3) Zagwaranto-

wanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie 

ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty 

miejskiej; 4) Rewitalizacja historycznych obszarów 

podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich 

rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi 

być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz 

z mieszkańcami; 5) Dość chaosu! Kultura przestrzeni 

zagwarantowana ładem prawnym pozwoli na podnie-

sienie jakości życia w mieście; 6) Demokracja to nie tylko 

wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego 

na wzajemnym szacunku udziału w podejmowaniu 

decyzji o mieście; 7) Miasta i obszary metropolitalne 

powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrów-

noważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom 

suburbanizacji; 8) Lokalizowanie instytucji krajowych 

w różnych miastach sprzyja rozwojowi całego kraju; 

9) Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują 

wsparcia w integracji systemów transportu: kolejowe-

go, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, 

rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów Białej 

Księgi o transporcie i Karty Lipskiej.

W różnych miastach poszczególne grupy podejmują 

przy tym kolejne działania na rzecz przemiany w kierun-

ku miast zrównoważonych. Wiele z nich działa konse-

kwentnie już od lat. Jedni pracują w kontrze do obecne-

go samorządu i administracji miejskich, stosując metody 

interwencyjne (jak na przykład Miasto jest Nasze 

w Warszawie czy Kolektyw Modraszek w Krakowie). Inni 

współpracują z urzędami i samorządami, dostarczając 

ich pracownikom danych i faktów wskazujących na po-

trzebę zmiany w konkretnym zakresie polityki miejskiej 

czy lobbując na różne sposoby, latami walczą o realiza-

cje konkretnych projektów (jak SISKOM w Warszawie czy 

ruchy rowerowe i lokatorskie w różnych miastach). Jeżeli 

osiągają przy tym sukces, przedsięwzięcia te podkreślają 

tendencje niezgodne z wizją rozwoju miasta zrówno-

ważonego i stają się tak zwanymi dobrymi praktykami, 

O ile budżet obywatelski w wielu polskich miastach 
odniósł w ostatnich latach stosunkowy sukces, o tyle 
frekwencja w procesie konsultacji społecznych 
zazwyczaj rozczarowuje.

7 Tezy Miejskie, Kongres Ruchów Miejskich, http://kongresruchowmiejskich.pl/?page_id=18 (dostęp dnia 1 sierpnia 2014).
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inspirującymi kolejne samorządy i administracje w kraju 

oraz środowiska aktywistów miejskich do aktywności na 

rzecz zrównoważonych przemian swoich miast. 

W Polsce działają też ruchy miejskie skupione na 

doprowadzaniu do ogólnopolskich zmian systemowych, 

lobbujące na rzecz konkretnego interesu wśród parla-

mentarzystów i budujące jednocześnie świadomość 

wybranego problemu wśród mieszkańców, urzędników, 

radnych, burmistrzów, prezydentów miast oraz mediów 

lokalnych i ogólnopolskich (jak na przykład Miasto Moje 

A W Nim, pracujące nad krajobrazem miast i regulacją 

obecności reklam w przestrzeniach miejskich). 

Dzięki ich wytrwałym, konsekwentnym, coraz bar-

dziej wpływowym, więc i częściej przedstawianym w me-

diach przedsięwzięciom i tezom z roku na rok przybywa 

ruchów i organizacji obywatelskich, które angażują się 

w działanie na rzecz kwestii miejskich i współtworzenie 

polityk publicznych w ich zakresie, na poziomie lokalnym 

i centralnym. Wciąż nie dysponujemy jednak dokładnymi 

badaniami diagnozującymi skalę tego zaangażowania. 

Jednym z dostępnych wskaźników jest obecność przed-

stawicieli ruchów miejskich i NGO-sów na zjazdach Kon-

gresu Ruchów Miejskich. Na drugim z nich, który odbył się 

w Łodzi w 2012 roku, pojawiło się blisko 230 uczestników 

z ponad 100 organizacji, instytucji i inicjatyw nieformal-

nych z kilkudziesięciu miast w kraju. 

Kongres Ruchów Miejskich nie jest jednak znany 

wśród licznych inicjatyw w Polsce, o czym świadczą 

między innymi spotkania jego członków z aktywistami 

w różnych miastach nieznających ani Kongresu, ani 

efektów jego sieciowania oraz promowania za pośred-

nictwem mediów społecznościowych. Wraz z kolejnymi 

latami jego działalności coraz więcej tematów związa-

nych z rozwojem przestrzeni zurbanizowanych i polityką 

miejską przebija się też do mediów mainstreamowych. 

Kolejni mieszkańcy zauważają więc, że mogą mieć – jako 

ruch miejski czy organizacja pozarządowa – znaczący 

wpływ na kształt swojego miasta i jego życie społecz-

ne oraz współtworzyć ogólnopolską sieć aktywistów, 

wzmacniając potencjał swojego wpływu na decyzje lo-

kalne i centralne. Rozwojowi zaangażowania tego typu 

sprzyjają też nowe narzędzia wzmacniania demokracji 

miejskiej w Polsce, takie jak budżet obywatelski, konsul-

tacje społeczne i inicjatywa lokalna czy komisje dialogu 

społecznego i zespoły wspierające prace urzędów 

w konkretnych zakresach. 

Biura odpowiedzialne za komunikację społeczną 

i współpracujące z nimi organizacje oraz inicjatywy 

obywatelskie stopniowo docierają do coraz większej 

liczby ludzi, zachęcając do współpracy i uświadamiając 

potencjał zaangażowania w kwestie miejskie. Wciąż 

jednak natrafiają na różne problemy warunkujące po-

wolny rozwój zainteresowania politykami publicznymi 

niezaangażowanych dotychczas mieszkańców. 

O ile budżet obywatelski w wielu polskich miastach 

odniósł w ostatnich latach stosunkowy sukces (choć 

do części mieszkańców nie dotarła nawet wieść o nim 

i różne jego wydania nie wpłynęły na upowszechnienie 

generalnej wiedzy dotyczącej budżetów miejskich), 

o tyle frekwencja w procesie konsultacji społecznych 

większości projektów i dokumentów miejskich zazwy-

czaj rozczarowuje zarówno urzędy i samorządy miejskie, 

jak i aktywną stronę społeczną. Okazuje się bowiem, 

że większość narzędzi, którymi operują organizatorzy 

konsultacji – urzędnicy – jest nieskuteczna. Nie da się 

efektywnie dotrzeć do mieszkańców z propozycją 

współtworzenia konkretnych przedsięwzięć tylko 

umieszczając informację o konsultacjach na stronach 

urzędów i rozwieszając plakaty. 

Przy obecnej jakości społeczeństwa obywatelskie-

go w Polsce urzędy i samorządy powinny postawić na 

atrakcyjne próby dotarcia do mieszkańców, połączone 

z elementami edukacji obywatelskiej i animacji kultu-

ralnej z jednej strony, a bezwzględnym braniem pod 

uwagę propozycji zgłaszanych w procesie konsultacji 

przez obywateli – z drugiej. Wielu mieszkańców nie zna 

bowiem rzeczywistości zarządzania miastem, nie są więc 

w stanie podejmować odpowiedzialnych decyzji. Wielu 

Ogromne znaczenie ma język, jakim operuje się w trakcie 
dyskusji nad danym tematem, i czas na nią przeznaczony.
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wciąż nie wierzy, że ich uwagi przełożą się na realizację 

przedsięwzięć, jako że konsultuje się je zazwyczaj już 

na ostatnim etapie planowania, gdy kluczowe decyzje 

dotyczące wydatkowania środków i kształtu przedsię-

wzięcia są podjęte, zamiast robić to na początku procesu 

i realnie współtworzyć z mieszkańcami plan rozwoju 

miejsca, okolicy, dzielnicy czy miasta. 

Ogromne znaczenie ma także język, jakim operuje 

się w trakcie dyskusji nad danym tematem, i czas na nią 

przeznaczony. Liczenie na sukces współpracy z miesz-

kańcami i ich angażowanie się w proces, o którym 

informuje się online i przy użyciu plakatów, z krótkim 

terminem konsultacji (na przykład trzytygodniowym), 

jest przejawem nadmiernego optymizmu. 

W wielu przypadkach niewystarczająco skutecz-

ne okazują się też spotkania pracowników urzędów 

miejskich z mieszkańcami i komunikaty wysyłane przez 

urząd, w których prowadzący konsultacje operują, 

często mimo dobrej woli, niezrozumiałym dla obywateli, 

urzędniczym i specjalistycznym językiem, nie biorąc pod 

uwagę nieznajomości pojęć, mechanizmów i przepisów 

wśród mieszkańców. Dobre procesy współpracy powin-

ny więc opierać się na realnym dotarciu do mieszkańców 

z daną propozycją konsultacji (na przykład za pośrednic-

twem streetworkerów, zachęcających lokalną spo-

łeczność do wzięcia udziału w dyskusji i tłumaczących 

omawiane zjawisko, plan, wyzwanie) i dystrybuowaniu 

wieści o procesie na różne sposoby. 

Istotna jest także współpraca urzędów z organizacja-

mi pozarządowymi, operującymi zrozumiałym dyskur-

sem i doświadczonymi we współpracy z mieszkańcami 

w kontekście obywatelskim, a nawet z psychologami 

społecznymi, wspierającymi proces dialogu i media-

cji. Współpraca ta musi też uwzględniać odpowiedni 

okres konsultacji już na początku planowania pracy 

nad konkretnym projektem czy dokumentem i być 

jego podstawą, zarówno w kontekście merytorycznym, 

jak i harmonogramu prac. Nie może ograniczać się do 

obowiązku urzędów, końcowego dodatku do procesu 

podejmowania kluczowych decyzji, na który zostaje 

niewiele czasu przed realizacją projektu. 

Jednym ze stojących przed nami wyzwań w kon-

tekście wzmocnienia współpracy urzędów, samo-

rządów i mieszkańców jest więc realna, świadoma 

zastanych warunków wiara władz w partycypację 

i chęć pracy nad rozwojem demokracji miejskiej, opa-

trzona elementami edukacji obywatelskiej, oparta na 

rozumieniu zalet dialogu i współpracy z obywatelami 

(zarówno w kontekście życia społecznego i tożsa-

mości miast, jak i bezpośrednio łączącego się z nimi 

rozwoju gospodarczego). Potrzebujemy też nowego 

modelu edukacji obywatelskiej, wdrażanego już na 

poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, 

nastawionego na aktywne uczestnictwo w życiu 

wspólnot miejskich i miejskie obywatelstwo. Czym 

w końcu może być budżet partycypacyjny, jeżeli 

większość mieszkańców nie rozumie zasad działania 

i specyfiki budżetu miejskiego? 

W związku z różnymi wyzwaniami stojącymi obecnie 

przed polskimi miastami i ich zrównoważonym rozwo-

jem część przedstawicieli ruchów miejskich decyduje się 

na bezpośrednią współpracę z samorządami i admini-

stracjami, dążąc do przebudowy kultury zarządzania 

miastem i mechanizmów współpracy urzędów oraz 

samorządów z mieszkańcami. Coraz więcej z nich zasila 

szeregi urzędów miejskich. Na początku 2014 roku 

prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zatrudniła Hannę 

Gill-Piątek i Jarosława Ogrodowskiego, doświadczonych 

działaczy miejskich i członków Kongresu Ruchów Miej-

skich, w nowo utworzonym miejskim biurze ds. rewi-

talizacji. Aktywiści ci niezależnie i skutecznie pracowali 

wcześniej przy lokalnych procesach rewitalizacyjnych 

i regularnie zajmowali publicznie stanowisko w ich 

kontekstach. 

dobre procesy współpracy powinny opierać się na 
realnym dotarciu do mieszkańców z daną propozycją 
konsultacji i dystrybuowaniu wieści o procesie na 
różne sposoby.
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„Współpraca z lokalnymi liderami, społecznikami 

i osobami z doświadczeniem wyniesionym z organizacji 

pozarządowych to dla miasta same korzyści” – ko-

mentowała początek oficjalnej współpracy w urzędzie 

ze społecznikami pani prezydent. „Marzy mi się, aby 

– podobnie jak w innych krajach o rozwiniętej demo-

kracji – praca w rządzie, instytucjach państwowych czy 

samorządowych była powodem do dumy. Chciałabym 

też, aby osoby o specjalistycznej wiedzy i doświad-

czeniu chętniej decydowały się na pracę w sektorze 

publicznym. Dlatego bardzo się cieszę, że do naszego 

zespołu w urzędzie dołączyli ostatnio Hanna Gill-Piątek 

i Jarosław Ogrodowski. […] Efekty ich pracy to wynik 

nie tylko dużej wiedzy na temat procesów społecznych 

i dobrych praktyk sprawdzonych w innych krajach, lecz 

także doświadczenia w kontaktach z ludźmi i wielolet-

niej współpracy z organizacjami pozarządowymi”8. 

W Krakowie sprawami rowerowymi w Zarządzie 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu zajmuje się 

z kolei Marcin Wójcik, aktywista rowerowy. W Warszawie 

stanowisko podinspektora Wydziału Estetyki Przestrzeni 

Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzenne-

go objął niedawno Wojciech Kacperski, aktywista i felie-

tonista stołeczny, członek Kongresu Ruchów Miejskich. 

Mamy więc właśnie do czynienia z bardzo cieka-

wym momentem w historii polskich miast oraz rozwoju 

ruchów miejskich. Stoimy też przed ważnymi pytaniami: 

jak wielu członkom Porozumienia Ruchów Miejskich uda 

się wejść do rad w poszczególnych miastach i rozpocząć 

proces balansowania ich upartyjnienia? Czy ktoś z nich 

albo spośród niezwiązanych z Porozumieniem Ruchów 

Miejskich kandydatów ze środowisk aktywistów zajmie 

stanowisko prezydenta któregoś z polskich miast? Czy 

ze względu na poziom swoich specjalizacji i doświad-

czeń kolejni przedstawiciele ruchów miejskich będą 

zasilać szeregi poszczególnych urzędów na zaproszenie 

lokalnych administracji i samorządów? 

Część miejskich aktywistów zapewne wejdzie do rad 

i stanie na czele niektórych polskich miast albo dzięki 

kampanii wyborczej zdobędzie szersze poparcie miesz-

kańców i wprowadzi kolejne zjawiska i konteksty do de-

baty publicznej, co pozwoli na szersze uznanie w dalszej 

– oddolnej i eksperckiej – pracy nad zrównoważonym 

rozwojem miast. Aktywiści mają tym samym szansę 

zachęcić do współpracy kolejne, niezaangażowane do-

tychczas grupy mieszkańców. Oba scenariusze rozwoju 

sytuacji podniosą rangę przedsięwzięć pozostałych 

aktywnych obywateli, którzy nie kandydują, decydując 

się na kontynuację niezależnych działań w swoich mia-

stach. Na naszych oczach rozwija się więc nowy oddolny 

model obywatelstwa miejskiego, którego próżno by 

szukać w Polsce jeszcze na początku lat dwutysięcznych. 

