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Wspólnoty lokalne w rozwoju gminnych

jednostek samorządowych

Streszczenie. W artykule zaprezentowano istotę i znaczenie rozwoju w skali lokalnej. Pokaza-
no istniejące relacje i współzależności pomiędzy mieszkańcami a lokalną władzą. Wskazano sposo-
by partycypacji lokalnej społeczności w podejmowanych decyzjach, jak również wyróżniono kilka 
sposobów mogących pomóc w aktywizowaniu lokalnej społeczności.
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Wprowadzenie

Przeobrażenia społeczno-ustrojowe, jakie zaszły w Polsce po roku 1989 
spowodowały, że w miejsce centralistycznego systemu nakazowo-rozdzielczego 
wprowadzono model gospodarki wolnorynkowej. Diametralne zmiany odcisnę-
ły swe piętno również na funkcjonowaniu (sterowanych dotychczas odgórnie), 
terenowych organów administracji państwowej. Zostały one zastąpione nowymi 
strukturami samorządu terytorialnego. Szereg istotnych zmian, determinujących 
m.in. sposób funkcjonowania lokalnej gospodarki, relacji społecznych, możliwo-
ści gospodarowania lokalną przestrzenią, wprowadziła w życie uchwalona 8 mar-
ca 1990 r. ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591). 



186

Zapisy ustawy wskazały lokalne władze jako faktycznego gospodarza terenu, 
który razem z samodzielnym i niezależnym przedsiębiorcą miał realizować swo-
je (odrębnie zorientowane) cele w jednej przestrzeni społeczno-gospodarczej. 
Doprowadziło to do wykształcenia charakterystycznych cech „polskiego lokali-
zmu”1, do których J. Kida2 zalicza m.in.:

–  istnienie i współdziałanie autonomicznych, względnie małych wspólnot 
lokalnych, ukształtowanych historycznie w drodze naturalnych procesów spo-
łeczno-przestrzennych (autonomia gmin),

–  oddolne wytwarzanie przez współdziałające społeczności lokalne określo-
nej wspólnoty politycznej; władza jest wyrazem konsensusu politycznego, powo-
ływana do obsługi rzeczywistości społecznej,

–  istnienie „ładu wytwórców” prowadzących osiadły tryb życia związanych 
z konkretnym miejscem w lokalnej przestrzeni,

–  względna wolność działania obywateli,
–  istnienie dobrowolnych, bezpośrednich, „partnerskich”, poziomych kon-

taktów społecznych z otoczeniem społecznym, których celem jest współpraca, 
wymiana,

–  usystematyzowany rozwój społeczny, a zmiany zachodzą zawsze „od dołu”, 
są bowiem ściśle powiązane z suwerennymi decyzjami wolnych wytwórców,

–  gospodarka opiera się na inicjatywie i przedsiębiorczości jednostek.
Decentralizacja terytorialna stała się nie tylko ważnym czynnikiem doskona-

lenia struktur państwa i jego rozwoju, lecz wyznaczyła także podstawy rozwoju 
lokalnego, podniesienia jakości życia i podmiotowości społeczności lokalnych3.

W demokratycznie funkcjonującym systemie podmiotem najpełniej reprezen-
tującym interesy społeczności lokalnej i efektywnie działającym na rzecz rozwoju 
układów lokalnych jest samorząd terytorialny. Jego rola jako jednej z podstawo-
wych instytucji demokratycznego państwa jest, bez wątpienia, kluczowa z punktu 
widzenia tempa i kierunku przemian systemowych na poziomie lokalnym4.

Celem niniejszego artykułu było przybliżenie istniejących współzależności, 
relacji między lokalnymi władzami a mieszkańcami danej jednostki samorządu 

1  „Lokalizm” definiowany jest jako koncentracja życia społecznego i gospodarczego w spo-
łecznościach lokalnych, a także ich prymat i dominacja w stosunku do owego układu społeczno-
przestrzennego, który jest jak gdyby wytwarzany przez te społeczności, a zatem wtórny wobec 
nich. Może więc być uważany za określony typ ładu społecznego. Szerzej na ten temat: K. Sowa, 
Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, „Państwo i Kultura Polityczna: Zeszyty Politologiczne” 
1988, nr 5, s. 55.

