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Wyzwalanie ducha przedsiêbiorczo�ci

w �rodowisku spo³ecznym gminy dla rozwoju lokalnego

Wstêp

W �nowej gospodarce�, w której ro�nie znaczenie jako�ciowych cech jednostek terytorial-
nych, pog³êbiaj¹ siê dysproporcje miêdzy wynikami gospodarczymi osi¹ganymi w regionach,
a dynamiczne otoczenie jednostek przestrzennych wymaga pod¹¿ania za nowymi wyzwaniami.
Coraz istotniejsza wydaje siê byæ rola oddolnego kszta³towania o¿ywienia spo³eczno-gospo-
darczego w tzw. ma³ych ojczyznach, a wiêc z wykorzystaniem potencja³u endogenicznego, po-
przez uruchamianie odpowiednich procesów w jednostkach terytorialnych, przede wszystkim
za� wyzwalanie �zbiorowej przedsiêbiorczo�ci� w celu efektywnego wykorzystania specyficz-
nych miejscowych zasobów oraz pozyskiwania �rodków zewnêtrznych, ale tak¿e kszta³towania
nowych potencja³ów w celu systematycznego podnoszenia konkurencyjno�ci obszaru.

Samorz¹d terytorialny � zgodnie z ide¹ decentralizacji w³adzy publicznej w Polsce � jest
podmiotem zarz¹dzaj¹cym sprawami lokalnymi i regionalnymi, wa¿ne wiêc staje siê pytanie
o mo¿liwo�ci i skuteczno�æ oddzia³ywania mened¿erów publicznych (w³adz samorz¹dowych)
na kreowanie postaw przedsiêbiorczych w�ród spo³eczno�ci lokalnych oraz o znaczenie �przed-
siêbiorczo�ci zbiorowej� w pobudzaniu rozwoju spo³eczno-gospodarczego danej jednostki
przestrzennej.

Przedsiêbiorczo�æ terytorialna

W rozwa¿aniach przyjêto szerokie rozumienie przedsiêbiorczo�ci we wspólnocie samorz¹do-
wej, tj. dotycz¹ce zarówno kategorii gospodarczych (inicjowanie i rozwijanie dzia³alno�ci gospo-
darczej), jak i spo³ecznych (pe³ne zaanga¿owanie w ¿ycie upodmiotowionych jednostek
przestrzennych), a wiêc w odniesieniu do wszystkich jej �aktorów� funkcjonuj¹cych w trzech
sektorach: prywatnym, publicznym i spo³ecznym (przedsiêbiorczo�æ trójsektorowa � Klasik 2005).
Chodzi tu o przedsiêbiorczo�æ oznaczaj¹c¹ wolê i umiejêtno�æ znajdowania okazji do osi¹gniêcia
korzystnych wyników oraz podejmowania dzia³añ zapewniaj¹cych wykorzystanie tych okazji1

� przenosz¹c na grunt rozwa¿añ o wspólnocie samorz¹dowej zakres znaczeniowy tego pojêcia,
traktowanego tradycyjnie jako atrybut przypisywany przedsiêbiorstwom. Ta g³ówna cecha przed-
siêbiorczo�ci � otwarto�æ na szanse, rozumiana nie tylko jako gotowo�æ ich podjêcia, ale �wiadome
poszukiwanie � wi¹¿e siê z niepewno�ci¹ wynikaj¹c¹ z du¿ej z³o¿ono�ci i zmienno�ci otoczenia.
W konsekwencji, wychwytywanie tych okazji i szans oraz odpowiednie ich wykorzystywanie

1 Z. Wiszniewski, Mikroekonomia wspó³czesna, Wy¿sza Szko³a Bankowo�ci, Finansów i Zarz¹dzania,
Olympus, Warszawa 1997, s. 60.
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pozwala traktowaæ przedsiêbiorczo�æ jako czynnik uaktywniaj¹cy konkurencyjny potencja³
regionu i przekszta³caj¹cy go w rezultaty, które mo¿na odnie�æ do zachodz¹cych na danym
obszarze procesów rozwoju.2

Na obraz tak rozumianej przedsiêbiorczo�ci terytorialnej sk³adaj¹ siê postawy i zachowania
w³adz publicznych, podmiotów gospodarczych i miejscowej spo³eczno�ci, wzajemnie powi¹-
zane oraz oddzia³uj¹ce na siebie, a zmierzaj¹ce m.in. do poszukiwania nowych zastosowañ
posiadanych zasobów, wyznaczania celów dzia³alno�ci z uwzglêdnieniem nie tylko dostêpnych
zasobów, ale tak¿e mo¿liwo�ci ich wzrostu, identyfikowania i kreowania nowych potrzeb, prze-
widywania przysz³ych kierunków rozwoju potrzeb i technik wytwarzania oraz dostosowywania
do nich potencja³u gospodarczego (Janik 2004).

Podstawow¹ kwesti¹ poruszon¹ w rozwa¿aniach jest znaczenie samorz¹du na szczeblu gmin-
nym w stymulowaniu przedsiêbiorczo�ci lokalnej, w tworzeniu �rodowiska przedsiêbiorczo�ci.
Wydaje siê, ¿e aby wp³ywaæ na kszta³towanie przedsiêbiorczo�ci na zarz¹dzanym przez siebie
terenie, samorz¹d powinien sam wykazywaæ przedsiêbiorczo�æ i podejmowaæ wyzwania wyni-
kaj¹ce z wy³aniania siê nowego modelu dzia³ania w turbulentnym otoczeniu. Przy czym za
przejaw przedsiêbiorczo�ci sektora publicznego mo¿na uznaæ przede wszystkim wspó³dzia³a-
nie samorz¹du terytorialnego z sektorem prywatnym i obywatelskim w ramach wspó³zarz¹dza-
nia lokalnego.3

Mened¿eryzm jednostek samorz¹dowych

Decentralizacja w³adzy publicznej w Polsce, choæ ci¹gle ograniczona, da³a jedynie szansê,
a nie gwarancjê podniesienia poziomu ¿ycia spo³eczno�ci lokalnych. Dlatego w warunkach pol-
skiego lokalizmu dostrzega siê zró¿nicowanie w dzia³alno�ci w³adz samorz¹dowych w zakresie
dba³o�ci o rozwój zarz¹dzanych obszarów. S¹ samorz¹dy aktywne i przedsiêbiorcze, a wiêc
rozwijaj¹ce siê, oraz takie, które charakteryzuje inercja, marazm, postawa roszczeniowa.