Jednym z głównych wyzwań w jego kontekście jest 

obecnie podniesienie kultury dialogu i współpracy mię-

dzy urzędami, samorządami i mieszkańcami, do czego 

– w długofalowej perspektywie – potrzebujemy przede 

wszystkim nowego modelu edukacji obywatelskiej. 

Marta Żakowska – członkini Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, animatorka kultury, 

redaktorka naczelna „Magazynu Miasta”. 

8 H. Zdanowska, O współpracy, „Magazyn Miasta” 2014, nr 1 (7).
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Kilka tygodni temu zostałam zaproszona do jednej 

z warszawskich szkół podstawowych na spotkanie 

z prawie osiemdziesięcioosobową grupą ośmio-dziesię-

ciolatków. Mieliśmy rozmawiać o tym, dlaczego demo-

kracja jest ważna. „Demokracja dla dzieci?” – mógłby 

spytać ktoś, sugerując, że to pomysł niczym z książki Król 

Maciuś Pierwszy. Dzieci najpierw trzeba przecież nauczyć 

hierarchii ważności i posłuszeństwa, a dopiero później 

pozwalać im decydować o sobie.

Ale czy to właściwe podejście? „Edukacja demokra-

tyczna to nauka, która wyposaża każdego w umiejęt-

ność tworzenia zdrowego społeczeństwa demokratycz-

nego”1 – taką definicję podaje Amerykański Instytut 

Edukacji Demokratycznej (IDEA). To prosta instrukcja, 

pokazująca, jak powinno się myśleć o edukacji obywa-

telskiej dla najmłodszych. „Uczenie demokracji to otwie-

ranie okien i drzwi, a nie wyliczanie dat i ustaw” – piszą 

dalej Amerykanie.

Tymczasem w Polsce elementów demokracji naucza 

się głównie podczas obowiązkowych lekcji WOS-u (wie-

dzy o społeczeństwie), które w szkołach podstawowych, 

gimnazjach i liceach są prowadzone według narzucone-

go z góry klucza – podstawy programowej. Wyznacza 

ona określone cele dla najmłodszych, między innymi 

nazywa wartości społeczne niezbędne do dobrego 

współżycia między ludźmi (uprzejmość, tolerancja itp.) 

oraz tłumaczy, jak działa państwo polskie. Jednak wy-

starczy krótka lektura forów uczniowskich, żeby dojść do 

prostej konkluzji: młodzi obywatele uważają, że zajęcia 

z WOS-u są łatwe, niestresujące i… nudne. W niewielu 

szkołach lekcje demokracji mają praktyczny wymiar – 

zwykle mało w nich myślenia projektowego, więcej teo-

rii, polegającej między innymi na nauce definicji różnych 

„funkcji”: rodziny, państwa, konstytucji czy obywatela. 

W szkołach istnieją też oczywiście samorządy 

uczniowskie, które są wspaniałą praktyką demokratycz-

ną. Niestety, mimo że większość placówek sprawnie 

przeprowadza autonomiczne i demokratyczne wybory 

do samorządu uczniowskiego, jego działalność często 

ogranicza się do współorganizacji szkolnych dyskotek 

i okolicznościowych imprez. Autorzy raportu o samo-

rządności uczniowskiej, przygotowanego przez Centrum 

Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, wska-

zują, że największym problemem w zaangażowaniu 

młodych jest towarzyszące im poczucie niskiej spraw-

czości oraz niedocenienia ich pracy przez dorosłych 

pracowników. 

uczenie demokracji to otwieranie okien i drzwi, a nie 
wyliczanie dat i ustaw.

Od szkoły do państwa

AleKSAndRA KAnIeWSKA

Dzieci powinny uczyć się demokracji, doświadczając 

demokracji. Tylko tak stworzymy pokolenie odpo-

wiedzialnych obywateli. 

Od szkoły  do państwa

1 Ten i następny cytat za: I. Grave, What Is Democratic Education?, yes!, 9 marca 2011, http://www.yesmagazine.org/happiness/what-is-democratic-education 

(dostęp dnia 29 lipca 2014).
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Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, która jest 

wielkim orędownikiem uczniowskiej samorządności 

w szkołach, już od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 

wieku realizuje w Polsce program KOSS (Kształcenie 

Obywatelskie w Szkole Samorządowej). Jego główną 

ideą jest zainteresowanie uczniów życiem lokalnym, bo 

lekcje KOSS to nie wyliczanka teoretycznych obowiąz-

ków i praw każdego obywatela, ale zbiór warsztatów 

i projektów, które przekładają abstrakcyjne pojęcia na 

zadania i dylematy bliższe codziennemu życiu. Program 

zdobył uznanie Ministerstwa Edukacji Narodowej, tym 

bardziej że uwzględnia wszystkie wymieniane w podsta-

wie programowej cele kształcenia ogólnego. Najwięk-

sze wyzwanie? Stoi po stronie szkół – program może 

wprowadzić każda z nich, ale wiadomo, że wymaga to 

sporego zaangażowania i otwartości wśród nauczycieli. 

MEN rozumie wagę edukacji obywatelskiej. „Zaleca-

my stosowanie takiego podejścia do sposobu realizacji 

przedmiotu, które ma na celu aktywny udział i aktywne 

poznawanie przez uczniów zasad życia społecznego” 

– mówiła podczas ostatniego Sejmu Dzieci i Młodzieży 

wiceminister edukacji Ewa Dudek, dodając, że nowa 

podstawa programowa, która ma być do końca wdrożo-

na w ciągu najbliższego roku, zostanie wnikliwie ocenio-

na po roku 2015. Może na początek zamiast o „wiedzy 

o społeczeństwie” warto byłoby zacząć mówić o „życiu 

w społeczeństwie”?

„Dzieci powinny uczyć się demokracji, doświadcza-

jąc demokracji. Tylko tak stworzymy pokolenie odpo-

wiedzialnych obywateli” – pisał amerykański filozof 

i pedagog John Dewey wiele lat przed II wojną świato-

wą2. W latach 1896–1903 Dewey prowadził w Chicago 

Laboratory School, nazywaną w skrócie „szkołą pracy”. 

Przypominała gospodarstwo domowe: dzieci nie uczyły 

się podczas lekcji, nie było przedmiotów czy ocen. 

Zamiast tego praktykowano aktywność manualną – 

najrozmaitsze zadania rzemieślnicze i gospodarcze, 

Od szkoły do państwa

z naciskiem na pracę grupową. Osią działania szkoły było 

wspólne rozwiązywanie problemów, co miało wytwo-

rzyć w dzieciach poczucie niezależności intelektualnej, 

swoistą podmiotowość i ciekawość poznawczą. 

„Tylko działając wspólnie, można budować dobre 

społeczeństwo i dobrych obywateli”3 – tłumaczył 

Dewey. Uważał bowiem – i słusznie – że zdrowa de-

mokracja nie jest jedynie funkcją dostępu do procesu 

wyborczego (czyli rozszerzenia praw wyborczych na 

coraz większe – czytaj: młodsze – grupy obywateli), ale 

zależy głównie od istnienia pełnowymiarowej opinii 

publicznej. A ta powstaje na linii efektywnej komunika-

cji między obywatelami, ekspertami i politykami, przy 

rozsądnym współudziale mediów. Innymi słowy, już od 

najmłodszych lat trzeba pokazywać, że aktywne działa-

nie i krytyczne myślenie mają sens. 

Niestety, kiedy idealiści zabierali się za reformowanie 

modelu szkoły opartej na wartościach industrialnych, 

czyli mającej szkolić jak z „taśmy Forda”, zawsze spoty-

kali się z niezrozumieniem. John Dewey był uznawany 

za rewolucjonistę swoich czasów. Jego pierwsze idee 

– „demokratycznej szkoły” i „uczenia się przez działa-

nie” – powstały pod koniec XIX wieku i, co zrozumiałe, 

wzbudziły wówczas głównie ferment i zdziwienie.

Jednak prekursorem demokratycznej szkoły był 

niemiecki pedagog Friedrich A. Fröbel, pomysłodawca 

tworzenia „ogrodów dla dzieci” w dziewiętnastowiecz-

nych Prusach. To jemu język niemiecki zawdzięcza słowo 

„przedszkole” („ogrody dziecięce” to po niemiecku „Kin-

dergarten”). Fröbel uważał bowiem, że najmłodszych nie 

powinno się nauczać, ale pielęgnować ich talenty – do-

kładnie tak, jak ogrodnik dba o swoje rośliny. Podstawą 

tej pierwszej edukacji powinno więc być kształtowanie 

samodzielnego myślenia i umiejętności życia w społe-

czeństwie. Botaniczna metafora Fröbla ma o tyle głęboki 

sens, że przecież nawet najbardziej utalentowany 

ogrodnik nie może zmusić roślin do wzrostu. One rosną 

Młodzi obywatele uważają, że zajęcia z WOS-u są łatwe, 
niestresujące i… nudne.

2 J. Dewey, Democracy and Education, Macmillan, New York 1961, s. 98.
3 Ibidem, s. 90.
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same, organicznie, choć pod warunkiem, że zapewni im 

się odpowiednie środowisko do rozwoju. Niestety, mimo 

świetnych wyników pracy z dziećmi uczonymi w „ogro-

dach dziecięcych”, pruskie władze niezbyt przychylnie 

patrzyły na demokratyczne placówki i po śmierci Fröbla 

wszystkie zlikwidowano.

Idee Niemca i Amerykanina powinny brzmieć znajo-

mo dla edukatorów z Polski, ponieważ bardzo przypomi-

nają filozofię Janusza Korczaka, największego humanisty 

i idealisty wśród polskich pedagogów. Korczak wierzył, że 

dzieci z natury są autonomiczne. Wierzył też w dziecięcą 

mądrość i dojrzałość. W domu dla sierot, który prowadził, 

funkcjonował cały system instytucji demokratycznych: 

sądy koleżeńskie, samorządy i kółka samopomocowe. 

Dzieci współrządziły instytucją także przy pomocy swo-

istego parlamentu, organizowały plebiscyty, głosowania 

i interwencje. „Pragniemy zorganizować społeczeństwo 

dziecięce na zasadach sprawiedliwości, braterstwa, 

równych praw i obowiązków. Samorząd to właśnie 

praca” 4 – pisał Korczak w O samorządzie dzieci i młodzieży. 

I dodawał: „Nie ma dzieci, są ludzie”5, pokazując swoim 

wychowankom, że demokracja to nie tylko obowiązki, ale 

i prawa. I że tylko działając, ma się wpływ na to, jak może 

wyglądać życie nasze i otaczających nas ludzi. 

Na szczęście coraz więcej szkół na świecie odchodzi 

od myślenia o nauczaniu jak o produkcji przemysłowej. 

Demokracji i krytycznego, obywatelskiego myślenia 

uczą te kraje, które wiedzą, że dla ich dobrobytu ważne 

jest istnienie świadomego społeczeństwa. W Europie 

prym pod tym względem wiodą Wielka Brytania i kraje 

skandynawskie. Na Wyspach zamiast lekcji wychowaw-

czych obowiązkowo odbywają się lekcje obywatelskie, 

podczas których dzieci uczą się, jak załatwiać najważ-

niejsze dla nich sprawy: jak się głosuje, jak założyć 

fundację, kto zajmuje się sprawami wykluczenia. 

Świetny program edukacyjny dla szkół w całym 

kraju oferuje jedna z najstarszych brytyjskich fundacji 

politycznych, Hansard Society. Najmłodsi Brytyjczycy 

uczą się – często przez internet albo podczas spotkań 

z działaczami politycznymi – jak działają wybory lokalne 

i ogólnokrajowe, a także dlaczego warto angażować się 

w życie swojej wspólnoty i jak to robić. Takie lekcje są nie 

tylko narzędziem edukacji, ale też wyrównywania szans. 

Dlaczego? Bo jak mówi Ruth Fox, dyrektorka Hansard 

Society, wciąż bardzo mało brytyjskich dziewczynek 

marzy o karierze w polityce. „Na świecie brakuje lide-

rek. Dziewczynkom wmawia się, że nie powinny być 

władcze. Jeśli chcemy mieć więcej prezesek i polity-

czek u sterów, to podejście trzeba zmienić, zwłaszcza 

w szkołach!”6 – nawołuje Sheryl Sandberg, prezeska 

Facebooka, założycielka globalnej fundacji „Lean In” 

i jedna z najbardziej wpływowych kobiet świata. 

W Wielkiej Brytanii działają też prywatne szkoły, 

które silnie akcentują współzarządzanie w wykonaniu 

dzieci i rodziców, także w kwestiach programowych. 

Jedną z najstarszych instytucji tego typu jest koeduka-

cyjna szkoła z internatem Summerhill, założona w 1921 

roku przez liberalnego myśliciela Alexandra Sutherlanda 

Neilla. „Wolę wychować szczęśliwego sprzątacza ulic niż 

neurotycznego premiera” – tak o filozofii swojej szkoły 

mówił Neill. To dlatego na Wyspach placówka ta wciąż 

uznawana jest za dość kontrowersyjną. W 1999 roku bry-

największym problemem w zaangażowaniu młodych 
jest towarzyszące im poczucie niskiej sprawczości oraz 
niedocenienia ich pracy przez dorosłych pracowników. 

4 J. Korczak, O samorządzie dzieci i młodzieży, [w:] Dzieła, t. 3, Latona, Warszawa 1994. Cyt. za: K. Sołtan, Jak ja dużo jestem. Elementarz Korczaka, Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012, http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/elementarz_korczaka_katarzyna_soltan.pdf (dostęp dnia 

29 lipca 2014). 
5 J. Korczak, Jak kochać dziecko, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa–Kraków 1929, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=12988&from=FBC 

(dostęp dnia 29 lipca 2014). 
6 S. Sandberg, Włącz się do gry, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2013, s. 34–35.
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tyjskie Ministerstwo Edukacji próbowało nawet zmusić 

władze Summerhill do wprowadzenia większej liczby 

obowiązkowych lekcji. Szkoła odmówiła, a sprawa zna-

lazła się w sądzie. Dzięki uporowi nauczycieli i rodziców 

ministerstwo w końcu podpisało ugodę. 

Dalej na północy – w Szwecji, kraju prawdziwie rów-

nych szans – edukacja obywatelska jest codziennością. 