2  J. Kida, Samorząd gminny i jego funkcje rodzajowe, Warszawa 1997, s. 57.
3  Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, 

Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, 
Warszawa 2003, s. 19-20.

4  B. Jałowiecki, Narodziny demokracji w Polsce lokalnej, Uniwersytet Warszawski, Instytut 
Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1990, s. 148-151.
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terytorialnego (JST). Jak również ukazanie przesłanek rosnącego wpływu i zna-
czenia lokalnych wspólnot samorządowych w procesie rozwoju danego obszaru, 
który wynika z decentralizacji systemu władzy i demokratyzacji życia publicz-
nego.

1. Istota i znaczenie rozwoju w skali lokalnej

„Rozwój lokalny” jest pojęciem złożonym, w związku z czym niezwykle 
trudne jest sformułowanie definicji, która w sposób jednoznaczny odzwiercie-
dlałaby różne sposoby podejścia do tej charakterystycznej kategorii rozwoju 
społeczno-gospodarczego5.

W związku z powyższym w niniejszej pracy przytoczono kilka definicji te-
goż pojęcia, które kładą nacisk na rolę społeczności lokalnej w procesie rozwoju 
jednostki osadniczej. I tak, E.J. Blakely przez rozwój lokalny rozumie procesy 
świadomie inicjowane i kreowane przez lokalne władze, przedsiębiorców, lobby 
ekologiczne, stowarzyszenia społeczne i kulturalne oraz mieszkańców, zmierza-
jące do kreatywnego, efektywnego i racjonalnego wykorzystania miejscowych 
zasobów niematerialnych i materialnych6. J.Mengin, G.Masson definiują rozwój 
lokalny jako drogę, na której lokalni aktorzy rozpoczynają proces angażowania 
się we wspólne działania, prowadzący do odtwarzania przestrzeni społecznej7. 
I. Pietrzyk interpretuje rozwój lokalny jako działanie podejmowane z woli 
lokalnych aktorów (samorządów, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń 
i innych), na podstawie refleksji dotyczącej waloryzacji miejscowych zasobów, 
uwzględniającej specyfikę terytorialną8. Natomiast M. Laflamme objaśnia roz-
wój społeczności lokalnych jako proces, „dzięki któremu identyfikuje ona swoje 
potrzeby i cele, daje im porządek priorytetów, zwiększa swoje zaufanie do samej 
siebie i swoją wolę pracy dla usatysfakcjonowania tych potrzeb lub celów, znaj-
duje niezbędne źródła wewnętrzne lub zewnętrzne do ich wypełnienia, działa 

5  Por. J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
2001, s. 46-57.

6  E.J. Blakely, Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Sage Publication, 
London – New Delhi 1989, s. 2, za: T. Markowski, Lokalna polityka rozwoju ekonomicznego 

– aspekty organizacyjne i instytucjonalne, w: Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle 

doświadczeń amerykańskich, red. L.M. Salamon, R.A. Seidel, P. Bury, T. Markowski, Fundacja 
Promocji Czystych Technologii TECHEKO, Łódź 1995, s. 246.

7  J. Mengin, G. Masson, Guide du développement localet du développement social. Logiques 

Sociales, l’Harmattan, 1989, za: G. Duché, W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym, w: Stra-

tegiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Jewtuchowicz, 
Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź 2001, s. 12.