Wraz z wej�ciem samorz¹dno�ci w Polsce w kolejn¹ fazê rozwoju pojawi³y siê nowe wyzwa-
nia, a z nimi potrzeba nowego modelu dzia³ania jednostek samorz¹du terytorialnego. Wyst¹pi-
³y te¿ nowe problemy, wynikaj¹ce zarówno z wewnêtrznego funkcjonowania poszczególnych
gmin, jak i uwarunkowañ zewnêtrznych. Jednak fakt, ¿e wszystkie gminy funkcjonuj¹ w podob-
nych warunkach zewnêtrznych, sk³ania do zastanowienia nad wewnêtrznymi uwarunkowaniami
osi¹ganych sukcesów, a zw³aszcza nad znaczeniem przedsiêbiorczo�ci w rozwoju lokalnym po-
szczególnych obszarów.

W sposobie dzia³ania samorz¹du terytorialnego w Polsce na znaczeniu zyskuj¹ funkcje mene-
d¿erskie w zakresie ogó³u przedsiêwziêæ sk³adaj¹cych siê na rozwój spo³eczno-gospodarczy
obszaru (ukierunkowywanie rozwoju jednostki terytorialnej, tworzenie warunków do realizacji
przyjêtych zamierzeñ) w stosunku do funkcji wykonawczych w tradycyjnych zadaniach na rzecz
zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkañców (Wojtasiewicz 2004). Rodzi siê wiêc potrzeba
zwiêkszania przez samorz¹d lokalny funkcji inicjatorskich, kreacyjnych � w pewnym sensie po-
trzeba dzia³añ przedsiêbiorczych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e po¿¹dany kierunek dzia³añ samorz¹du

2 J. Biniecki, W. Frenkiel, Konkurencyjno�æ � przedsiêbiorczo�æ � rozwój: podstawowe dylematy pojêciowe

i metodyczne [w:] Przedsiêbiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego,
A. Klasik (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005, s. 40.
3 A. Ochojski, B. Szczupak, T. Zieliñski, Regionalne �rodowisko przedsiêbiorczo�ci. Problematyka badaw-

cza [w:] Przedsiêbiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, A. Klasik (red.),
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005, s. 69.
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terytorialnego to wykorzystywanie regionalnej specyfiki i lokalnych zasobów do stymulowania
rozwoju gospodarczego, a tak¿e tworzenie odpowiednich warunków (w tym m.in. instytucjonal-
nego wsparcia spo³ecznej aktywizacji) do wyzwolenia energii spo³ecznej, zorganizowany, m¹dry
patronat dla inicjatyw ludzkich.

Samorz¹d jest ustrojow¹ form¹ zarz¹dzania sprawami lokalnymi i regionalnymi obszaru na
podstawie za³o¿enia, ¿e mieszkañcy tego obszaru stanowi¹ wspólnotê �wiadom¹ swych potrzeb
i celów, zdoln¹ do samodzielnego zarz¹dzania w³asnymi sprawami lokalnymi. Samorz¹d mo¿e
zatem efektywnie dzia³aæ jedynie wtedy, gdy takie wspólnoty istniej¹, a wiêc w spo³eczeñstwie
obywatelskim. I chocia¿ w Polsce nast¹pi³o odtworzenie struktur spo³eczeñstwa obywatelskiego,
to jego rozwój jest opó�niony w stosunku do transformacji, jaka siê dokona³a w innych sferach.
Powsta³a demokracja reprezentatywna, ale nie powsta³a jeszcze demokracja partycypacyjna
(Regulski 2002).

Aby o¿ywiæ w�ród ludzi ducha przedsiêbiorczo�ci, nale¿a³oby rozpocz¹æ od budowania i umac-
niania kapita³u spo³ecznego na danym obszarze, pojmowanego jako wynik dobrowolnego wspó³-
dzia³ania ludzi, którego podstawowym elementem jest zaufanie spo³eczne. Poczucie wiêzi w danej
spo³eczno�ci, wyra¿aj¹ce siê choæby takimi zewnêtrznymi oznakami wspó³pracy, jak dba³o�æ
o otoczenie, czyni¹ca je atrakcyjnym, wp³ywa na tworzenie pozytywnego wizerunku gminy i mo-
¿e mieæ znaczenie dla przyci¹gniêcia turystów, inwestorów czy potencjalnych mieszkañców.
Przede wszystkim za� mo¿e byæ podstaw¹ kreatywnych inicjatyw, gdy¿ kapita³ spo³eczny tworzy
solidny grunt pod ró¿ne przedsiêwziêcia z wzajemnym poparciem cz³onków spo³eczno�ci lokal-
nej, u³atwia szerszy dostêp do rozmaitych mo¿liwo�ci wspó³pracy, a w efekcie prowadzi do
wzrostu dobrobytu (Go�ciniak-Kasprzyk 2001). Kapita³ spo³eczny jest �zasobem dla jednostek�,
gdy¿ stanowi cechê struktury spo³ecznej i jednocze�nie jest relacyjny: zaufanie spo³eczne nie
jest cech¹ konkretnej jednostki, jest w³asno�ci¹ relacji miêdzy jednostkami (Szawiel 2005). Nato-
miast �rodowiskiem wytwarzaj¹cym, podtrzymuj¹cym i pomna¿aj¹cym kapita³ spo³eczny jest
spo³eczeñstwo obywatelskie.