Pisarka Sassa Buregren, autorka Małej książki o demo-

kracji7, od wielu lat organizuje w szwedzkich szkołach 

warsztaty demokratyczne. Podczas spotkań z uczniami 

wspólnie przygotowują listę spraw, które chcieliby zmie-

nić w swoim najbliższym otoczeniu. Dzieci chcą więcej 

placów zabaw, boisk czy ścieżek rowerowych? Można 

napisać do rady gminy. Warto pouczyć najmłodszych 

o zdrowym żywieniu? Dlaczego więc nie zorganizować 

szkolnej kampanii, do patronatu nad którą można namó-

wić znanego kucharza-celebrytę?

Na szczęście także w Polsce jest coraz więcej inicjatyw 

włączających dzieci i młodzież w prawdziwe, dorosłe 

procedury demokratyczne. W niewielkiej wiejskiej gminie 

Płużnica (województwo kujawsko-pomorskie) w 2012 

roku przygotowywano się do stworzenia nowej strate-

gii rozwoju. Zadawano sobie jedno, główne pytanie: 

czy skoncentrować się na nadrabianiu zaległości do 

lepiej rozwiniętych gmin, czy postawić na odważny, 

nowatorski kierunek rozwoju? Na szczęście dla lokalnej 

społeczności wójt gminy, który był wcześniej aktywnym 

działaczem trzeciego sektora, w procesie decyzyjnym 

postanowił skorzystać też z energii młodych płużni-

czan, a dokładniej – z młodzieżowej rady gminy. Żeby 

usprawnić konsultacje społeczne, powołano specjal-

nego koordynatora zewnętrznego z Regionalnego 

Centrum Przedsiębiorczości. W pracach grupy roboczej 

współtworzącej strategię rozwoju gminy wzięło udział 

40 osób: sołtysów, działaczy NGO-sów, lokalnych przed-

siębiorców, przedstawicieli młodzieżowej rady gminy 

oraz aktywnych mieszkańców. Wykorzystano Metodę 

Aktywnego Pisania Strategii (MAPS), która pomaga 

wypracować wspólne stanowisko w drodze szukania 

kompromisów. Dochodzenie do zgody nie było łatwe, 

ale w końcu się udało. Młodzi obywatele mieli poczucie, 

że ich głos się liczy. Poznali też cenne techniki debato-

wania, pracy w grupie czy wreszcie – zarządzania gminą. 

Dzisiaj płużnicka młodzieżowa rada gminy ma swoją 

stronę na Facebooku, a jej działacze prowadzą warsztaty 

podnoszące wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej 

oraz organizują seminaria, między innymi serię spotkań 

profrekwencyjnych w trakcie ostatnich wyborów do 

Parlamentu Europejskiego. 

Okazuje się więc, że kiedy odpowiednio pobudzi się 

ciekawość dzieci i pokaże, że ich działanie może mieć 

sens (czyli prowadzi do jakiejś zmiany), chętnie odklejają 

się od komputerów. Świetnym przykładem może być 

historia Jaśka i Kuby, dwóch dziesięciolatków z Lubonia 

(województwo wielkopolskie), którzy rok temu zapragnęli 

wybudować na kawałku łąki szałas dla siebie i swoich 

kolegów. Wysłali więc do burmistrza list z prośbą o zgodę. 

„Ta ważna sprawa jest na temat szałasu” – napisali, a ich 

pomysł zachwycił lokalne media. Ponieważ wybrany 

przez chłopców teren nie należał do miasta, tylko do 

prywatnego inwestora, burmistrz musiał odmówić, ale 

prośby chłopców zostały wysłuchane. Postanowiono zbu-

dować dla dzieci większy i bezpieczny szałas, zaprojekto-

wany przez architekta. Stanie na placu zabaw oddalonym 

od szkoły chłopców o zaledwie 50 metrów. Jego projekt 

wybiorą wszyscy uczniowie, pod przewodnictwem Jaśka 

i Kuby. I tak z aktywności małych obywateli skorzystają 

nie tylko oni, ale wszyscy mieszkańcy Lubonia. 

Moja lekcja demokratyczna w warszawskim Natolinie 

przebiegła w entuzjastycznej atmosferze. Uczniowie 

Okazuje się, że kiedy odpowiednio pobudzi się 
ciekawość dzieci i pokaże, że ich działanie może mieć 
sens, chętnie odklejają się od komputerów.

7 S. Buregren, Mała książka o demokracji, przeł. I. Jędrzejewska, Jacek Santorski & Co., Warszawa 2007.
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Aleksandra Kaniewska – analityk ds. polityki zagranicznej w Instytucie Obywatelskim, 

absolwentka Modern Japanese Studies na Uniwersytecie Oksfordzkim. Autorka opubli-

kowanej przez Instytut Obywatelski książki dla dzieci Demokracja to MY: urządźmy nasz 

świat (2013). 

z dumą opowiadali o swoich planach zawodowych (jedna 

ośmiolatka zadeklarowała, że zostanie w przyszłości 

chemiczką jak Maria Curie-Skłodowska, a chłopiec – 

projektantem mody), o aktywności pozalekcyjnej (gazetki 

szkolne, kampanie ekologiczne), a także o podstawach 

funkcjonowania demokracji: prawach i obowiązkach 

każdego z nas. Rozmawialiśmy więc o poszanowaniu 

wszystkich ludzi, obowiązku głosowania w wyborach, po-

mocy słabszym, oszczędzaniu energii i sprzątaniu śmieci. 

Dzieci znały nazwiska ważnych polskich i zagranicznych 

polityków, pamiętały datę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

rozumiały ideę równości wszystkich ludzi, niezależnie od 

płci, koloru skóry, wieku czy stanu zdrowia. 

Warto zacząć myśleć o edukacji obywatelskiej jak 

o uprawianiu ogródka. W zależności od tego, co teraz 

polskie szkoły, wsie, miasta czy gminy zasieją, taki plon 

będziemy zbierać, kiedy dzisiejsza młodzież stanie za 

kilkanaście lat u sterów państwa. Edukacja obywatelska 

przydałyby się też w Polsce pewnie wielu dorosłym, ale 

najwięcej o tym, jak funkcjonuje otaczający nas świat, 

trzeba rozmawiać z dziećmi. W imię dobrej, starej zasa-

dy: czym skorupka za młodu nasiąknie…
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KAtARzynA StARzyK

Na naszych oczach dokonuje się (nieunikniona) 

zmiana obowiązującego w Polsce modelu rządzenia. 

Partycypacja obywatelska coraz częściej jest wykorzy-

stywana jako forma podejmowania decyzji na szczeblu 

lokalnym. Nie dzieje się to bez błędów lub nadużyć, 

jednak coraz mniej jest osób skłonnych do publicznego 

podważania wartości angażowania mieszkańców w pro-

ces podejmowania decyzji ich dotyczących.

Partycypacja obywatelska nie jest jedną stałą 

formułą przeprowadzania procesów decyzyjnych, lecz 

raczej (wciąż rozwijanym) zbiorem różnorodnych technik 

i narzędzi, które mają pomóc w rozważaniu i decydo-

waniu o rozmaitych kwestiach związanych z życiem 

lokalnym. Wśród nich można znaleźć tak różne techniki, 

jak panel obywatelski (powtarzalne badanie ankietowe 

na reprezentatywnej grupie mieszkańców danego tere-

nu, dotyczące ważnych lokalnie zagadnień) czy spacer 

badawczy (recenzowanie pod jakimś kątem przestrzeni 

przez niewielką grupę mieszkańców w trakcie zaaranżo-

wanych spacerów). Zróżnicowanie technik partycypacji 

dotyczy nie tylko skali procesów (liczby osób mogą-

cych wziąć w nich udział), ale również dostosowania 

formy do poszczególnych grup mieszkańców. Jest to 

o tyle kluczowe, że właśnie skuteczność w dotarciu 

do określonych osób i ich zaangażowaniu w dużej mie-

rze decyduje o sukcesie całego procesu. Coraz częściej 

dostrzegana jest więc potrzeba nie tyle angażowania 

„ogółu społeczeństwa” (co w praktyce niewiele może 

oznaczać), ile konkretnych grup osób różniących się 

między sobą potrzebami i kompetencjami. W związku 

z tym konsultacje społeczne – będące wciąż najpow-

szechniejszą w Polsce formą partycypacji obywatelskiej 

– powoli zaczynają różnić się w formie, w zależności od 

tego, kogo przede wszystkim mają objąć: warto inaczej 

prowadzić konsultacje z młodymi ludźmi, inaczej z oso-

bami starszymi czy rodzicami z dziećmi.

Podobną tendencję można zauważyć w trwałych 

formach włączania obywateli w procesy decyzyjne: 

od kilkunastu lat w polskim prawodawstwie istnieje 

możliwość powoływania młodzieżowych rad gmin, a od 

listopada 2013 roku usankcjonowano prawnie możli-

wość powoływania gminnych rad seniorów. Tego typu 

instrumenty mogą pomóc w skutecznym wzmocnieniu 

głosu grup często niesłyszanych i trudnych w dotarciu 

do nich.

Analogia pomiędzy tymi dwoma ciałami nie ogra-

nicza się jedynie do nazwy – zeszłoroczna poprawka 

w ustawie o samorządzie gminnym (art. 5c) w dużej 

mierze wykorzystywała już istniejący zapis o młodzie-

żowym ciele konsultacyjnym (art. 5b), poszerzając go 

o opis charakteru rady seniorów oraz zasady jej powoła-

nia i sugerowany skład.

Gminna rada seniorów (zgodnie z ustawowym 

zapisem) jest więc ciałem doradczo-konsultacyjno-ini-

W polskim prawodawstwie istnieje możliwość po-

woływania młodzieżowych rad gmin i gminnych 

rad seniorów. Tego typu instrumenty mogą pomóc 

w skutecznym wzmocnieniu głosu grup często 

niesłyszanych i trudnych w dotarciu do nich.
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cjatywnym, powoływanym uchwałą rady gminy z jej 

inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. 

W jej skład powinni wchodzić przedstawiciele lokalnych 

podmiotów działających na rzecz seniorów, zwłasz-

cza organizacji pozarządowych oraz organizatorów 

lokalnego uniwersytetu trzeciego wieku. Takie określe-

nie ram funkcjonowania rady seniorów nie tylko daje 

jej możliwość konsultowania decyzji zapadających na 

poziomie rady gminy, ale również wychodzenia z własną 

inicjatywą. Zwiększa więc szansę zaangażowania osób 

starszych w sferę obywatelskiej aktywności. Biorąc 

pod uwagę znane powszechnie prognozy dotyczące 

starzenia się polskiego społeczeństwa, aktywizacja 

osób starszych jest kluczowa dla sprawnego i dobrego 

funkcjonowania społeczności lokalnych. Grupa seniorów 

jest przy tym niezwykle zróżnicowana wewnętrznie: 

można do niej zaliczyć zarówno osoby w pełni sprawne, 

które właśnie rozpoczęły okres emerytury, jak i te w po-

deszłym wieku – umiejętność dobrego rozpoznania ich 

potrzeb i oczekiwań jest niezwykle trudnym i ważnym 

zadaniem. Dotychczas podejmowane – coraz liczniej-

sze – działania kierowane do najstarszych mieszkańców 

(realizowane między innymi przez liczne uniwersytety 

trzeciego wieku) koncentrują się przede wszystkim na 

upowszechnianiu aktywności sportowej lub kulturalnej 

seniorów, pomijając tym samym jeden z najważniej-

szych obszarów, jakim jest aktywność obywatelska. 

Rady seniorów mają potencjał do aktywizowania osób 

starszych jako obywateli – angażujących się w lokalne 

życie społeczne.

Warto podkreślić, że przywołana poprawka 

w ustawie gminnej jest prawnym usankcjonowaniem 

i uporządkowaniem funkcjonowania już istniejących ciał. 

Rady seniorów (przede wszystkim gminne) funkcjonu-

ją w Polsce już od kilku lat. Przeprowadzony ostatnio 

w ramach realizowanego projektu „Zoom na Rady 
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Seniorów”1 research internetowy pozwala przypuszczać, 

że w Polsce przed wprowadzeniem zapisu ustawowego 

powołano minimum 50 rad seniorów. W przeważającej 

liczbie przypadków funkcjonują one przy organie wyko-

nawczym (wójcie, burmistrzu lub prezydencie) i były po-

woływane jego zarządzeniem. Rady składają się przede 

wszystkim z przedstawicieli instytucji (OPS, urząd gmi-

ny) i organizacji działających na rzecz osób starszych. 

Zazwyczaj to wójt albo prezydent zaprasza konkretne 

organizacje do wystawienia swoich kandydatów, którzy 

następnie tworzą radę. Ze względu na powiązanie rad 

z organami wykonawczymi często obowiązują je analo-

giczne, czteroletnie kadencje. Regulaminy funkcjonowa-

nia rad zakładają ich doradczo-konsultacyjny charakter, 

dający możliwość opiniowania powstających lokalnie 

dokumentów strategii czy uchwał. Dodatkowo zada-

niem rad jest współpraca z podmiotami działającymi na 

rzecz osób starszych. Wiele (choć nie wszystkie) spośród 

już istniejących ciał ma możliwość wychodzenia z inicja-

tywą i składania wniosków zarówno do organu wyko-

nawczego, jak i uchwałodawczego, sygnalizując w ten 

sposób ważne z perspektywy osób starszych kwestie.

Praktyka funkcjonowania rad seniorów wygląda 

bardzo różnie. Trwające właśnie badanie już istniejących 

rad seniorów (będące częścią wspomnianego projektu) 

pozwoli przybliżyć ich sposób działania, ale już teraz 

można zauważyć pewne prawidłowości.

Ze względu na najpopularniejszy model tworzenia 

rad – delegowanie przedstawicieli już działających na 

danym terenie organizacji seniorskich – powołanie rady 

rzadko jest zupełnie nowym „otwarciem” w lokalnej po-

lityce senioralnej. Zazwyczaj są to gremia składające się 

ze znanych już sobie osób, a powołane rady odgrywają 

raczej rolę integrującą i koordynującą już podejmowane 

działania. Bywa to bardzo cenne, bo pozwala koncentro-

wać wysiłki i zasoby na stworzeniu wspólnego przed-

Partycypacja obywatelska coraz częściej jest 
wykorzystywana jako forma podejmowania decyzji 
na szczeblu lokalnym.