8  I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa 2001, s. 32.
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w zależności od tych potrzeb lub celów, manifestuje postawy i praktyki koopera-
cji i współpracy wewnątrz wspólnoty”. Rozwój społeczności lokalnych to proces 
socjalny, w którym obywatele biorą w swoje ręce swój wspólny los i stawiają 
się do dyspozycji, aby stawić czoła podstawowym problemom ich wspólnoty lub 
regionu, co nie wyklucza wkładu i kontroli instancji zwierzchnich ze względu na 
dobro społeczne szerzej pojmowane9.

Zarządzanie przez samorząd sprawami publicznymi wymaga przyjęcia oraz 
przestrzegania powszechnie przyjętych wartości, które powinny mieć wpływ na 
podejmowane przez organy samorządowe decyzje, a są nimi:

–  autonomia oznaczająca, że wszelkie działania podejmowane przez JST 
muszą odzwierciedlać preferencje społeczności lokalnej; budowa lokalnych pro-
gramów gospodarczych (strategii) winna być efektem autonomicznych decyzji 
podejmowanych przez organy samorządowe w porozumieniu i po zaakceptowa-
niu przez lokalną społeczność,

–  lokalność przejawiająca się w dostrzeganiu specyfiki lokalnych proble-
mów, uwzględnianie różnic między podstawowymi jednostkami samorządowymi 
oraz dostosowywanie rozwiązań do lokalnych warunków,

–  demokracja wyrażająca przykładowo wolę stymulowania lokalnego wzro-
stu gospodarczego w ramach istniejącego porządku prawnego (ustrojowego),

–  efektywność, która powinna się przejawiać w sterowaniu procesami rozwo-
jowymi JST, w zapewnieniu szczególnie wydajnego i skutecznego wykorzystania 
dostępnych zasobów,

–  trwałość, która oznacza, że proporcje między tempem rozwoju gospodar-
czego, społecznego, ekonomicznego powinny mieć charakter trwały,

–  równowaga, czyli zachowanie odniesienia rozwojowego do różnych grup 
interesów10.

Rozwój lokalny uwzględniający: potrzeby mieszkańców, zasoby i walory 
lokalnego środowiska przyrodniczego, inwestycje infrastrukturalne, poziom 
oświaty i kultury społeczności lokalnej, istniejący potencjał gospodarczy, na-
ukowy, techniczny i kadrowy, stabilne przepisy prawa oraz aktywność społecz-
ności lokalnych, przy przychylnym nastawieniu władz lokalnych dokonuje się 
na czterech płaszczyznach – gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturalnej11 
(por. tab. 1).

Wszelkie zmiany zachodzące w zaprezentowanych płaszczyznach powin-
ny być kompatybilne i wzajemnie się zazębiać. Komplementarność kolejnych 

 9  M. Laflamme, Le projet coopératif québécois: un projet social?, Wydawnictwo Gaétan 
Morin, Quebec 1982, s. 176.

10  L. Frąckiewicz, Ubóstwo jako kwestia społeczna, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1989, 
nr 9, s. 13; za: K. Pająk, Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 82.

11  K. Pająk, Samorząd terytorialny…, op. cit., s. 79.
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przekształceń jednostki samorządowej może w rezultacie prowadzić do osiągnię-
cia efektu synergii. Wówczas każda z pozytywnych zmian (zachodząca w innej 
płaszczyźnie) potęgowałaby końcowy rezultat podejmowanych przez lokalnych 
aktorów działań.

Przeprowadzone przez B. Jałowieckiego analizy strategii rozwoju społecz-
nego pełniej zorientowanych na społeczności lokalne, wskazują na istnienie co 
najmniej czterech kategorii wartości istotnych dla badanego problemu12:

–  cele – zorientowane na jakość życia mieszkańców, ochronę przyrody, 
historii,

–  struktura władzy – bazująca na partycypacji obywatelskiej i samorządności 
jako atrybutach jednostek grup lokalnych, której formalnoprawnym wyrazicielem 
jest samorządowy model ustroju terytorialnego,

–  przestrzeń – traktowana jako wartość użytkowa,
–  struktura systemu kultury – eksponująca tożsamość i autonomię kulturową 

społeczności lokalnych, wzajemne oddziaływanie jednostek i grup oraz dwu-
stronną komunikację w procesach interakcyjnych.