W procesie przemian modelu dzia³ania samorz¹du terytorialnego w Polsce chodzi w³a�nie
o kreowanie nowych zachowañ spo³ecznych, pobudzanie aktywno�ci, kszta³towanie otwartego
na nowe wyzwania, zdolnego do decydowania o swoim losie przedsiêbiorczego spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Jego budowa wymaga przy tym programu, ustalanego z uwzglêdnieniem
lokalnych problemów, inicjowanego na poziomie samorz¹du gminnego.

O spo³eczeñstwie obywatelskim mówimy wtedy, gdy mieszkañcy danej wspólnoty wykazuj¹
zdolno�æ do partycypacji spo³ecznej. Aktywno�æ spo³eczna zale¿y od wielu czynników, do któ-
rych mo¿na zaliczyæ m.in. zdolno�æ do sprawowania w³adzy (w zale¿no�ci od wyobra¿eñ i ak-
ceptacji metod, technik, narzêdzi i cech osobowo�ci ludzi bêd¹cych reprezentacj¹ spo³eczn¹),
przywództwo, jasn¹ i akceptowaln¹ wizjê rozwoju (Kwiatkowski 2003). Szczególnie korzystn¹
okoliczno�ci¹ dla spo³ecznego zaanga¿owania jest wystêpowanie zjawiska patriotyzmu lokal-
nego, bêd¹cego bezpo�rednim �ród³em silnej motywacji do wysi³ku zwi¹zanego z rywalizacj¹
z innymi zbiorowo�ciami. Zadaniem gospodarza terenu jest natomiast pozytywne ukierunko-
wanie tego emocjonalnego zaanga¿owania i twórcze wykorzystanie lokalnych patriotyzmów
(Miazga 2001).

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e istnienie i si³a spo³eczeñstwa obywatelskiego zale¿¹ od infra-
struktury u³atwiaj¹cej organizowanie siê oraz od umiejêtno�ci i nawyków ludzi. Wiele wiêc
zale¿y od samorz¹du terytorialnego, który mo¿e tworzyæ warunki do organizowania siê, a tak¿e
w pewien sposób oddzia³ywaæ na kszta³towanie umiejêtno�ci spo³ecznych.

Wyzwalanie ducha przedsiêbiorczo�ci w �rodowisku spo³ecznym gminy dla rozwoju lokalnego
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Aktywizacja, integracja, wspó³dzia³anie w przeobra¿eniach samorz¹du terytorialnego

Oprócz w³a�ciwych przepisów prawa, odpowiedniej wiedzy pracowników organów samorz¹-
dowych i stosownych umiejêtno�ci, w³a�ciwych rozwi¹zañ organizacyjnych, stwarzaj¹cych
mo¿liwo�ci zaanga¿owania siê we wspólnotê � skuteczno�æ przeobra¿eñ w dziedzinie samo-
rz¹du terytorialnego warunkuj¹: aktywizacja spo³eczna, integracja wewnêtrzna zbiorowo�ci
mieszkañców poszczególnych obszarów, wspó³dzia³anie z organami samorz¹du (Wojtasiewicz
2004). Im wiêkszy udzia³ mieszkañców w ¿yciu spo³eczno�ci lokalnej na ró¿nych p³aszczy-
znach, tym szybciej mo¿e siê ona rozwijaæ. Samorz¹d porusza siê bowiem w specyficznym
�rodowisku, w którym opinie i postrzeganie jednostki samorz¹dowej przez jej mieszkañców
w znacznej mierze warunkuj¹ mo¿liwo�æ podejmowania przez w³adze lokalne poszczególnych
przedsiêwziêæ. Poparcie spo³eczne jest wiêc warunkiem funkcjonowania samorz¹dno�ci. St¹d
potrzeba ci¹g³ych konsultacji mened¿erów publicznych ze spo³eczeñstwem, a tak¿e oddzia³y-
wania marketingowego na mieszkañców oraz podmioty prowadz¹ce dzia³alno�æ w danej jedno-
stce terytorialnej, które z kolei mog¹ stanowiæ kana³ oddzia³ywania na grupy zewnêtrzne, takie
jak tury�ci, inwestorzy, potencjalni mieszkañcy (Kopañska 2003) � zw³aszcza w warunkach
konkurowania jednostek przestrzennych, ci¹g³ych zmian w otoczeniu i konieczno�ci poszukiwa-
nia szans oraz podejmowania wyzwañ, aby sprostaæ tej konkurencji.

Brak podmiotowego traktowania spo³eczeñstwa prowadzi do pog³êbienia siê inercji, zanika-
nia spo³ecznych impulsów do dzia³ania, spo³ecznej dezaprobaty. Wobec tego w budowaniu
przez dan¹ gminê sukcesu gospodarczego, dziêki uwzglêdnieniu znaczenia przedsiêbiorczo�ci
terytorialnej, wiele zale¿y od sposobu i jako�ci zarz¹dzania gmin¹, ale tak¿e od wspierania
w³adz lokalnych przez mieszkañców. Potrzebna jest odbudowa wiêzi spo³ecznych poprzez dzia-
³anie wszystkich trzech sektorów. St¹d kierunek zmian sposobu dzia³ania samorz¹du terytorial-
nego � raczej mened¿era, a nie tylko wykonawcy, realizatora zadañ � stwarzaj¹cy szansê na
pog³êbienie wiêzi spo³ecznych, wspó³pracy, zaufania, koniecznych dla kszta³towania postaw
przedsiêbiorczych.