1 Projekt realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundację na rzecz 

wspólnot lokalnych „Na miejscu”, www.zoomnaradyseniorow.pl (dostęp dnia 25 lipca 2014). 
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sięwzięcia w miejsce kilku innych (na przykład zorgani-

zowanie wspólnego, gminnego pikniku czy „seniorady” 

– zawodów dla osób starszych). Współpraca w ramach 

rady już działających na danym obszarze organizacji 

umożliwia także sformułowanie wspólnego stanowiska 

w ważnych dla osób starszych kwestiach. Jest to sku-

teczniejsze, jeśli dana rada ma możliwości wnioskowania 

o konkretne rozwiązania lub rozstrzygnięcia. Składane 

w ten sposób wnioski często odnoszą się do zakresu lub 

sposobu świadczenia usług publicznych. Tak zdarzyło się 

w gminie Jastrowie, gdzie rada seniorów (składająca się 

z przedstawicieli „tradycyjnych” organizacji seniorskich, 

takich jak Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, 

Caritas) doprowadziła do stworzenia bezpłatnej (doto-

wanej przez gminę) oferty masaży i rehabilitacji dla osób 

starszych w lokalnym ośrodku zdrowia. Innym przykła-

dem mogą być wnioski złożone przez radę seniorów 

z Oświęcimia, dzięki którym utrzymano zniżki na trans-

port publicznych dla osób starszych czy umożliwiono 

bezpłatne korzystanie z miejskiej pływali osobom powy-

żej 65 roku życia. W przypadku aktywniejszych i bardziej 

świadomych swoich możliwości rad ich członkom zdarza 

się również uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady 

gminy i w trakcie spotkań dopominać się o kwestie istot-

ne dla seniorów. Przykładem tego typu działania może 

być Poznań, gdzie funkcjonuje jedna z najstarszych rad 

seniorów w Polsce (powołano ją w 2007 roku). Jej człon-

kowie uczestniczyli między innymi w posiedzeniach 

komisji ds. przydziału mieszkań komunalnych, upomina-

jąc się o prawa osób starszych i niepełnosprawnych do 

tego typu lokali i ich przystosowanie do szczególnych 

potrzeb tych grup mieszkańców.

Rady seniorów wychodzą także z własnymi inicjaty-

wami związanymi z potrzebami osób starszych. Najczę-

ściej są to różnego rodzaju zajęcia i wyjazdy: wycieczki 

autokarowe, zajęcia z nordic walking. Zdarzają się jednak 

także działania na szerszą skalę, mocniej związane z poli-

tyką miejską. Tak na przykład dzieje się w Lublinie, gdzie 

Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin we współpracy 

z Prezydentem Miasta Lublin zainicjowała akcję „Miejsca 

Przyjazne Seniorom”. Jest to konkurs na miejsca (insty-

tucje, organizacje, prywatne firmy), które wychodzą 

naprzeciw potrzebom osób starszych: świadczą usługi 

skierowane do tej grupy, oferują zniżki, ich siedziby 

są dostosowane do potrzeb osób mających problemy 

z poruszaniem się. Dzięki zaangażowaniu organizatorów 

konkurs zyskał status ogólnomiejskiej akcji z uroczystą 

galą, podczas której wręczane są certyfikaty dla nagra-

dzanych miejsc. 

Nie można zapominać o rzeczniczej roli rad senio-

rów. Jedną z najpowszechniejszych (obok obrad) form 

pracy rad seniorów są regularne dyżury otwarte dla star-

szych mieszkańców gminy. W trakcie tego typu dyżurów 

do radnych zgłaszają się osoby oczekujące pomocy 

w rozwiązaniu zgłaszanych przez siebie problemów (na 

przykład lokatorskich). Bardzo często takie dyżury pełnią 

też funkcję „informatorium” – seniorscy radni, zazwyczaj 

lepiej zorientowani w strukturze urzędu gminy i kompe-

tencji poszczególnych wydziałów, kierują mieszkańców 

do odpowiednich osób lub instytucji, informują ich 

o dostępnych możliwościach.

Przytaczając powyższe przykłady działań podejmo-

wanych przez rady seniorów, bazuję na – wciąż niewiel-

kiej – dostępnej obecnie wiedzy na temat codziennego 

funkcjonowania tych ciał. Realizowany aktualnie projekt 

znacząco poszerzy zakres informacji na ten temat. Już 

teraz jednak (po przeprowadzonym researchu interneto-

wym i pierwszych wnioskach z badań) wyraźnie widać, 

że zasięg i różnorodność działań realizowanych przez 

rady seniorów w dużej mierze zależą od indywidual-

nych cech przewodniczącego (często: przewodniczą-

cej) rady oraz otwartości na taką współpracę ze strony 

lokalnego samorządu (przede wszystkim wójta lub 

prezydenta). Często, gdy brakuje zaangażowania osób 

starszych w rozwój partycypacji obywatelskiej zarówno 

po jednej, jak i drugiej stronie, rada seniorów pełni po 

prostu funkcję „aktywatora” starszych mieszkańców: 

organizuje lub koordynuje ofertę kulturalno-edukacyjną 

(spotkania, wycieczki, kursy obsługi komputera). Zdarza 

się tak zwłaszcza w miejscach, gdzie nie funkcjonuje 

Aktywizacja osób starszych jest kluczowa dla sprawnego 
i dobrego funkcjonowania społeczności lokalnych. 
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uniwersytet trzeciego wieku, który zazwyczaj odgrywa 

taką rolę2. Oczywiście nie należy pomniejszać wagi tego 

typu działalności, warto jednak pamiętać o konsultacyj-

nym charakterze rady seniorów i jej roli w pogłębianiu 

obywatelskiego zaangażowania starszych mieszkańców. 

Niezbędne do tego jest rzeczywiste otwarcie nie tylko 

po stronie lokalnego samorządu, ale również samych 

radnych – seniorów, którzy często nie widzą potrzeby 

otwierania się na innych, „zwykłych” mieszkańców 

(będąc przekonanymi o swojej wystarczającej wiedzy 

na temat potrzeb osób starszych) lub nie potrafią tego 

zrobić.

Jeszcze do niedawna rady seniorów były zjawiskiem 

niszowym – zgodnie ze zgromadzoną dotychczas wie-

dzą do zeszłego roku w Polsce funkcjonowało nie więcej 

niż 100 rad (na prawie 2,5 tysiąca gmin). Wprowadzona 

w listopadzie 2013 roku poprawka do ustawy o samo-

rządzie gminnym spowodowała znaczący przyrost ich 

liczby. Może to być prawdziwa szansa dla lokalnych 

wspólnot samorządowych, jeśli takim decyzjom będzie 

towarzyszył szerszy namysł. Powoływanie tego typu ciał, 

ich wspieranie i uważne słuchanie ich głosu z pewnością 

może okazać się niezwykle pomocne w prowadzeniu 

adekwatnej i zrównoważonej lokalnej polityki spo-

łecznej. Warto jednak pamiętać, że tak jak każdy inny 

proces włączania obywateli w procesy decyzyjne, tak 

i ten pociąga za sobą nieuchronne koszty – zarówno dla 

decydentów, jak i dla mieszkańców. Skuteczny proces 

konsultowania lub współpodejmowania decyzji (czy 

to w formie rady, czy konsultacji społecznych) zakłada 

bowiem duże zaangażowanie i cierpliwe dzielenie się 

wiedzą po obu „stronach” procesu. W przypadku rad 

seniorów osoby starsze w nich zasiadające mogą być 

prawdziwymi ekspertami w odniesieniu do potrzeb 

i oczekiwań seniorów, jednak bardzo często potrzebują 

wsparcia i pomocy w informowaniu o swoim istnieniu 

(przede wszystkim wśród starszych mieszkańców 

gminy) czy w odpowiednim formułowaniu swoich uwag 

i wniosków (do czego nierzadko potrzebna jest wiedza 

dotycząca funkcjonowania jednostek samorządu teryto-

rialnego). 

Rady seniorów mogą być ważnym elementem lokal-

nych wspólnot samorządowych. Dzięki nim osoby starsze 

mogą rozwijać się jako obywatele i mieć wpływ na decyzje 

ich dotyczące. Z kolei lokalni decydenci mogą podejmo-

wać trafniejsze decyzje, angażując równocześnie coraz 

liczniejszą grupę mieszkańców. Należy przy tym pamiętać, 

by powołanie rady seniorów było – być może pierwszym, 

ale nie jedynym – elementem lokalnej polityki wobec osób 

starszych. Tylko strategiczne myślenie w tym obszarze i za-

pewnienie odpowiedniego wsparcia seniorskim radnym 

pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału zawartego 

w radach seniorów, które mogą stać się narzędziem rzeczy-

wistej partycypacji obywatelskiej. 

Katarzyna Starzyk – absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uni-

wersytecie Warszawskim. Badaczka jakościowa związana z Pracownią Badań i Innowacji 

Społecznych „Stocznia”. Koordynatorka projektu „Zoom na Rady Seniorów” – ogólno-

polskiego badania rad seniorów w całej Polsce, realizowanego przez Pracownię Badań 

i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Fundację 

na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”. 

2 Osobom zainteresowanym problematyką uniwersytetów trzeciego wieku polecam raport z przeprowadzonych na ich temat badań: www.zoom-

nautw.pl (dostęp dnia 25 lipca 2014).



JAKIE DOBRE PRAKTYKI
       DLA SAMORZĄDÓW?
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sporządzania przez władze samorządów terytorialnych 

bilansów demograficznych, zasobów pracy, podaży 

pracy, zatrudnienia kwalifikowanych kadr czy migracji to 

podstawowy warunek dobrej strategii rozwoju lokalne-

go i regionalnego.

Konsekwencje społeczne przemian demograficz-

nych wymagają rozwiązań regionalnych. O demogra-

ficznych uwarunkowaniach polityki społecznej decydują 

zmiany w stanie i strukturze ludności. Występują też 

wyraźne wzajemne związki pomiędzy procesami demo-

graficznymi a polityką społeczną. Sytuacja demograficz-

na do 2035 roku będzie sprzyjać polityce edukacyjnej 

i rynku pracy, gdyż nastąpią poważne spadki ludno-

ści w wieku edukacyjnym i w wieku produkcyjnym. 

Z drugiej strony – czego przykładem jest Śląsk Opolski 

– będziemy wkrótce świadkami dramatycznej sytuacji 

demograficznej i kryzysu demograficznego o głębokich 

konsekwencjach społecznych. Dotyczą one wyludnia-

jących się miast i gmin, masowej emigracji zagranicznej 

i dużej zmienności struktur demograficznych.

Koncepcja samorządu Śląska Opolskiego dotycząca 

Specjalnej Strefy Demograficznej jest odpowiedzialnym 

eksperymentem nie tylko krajowym, ale i w skali Unii Eu-

ropejskiej. Eksperyment ten może złagodzić niekorzyst-

ne następstwa procesów demograficznych w układzie 

powiatów, miast i gmin. 

Niekorzystne procesy demograficzne, wyraźnie 

zarysowujące się w okresie transformacji ustrojo-

Procesy demograficzne wiążą się ściśle z wieloma 

dziedzinami życia społecznego. Wpływają na kształto-

wanie się polityki edukacyjnej, rynku pracy, zatrudnie-

nia, bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego, 

sytuacji mieszkaniowej, zdrowia, dochodów i wydatków 

ludności, patologii społecznej i innych problemów 

społecznych. Zmienność struktur demograficznych 

(wyże i niże demograficzne) w układach przestrzennych 

województw, powiatów, regionów, podregionów, miast 

i gmin wymaga zróżnicowanej regionalnej polityki 

społecznej.

Jest to zagadnienie kluczowe dla samorządów 

regionalnych, które mają realizować strategię rozwoju 

społecznego z perspektywą XXI wieku. Znajomość pro-

gnoz demograficznych do 2035 roku w układach prze-

strzennych jest podstawą praktycznych decyzji z zakresu 

polityki społecznej, więc szeroko pojętych warunków 

życia, pracy i stosunków międzyludzkich. Obowiązek 

Procesy demograficzne wiążą się ściśle z wieloma 
dziedzinami życia społecznego. 

Jak powstrzymać wyludnianie się Śląska Opolskiego

ROBeRt RAuzIńSKI

Jak powstrzymać 

wyludnianie się Śląska Opolskiego

Specjalna Strefa Demograficzna jako eksperyment 

społeczny w skali Polski i UE może mieć praktyczne 

znaczenie dla regionalnych i lokalnych polityk spo-

łecznych zmierzających do poprawy sytuacji demo-

graficznej i społecznej w układach regionalnych.
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wej (1989–2013) z perspektywą głębokiego kryzysu 

demograficznego do 2035 roku wymagają aktywnej 

regionalnej i lokalnej polityki demograficznej, powiąza-

nej z szeroko rozumianą polityką społeczną. Specjalna 

Strefa Demograficzna Śląska Opolskiego1 to obszar 

objęty indywidualnym programem obejmującym lata 

2013–2020, ograniczającym tendencje związane ze 

spadkiem przyrostu naturalnego i wyludnianiem się 

województwa opolskiego. Myślą przewodnią Specjal-

nej Strefy jest powiązanie zmian demograficznych 

z aktywną regionalną i lokalną polityką społeczną, 

zmierzającą do zapewnienia prostej zastępowalności 

pokoleń oraz ograniczenia depopulacji. Jednocześnie jej 

celem nadrzędnym jest adaptacja strategii rozwoju do 

zmian demograficznych, wzrost aktywności zawodowej 

ludności, radykalne ograniczenie bezrobocia i nadmier-

nej emigracji zagranicznej, a przez to umocnienie funkcji 

społecznych rodziny. W sumie jest to realizacja węzłowej 

tezy, że nie ma rozwoju gospodarczego bez rozwoju 

społecznego oraz że kapitał ludzki i społeczny jest pod-

stawowym czynnikiem rozwoju regionalnego. Należy tu 

wskazać, że Śląsk Opolski jest regionem wyludniającym 

się najszybciej spośród wszystkich województw w kraju, 

o najmniejszej dzietności kobiet, masowej i najwyższej 

emigracji zagranicznej, z najmniejszym odsetkiem 

osób z wyższym wykształceniem (dane z lat 2002–2011) 

oraz z bardzo niską aktywnością zawodową mężczyzn 

i kobiet.

Specjalna Strefa Demograficzna jako eksperyment 

społeczny w skali Polski i UE może mieć praktyczne 

znaczenie dla regionalnych i lokalnych polityk społecz-

nych zmierzających do poprawy sytuacji demograficz-

nej i społecznej w układach regionalnych. Koncepcja 

Specjalnej Strefy Demograficznej do 2020 roku składa 

się z czterech pakietów: 1) Praca to bezpieczna rodzina; 

2) Edukacja a rynek pracy; 3) Opieka żłobkowa i przed-

szkolna; 4) Złota jesień.

Wszystkie pakiety są związane z celami operacyj-

nymi: 1) zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc 

pracy w regionie; 2) dostosowanie oferty do potrzeb 

gospodarki i rynku pracy oraz tworzenie kadr na rzecz 

innowacyjnej gospodarki; 3) zwiększenie dostępu do 

usług żłobkowo-przedszkolnych; 4) zwiększenie dostępu 

do usług na rzecz osób starszych.