Do realizacji polityki rozwoju lokalnego na zadowalającym poziomie nie-
zbędne, oprócz układu zadań i kompetencji organów samorządu terytorialnego, 

Tabela 1. Płaszczyzny realizacji rozwoju lokalnego

Sfera rozwoju Przejaw rozwoju

Gospodarcza –  rozwijanie indywidualnej i zbiorowej przedsiębiorczości przy wykorzysta-
niu miejscowych zasobów – surowców, siły roboczej, krajobrazu
–  umiejętne, racjonalne i efektywne wykorzystanie struktury demograficznej, 
społecznej, fizycznej, instytucjonalnej i informacyjnej danego obszaru

Społeczna –  możliwość artykułowania grupowych interesów
–  powstawanie zrzeszeń
–  przejęcie odpowiedzialności za sferę życia codziennego i jego obsługi 
w dziedzinie oświaty, kultury, służby zdrowia i opieki społecznej

Polityczna –  możliwość korzystania przez lokalną społeczność ze znacznej autonomii 
w zakresie alokacji zasobów
–  możliwość podejmowania decyzji o własnych sprawach w sposób demokra-
tyczny i samorządny

Kulturowa –  stworzenie możliwości korzystania z własnych kanałów komunikacji spo-
łecznej, a zatem niezależnych od państwa instytucji i środków masowego 
przekazu, tj.: lokalna prasa, rozgłośnia radiowa, telewizja kablowa, strona 
internetowa itp.

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: K. Pająk, Samorząd terytorialny…, op. cit., s. 79; J. Kida, Samorząd 

gminny i jego funkcje…, op. cit., s. 57.

12  B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, Biuletyn CPBP 09.8, nr 16, Warszawa 1989, s. 91.
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są także warunki osiągania konsensusu społecznego. Powoduje to oparcie cało-
kształtu podejmowanych przez lokalne władze działań na zasadach:

–  subsydiarności,
–  partnerstwa społecznego,
–  montażu finansowego jako sposobu realizacji przedsięwzięć o charakterze 

promocyjnym i rozwojowym,
–  programowania polityki rozwoju regionalnego, co wymaga zintegrowane-

go podejścia oraz monitorowania i systematycznej oceny13.
Rozdzielenie władzy terenowej i centralnej pobudza rozwój struktur społe-

czeństwa obywatelskiego, które wyłaniają elity lokalne spośród członków wspól-
not samorządowych. Demokratyzacja życia społecznego, tworzenie struktur 
społeczeństwa obywatelskiego prowadzą do identyfikacji jednostek ze zbiorowo-
ścią, internalizacji dobra wspólnego i poczucia podmiotowości prowadzącego do 
intensyfikacji działań zbiorowych i indywidualnych14.

2. Partycypacja społeczna w procesie rozwoju gminy

Tradycyjne ujęcie „partycypacji” w zarządzaniu oznacza branie udziału 
w formułowaniu, podejmowaniu decyzji i realizacji polityki. Dotyczy aktywności 
mieszkańców, którzy starają się oddziaływać na decyzje, które ostatecznie podej-
mowane są przez osoby mające demokratyczną legitymizację15.

Decentralizacja i uspołecznienie władzy są powszechnymi warunkami 
partycypacji politycznej i podmiotowości społeczeństwa obywatelskiego. Oba 
te elementy wyznaczają strukturalny kontekst kultury zaufania, do którego 
P. Sztompka zalicza stabilność normatywną prowadzącą do wytworzenia się 
systemu reguł społecznych, stwarzających poczucie porządku, przewidywalno-
ści i bezpieczeństwa egzystencjalnego, trwałości ładu społecznego i podporząd-
kowania władzy regułom prawa oraz konsekwentne realizowanie uprawnień 
i obowiązków16.