Spontaniczna oraz zinstytucjonalizowana aktywno�æ obywateli na rzecz dobra wspólnego
jawi¹ siê jako trzeci, bardzo wa¿ny wymiar przestrzeni, obok rynku i przestrzeni publicznej w po-
staci samorz¹du terytorialnego. Organizacje pozarz¹dowe tworz¹ taki model dzia³ania, który
przyczynia siê nie tylko do osi¹gania korzy�ci ekonomicznych, ale tak¿e podtrzymuje i rozwija
wiêzi spo³eczne. Ich dzia³alno�æ ukierunkowana jest na wspieranie i rozwój spo³eczno�ci lokal-
nych i promowanie poczucia odpowiedzialno�ci spo³ecznej na szczeblu lokalnym (Le� 2004).
W Polsce organizacje te prowadz¹ aktywno�æ w bardzo ró¿nych obszarach i wystêpuj¹ nie tylko
we w³asnym interesie, ale równie¿ w interesie wszystkich mieszkañców i w³adz lokalnych czy
regionalnych. Organizacje te stanowi¹ ogromny spo³eczny potencja³, docieraj¹ do sedna po-
trzeb i problemów miejscowych, czêsto rozwi¹zuj¹ je skuteczniej i efektywniej ni¿ samorz¹dy
terytorialne. Wa¿ne jest jednak, by obie strony dostrzega³y korzy�ci z ustrukturyzowanej i zró¿-
nicowanej wspó³pracy, czego wyrazem powinno byæ jej uregulowanie prawne na podstawie
ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego.4

Samorz¹d lokalny, dziêki mo¿liwo�ci w³¹czania do kooperacji wielu �aktorów� spo³ecznych i eko-
nomicznych, odgrywa szczególn¹ rolê w rozwoju obszaru przez promowanie partnerstwa wszyst-
kich spo³ecznych i gospodarczych podmiotów lokalnych. Umo¿liwia to ³¹czenie ró¿nych
finansowych i pozafinansowych zasobów endogenicznych.

4 Ustawa o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003 r. (DzU Nr 96, poz. 873).
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Zasoby endogeniczne w rozwoju lokalnym

W Polsce rozwój gospodarczy w skali lokalnej czêsto opiera siê na sta³ej firmie wiod¹cej
(Dêbski 2002), choæ dany obszar mo¿e szybko reagowaæ na zachodz¹ce przemiany dziêki ró¿no-
rodnej strukturze gospodarczej. St¹d istnieje potrzeba antycypowania zmian i rozwijania na
szersz¹ skalê lokalnej przedsiêbiorczo�ci (pozwalaj¹cej na bardziej elastyczne dostosowywanie
siê do przekszta³ceñ gospodarczych i spo³ecznych), pozyskiwania, aktywowania i kszta³towania
nowych zasobów endogenicznych, ³¹cznie z wykorzystywaniem kapita³ów z zewn¹trz, a wiêc
potrzeba pod¹¿ania za wyzwaniami i poszukiwania szans, potrzeba kreatywnej i innowacyjnej
�nowej� przedsiêbiorczo�ci5 w celu zapewniania zgodnych z po¿¹dan¹ struktur¹ funkcji gospo-
darczych na danym terenie. Wa¿ne jest bowiem, aby istnia³a indywidualizacja kierunków i spo-
sobów rozwoju, z rozpoznaniem spo³ecznych uwarunkowañ w ich terytorialnym zró¿nicowaniu
i z uwzglêdnieniem specyficznych warunków sektorowych na danym terenie.

Rozwój ma³ej i �redniej przedsiêbiorczo�ci wymaga natomiast aktywizacji spo³eczeñstwa na
szczeblu gminnym oraz doskonalenia lokalnej demokracji (Dêbski 2002), wymaga nowoczesnych
zasobów endogenicznych obszaru, a w�ród nich wysokiej jako�ci zasobów ludzkich, zarówno
w sensie kwalifikacji, jak i wykorzystywania ich w ró¿nych formach aktywno�ci � gospodarczej
i obywatelskiej (Miazga 2001). Od jako�ci czynnika ludzkiego na danym terenie zale¿y, czy w ogóle
bêdzie mo¿liwa zdolno�æ do samodzielno�ci, przedsiêbiorczo�ci i korzystania z innowacji. Obec-
ne przeobra¿enia zmierzaj¹ bowiem w kierunku wzrostu znaczenia jako�ciowych czynników loka-
lizacji przedsiêbiorstw, a wiêc jako�ciowych cech jednostki terytorialnej, takich jak: kompetencje
lokalnej administracji publicznej, wystêpowanie instytucji otoczenia biznesu, stan infrastruktu-
ry spo³ecznej i �rodowiska przyrodniczego oraz poziom ¿ycia, w tym warunki zaspokajania po-
trzeb rekreacji i wypoczynku (Wojtasiewicz 2004).