Równocześnie autorzy programu Specjalnej Strefy 

Demograficznej wskazują, że tylko r a d y k a l n e  rozwią-

zania prawne, finansowe i koncepcyjne mogą odwrócić 

dotychczasowe niekorzystne trendy demograficzne.

Realizacja koncepcji Specjalnej Strefy Demogra-

ficznej wymaga opracowania i realizacji określonych 

celów, narzędzi, kosztów oraz źródeł ich finansowania. 

Przedstawione cztery pakiety tematyczne i cztery cele 

operacyjne wskazują, że dostęp do pracy, a więc wzrost 

aktywności zawodowej ludności, szczególnie młodego 

pokolenia i absolwentów szkół wyższych i średnich, to 

podstawowy filar koncepcji Specjalnej Strefy Demogra-

ficznej. W świetle prowadzonych w Instytucie Śląskim 

w Opolu badań socjologicznych głównymi czynnikami 

masowych emigracji zagranicznych oraz zaburzeń 

w ruchu naturalnym ludności są wysokie bezrobocie 

(15 procent) oraz niepewność pracy i życia. Realizacja 

projektu wymaga istotnych zmian prawnych, organiza-

cyjnych, ale także w świadomości społeczeństwa i władz 

regionalnych i lokalnych. 

Myślą przewodnią władz samorządowych powinien 

być głównie problem jakości życia społecznego, w tym 

koncentracja uwagi na procesie starzenia się ludności 

i jego konsekwencjach społecznych. Wśród licznych 

konkretnych decyzji w zakresie polityki społecznej 

w warunkach Śląska Opolskiego powinny znaleźć się te 

dotyczące rodziny i konsekwencji jej rozbicia na skutek 

masowej emigracji zagranicznej

Istnieje dziś ogromna potrzeba zrozumienia rangi 

procesów demograficznych w rozwoju społecznym 

O demograficznych uwarunkowaniach polityki społecznej 
decydują zmiany w stanie i strukturze ludności.

1 Koncepcja Programu Zarządu Województwa Opolskiego pod kierunkiem marszałka Józefa Sebesty, opracowana przez zespół ekspertów w składzie: 

prof. dr hab. Janusz Czapiński, prof. dr hab. Romuald Jończy, prof. dr hab. Irena Kotowska, dr hab. Kazimierz Szczygielski, prof. dr hab. Jacek Szlachta.
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Robert Rauziński – profesor nauk ekonomicznych, członek Rządowej Rady Ludnościowej, 

Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN. 

Pracownik Instytutu Śląskiego w Opolu.

Jak powstrzymać wyludnianie się Śląska Opolskiego

poszczególnych powiatów, miast i gmin. Świadomość 

ta wbrew powszechnej opinii jest słaba, a znajomość 

problemów demograficznych – niedostateczna. Główne 

postulaty są związane z koniecznością opracowań tery-

torialnych, bilansów demograficznych, zasobów pracy, 

podaży pracy, kadr kwalifikowanych, bilansów eduka-

cyjnych młodzieży, bilansów stanu zdrowia. Tego typu 

dokumenty pozwalają na wprowadzenie regionalnych 

i lokalnych polityk: rynku pracy, edukacyjnej, migracyj-

nej, mieszkaniowej i innych polityk społecznych.

Specjalną Strefę Demograficzną należy traktować 

jako integralną część polityk rozwoju regionalnego, 

w tym sprzyjających zwiększeniu dzietności, umocnie-

niu rodziny, pełnemu zatrudnieniu, opiece nad dziećmi 

i rodziną, ograniczeniu wykluczenia społecznego, dosto-

sowaniu struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

poprawie warunków pracy oraz włączeniu społeczeń-

stwa regionalnego do aktywnego wspierania inicjatyw 

lokalnych.

Opolski eksperyment związany z Programem 

Specjalnej Strefy Demograficznej może być wzorem dla 

pozostałych regionów Polski. Pewne efekty ogłoszenia 

programu są zauważalne już dziś. Do najważniejszych 

należy spotkanie prezydenta Bronisława Komorow-

skiego i premiera Donalda Tuska ze społeczeństwem 

opolskim, poświęcone Specjalnej Strefie Demograficz-

nej, na którym przedyskutowano najważniejsze proble-

my sytuacji demograficznej. Równocześnie aktywny 

udział licznych miast i gmin w sprawie wsparcia rodzin 

wielodzietnych należy uznać za ważny praktyczny wkład 

w poprawę sytuacji demograficznej. Można też stwier-

dzić, że nastąpił wzrost świadomości społeczeństwa 

i samorządów regionalnych w kwestiach zrozumienia 

rangi demografii w życiu regionu. Źródłem finansowania 

Programu Specjalnej Strefy Demograficznej są Europej-

ski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego. Władze regionalne podejmują decyzje 

w zakresie dysponowania wyżej wymienionymi środka-

mi w obszarze Kapitału Ludzkiego.

Współczesna i przyszła sytuacja demograficzna 

Śląska Opolskiego wymaga racjonalnej, zrównoważonej 

polityki społecznej, również w układach regionalnych 

kraju, jego miast i gmin. W tej sytuacji wzrasta ranga 

samorządów lokalnych w zakresie aktywnej regionalnej 

polityki społecznej, zmierzającej do umocnienia jakości 

społeczeństwa.

Generalnie rzecz biorąc, problemy ludnościowe, 

migracji, rynku pracy, rodzin i edukacji będą węzło-

wymi kwestiami regionalnej polityki społecznej. Są to 

problemy, które w pierwszej kolejności trzeba brać pod 

uwagę przy budowie strategii rozwoju. Śląsk Opolski 

wkroczył bowiem w fazę ostrego kryzysu demograficz-

nego i dużej zmienności struktur demograficznych. Te 

same problemy już wkrótce zaczną wpływać na sytuację 

w kolejnych regionach. Warto mieć to na uwadze.

Główną ideą Specjalnej Strefy Demograficznej jest 

ograniczenie niekorzystnych procesów demograficz-

nych, ze szczególnym uwzględnieniem wyludniania się, 

spadku przyrostu naturalnego i rzeczywistego, ograni-

czenia migracji zagranicznej, szczególnie absolwentów 

szkół wyższych, wzrostu aktywności zawodowej ludno-

ści, spadku bezrobocia oraz podniesienia jakości życia 

i pracy w regionie.
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Od kilkunastu lat powiatowe urzędy pracy wchodzą 

w skład administracji powiatowej i podlegają bezpo-

średnio starostom. Tym samym samorządy zostały 

wyposażone w służby, które powinny być skutecz-

nym narzędziem w kreowaniu lokalnego rynku pracy 

i oddziaływaniu na niego. Oczywiście należy mieć na 

uwadze fakt, że inaczej wygląda rynek pracy w Nysie, 

a inaczej w Warszawie.

Urzędy pracy w całej Polsce dysponują w skali roku 

mniej więcej pięcioma miliardami złotych. Jest to kwota 

ponad dwukrotnie większa niż ta, którą spółka Polskie 

Inwestycje Rozwojowe chce przeznaczyć na wsparcie 

inwestycji samorządów.

W skali poszczególnych powiatów kwoty te są 

oczywiście dużo mniejsze, jednak wciąż pieniądze, 

jakimi dysponują poszczególne urzędy pracy, niejed-

nokrotnie przekraczają budżety inwestycyjne wielu 

miast. Na przykład w powiecie nyskim urząd pracy 

corocznie dysponuje na tak zwaną aktywizację osób 

bezrobotnych kwotą około 20 milionów złotych. Więk-

szość spośród dziewięciu gmin wchodzących w skład 

powiatu nyskiego może o takiej kwocie na inwestycje 

jedynie pomarzyć.

Dotychczas pieniądze, jakimi obracały urzędy pra-

cy, były – i, niestety, w zdecydowanej większości nadal 

są – traktowane jako mniej lub bardziej hermetyczne 

fundusze przeznaczone na walkę z bezrobociem. Ich 

wydawaniu najczęściej nie towarzyszą refleksje na 

temat zasadności i celowości. Warto, aby pieniądze, 

jakimi obracają starostowie poprzez urzędy pracy, 

zaczęły pracować na rzecz rozwoju lokalnego, kreując 

w ten sposób siłę i dynamizm regionu. Można to zrobić 

na wiele sposobów.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, którym kieruję 

od 10 lat, jest najważniejszym ogniwem w kreowaniu 

polityki rynku pracy w powiecie nyskim. Od wielu lat 

nyski PUP we współpracy z lokalnymi pracodawcami, 

samorządami i organizacjami pozarządowymi tworzy 

i inicjuje programy, które mają realny wpływ na lokalną 

gospodarkę i mieszkańców. Wśród sprawdzonych w po-

wiecie nyskim rozwiązań są między innymi wymienione 

poniżej projekty partnerskie. 

Budowa domów i obiektów użyteczności pu-

blicznej poprzez system szkoleń osób bezrobotnych. 

Szkolenia osób bezrobotnych finansowane ze środków 

Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ogólnym odbiorze społecznym nie spełniały 

swojej roli i najczęściej były oceniane dość negatywnie. 

Nyskim pomysłem na zmianę dotychczasowej polityki 

szkoleń osób bezrobotnych było odejście od dotychczas 

dominującej formuły szkoleń niskiej jakości na rzecz 

systemu, w którym każde szkolenie grupowe osób 

bezrobotnych musi (poza efektem nabycia konkretnych 

umiejętności zawodowych przez uczestników szkolenia) 

dać pozytywny efekt społeczny. W ten sposób w 2009 

roku w porozumieniu z pracodawcami i samorządami 

postanowiliśmy w ramach szkoleń osób bezrobotnych... 

Jak tworzyć lokalną politykę rynku pracy?

KORdIAn KOlBIARz

Jak tworzyć lokalną      

                   politykę rynku pracy?

Największym kapitałem każdego regionu są ludzie. 

Niezmiernie istotne jest pobudzenie tego kapitału do 

działania i pracy na rzecz lokalnych społeczności.
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wybudować dom dla samotnych matek. W ramach 

kilkunastu szkoleń, wykorzystując materiały budow-

lane dostarczone przez przedsiębiorców i samorząd 

Paczkowa, bezrobotni w ciągu dwóch lat wybudowali 

dom, w którym do dziś mieszka 12 rodzin. Koszt budowy 

domów w tym systemie jest średnio o ponad połowę 

niższy niż budowa w systemie tradycyjnym. Ogromną 

zaletą projektu jest także to, że bezrobotni uczą się 

nowego zawodu w realnych warunkach rynkowych 

i o wiele łatwiej znajdują zatrudnienie w porównaniu 

do tych bezrobotnych, którzy szkolą się w warunkach 

odbiegających od rzeczywistości.

Nyski pomysł na efektywny system szkoleń zdobył 

w 2010 roku (jako jedyny jak dotąd projekt z Polski) 

główną nagrodę w organizowanym przez Komisję 

Europejską corocznym Europejskim Konkursie Przed-

siębiorczości. W ubiegłym roku w ramach tego systemu 

zbudowaliśmy przedszkole oraz rozpoczęliśmy budowę 

domu socjalnego z 24 mieszkaniami.

Program budowy obiektów użyteczności publicznej 

systemem szkoleń osób bezrobotnych zdobył w 2014 

roku Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP w kategorii 

Partnerstwo Samorządów. 

Praca za naukę. Celem programu jest  powstrzy-

manie wyjazdów młodzieży w poszukiwaniu pracy. 

Analizując obecną oraz perspektywiczną strukturę 

demograficzną powiatu nyskiego, wspólnie z przed-

siębiorcami i władzami działającej w Nysie Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej zdecydowaliśmy o uru-

chomieniu w 2013 roku kierunku studiów o nazwie 

„aktywizacja osób starszych”. Jednocześnie, aby ten 

kierunek studiów uatrakcyjnić dla studentów, skon-

struowaliśmy projekt zakładający objęcie wszystkich 

studentów programem gwarantującym zatrudnienie 

w trakcie studiów.

W projekcie wzięło udział kilkunastu bezrobotnych 

uczestników, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie 

i kontynuowanie trzyletnich studiów zaocznych na wy-

żej wymienionym kierunku studiów w PWSZ w Nysie.

W trakcie każdego z trzech lat studiów (podczas 

II semestru) każdej osobie przysługuje prawo do sze-

ściomiesięcznej pracy w jednostkach sektora pomocy 

lub opieki społecznej. 

Zatrudnienie jest finansowane w ramach robót 

publicznych. W trakcie pełnego cyklu nauki osoba 

bezrobotna przepracuje zatem co najmniej 18 miesięcy. 

Warunkiem skierowania do pracy jest wywiązywanie się 

z obowiązków studenta (zaliczone egzaminy itp.).

Po skończeniu studiów osoba bezrobotna zdobędzie 

poszukiwany na rynku pracy tytuł zawodowy licencjata. 

innowacyjna Nysa. W 2012 roku Powiatowy Urząd 

Pracy w Nysie rozpoczął realizację (finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej) projektu „Innowacyjna Nysa”. 

Efektem finalnym projektu było powołanie przez staro-

stę nyskiego Rady Gospodarczej, skupiającej wybitnych 

przedstawicieli świata nauki, gospodarki, socjologii 

i ekonomii. Rada Gospodarcza wspiera starostę w kwe-

stii wyboru działań niezbędnych do ożywienia gospo-

darczego powiatu nyskiego. W pracę na rzecz powiatu 

nyskiego zaangażowali się między innymi: doktor Sta-

nisław Kluza, Joanna Krupska (prezes Związku Dużych 

Rodzin), doktor Andrzej Sadowski, profesor Jadwiga 

Staniszkis, doktor Agnieszka Chłoń-Domińczak i doktor 

Paweł Strzelecki. Do tego grona ekspertów dołączyło 

kilkudziesięciu przedsiębiorców z powiatu nyskiego, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalne 

samorządy.

Efektem „Innowacyjnej Nysy” jest powstanie realizo-

wanej od 2014 roku strategii, a wynikiem jej komplekso-

wego wdrożenia ma być diametralna poprawa sytuacji 

społeczno-gospodarczej w powiecie nyskim.

System powszechnych robót publicznych. Reali-

zowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie system 

powszechnych robót publicznych spowodował najwięk-

szy w Polsce spadek bezrobocia oraz przyniósł konkret-

ne finansowe oszczędności dla budżetu państwa.