W funkcjonującej obecnie strukturze samorządu terytorialnego, w której 
zarządzanie i realizacja zadań opierają się na zasadzie hierarchii, przejawem 
partycypacji mieszkańców w procesach decyzyjnych mogą być m.in.: petycje 
pisane do lokalnych władz, organizowane demonstracje i protesty, uczestnictwo 

13  Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Oficyna Wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2001, s. 32.

14  J. Sztumski, Społeczeństwo i wartości, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992, s. 16.
15  G. Parry, G. Moyser, N. Day, Political Participation and Democracy in Britain, Cambridge 

University Press, Cambridge 1992, s. 16.
16  P. Sztompka, Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 319-320.
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w spotkaniach z władzami lokalnymi (np. uczestnictwo w sesjach rady gminy/
miasta), lobbowanie w jakichś ważnych społecznie sprawach, a także pisanie 
listów.

W przypadku przejścia od tradycyjnego samorządu (local government) do 
zarządzania lokalnego (local governance) – partycypacja może obejmować także 
udział organizacji i instytucji, które są bezpośrednio włączone w podejmowanie 
decyzji dotyczących spraw publicznych. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu 
samorządu, partycypacja w zarządzaniu lokalnym może obejmować bezpośredni 
udział w podejmowaniu ważnych decyzji instytucji sektora prywatnego albo or-
ganizacji pozarządowych17.

Z punktu widzenia efektywności i tempa rozwoju społeczno-gospodarczego 
lokalnych układów terytorialnych ważna jest skala partycypacji społecznej i po-
ziom aktywności mieszkańców. Jednakże praktyka życia społecznego pokazuje, 
że większość ludności nie jest skłonna angażować się społecznie, oczekując od 
władz lokalnych sprawnego działania w zakresie obsługi mieszkańców i dbałości 
o rozwój danej miejscowości18. Ewentualna aktywność jednostek lub szerszych 
grup obywateli ujawnia się przede wszystkim w obliczu bezpośredniego „zagro-
żenia” ich partykularnych celów. Poza obszarem ich zainteresowań leżą natomiast 
wszelkie pozostałe kwestie dotyczące ogółu lokalnej społeczności.

Tym niemniej, coraz wyraźniej widoczny jest wśród mieszkańców wspólnoty 
samorządowej wzrost integracji i umacnianie się społecznej więzi. W świadomo-
ści mieszkańców funkcjonuje ona m.in. przez wzrost przekonania, że:

–  zwiększa się sfera wpływu na decyzje władz, a tym samym rośnie obszar 
wolności i racjonalnych wyborów społecznych,

–  następuje lepsze zaspokajanie potrzeb, przez co zwiększają się szanse indy-
widualne i grupowe,

–  pojawia się możliwość rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych i zmniej-
szenie dysproporcji między poszczególnymi społecznościami, awans regionów, 
z którymi obywatele utożsamiają się i psychicznie identyfikują,

–  w wyniku działania zdecentralizowanych struktur następuje wzrost integra-
cji społeczności,

–  władza zbliża się do obywatela nie tylko w sensie przestrzennej bliskości, 
lecz przede wszystkim służebnej roli, czego wskaźnikiem jest sprawniejsza obsłu-
ga mieszkańców w urzędach,

–  „bliskość – psychiczna, społeczna i przestrzenna” władzy lokalnej 
daje możliwość kontroli jej poczynań, zwiększa się poziom poinformowania 

17 A. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, Nierówne koalicje-liderzy miejscy w poszuki-

waniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, 
s. 36.

18 B. Jałowiecki, Reguły działania w społeczeństwie i w nauce. Szkice socjologiczne, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 83.
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o przedsięwzięciach lokalnych, tworzą się wykrystalizowane poglądy i postawy 
zarówno u obywateli, jak i przedstawicieli lokalnych elit19.