Wystêpuj¹ce na danym terenie zagospodarowanie turystyczne, warunki do zaspokajania po-
trzeb rekreacji i wypoczynku, mo¿na postrzegaæ z jednej strony jako jako�ciowy czynnik lokalizacji
i rozwoju dzia³alno�ci przedsiêbiorstw ró¿nych bran¿, podwy¿szaj¹cy jako�æ ¿ycia na danym ob-
szarze, a tym samym wp³ywaj¹cy na poprawê konkurencyjno�ci gminy (regionu), z drugiej � jako
jedn¹ z form restrukturyzacji gospodarki lokalnej (regionalnej), funkcjê gospodarki wzbogacaj¹c¹
b¹d� zastêpuj¹c¹ inne funkcje na danym obszarze. Fakt ten oraz coraz wiêksza ró¿norodno�æ form
turystyki, wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na wypoczynek �wi¹teczny i weekendowy oraz us³ugi
zwi¹zane z utrzymaniem zdrowia i dobrej kondycji we wspó³czesnej gospodarce (np. organizacja
wczasów relaksacyjnych dla pracowników ró¿nych firm i instytucji zlokalizowanych na danym
terenie) jest podstaw¹ uznania, ¿e w zasadzie ka¿da gmina mo¿e wykreowaæ adekwatn¹ do swoich
warunków ofertê turystyczn¹ (S³odowa-He³pa 2002), co potwierdza fakt uwzglêdniania przez wiele
gmin turystyki i wypoczynku w swoich zamierzeniach rozwojowych � przy rozró¿nieniu zajmowa-
nej pozycji na rynku turystycznym i pe³nionej lub postulowanej funkcji turystycznej poszczegól-
nych gmin. Jednocze�nie jest to szansa, aby stworzyæ warunki przedsiêbiorczych zachowañ
samorz¹dów terytorialnych, spo³eczeñstwa poprzez indywidualn¹ inicjatywê oraz jego zinstytu-
cjonalizowan¹ formê w postaci organizacji pozarz¹dowych (które czêsto prowadz¹ dzia³alno�æ
promuj¹c¹ walory turystyczne gminy, wspieraj¹c¹ rozwój gminy i regionu) czy podmiotów gospo-
darczych. Oczywi�cie turystyka nie mo¿e rozwijaæ siê w ka¿dym miejscu w wiod¹cej roli � w³adze
lokalne powinny poszukiwaæ w³a�ciwych dla danej gminy kierunków rozwoju; wa¿ne jest przy tym,
¿e programowanie rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym czy regionalnym wymaga ca³o�ciowego
podej�cia, zgodnego z koncepcj¹ produktu turystycznego obszaru.

5 W przeciwieñstwie do �starej� przedsiêbiorczo�ci, powsta³ej w przesz³o�ci i znajduj¹cej odbicie w ist-
niej¹cym profilu i charakterze obszaru (Klasik 2005).
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Rozwój oparty na si³ach tkwi¹cych we w³asnym �rodowisku, tzw. rozwój od do³u, oznacza
mobilizacjê wszystkich regionalnych i lokalnych czynników (�twardych� i �miêkkich�). Ale to
w³a�nie czynniki �miêkkie� mog¹ staæ siê elementem decyduj¹cym i ró¿nicuj¹cym poszczególne
obszary przy ogólnie podobnym zestawie przedsiêwziêæ podejmowanych na rzecz intensyfikacji
rozwoju gospodarczego. �Rozwój od do³u� warunkuje natomiast skuteczno�æ pozyskiwania
i efektywno�æ spo¿ytkowania zewnêtrznych �rodków (Wojtasiewicz 2004).

�Ma³a ojczyzna� nie jest przy tym niewyczerpalnym �ród³em pozytywnych mo¿liwo�ci i energii
spo³ecznej. Wymaga inwestycji: gospodarczych, edukacyjnych, socjalnych, spo³ecznych,
kulturowych, co poci¹ga za sob¹ konieczno�æ spojrzenia spo³eczno-rozwojowego na jednostkê
terytorialn¹.

Kszta³towanie przedsiêbiorczo�ci w gminie Polkowice

Podejmowanie przez wspólnotê samorz¹dow¹ wyzwañ rozwojowych, mobilizuj¹cych do
wykorzystywania ró¿nych zasobów, sposobów dzia³ania oraz podmiotów funkcjonuj¹cych na
jej obszarze, mo¿na prze�ledziæ na przyk³adzie gminy Polkowice, charakteryzuj¹cej siê inicjatyw¹
samorz¹du i aktywno�ci¹ spo³eczno�ci lokalnej. Przedstawione tu zostan¹ jedynie wybrane aspek-
ty podejmowanych dzia³añ, g³ównie te, które wymagaj¹ wspó³pracy i tworzenia warunków wspó³-
pracy miêdzy trzema sektorami podmiotów funkcjonuj¹cych w gminie w celu wykorzystania jej
wewnêtrznego potencja³u.

Polkowice mo¿na uznaæ za lokalny biegun rozwoju6 o monofunkcyjnym dot¹d charakterze
gospodarki (przemys³ zwi¹zany z wydobyciem miedzi), ale przy tym aktywnie zabiegaj¹cy
o nowe impulsy rozwojowe (park technologiczny i wielkie koncerny bran¿y motoryzacyjnej,
baza rekreacyjno-wypoczynkowa, a jednocze�nie drobna przedsiêbiorczo�æ lokalna jako uzupe³-
nienie poda¿y dla lokuj¹cych siê du¿ych firm oraz bazy materialnej wypoczynku i rekreacji). Anty-
cypacyjna polityka rozwoju gminy Polkowice, wyra¿aj¹ca siê dba³o�ci¹ o zapewnienie wielo-
funkcyjno�ci struktury gospodarczej poprzez zabieganie o tworzenie nowych ogniw rozwoju,
przy jednoczesnym czerpaniu korzy�ci z wci¹¿ jeszcze przewa¿aj¹cej dzia³alno�ci przedsiêbiorstw
zwi¹zanych z wydobyciem miedzi, jest przyk³adem podejmowania wzajemnie komplementarnych
dzia³añ w ramach zagospodarowania gminnych walorów.