System powszechnych robót publicznych (opraco-

wany w porozumieniu z przedsiębiorcami) polegał na 

Pieniądze, jakimi dysponują poszczególne urzędy 
pracy, niejednokrotnie przekraczają budżety 
inwestycyjne wielu miast.
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obligatoryjnym kierowaniu do pracy na rzecz gminy 

osób długotrwale bezrobotnych, czyli tych, które od co 

najmniej 12 miesięcy pozostają bez jakiejkolwiek pracy. 

Program dowiódł, że około 50 procent osób bezrobot-

nych nie jest zainteresowanych legalną pracą. 

Bezpośrednim efektem prowadzonego systemu po-

wszechnych robót publicznych był znaczny spadek liczby 

bezrobotnych oraz stopy bezrobocia w powiecie nyskim. 

W maju i czerwcu 2013 roku spadek stopy bezrobocia 

w powiecie nyskim (-4,2 procent) okazał się największy 

w Polsce. Liczba bezrobotnych w powiecie nyskim zmniej-

szyła się w tym czasie o prawie 20 procent (o 2175 osób).

Powiatowe urzędy pracy dysponują standardowy-

mi narzędziami, których głównym celem jest wspie-

ranie rozwoju przedsiębiorczości. Należą do nich 

głównie dotacje z Funduszu Pracy i Europejskiego 

Funduszu Społecznego adresowane do osób bezro-

botnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności 

gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie poza 

przyznawaniem dotacji skupia się w swoich działa-

niach na nawiązywaniu i utrzymywaniu partnerskich 

relacji z przedsiębiorcami. Od ponad pięciu lat pro-

wadzimy w oparciu o tak zwany „klub 100” obsługę 

najlepszych pracodawców działających na terenie 

powiatu. Przedsiębiorcy zrzeszeni w „klubie 100” są 

objęci szczególną obsługą. Mogą liczyć między inny-

mi na: dostęp do najbardziej aktualnych informacji 

z zakresu usług rynku pracy, pomoc w uzyskiwaniu 

informacji o dostępnych środkach finansowych z Unii 

Europejskiej, udział w imprezach organizowanych 

przez powiat oraz udział w dorocznej gali biznesu 

(pod patronatem starosty nyskiego), podczas której są 

wręczane nagrody dla najlepszych firm.

Ponadto corocznie w ramach europejskiego tygo-

dnia małych i średnich przedsiębiorstw w partnerstwie 

z pracodawcami, bankami i szkołami organizujemy 

konkursy z przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych. Każdy pomysł biznesowy jest dyskuto-

wany z przedstawicielami przedsiębiorców, a najlepsze 

pomysły są nagradzane.

Karta młodego przedsiębiorcy. Celem projektu 

jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży. 

„Karta młodego przedsiębiorcy” to katalog zawierający 

informacje o preferencjach, ulgach, zniżkach i udo-

godnieniach oferowanych młodym (w wieku poniżej 

30 lat) przedsiębiorcom przez inne firmy i instytucje. 

Głównym partnerem programu jest firma Microsoft. 

Każdy uczestnik programu (młody przedsiębiorca) 

otrzymuje imienną kartę uczestnika (wzorowaną 

na kartach lojalnościowych) i wszędzie tam, gdzie 

zobaczy logotyp programu (w siedzibach partnerów 

jest umieszczona w widocznym miejscu informacja 

o uczestnictwie w programie), po okazaniu karty może 

liczyć na ulgi i zniżki. Wachlarz firm oferujących zniżki 

jest bardzo duży. Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć 

na ulgi począwszy od wizyty u fryzjera, poprzez zakup 

profesjonalnego oprogramowania, promocyjne usługi 

rachunkowe, aż do ulgi na zakup... ciągnika. Program, 

wzorowany na „karcie dużej rodziny”, cały czas się 

rozwija. Przystąpił do niego także powiat jarosławski, 

który wprowadził kartę na swoim terenie. 

Największym kapitałem każdego regionu są ludzie. 

Niezmiernie istotne jest pobudzenie tego kapitału do 

działania i pracy na rzecz lokalnych społeczności. W całej 

Polsce jak grzyby po deszczu wyrastają instytucje 

ekonomii społecznej (solidarnej). Po pierwszym okresie 

zachłyśnięcia się wolnością gospodarczą i po odrobieniu 

zaległości konsumpcyjnych przychodzi czas na oddolne 

działania społeczne. Tego typu inicjatywy są najcenniej-

sze i najskuteczniejsze, bowiem pobudzają do działania 

i dają dobry przykład innym – jest to istotne zwłaszcza 

w małych miejscowościach, gdzie, niestety, bardzo 

trudno o stałą pracę. Rolą samorządów w tym procesie 

powinno być, poza inicjowaniem powstawania instytu-

Warto, aby pieniądze, jakimi obracają starostowie 
poprzez urzędy pracy, zaczęły pracować na rzecz 
rozwoju lokalnego, kreując w ten sposób siłę 
i dynamizm regionu. 
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cji ekonomii społecznej, także wspieranie ich rozwoju 

i pomoc w dostępie do środków finansowych. 

Aktywizacja świetlic wiejskich. W 2014 roku 

w partnerstwie z Europejskim Funduszem Rozwoju 

Wsi Polskiej rozpoczęliśmy realizację programu pilo-

tażowego pod roboczą nazwą „Program aktywizacji 

świetlic wiejskich”. Do programu, którego głównym 

celem jest aktywizacja świetlic wiejskich i tworzenie 

w nich nowych miejsc pracy, przystąpiło 15 miejsco-

wości z powiatu nyskiego.

W ramach programu rozwijane będą takie funkcje 

świetlic, jak: społeczno-gospodarcza (miejsce spotkań i ak-

tywizowania mieszkańców), edukacyjna (szkolenia i warsz-

taty) oraz gospodarcza (na przykład mini-inkubator przed-

siębiorczości). W ramach aktywizacji świetlic planowane 

jest przeszkolenie i zatrudnienie (ze środków Funduszu 

Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy) 

animatorów, którzy będą organizować między innymi 

warsztaty (teatralne, kulinarne) oraz „dzień miejscowości” 

– wskazany przez samych mieszkańców, którzy przygotu-

ją również program obchodów, i jednoznacznie kojarzony 

z daną miejscowością (na przykład dzień urodzin znanej 

postaci z tej miejscowości, dzień oddania do użytku drogi, 

wybudowania pomnika, kościoła, ważnego obiektu, 

nadania praw miejskich itp.). 

Na szczeblu powiatu będą organizowane cyklicznie 

przeglądy teatrów świetlicowych, chórów, konkursy 

kulinarne itp., w których trakcie dane społeczności 

lokalne będą miały możliwość zaprezentowania swoich 

dokonań. Celem programu aktywizacji świetlic wiejskich 

jest: aktywizacja środowisk lokalnych w oparciu o wie-

lofunkcyjną i wielokierunkową działalność świetlic wiej-

skich; aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zwłaszcza 

osób z przygotowaniem pedagogicznym, poprzez two-

rzenie nowych miejsc pracy; wzrost integracji społecz-

ności lokalnych; zmniejszenie bezrobocia w powiecie.

integracja usług społecznych. Na terenie każdego 

powiatu działa zwykle kilkanaście instytucji samorzą-

dowych, państwowych i pozarządowych, które zajmują 

się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Tak ogromne 

rozproszenie sił i środków powoduje, że system pomocy 

społecznej jest niewydolny, niespójny i niezdolny do 

efektywnej współpracy. Konsolidacja działań wszystkich 

instytucji i organizacji zajmujących się pomocą społecz-

ną z pewnością wpłynęłaby na racjonalizację i uszczel-

nienie wydatków w tym sektorze oraz przyniosłaby 

optymalne rezultaty w procesie pracy z beneficjentem 

systemu pomocy społecznej. Powiatowy Urząd Pracy 

w Nysie przystąpił do programu pilotażowego „Stop 

schematom”, organizowanego przez ministra pracy 

i polityki społecznej. Program jest tak skonstruowany, że 

praktycznie każdy samorząd w Polsce może z sukcesem 

powielać jego założenia na swoim terenie. Program 

„Stop schematom” ma na celu stworzenie komplekso-

wego sytemu wsparcia dla rodzin zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym. Efektem ma być ich usamo-

dzielnienie się. W projekcie poza urzędem pracy biorą 

udział ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum 

pomocy rodzinie, uczelnie, organizacje pozarządowe, 

pracodawcy, przedstawiciele Kościoła oraz samorządy 

lokalne. W ramach programu został powołany powiato-

wy zespół koordynujący współpracę, którego zadaniem 

jest opracowanie i wdrożenie programu mającego 

zintegrować działania instytucji pomocy, integracji 

społecznej i rynku pracy oraz ujednolicić metody pracy 

z beneficjentami usług społecznych w powiecie nyskim. 

Partnerstwo międzynarodowe. W kontekście 

rozwoju lokalnego niezmiernie istotna jest także 

współpraca z partnerami z zagranicy. Korzystanie 

ze sprawdzonych już wzorów i dostęp do know how 

niejednokrotnie jest najszybszą i najlepszą drogą do 

wdrożenia konkretnych rozwiązań. Idea benchmarkin-

gu w samorządach jest godna uwagi i często uczenie 

się od najlepszych jest optymalnym osiągnięciem 

zamierzonych celów.

Korzystając z możliwości, jakie daje program Grund-

tvig, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nawiązał współpra-

cę z instytucjami z Francji, Czech i Szkocji. W jej ramach 

Istotą powodzenia działań prowadzonych na każdym 
szczeblu samorządu jest współpraca pomiędzy 
wszystkimi partnerami.
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kładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (jednego 

z blisko 400 urzędów pracy w Polsce), czyli tak naprawdę 

jednego niewielkiego elementu w skali kraju, dobrze 

widać, że na każdym poziomie organizacji, na każdym po-

ziomie samorządu możliwa jest dobra i efektywna praca. 

Wszystkie opisane przykłady działań zostały sfinan-

sowane z funduszy pozyskanych przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Nysie i zrealizowane przez pracowników urzędu. 

To pokazuje, że tempo i jakość zmian, jakie dokonują się 

w każdym regionie i kraju, zależą od dobrej współpracy 

zaangażowanych w ich realizację stron.

Kordian Kolbiarz – od 10 lat kieruje pracami Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Autor 

wielu programów z obszaru rynku pracy. Partner Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań z zakresu rynku pracy (między innymi 

bonów dla młodzieży oraz profilowania osób bezrobotnych). Wykładowca zagadnień 

z zakresu rynku pracy oraz autor wielu artykułów i opracowań. 

już w 2015 roku powstanie wspólna elektroniczna plat-

forma wymiany dobrych praktyk, z której będą mogły 

korzystać wszystkie instytucje i organizacje w Europie. 

Platforma będzie dotyczyć działań w zakresie szeroko 

rozumianego zrównoważonego rozwoju (począwszy od 

tematyki rynku pracy, poprzez przedsiębiorczość, aż do 

tak zwanej zielonej energii).

Istotą powodzenia działań prowadzonych na 

każdym szczeblu samorządu jest współpraca pomię-

dzy wszystkimi partnerami. Tylko ścisłe współdziałanie 

oparte na zaufaniu, wspólnej idei i chęci może przynieść 

spodziewane społeczne i gospodarcze efekty. Na przy-

Jak tworzyć lokalną politykę rynku pracy?
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Komisje mają nie tylko współtworzyć ważne doku-

menty programowe czy strategiczne, ale i podpowiadać, 

jak je później realizować – proponować priorytetowe 

zadania konieczne do realizacji postawionych celów, 

współtworzyć standardy realizacji zadań publicznych. 

Ma to być również przestrzeń do diagnozowania 

problemów społecznych, wymiany opinii, wspólnego 

wraz z urzędem poszukiwania rozwiązań. Do tej pory 

komisje w Łodzi współtworzyły między innymi powiato-

wy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

podejmowały inicjatywy wprowadzenia w szkołach 

zajęć z zakresu nowoczesnej edukacji, pracowały nad 

założeniami do programu przeciwdziałania bezdomno-

ści zwierząt.

Choć – jak wskazują same organizacje – działalność 

w KDO często napotyka trudności, a współpraca z urzę-

dem nie odbywa się bez nieporozumień, wydaje się to 

być naturalne, przynajmniej na początku. Jest to nowa 

forma współpracy zarówno dla urzędników (dotychczas 

wiele dokumentów tworzyli oni sami), jak i dla NGO-sów 

(często nigdy wcześniej nie prowadziły z urzędami tak 

zaawansowanych uzgodnień). Dlatego zanim obie stro-

ny przywykną do nowej sytuacji, wyrobią sobie wspólny 

język i nauczą się partnerskiej współpracy, musi minąć 

trochę czasu.

Dobrze w ramach współpracy pozafinansowej 

sprawdzają się w Łodzi tak zwane grupy robocze, złożo-

ne z przedstawicieli NGO-sów i urzędników. W ubiegłym 

roku w Łodzi pracowała między innymi grupa robocza 

ds. procedur konkursowych, która przygotowała reko-

mendacje zmian w zasadach otwartych konkursów ofert 

organizowanych przez miasto dla NGO-sów. Pracował 

Dlaczego powinno tak być? Przede wszystkim dlate-

go, że przedstawiciele organizacji mają ekspercką wie-

dzę, duży potencjał, doświadczenie w realizacji zadań na 

rzecz mieszkańców i inny punkt widzenia na ich sprawy. 

Dzięki temu mogą sporo wnieść w proces konsultacji, 

wzbogacić go, czyniąc tworzone w mieście rozwiązania 

po prostu lepszymi.

Jak taka współpraca może wyglądać w praktyce, 

pokazuje przykład Łodzi, gdzie w oparciu o ten punkt 

widzenia stworzono możliwość powoływania Komisji 

Dialogu Obywatelskiego (KDO). Są to ciała inicjatyw-

no-doradcze, założone przez organizacje pozarządo-

we i działające przy określonych wydziałach Urzędu 

Miasta Łodzi. W tej chwili w Łodzi działa osiem takich 

komisji (między innymi w obszarach: kultury, edukacji, 

osób niepełnosprawnych, ochrony zwierząt, polityki 

demograficznej). 

Szukając partnerów w pozarządówce

ŁuKASz PRyKOWSKI

Współpraca samorządu z trzecim sektorem to nie 

tylko zlecanie zadań publicznych, lecz także szereg 

działań angażujących organizacje pozarządowe do 

wspólnej pracy nad ważnymi dokumentami czy 

standardami realizacji usług publicznych. Organizacje 

powinny być nie tylko podwykonawcą zadań samo-

rządu, ale też jego realnym partnerem w kreowaniu 

polityki miasta. 

Szukając partnerów 

                  w pozarządówce
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również zespół ds. budżetu obywatelskiego oraz zespół 

ds. konsultacji społecznych.