W celu przybliżenia roli społeczności lokalnej w procesie przemian samo-
rządowej przestrzeni zasadne jest przytoczenie kilku definicji, w myśl których 
np. za „społeczność nazywaną wspólnotą uznawana jest zbiorowość terytorialna, 
w ramach której jej członkowie mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby; 
wspólnoty są rozpatrywane ze względu na powiązania ze środowiskiem geogra-
ficznym i przestrzennym, które zaspokajają subiektywne i obiektywne potrzeby 
ich członków”20.

Wielość prezentowanych w literaturze definicji „wspólnoty lokalnej”, a także 
spory pojawiające się wokół sposobu interpretacji tego terminu wskazują na ist-
nienie różnic w przyjmowanych koncepcjach odnośnie rozumienia zjawisk spo-
łecznych21. I tak, pod pojęciem „wspólnoty lokalnej” rozumie się m.in. zbiorowość 
społeczną, której członków łączy więź, a w jej ramach dokonuje się styczność bez-
pośrednia. W ten sposób zostaje wyznaczona pozycja i rola poszczególnych człon-
ków tej zbiorowości, a co za tym idzie – kształtuje się wewnętrzna organizacja. 
Najistotniejszym elementem odróżniającym wspólnotę lokalną od innych zbioro-
wości jest określone terytorium, na którym zachodzą wspomniane procesy22.

W czasie analizy badań nad społecznościami lokalnymi, dokonanej przez 
C. Bell’a i H. Newby’ego23, wyodrębniono pewne konstytutywne elementy 
owych społeczności, do których zalicza się:

–  wydzielone terytorium, które zamieszkiwane jest przez ludność,
–  zespół instytucji społecznych obejmujących swym działaniem członków 

wspólnoty,
–  uczucie przynależności i zrodzone na jego podłożu zaangażowanie w spra-

wy wspólnoty.
Udział społeczności24 lokalnej w rozwoju danej jednostki samorządowej obej-

muje partycypację dwóch typów uczestników:

19  M. Gagacka, Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego po reformie systemu 

administracji w świetle badań empirycznych, w: Cele i skuteczność reformy administracji publicznej 

w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu 
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2003, s. 326-327.

20  M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007, s. 162.

21  Ibidem, s. 160-177.
22  J. Sikora, Lokalne układy społeczne, w: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. 

S. Wykrętowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 78.
23  The Sociology of Community: a Selection of Readings, red. C. Bell, H. Newby, London 

1974; za: M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007, s. 163.

24  Termin „udział społeczności” będzie rozumiany jako aktywność poszczególnych grup 
skupionych wokół jakiegoś wspólnego „interesu” („przedsięwzięcia”), jak również aktywność
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–  mieszkańców oraz ich organizacji – obejmuje więc zarówno partycypację 
pojedynczych obywateli, jak i obecność w polityce lokalnej organizacji społe-
czeństwa obywatelskiego,

–  wpływowych aktorów życia społecznego, tj. przedsiębiorców i ich organi-
zacje25.

W tabeli zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące różnych form 
udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym – w zależności od typów po-
dejmowania decyzji (por. tab. 2).

Pierwszy model (agregujący) odwołuje się do zasady mówiącej, że mniej-
szość (w tym przypadku przedstawiciele władz) zobowiązana jest do przestrze-
gania woli większości (czyli lokalnej społeczności), nawet jeśli owa decyzja 
miałaby być sprzeczna z jej interesami. Dlatego też jedną z form społecznej 
partycypacji są w tym modelu demonstracje, petycje, lobbing czy też sam udział 
w lokalnych wyborach. Z kolei model deliberujący odwołuje się do przekonania, 
że tylko swobodna debata może w konsekwencji doprowadzić do konsensusu. 
Zadaniem lokalnych władz jest stwarzanie takich warunków, które umożliwią 
mieszkańcom publiczne wyrażanie opinii i prezentowanie własnych postulatów, 

grup organizowanych ze względu na wspólne miejsce zamieszkania lub prowadzenie działalności. 
Jednakowoż „partycypacja” wymaga w praktyce aktywności poszczególnych jednostek 
będących reprezentantami tych grup – pojęcie „udziału społeczności” łączy się zatem z pojęciem 
„reprezentacji”. Więcej na ten temat: A. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, Nierówne 

koalicje…, op. cit., s. 15-42.
25  Ibidem, s. 35.