Gmina Polkowice, wspó³pracuj¹c ze swoimi sztandarowymi inwestorami, firmami Volkswagen
Motor Polska sp. z o.o. i Sitech sp. z o.o., zamierza utworzyæ na swoim terenie Regionalny Park
Przemys³owo-Technologiczny, w którym bêd¹ zlokalizowane wszystkie przedsiêbiorstwa koope-
ruj¹ce z wymienionymi wy¿ej partnerami gminy, a z czasem powstan¹ tam baza naukowa i labo-
ratoria do prowadzenia badañ nad nowymi technologiami i ich wdra¿aniem, nie tylko w przemy�le
motoryzacyjnym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego bêdzie tam mo¿liwa loka-
lizacja urz¹dzeñ technicznych, stacji paliw, us³ug motoryzacyjnych, parkingów. Znajdzie siê wiêc
miejsce równie¿ dla ma³ej lokalnej przedsiêbiorczo�ci, g³ównie w dziedzinie handlu i us³ug, której
intensywny rozwój bêdzie mo¿liwy dziêki utworzeniu parku. To przekraczaj¹ce skalê lokaln¹
przedsiêwziêcie zapisane zosta³o w strategii rozwoju regionu; zgodnie z za³o¿onym celem bêdzie
ono sprzyjaæ rozwojowi gospodarczemu ca³ego Dolnego �l¹ska i podniesie jego konkuren-
cyjno�æ. Na realizacjê projektu zwi¹zanego z kompleksowym uzbrojeniem terenu przewidzianego
pod RPPT gmina pozyska³a dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

6 Na podstawie badañ J. Dêbskiego (2002), potwierdzonych przez badania Instytutu Badañ nad Gospo-
dark¹ Rynkow¹.
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Utworzenie RPPT w Polkowicach jest jednym z dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwoju alternatyw-
nych ga³êzi przemys³u w stosunku do monokultury miedziowej. Innym �mia³ym wyzwaniem jest
oddzia³ywanie przez gminê na rozwój turystyki na swoim obszarze. Z inicjatywy i �rodków finan-
sowych gminy utworzony zosta³ Aquapark � kompleksowe przedsiêwziêcie, ³¹cz¹ce park wod-
ny, centrum rehabilitacji oraz trzygwiazdkowy hotel. Zakres us³ug bêdzie ci¹gle poszerzany;
zaplanowano teren pod rozbudowê infrastruktury rekreacyjnej (w 2006 r. planowane jest zakoñ-
czenie inwestycji dotycz¹cych budowy p³ywalni, krêgielni i fitness club, wspó³finansowanych
przez gminê i Aquapark S.A.), co wynika z roli tego kompleksu w strategii gminy Polkowice, która
przewiduje aktywn¹ jego postawê w najbli¿szych latach. W za³o¿eniach dalszego rozwoju Aqua-
park ma byæ dolno�l¹skim centrum rehabilitacji i rekreacji, stawiaj¹cym na promocjê zdrowego
stylu ¿ycia. Powsta³ m.in. plan organizowania turnusów rehabilitacyjnych we wspó³pracy z Par-
kiem Krajobrazowym w Przemkowie (zlokalizowanym w powiecie polkowickim); po adaptacji
schroniska m³odzie¿owego powstanie tam baza noclegowa. W ten sposób samorz¹d lokalny
zmienia charakter obszaru, a jednocze�nie tworzy warunki zachêcaj¹ce przedsiêbiorstwa ró¿-
nych bran¿, tak¿e turystycznej, oraz spo³eczno�æ lokaln¹ do rozpoczynania lub rozwijania dzia-
³alno�ci na terenie gminy w zakresie uzupe³niania istniej¹cej oferty rekreacyjnej, co zwiêkszy
atrakcyjno�æ gminy jako miejsca recepcji turystycznej (dla subregionu polkowickiego, w ramach
wypoczynku �wi¹tecznego i weekendowego), a tak¿e miejsca zamieszkania oraz prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej.

W rozwoju regionalnym wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ samoorganizacja i wspó³dzia³anie gmin,
np. we wspólnych przedsiêwziêciach inwestycyjnych oraz wykorzystywaniu komplementarnych
walorów i specyfiki poszczególnych terenów (w tym równie¿ walorów przyrodniczych i kulturo-
wych). Wa¿ne jest nie tylko pielêgnowanie tradycji i poczucia to¿samo�ci z zamieszkiwanym
terytorium, ale tak¿e poszukiwanie rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do wykorzystania dziedzictwa
materialno-kulturowego dla wzmo¿enia korzy�ci ekonomicznych i podnoszenia jako�ci ¿ycia
mieszkañców (Miazga 2001).

Ze wzglêdu na konieczno�æ koegzystencji z przemys³em miedziowym, wolê wspólnego dzia-
³ania na rzecz poprawy warunków ¿ycia swoich mieszkañców wyrazi³o 8 gmin (z powiatów polko-
wickiego i g³ogowskiego) zrzeszonych w Zwi¹zku Gmin Zag³êbia Miedziowego. Gminy te, w�ród
nich Polkowice, postanowi³y wspólnie rozwi¹zywaæ problemy wynikaj¹ce z monokultury prze-
mys³u miedziowego i broniæ swoich interesów. Zwi¹zek poszukuje takich p³aszczyzn wspó³pra-
cy, które nie powiela³yby dzia³añ samorz¹dów gminnych, lecz uzupe³nia³y je i rozwija³y. Dla
wszystkich gmin Zwi¹zku tworzy siê wspólne projekty rozwojowe i dokumentacje. Poniewa¿
niektóre z gmin nale¿¹cych do Zwi¹zku dysponuj¹ terenami o wysokich walorach przyrodni-
czych (np. Przemkowski Park Krajobrazowy z cennym rezerwatem ptactwa wodnego i b³otnego,
rezerwaty Uroczysko Obiszów i Dalkowskie Jary oraz obszary chronionego krajobrazu Wzgórza
Dalkowskie i Lasy Chocianowskie), z inicjatywy i na zlecenie Zwi¹zku powsta³o opracowanie
stanu istniej¹cego i uwarunkowañ rozwojowych turystyki Zwi¹zku Gmin Zag³êbia Miedziowego.
Na podstawie tego studium planowane s¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane z tworzeniem bazy mate-
rialnej dla turystyki i rekreacji, co mo¿e stymulowaæ drobn¹ przedsiêbiorczo�æ lokaln¹ w ramach
uzupe³niania poda¿y turystycznej, a tak¿e zintegrowanej promocji (bo tylko taka mo¿e skutecz-
nie oddzia³ywaæ na zewn¹trz regionu). Podejmuje siê próby tworzenia ca³o�ciowego produktu
turystycznego obszaru, turystyka jest bowiem dziedzin¹, która niejako wymusza wspó³pracê
intra- i interregionaln¹.