Ten ostatni został powołany w ramach projektu 

„Aktywni w konsultacjach”, gdzie Miasto Łódź pełni rolę 

partnera (a projekt koordynuje organizacja pozarzą-

dowa – Centrum OPUS). Zespół spotykał się przez kilka 

miesięcy, a efektem jego prac był między innymi zestaw 

technik i metod proponowanych do wykorzystania 

w konsultacjach społecznych w Łodzi oraz materiał 

pomocniczy dla urzędników podpowiadający, o jakie 

elementy trzeba zadbać na każdym etapie prowadzenia 

konsultacji, by były one skuteczne.

Zespół stworzył również propozycje modelowych 

konsultacji dla Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych oraz Budżetu Miasta Łodzi. W obu przy-

padkach zaproponowano dwuetapowość konsultacji 

każdego z dokumentów. Chodziło o to, by rozmawiać 

o nich nie na etapie gotowego projektu (kiedy wpływ 

na jego kształt jest znacznie ograniczony), lecz na etapie 

tworzenia założeń, formowania się priorytetów. Wtedy 

jest więcej przestrzeni na rozmowy o celach, a szanse na 

realną partycypację mieszkańców wzrastają. 

Obecnie w Łodzi jesteśmy po konsultacjach założeń 

strategii i priorytetów budżetu miasta. W obu przypad-

kach odbyły się między innymi spotkania warsztatowe 

(w tym również z organizacjami pozarządowymi), 

a w przypadku strategii przedstawicieli trzeciego sekto-

ra zostali oni dodatkowo zaproszeni do panelu eksper-

tów, który sformułował swoje rekomendacje do treści 

dokumentu. Teraz jest czas, by przyjrzeć się wnioskom, 

odpowiedzieć na złożone postulaty, a uwzględnione 

uwagi wprowadzić do projektów dokumentów. Do dal-

szej dyskusji na temat projektów wracamy po wakacjach.

Z pewnością bardzo efektywna okazała się współ-

praca urzędu z NGO-sami podczas tworzenia procedur 

i późniejszego wdrażania budżetu obywatelskiego. 

Tutaj także przez kilka miesięcy pracował zespół robo-

czy (dodatkowo w jego skład wchodzili radni miejscy 

i osiedlowi, przedstawiciele uczelni wyższych), który od 

Szukając partnerów w pozarządówce

zera stworzył zasady realizacji budżetu obywatelskiego 

w Łodzi. Zaproponował między innymi podział tery-

torialny miasta, zasady naboru wniosków, utworzenie 

ciała nadzorującego proces (doraźna komisja radnych), 

zasady głosowania. Rekomendacje zespołu zostały 

przekute na Zarządzenie Prezydenta, dzięki czemu 

powstały procedury oparte o różne punkty widzenia, 

z którymi zaczęła utożsamiać się znacznie szersza 

grupa łodzian.

Bardzo dobrym ruchem okazało się również zlecenie 

działań edukacyjno-promocyjnych w ramach budżetu 

obywatelskiego organizacjom pozarządowym (podczas 

pierwszej edycji zadanie realizowały Stowarzyszenie Topo-

grafie i Fundacja Fenomen). Zaangażowanie NGO-sów nie 

tylko usprawniło efektywność procesu (szybka organizacja 

prac, bardzo dobra jakość działań), ale i podniosło jego 

wiarygodność w oczach mieszkańców. 

Współpraca z zespołem miała miejsce również na 

etapie ewaluacji pierwszej edycji budżetu obywatel-

skiego. Wspólnie zastanawialiśmy nad zmianami w jego 

zasadach dla w Łodzi, przyglądając się wnioskom z kon-

sultacji. Takie kroki planowane są również w kolejnych 

latach – na etapie ewaluacji procesu będziemy korzystać 

z pomocy trzeciego sektora.

Obecnie wspólnie z organizacjami pozarządowymi 

opracowujemy standard usług w ramach Łódzkiego 

Centrum Obywatelskiego. Chcemy, by Centrum z jednej 

strony było miejscem, gdzie organizacje pozarządowe 

otrzymają niezbędne wsparcie dla samorozwoju (na 

przykład możliwość współpracy z coachem, udziału 

w szkoleniach, dostęp do biura na godziny), a także 

przestrzenią kumulującą różne inicjatywy organizacji 

(na przykład spotkania, konferencje, działania na rzecz 

mieszkańców), tworząc środowisko sprzyjające wza-

jemnej integracji, podejmowaniu wspólnych inicjatyw. 

W planach jest również utworzenie w Centrum Inkuba-

tora dla NGO, który ma wspierać nowo powstałe orga-

nizacje. Dodatkowo chcemy, by w ośrodku na pomoc 

mogli liczyć mieszkańcy zainteresowani prowadzeniem 

Bardzo dobrym ruchem okazało się zlecenie działań 
edukacyjno-promocyjnych w ramach budżetu 
obywatelskiego organizacjom pozarządowym. 
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działań na rzecz miasta (na przykład przygotowujący 

wniosek do inicjatywy lokalnej czy budżetu obywatel-

skiego). 

Innym działaniem, nad którego wdrożeniem 

pracujemy razem z osobami z trzeciego sektora, jest 

wprowadzenie procedury regrantingu do zadań z za-

kresu upowszechnienia turystyki w Łodzi. To nie urząd 

ma przyznawać dotacje na zadania, lecz organizacja 

pozarządowa, która zostanie wyłoniona jako operator 

w otwartym konkursie. Liczymy na to, że w ten sposób 

uda nam się podnieść efektywność zadania. Chcieliby-

śmy, by taki operator inicjował działania wspierające 

organizacje w składaniu wniosków (na przykład doradz-

two, spotkania informacyjne), co ma docelowo przełożyć 

się na wzrost liczby ofert składanych w konkursie (a tym 

samym na większą konkurencyjność propozycji i pod-

niesienie jakości działań).

Również rozliczenia na linii operator–NGO mogą 

być znacznie łatwiejsze niż w sytuacji, gdy głównym 

dystrybutorem środków jest urząd (operator może 

zastosować uproszczony formularz ofert, umów, 

sprawozdań). Obecnie zastanawiamy się, jaki zapro-

jektować model, by był on w pełni zgodny z prawem, 

a przede wszystkim, co zrobić, by ułatwić proces nabo-

ru i rozliczenia zadań, a nie go skomplikować. Wypra-

cowane koncepcje regrantingu i Centrum Obywatel-

skiego chcemy dalej konsultować z NGO-sami i Łódzką 

Radą Działalności Pożytku Publicznego, tak by finalny 

produkt był jak najbardziej dopasowany do realnych 

potrzeb sektora. 

Pracę nad rozwiązaniami dla Centrum Obywatelskie-

go i Regrantingu podjęliśmy w ramach projektu „Model 

Współpracy Miasto–NGO” – kolejnego projektu koordy-

nowanego przez Centrum OPUS, do udziału w którym 

miasto zostało zaproszone w roli partnera. Dzięki temu 

udało się „ściągnąć” do miasta środki zewnętrzne na 

dodatkowe działania, które mają wzmocnić rozwój sys-

temu współpracy, a które trudno byłoby zagwarantować 

w budżecie miasta. 

W ramach projektu odbyło się już między innymi 

Łódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych – pierwsze od 

lat święto pozarządówki. Podczas tego trzydniowego wy-

darzenia zorganizowano debaty, dyskusje na temat bieżą-

cych i istotnych dla sektora spraw (na przykład współpra-

ca z biznesem, udział organizacji w kształtowaniu polityki 

miasta, rzecznictwo w trzecim sektorze, budowanie 

porozumień między organizacjami), a także zaprezen-

towano dorobek NGO-sów mieszkańcom Łodzi. Forum 

zwieńczył Festiwal Zaangażowanych Łodzian, na którym 

zaprezentowało się ponad 60 łódzkich organizacji. Był to 

czas na wyjście do ludzi i pokazanie im, jak działa sektor 

pozarządowy i co ma do zaoferowania obywatelom. 

Jednym z głównych działań w ramach projektu 

„Model Współpracy” jest badanie jakości współpracy 

samorządu z NGO-sami, by uczynić ją bardziej efek-

tywną. Dotychczas przeprowadzono sześć moderowa-

nych dyskusji przy różnych wydziałach urzędu miasta. 

Pracowaliśmy na bazie tak zwanego Lokalnego Indeksu 

Jakości Współpracy – narzędzia, za którego pomocą 

dowiadywaliśmy się bezpośrednio od organizacji, co we 

współpracy miasta z organizacjami sprawdza się dobrze, 

co należy poprawić, a co zupełnie zmienić. Po pierwszej 

serii spotkań (drugą planujemy na zakończenie projektu) 

uzyskaliśmy między innymi głosy, że warto wprowa-

dzić czytelne zasady podziału środków finansowych 

we wszystkich konkursach dotacyjnych, opracować 

poradnik dla grantobiorców czy ulepszyć kryteria przy-

znawania lokali dla NGO-sów. Teraz zastanawiamy się, 

jakie działania podjąć, by rozwiązać zgłoszone proble-

my. Raport przedstawimy Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego i rozważymy konieczne kroki.

Powyższe doświadczenia pokazują, że współpraca 

z sektorem pozarządowym w Łodzi w wielu miejscach 

wchodzi w nowe obszary. To z jednej strony oznacza 

rozwój, ale z drugiej – konieczność ciągłej pracy i ulep-

szenia stosowanych metod. Wiele narzędzi współpracy, 

takich jak KDO czy konsultacje aktów prawnych, to 

mechanizmy, których wciąż się uczymy i przy których 

Stałym elementem prowadzenia współpracy musi być 
ewaluacja działań, wyciąganie wniosków z porażek, które 
zdarzają się zawsze, gdy wchodzimy w nowe obszary.
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wdrażaniu nie unikamy błędów. Dodatkowo duża 

liczba konsultowanych zagadnień już teraz powoduje 

na przykład problem braku frekwencji na spotkaniach. 

Organizacje mają przecież ograniczone zasoby czaso-

we i wiele codziennych obowiązków, dlatego często 

nie mogą sobie pozwolić na udział w konsultacjach. To 

wymusza konieczność odpowiedniego doboru metod 

pracy, potrzebę organizacji procesu tak, by zapewnić jak 

największy udział zainteresowanych. Stałym elementem 

prowadzenia współpracy musi być ewaluacja działań, 

wyciąganie wniosków z porażek, które zdarzają się 

zawsze, gdy wchodzimy w nowe obszary.

Z punktu widzenia samorządu współpraca z organiza-

cjami jest niezbędna, ponieważ podnosi jakość zarządzania 

miastem/gminą. Dzięki jej prawidłowemu prowadzeniu ad-

ministracja może lepiej diagnozować problemy społeczne, 

skuteczniej projektować dokumenty strategiczne, efektyw-

niej realizować zadania publiczne, unikać zbędnych wydat-

ków, łatwiej wprowadzać zmiany itp. Dodatkowo samorząd 

może w ten sposób angażować obywateli w rozwiązy-

wanie ich problemów, budować społeczeństwo bardziej 

związane z gminą, odpowiedzialne, chętniej podejmujące 

inicjatywę. Patrząc na to z tej perspektywy, współpraca 

z trzecim sektorem staje się dla administracji niezbędnym 

elementem kreowania polityki rozwoju miasta.

Jeśli miałbym pokusić się o jakieś wskazówki dla 

samorządów, które dopiero rozpoczynają współpracę 

z NGO-sami i nie mają doświadczenia w tym obsza-

rze, z pewnością rekomendowałbym powołanie ciała 

doradczego złożonego z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych – na przykład gminnej rady pożytku pu-

blicznego. To właśnie we współpracy z trzecim sektorem 

warto nakreślać kierunki rozwoju współpracy, ustalać jej 

standardy, współtworzyć ważne dokumenty.

Kluczowe jest również wprowadzenie przejrzystych 

zasad dialogu (na przykład regulaminu konsultacji). 

Organizacje angażujące się we współpracę muszą 

wiedzieć, że biorąc udział w konsultacjach, będą miały 

ułatwiony dostęp do informacji, wystarczający czas na 

zgłoszenie uwag, otrzymają informację zwrotną. To pod-

stawa do budowania odpowiedniego klimatu współpra-

cy i zaufania pomiędzy NGO-sami a JST.

Konieczna jest również otwartość administracji na 

przekazywanie nowych zadań organizacjom. W sferach, 

w których istnieje społeczny potencjał oraz organizacje 

zdolne do realizacji zadań gminy, powinno następo-

wać naturalne ich oddawanie w ręce trzeciego sektora 

(w myśl zasady pomocniczości).

Nie bez znaczenia jest również rozwój systemu 

wsparcia dla NGO-sów i zagwarantowanie w budżecie 

środków na działania edukacyjno-szkoleniowo-doradcze 

dla przedstawicieli trzeciego sektora, a także tworzenie 

przestrzeni dla społecznej aktywności (na przykład po-

przez udostępnianie sal na spotkania, przyjazną politykę 

lokalową). 

Warto również, by cały system współpracy był spina-

ny w urzędzie przez oddzielną komórkę, odpowiadającą 

za współpracę z sektorem. To może pozwolić na dobrą 

koordynację działań i wprowadzanie spójnego standar-

du współpracy z organizacjami w różnych wydziałach.

Niezbędne jest ciągłe pielęgnowanie partnerskiej 

współpracy z NGO-sami. Tylko bowiem w oparciu o po-

szanowanie suwerenności organizacji, pełną jawność 

podejmowanych decyzji i wzajemny szacunek da się 

rozwijać partnerskie relacje. Warto o tym pamiętać, bo 

nawet drobne błędy w kulturze współpracy mogą później 

rzutować na poziom zaufania do urzędu i jakość kooperacji. 

Łukasz Prykowski – pełnomocnik prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi.
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Oczywiście te elementy nie wystarczą do udanego 

wdrożenia budżetu obywatelskiego (na co zwracał 

uwagę Kębłowski), ale też nie sposób wyobrazić sobie 

jego wdrażania w mieście, w którym samorządowcy są 

pogrążeni w polityczny sporach, środków w budżecie 

nie starcza nawet na podstawowe potrzeby i nie ma 

mediów, które o projekcie budżetu obywatelskiego 

mogłyby mieszkańcom gminy opowiedzieć.

Puławy nie miały wcześniej większych doświadczeń 

z konsultacjami społecznymi. Konsultacje w trybie ustawo-

wym, owszem, odbywały się, ale większość mieszkańców 

nie była tego faktu świadoma, a ich wyniki nie były dla 

władz miasta wiążące – bo przecież tak przewiduje ustawa. 