Tabela 2. Przykłady form partycypacji w zależności od fazy procesu 
polityki rozwoju jednostki osadniczej

Fazy 
procesu politycznego

Model procesu decyzyjnego

Agregujący
(oparty na woli większości)

Deliberujący
(poszukujący konsensusu 

przez szeroką debatę)

Opracowywanie polityki petycje, lobbing, demonstracje udział w spotkaniach realizowa-
nych przez lokalne władze

Poszukiwanie konsensusu lokalne referenda decyzje podejmowane w koa-
licjach poziomych skupiających 
publicznych i prywatnych 
partnerów

Realizacja polityki 
rozwoju

– udział organizacji pozarzą-
dowych w realizacji polityki 
rozwoju

Ź r ó d ł o: A. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, Nierówne koalicje…, op. cit., s. 39.
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Tabela 3. „Drabina partycypacji” lokalnej społeczności 
w zarządzaniu rozwojem jednostki terytorialnej

Styl zarządzania
Rola lokalnej 
społeczności 

(jako uczestnika)
Przykłady

Interaktywny

Wspomaganie

(władze samorządowe udzielają 
potrzebnego wsparcia – czas, 
pieniądze, wiedza)

inicjator samorządy oferują wsparcie dla 
inicjatyw podejmowanych np. przez 
lokalne stowarzyszenia

Współpraca

(samorząd współpracuje z innymi 
organizacjami na równych zasa-
dach)

współpracownik, 
partner

wspólny program rozwoju jednostki 
osadniczej realizowany przez samo-
rząd we współpracy z prywatnym 
partnerem np. deweloperem

Delegacja

(samorząd przekazuje uprawnienia 
do podejmowania pewnych decyzji 
czy realizacji polityki)

współdecydujący rada osiedla lub sołectwo otrzymuje 
określone kompetencje i środki 
finansowe na realizację wyznaczo-
nych zadań publicznych

Uczestnictwo

(samorząd prowadzi szeroką dysku-
sję nad sposobami rozwiązywania 
pewnych problemów; jej uczestnicy 
mogą samodzielnie definiować 
problem i sugerować różne rozwią-
zania)

konsultant władze samorządowe w sytuacji 
niemożności podjęcia ostatecznej 
decyzji np. co do sposobu wykorzy-
stania danego terenu (pod rekre-
ację lub usługi), proszą lokalną 
społeczność o zgłaszanie sugestii 
co do zawartych w przygotowanym 
projekcie założeń, np. podczas prac 
nad miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego

Nieinteraktywny

Konsultacja

(samorząd prowadzi konsultacje na 
temat proponowanego rozwiązania, 
przedstawiając ograniczoną liczbę 
dopuszczalnych opcji)

osoba 
konsultowana

lokalni mieszkańcy są proszeni 
o wyrażenie swojej opinii odnośnie 
rozwiązań zaproponowanych przez 
samorząd

Otwarty styl autorytarny

(samorząd formułuje swoją politykę 
w sposób niezależny; przekazuje 
informacje mieszkańcom, prze-
konując ich do proponowanych 
rozwiązań)

odbiorca przekazy-
wanych informacji

władze samorządowe podejmu-
ją decyzję dotyczącą np. sfery 
świadczonych usług komunalnych 
(rozwój infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej) i informują o niej 
mieszkańców