Inicjowanie wspó³pracy szkolnictwa wy¿szego z przedsiêbiorstwami przejawia siê np. tym, ¿e
gmina Polkowice jest wspó³za³o¿ycielem i wspó³w³a�cicielem niepublicznej uczelni zawodowej
� Dolno�l¹skiej Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczo�ci i Techniki, która w ramach organizowania
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sta¿y dla studentów wspó³pracuje z czo³owymi polkowickimi firmami, a w przysz³o�ci jeszcze
bardziej zacie�ni tê wspó³pracê dla potrzeb powstaj¹cego Parku Przemys³owo-Technologicznego.
Planowane s¹ równie¿ budowa kampusu akademickiego oraz otwarcie nowych kierunków kszta³-
cenia, w tym studiów podyplomowych. To anga¿owanie w podnoszenie umiejêtno�ci i poziomu
wykszta³cenia m³odzie¿y z regionu ma m.in. przeciwdzia³aæ odp³ywowi najzdolniejszych osób,
a zachêcanie ich do pozostania pozwoli umocniæ wewnêtrzny potencja³ obszaru.

Jednocze�nie wyra�ne jest zabieganie o rozwój kapita³u spo³ecznego w gminie, inwestowanie
w m³odych, poparcie dla kreatywno�ci i aktywno�ci, anga¿owanie do wspó³pracy organizacji
pozarz¹dowych i osób z inicjatyw¹. Wyrazem przekonania w³adz gminnych o korzy�ciach p³yn¹-
cych ze wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, aktywizuj¹cymi spo³eczno�æ lokaln¹, s¹ ramy
i kierunki wspó³dzia³ania okre�lone w rocznym programie przyjmowanym uchwa³¹ rady miejskiej.
I choæ ustawa o po¿ytku publicznym i wolontariacie nak³ada na samorz¹d obowi¹zek tworzenia
takich programów wspó³pracy, to w przypadku gminy Polkowice ustrukturyzowa³a ona tylko
wspó³pracê podejmowan¹ spontanicznie ju¿ wcze�niej.

Rzeczywiste podmiotowe traktowanie spo³eczno�ci lokalnej gminy skutkuje akceptacj¹ miej-
scowej ludno�ci i ró¿nych organizacji dla dzia³añ gminy oraz wspó³tworzeniem programów roz-
wojowych. Organizowanie debat i konsultacji spo³ecznych z udzia³em organizacji obywatelskich
podczas przygotowywania dokumentów planistycznych wa¿nych dla rozwoju wspólnoty tery-
torialnej, czêste i systematyczne imprezy integruj¹ce spo³eczno�æ lokaln¹ (np. samorz¹d anga¿u-
je mieszkañców w ¿ycie spo³eczno-kulturalne poprzez dzia³ania Polkowickiego Centrum Animacji,
bêd¹cego jednostk¹ bud¿etow¹ gminy), wykorzystanie mediów lokalnych do komunikacji spo-
³ecznej � to wszystko daje poczucie wspólnego dzia³ania i wspólnej odpowiedzialno�ci za wyniki
gminy. Tak pobudzana jest spo³eczna zaradno�æ i przedsiêbiorczo�æ, która mo¿e �wiadczyæ
o szybkiej adaptacji do zmieniaj¹cych siê warunków. W Polkowicach dobrze rozwiniêta jest
infrastruktura spo³eczno-gospodarcza, mieszkañcy charakteryzuj¹ siê wysok¹ aktywno�ci¹
obywatelsk¹, na obszarze gminy funkcjonuje �rodowisko przyjazne przedsiêbiorczo�ci. Gmina
podejmuje nieraz dzia³ania fakultatywne, które nie obowi¹zuj¹ w³adz lokalnych na mocy ustawy7,
a których podjêcie zostaje uznane przez w³odarzy Polkowic za konieczne w danych okoliczno-
�ciach. Jest to elastyczna odpowied� na potrzeby, problemy, wykorzystanie pojawiaj¹cych siê
szans w otoczeniu, którym towarzyszy d³ugoterminowa perspektywa. Tworzone s¹ wiêc warunki
wyzwalaj¹ce przedsiêbiorczo�æ.

Wyj�ciem naprzeciw okazjom i przekszta³cenie ich w mo¿liwo�ci poprzez konkretne dzia³anie
oraz mobilizacjê podmiotów �rezyduj¹cych� na tym obszarze jest opracowanie Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Polkowice na lata 2004�2006 i 2007�2013 z udzia³em partnerów lokalnych. Ten
dokument to koncepcja umo¿liwiaj¹ca gminie pod¹¿anie w kierunku zrównowa¿onego rozwoju,
swoiste przekucie za³o¿eñ strategicznych w konkretny program i konkretne zadania ujmowane
ca³o�ciowo, w szerokiej perspektywie. Powsta³ on m.in. jako wyraz dostrzegania przez w³adze
samorz¹dowe szansy uzyskania dofinansowania do projektów rozwojowych z UE. Sporo uwagi
po�wiêcono w nim systemowi wdra¿ania przedsiêwziêæ oraz sposobom monitorowania, oceny
i spo³ecznej komunikacji, poniewa¿ przyjêto, ¿e czynnikiem przes¹dzaj¹cym o jego powodzeniu jest
aprobata lokalnej spo³eczno�ci, aktywna partycypacja mieszkañców w zachodz¹cych procesach.