Byliśmy pewni, że budżet obywatelski w Puławach 

może tę praktykę przełamać: naszą intencją od początku 

było poinformowanie i przekonanie obywateli, że ich 

głos naprawdę się liczy, zmienia miasto. Zależało nam, 

tak jak innym samorządowcom w innych częściach kraju, 

żeby obywatele nabrali pewności, że to oni współrządzą, 

mają bezpośredni wpływ na wydatkowanie wspólnych 

pieniędzy z gminnej kasy. W tym sensie budżet partycy-

pacyjny miał nie tylko pomóc w ulepszaniu miasta, ale 

także zwiększyć społeczne zaufanie do samorządu, idei 

samorządności i współodpowiedzialności jako takiej. 

Jesienią 2012 roku w gronie puławskich działaczy 

samorządowych i radnych miejskich zadaliśmy sobie 

pytanie: dlaczego Puławy nie miałyby być pierwszym mia-

stem na Lubelszczyźnie, w którym zacznie działać budżet 

obywatelski? Byliśmy wtedy świeżo po lekturze pierwsze-

go raportu Wojciecha Kębłowskiego o budżecie partycy-

pacyjnym, wydanego przez Instytut Obywatelski1.

Razem doszliśmy do tego samego wniosku: nie-

spełna pięćdziesięciotysięczne Puławy są już przygoto-

wane na to, żeby zwiększyć zaangażowanie obywateli 

w zarządzanie samorządem. Z kilku powodów: rządzący 

miastem prezydent Janusz Grobel i wspierająca go ko-

alicja w Radzie Miasta mieli za sobą dwa lata spokojnych 

rządów, budżet miasta był w niezłej sytuacji, a w samym 

mieście nie brakowało ani osób zaangażowanych 

w działalność pozarządową (lokalnych aktywistów), ani 

prężnych mediów lokalnych. 

Jak wprowadziliśmy budżet obywatelski w Puławach

KOnRAd nIKleWIcz

Naszą intencją od początku było poinformowanie 

i przekonanie obywateli, że ich głos naprawdę się 

liczy, zmienia miasto.

Jak wprowadziliśmy 

      budżet obywatelski w Puławach

zależało nam, żeby obywatele nabrali pewności, że to 
oni współrządzą, mają bezpośredni wpływ na 
wydatkowanie wspólnych pieniędzy z gminnej kasy. 

1 W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-

content/uploads/2013/03/budzet_partycypacyjny.pdf (dostęp dnia 30 lipca 2014).
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Nie bez znaczenia był też walor edukacyjny budżetu 

obywatelskiego: decydując o podziale puli pieniędzy, 

obywatele mogli poznać dylematy, przed którymi stoją 

prezydenci i radni wszystkich polskich miast, a które 

najlepiej streszcza gorzko-prawdziwe hasło: „Pieniędzy 

nie wystarczy na wszystko”.

Nie chcieliśmy wymyślać koła. Puławy są niewiele 

większe od Sopotu (pod względem liczby ludności), 

wydawało się więc oczywiste, że wprowadzając u nas 

społeczną partycypację, będziemy kopiować rozwią-

zania z pierwszego miasta w Polsce, w którym budżet 

partycypacyjny w ogóle został wdrożony – i to ze 

sporym sukcesem. Lektura Budżetu partycypacyjnego… 

Wojciecha Kębłowskiego dostarczyła nam dużo wiedzy 

teoretycznej, ale spotkanie z radnymi i działaczami 

społecznymi z Sopotu dało praktyczne wskazówki. Do 

spotkania doszło w Sopocie, gdzie pojechała delegacja 

puławskich radnych.

Ponieważ formalnymi inicjatorami wdrożenia bu-

dżetu obywatelskiego byli radni, oni też wzięli na siebie 

przygotowanie jego regulaminu i projektów uchwał. Ku-

liśmy żelazo póki gorące: pierwsza uchwała Rady Miasta 

Puław o rozpoczęciu prac nad budżetem partycypacyj-

nym, przygotowana z naszej inicjatywy, została przyjęta 

już w październiku 2012 roku. Mieliśmy więc czas, żeby 

spokojnie przygotować się do wdrożenia w roku nastę-

pującym, w zgodzie z harmonogramem konstruowania 

budżetu miasta.

Po czterech miesiącach pracy radnych (w ad hoc 

powołanej podkomisji) projekt regulaminu budżetu 

obywatelskiego był gotowy. Ostateczna uchwała Rady 

Miasta o wdrożeniu budżetu obywatelskiego została 

przegłosowana na sesji 25 kwietnia 2013 roku. I co 

bardzo ważne: choć inicjatorami projektu byli radni 

Platformy Obywatelskiej, działający w ścisłej współpra-

cy z prezydentem Puław Januszem Groblem i radnymi 

Porozumienia Samorządowego Prawicy Puławskiej, 

rzeczoną uchwałę przyjęto na posiedzeniu Rady Miasta 

przez aklamację! To nie zdarza się codziennie, uzyskanie 

Jak wprowadziliśmy budżet obywatelski w Puławach

poparcia ze strony wszystkich grup politycznych było 

pierwszym sukcesem.

Regulamin zadecydował, że Puławy będą podzielo-

ne na cztery okręgi. W każdym z nich mieszkańcy mieli 

do dyspozycji jedną czwartą całej kwoty przeznaczonej 

na budżet obywatelski. W pierwszym roku prezydent za-

rezerwował na ten cel w projekcie budżetu milion złotych, 

czyli mniej więcej 0,5 procent całości wydatków z kasy 

miejskiej. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach 

budżetu obywatelskiego mógł składać każdy mieszkaniec 

Puław powyżej 16 roku życia, na specjalnie przygotowa-

nym do tego celu formularzu. Postawiony został waru-

nek: zgłaszany projekt musiał dotyczyć tej części miasta, 

w której była zameldowana osoba zgłaszająca.

Akcja informacyjna wśród mieszkańców rozpoczę-

ła się w czerwcu 2013 roku. Prezydent Puław i radni 

zorganizowali spotkanie dla mieszkańców, do każdego 

gospodarstwa domowego w Puławach wysłano także 

ulotkę informacyjną. Oczywiście wszystkie informacje 

o budżecie obywatelskim przekazano mediom i opubli-

kowano na stronach internetowych Urzędu Miasta.

W kolejnych krokach złożone projekty podlegały 

zaopiniowaniu co do możliwości realizacji projektu (stan 

formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji projektu). 

Projekty oceniali urzędnicy, to nie oni jednak układa-

li ostateczną listę projektów pod głosowanie. O tym 

decydowali radni w podkomisji, przy czym kryterium 

doboru było przejrzyste: wszystkie projekty spełniające 

wymogi formalne były dopuszczane. Podkreślmy, bo to 

bardzo ważne: zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską 

regulaminem wyłącznie obiektywne kryteria, takie jak 

zgodność z prawem lub nieprzekroczenie kwoty będącej 

do dyspozycji, były podstawą do akceptacji lub odrzu-

cenia wniosku. Od początku mocno to akcentowaliśmy. 

Tłumaczyliśmy też, że zgłaszane projekty muszą mieścić się 

w ustawowo zdefiniowanych „zadaniach gminy” – bo tylko 

na takie cele można wydać pieniądze z kasy miejskiej.

Lista przyjętych i odrzuconych projektów została 

podana do publicznej wiadomości. Każdemu projek-

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach 
budżetu obywatelskiego mógł składać każdy 
mieszkaniec Puław powyżej 16 roku życia. 



98 Jak wprowadziliśmy budżet obywatelski w Puławach

towi negatywnie zweryfikowanemu towarzyszyło 

wyjaśnienie powodów odrzucenia. Ostatecznie z blisko 

90 zgłoszonych projektów na liście pozostało 46. Po 

zatwierdzeniu list projektów przez komisję w każdym 

z czterech okręgów odbyły się osobne spotkania, na któ-

rych mieszkańcy mogli dyskutować o tym, jaki projekt 

poprzeć. I proszę nam wierzyć: momentami te debaty 

były gorące, sąsiedzi zażarcie bronili zgłaszanych przez 

siebie projektów, nawzajem próbując się przekonać do 

głosowania. Część mieszkańców zdecydowała się na 

prowadzenie własnych minikampanii: rozdawali ulotki 

o swoich projektach, pisali w lokalnych mediach itp. 

Głosowaliśmy od 30 września do 6 października. 

Głos mogła oddać każda osoba powyżej 16 roku życia 

zameldowana w Puławach. Ale można to było uczynić 

tylko w jednym miejscu: w komisji wyborczej zloka-

lizowanej przy Urzędzie Miasta, działającej rano i po 

południu przez siedem dni. To dawało nam pewność, że 

głosowanie będzie uczciwe (towarzyszyły mu wszystkie 

rygory „zwykłych” głosowań: karty wyborcze, zapieczę-

towana urna, sprawdzanie list osób uprawnionych do 

oddania głosu itd.). Być może jednak tradycyjna forma 

głosowania przełożyła się na małą frekwencję: w głoso-

waniu wzięło udział zaledwie 1,7 tysiąca osób (mniej niż 

10 procent wszystkich uprawnionych). W 2013 roku nie 

zdecydowaliśmy się jednak na wprowadzenie głosowa-

nia przez internet – nie mieliśmy pomysłu, jak zagwaran-

tować bezpieczeństwo takiego głosowania.

Wynik głosowania po raz kolejny potwierdził, że 

wybory dokonywane przez mieszkańców są racjonalne. 

Puławianie wybrali remont przychodni, wyposażenie 

dwóch szkół w nowy sprzęt komputerowy, budowę 

chodnika oraz budowę siłowni na wolnym powietrzu 

(„street workout”). Dziś, gdy piszę te słowa, wybrane 

przez mieszkańców projekty są właśnie realizowane.

Eksperyment zakończył się tak dobrym wynikiem, 

że prezydent i Rada Miasta zdecydowali o jego po-

wtórzeniu także w 2014 roku (z perspektywą wpisania 

projektów do budżetu na 2015 rok). Wspólnie uznaliśmy 

jednak, że potrzebnych jest kilka korekt, które partycy-

pację jeszcze bardziej wzmocnią. 

Najważniejszą zmianą jest zwiększenie kwoty 

do podziału (1,7 miliona złotych, prawie 1 procent 

budżetu miasta) i wprowadzenie dodatkowej kate-

gorii „projektów ogólnomiejskich”, na które mogliby 

głosować wszyscy mieszkańcy miasta, bez względu 

na miejsce zamieszkania. To gwarantuje, że element 

„sąsiedzkości” (głosowania na projekty z własnego 

podwórka) będzie zachowany, ale zarazem mieszkań-

cy Puław będą mieli okazję zaproponować projekty 

służące wszystkim sąsiadom, niekoniecznie tylko tym 

z ulicy obok. Maksymalną wartość projektu ogólno-

miejskiego wyznaczono na 500 tysięcy złotych, co 

oznacza, że do podziału w każdym z czterech kręgów 

pozostało po 300 tysięcy. 

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości 

głosowania przez internet. Doświadczenia innych miast 

(zwłaszcza Białegostoku) pokazały nam, że takie głoso-

wanie da się zabezpieczyć. Zachowaliśmy także metodę 

tradycyjną (głosowanie w komisji wyborczej w Urzędzie 

Miasta) – uznaliśmy, że niektórzy mieszkańcy Puław 

mogą ją mimo wszystko preferować. Pozostałe kluczowe 

zapisy regulaminu (udział osób powyżej 16 roku życia) 

nie uległy zmianie. W chwili, gdy będziecie państwo 

czytać te słowa, my w Puławach będziemy już pewnie 

po głosowaniu (15–21 września). 

Nie twierdzimy, że puławski budżet obywatelski 

jest wzorcem metra z Sèvres (choć w swoim kolejnym 

raporcie Wojciech Kębłowski ocenił go bardzo pozytyw-

nie2). Jednak jeśli inni samorządowcy chcieliby czerpać 

eksperyment zakończył się tak dobrym 
wynikiem, że prezydent i Rada Miasta zdecydowali 
o jego powtórzeniu także w 2014 roku.

2 W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/07/

budzet-partycypacyjny-web.pdf (dostęp dnia 30 lipca 2014).
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z puławskich doświadczeń, na koniec garść naszych rad. 

Może przydatnych. 

Po pierwsze, budżetu obywatelskiego nie udałoby 

się wdrożyć bez dobrej współpracy radnych (Rady Mia-

sta) i prezydenta. W obecnym ustroju JST to prezydent 

miasta (burmistrz) ma inicjatywę w zakresie projekto-

wania budżetu – ciężko wyobrazić sobie realizowanie 

jakiegokolwiek projektu wbrew niemu. Prezydent Puław 

pomysł budżetu partycypacyjnego wsparł już na starcie 

– i konsekwentnie wspiera go do dziś.

Po drugie, najważniejsze etapy wdrażania budżetu 

obywatelskiego były konsultowane z zewnętrznym 

„kontrolerem” samorządu – czyli z Regionalną Izbą Obra-

chunkową. Trzeba pamiętać, że poruszamy się w obsza-

rze, który nie jest prawnie uregulowany – w Puławach, 

podobnie jak w innych miastach Polski, partycypację 

wdraża się w oparciu o ustawowe zapisy dotyczące tak 

zwanych konsultacji społecznych, z tą różnicą, że władze 

danego samorządu zobowiązują się wydać pieniądze 

na te projekty, które wskażą mieszkańcy (w ustawie 

takiego zapisu nie ma). W połączeniu z rygorem ustawy 

o finansach publicznych wywołuje to pewne ryzyko. 

Najlepszym przykładem jest historia z Kraśnika, w któ-

rym dopuszczono do nieciekawej sytuacji: mieszkańcy 

przegłosowali projekt, którego samorząd – z mocy 

prawa – nie mógł zrealizować i który w ogóle nie powi-

nien pojawić się na liście projektów poddawanych pod 

głosowanie, a następnie na liście projektów wybranych 

i wpisywanych do budżetu miasta. Wyszło jak wyszło 

i Regionalna Izba Obrachunkowa musiała zablokować 

realizację. W Puławach od początku nie dopuściliśmy 

do takiej sytuacji: regulamin budżetu obywatelskiego, 

zanim jeszcze stał się obowiązującym lokalnym prawem, 

był konsultowany z Regionalną Izbą Obrachunkową. 

Dziś prezydent Puław, realizując we współpracy z Radą 

projekty inwestycyjne wskazane przez mieszkańców, ma 

pewność prawną.

Najważniejsza jest jednak satysfakcja mieszkańców, 

których krok po kroku przekonujemy, że to oni są naj-

ważniejszymi gospodarzami we własnej miejscowości.

Konrad Niklewicz – wiceprzewodniczący koła Platformy Obywatelskiej RP w Puławach. 
Współpracownik Instytutu Obywatelskiego. Wykładowca na Uniwersytecie Mari Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 
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