Zamknięty styl autorytarny

(władze samorządowe podejmują 
decyzje i nie starają się o nich infor-
mować lokalnej społeczności)

brak –

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: A. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, Nierówne koalicje…, 
op. cit., s. 40.
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np. podczas udziału w publicznych debatach, w lokalnym radiu, telewizji, prasie 
itp. Należy również zauważyć, że różne formy partycypacji charakterystyczne są 
także dla różnych faz procesu politycznego. Do różnych form partycypacji na-
wiązuje także koncepcja „drabiny partycypacji”, w której poszczególne szczeble 
prezentują kolejny (coraz bardziej interaktywny) styl zarządzania – od zupełnego 
braku informacji ze strony władz samorządowych, przez konsultowanie z lokal-
ną społecznością podjętych decyzji do udzielania przez samorząd potrzebnego 
wsparcia społecznym inicjatywom włącznie (por. tab. 3).

Jak wynika z zaprezentowanej tabeli, w procesie zarządzania jednostką tery-
torialną wyróżnić można dwa style, w ramach których lokalni aktorzy (mieszkań-
cy, przedsiębiorcy, organizacje, zrzeszenia itp.) przyjmują zgoła odmienne role. 
Począwszy od odbiorców przekazywanych przez lokalne władze informacji, do 
podmiotów, z którymi władza konsultuje działania, które zamierza podjąć – styl 
nieinteraktywny. Z kolei w stylu interaktywnym społeczność lokalna ma już 
możliwość zgłaszania sugestii co do zaproponowanych przez lokalnych włoda-
rzy rozwiązań, następnie otrzymuje określone kompetencje i może realizować 
wyznaczone zadania, w kolejnym etapie ma rangę partnera, z którym samorząd 
współpracuje, by na najwyższym szczeblu stać się inicjatorem lokalnych prze-
obrażeń.

Podsumowanie

Warunkiem stabilnego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego (JST) jest 
przede wszystkim akceptacja i wsparcie udzielane włodarzom przez lokalną spo-
łeczność. Jej zainteresowanie i zaangażowanie w procesy transformacji lokalnej 
przestrzeni mogą stanowić silne podstawy do wypracowania struktury powiązań na 
linii: władze lokalne – lokalna społeczność. „Ludzie inwestują w związki z innymi 
i relacje społeczne, ponieważ spodziewają się zwrotów z tych inwestycji i to takich, 
które dadzą się przełożyć na wartości rynkowe”26. Zasoby zawarte w sieciach spo-
łecznych mają duże znaczenie dla kapitału społecznego, gdyż ułatwiają przepływ 
informacji, członkowie sieci mają wpływ (kontrolę) na podejmowane działania, 
przynależność do sieci stanowi o sile wiarygodności danej jednostki, oraz wzmac-
nia tożsamość jednostki i jej uznanie w grupie. Rozmaitość uzyskiwanych korzyści 
powoduje, że kapitał społeczny jest właściwością społeczną, którą jednostka za-
wdzięcza swoim kontaktom i „relacjom sieciowym” w ramach grupy27.

26  C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 2005, s. 66.

27  N. Lin, Social Capital: A theory of social structure and action, Cambridge University Press, 
Cambridge 2001, s. 143-145.
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Do wzmożenia lokalnej aktywności i wzrostu społecznej partycypacji w spo-
sobie zarządzania jednostką terytorialną bez wątpienia mogą się przyczynić:

–  edukacja, podniesienie wiedzy z zakresu korzyści płynących z podejmowa-
nia różnorodnych inicjatyw społecznych,

–  umiejętność powoływania czy też wstępowania do istniejących już stowa-
rzyszeń i organizacji pozarządowych, które wzmacniają, integrują i solidaryzują 
lokalną wspólnotę,

–  wzrost świadomości mieszkańców odnośnie możliwych do zastosowania 
instrumentów, metod „perswazji”, które pomogą nakłonić lokalnych włodarzy do 
zmiany lub rezygnacji z podjętych wcześniej decyzji (nie mających społecznej 
akceptacji).
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