W³adze samorz¹dowe Polkowic wystêpuj¹ w roli kreatora w³asnej polityki przestrzennej
i gospodarczej wkomponowanej w szerszy kontekst. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Polkowice
jest �ci�le powi¹zany z innymi zamierzeniami dotycz¹cymi gminy i powiatu polkowickiego oraz

7 Por. Ustawa o samorz¹dzie gminnym z 8.03.1990 r. (DzU z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami).
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województwa dolno�l¹skiego w ramach takich dokumentów planistycznych, jak: Strategia
Rozwoju Zrównowa¿onego Gminy Polkowice, Program Burmistrza Polkowic dotycz¹cy zwiêk-
szenia zatrudnienia w gminie Polkowice, Strategia Rozwoju Powiatu Polkowickiego, Strategia
Rozwoju Województwa Dolno�l¹skiego.

Polkowice to jedna z bogatszych gmin w Polsce, g³ównie dziêki korzy�ciom wynikaj¹cym
z prowadzenia na jej terenie dzia³alno�ci przez koncern KGHM �Polska Mied�� S.A. Mo¿na by
zapytaæ: Czy samo bogactwo gminy wp³ywa na jej poziom przedsiêbiorczo�ci i dalsze pomna¿a-
nie zasobów pieniê¿nych? Czy kapita³ finansowy jest warunkiem wystarczaj¹cym rozwoju gmin?
Na pewno �rodki finansowe trzeba umieæ wykorzystaæ, aby mog³y przyczyniæ siê do dalszego
i trwa³ego rozwoju obszaru, a w przypadku ich braku nale¿y podejmowaæ umiejêtne dzia³ania, by
je zdobyæ. Bez inicjatywy, poszukiwania szans i przekszta³cania ich w mo¿liwo�ci nie sposób
doprowadziæ do trwa³ego rozwoju. Trzeba bowiem najpierw stworzyæ podstawê takiego rozwoju
� uwarunkowania efektywnego wykorzystania zasobów endogenicznych obszaru. W uk³adach
lokalnych oddolne szanse pokonywania ograniczeñ finansowych tkwi¹ w dostosowywaniu
skali przedsiêwziêæ do wielko�ci bêd¹cego w dyspozycji kapita³u, przyci¹ganiu silnych kapita³owo
podmiotów gospodarczych, uzyskiwaniu finansowania zewnêtrznego. Wa¿na jest te¿ samoor-
ganizacja dzia³alno�ci gospodarczej, pozwalaj¹ca wykorzystaæ potencja³ lokalny w kierunku
przedsiêbiorczo�ci o niskiej kapita³och³onno�ci i charakterze proekologicznym, m.in. w zakresie
�wiadczenia us³ug wypoczynkowych i turystycznych (Miazga 2001). Jest to mo¿liwe wówczas,
gdy s¹ stworzone choæby podstawy bazy materialnej dla turystyki i rekreacji � w postaci znacznie
bardziej kapita³och³onnych inwestycji turystycznych i oko³oturystycznych, podejmowanych
równie¿ przez samorz¹d terytorialny b¹d� z jego udzia³em, zw³aszcza na obszarach, na których
funkcja turystyczna wcze�niej nie wystêpowa³a, a rozpoczêcie dzia³alno�ci w tej bran¿y wi¹¿e
siê z wiêkszym ryzykiem.

Podsumowanie

Przedsiêbiorczo�æ pojmowana zarówno w kategoriach spo³ecznych, czyli ludzkiej aktywno-
�ci, jak i gospodarczych, zwi¹zanych z powstawaniem i rozwojem przedsiêbiorstw, mo¿e przy-
czyniaæ siê do podnoszenia konkurencyjno�ci jednostki przestrzennej jako ca³o�ci. W jej
pobudzaniu na danym obszarze, przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów endogenicz-
nych � zw³aszcza poprzez umacnianie miejscowego kapita³u spo³ecznego, istotne znaczenie
mo¿e mieæ otwarta na szanse i aktywna w³adza samorz¹dowa, wspó³pracuj¹ca ze wszystkimi
podmiotami funkcjonuj¹cymi w gminie i tworz¹ca ramy takiej wspó³pracy w celu zapewnienia
rozwoju lokalnego. Rozwój ten, rozumiany jako proces osi¹gania wy¿szych faz ¿ycia spo³ecz-
no-gospodarczego, musi anga¿owaæ samorz¹d terytorialny, uruchamiaæ miejscowe si³y spo-
³eczne, przedsiêbiorczo�æ i innowacyjno�æ.

Przyk³adem przyjêcia takiej postawy i metody dzia³ania jest gmina Polkowice, inicjuj¹ca
proces przeobra¿eñ spo³eczno-gospodarczych swojego obszaru z zastosowaniem wielu metod
i stymulant w celu kszta³towania przedsiêbiorczo�ci.
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Encouragement of Entrepreneurship Spirit

in Community Environment for the Local Development

Small communities coexisted with global processes seems to be more and more important in

„new economy”. Challenges to territorial socio-economic systems provide a context for the
development of entrepreneurship and require from local governments and other local and regio-
nal organisations to change their attitude and the way they operate. To adjust to a fast-changing
economy, local government managers must adopt entrepreneurial and pro-efficiency attitudes,
and at the same time inspire social initiative in the community. Efficient functioning of spatial
units and their ability to build modern local structures that can use endogenous resources in an
effective way improves their competitiveness. But in order to build such competitiveness, local
governments must be able � and be eager � to stimulate entrepreneurship in their communities.
This can be done in the context of economic diversification, like in the example of Polkowice
municipality, where economic changes have been anticipated and necessary actions taken to
develop a service economy, including tourism and recreation sector.
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