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Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną  
jako przejaw innowacji społecznych w gminach wiejskich

Streszczenie

Innowacje społeczne stanowią przykład przedsięwzięć, które przejawiają się 
w zmianach zachodzących w strukturze społecznej ludności, we wzorach obycza-
jowych, postawach ludzkich, a nawet kulturze narodu. Ich specyfika wyraża się 
między innymi tym, iż rezultaty tego typu innowacji są trudne do określenia i zmie-
rzenia w konkretnym horyzoncie czasowym. Niekiedy bywają nieprzewidywal-
ne. Innowacje społeczne powstają powoli i są procesem złożonym, postępującym 
w czasie. Czasami zmiany zachodzące w wyniku wprowadzonych innowacji nie 
odnoszą się nawet do zamierzonych celów i rezultatów, stanowiąc niejako dodatko-
wą korzyść i wartość płynącą z ich wdrożenia. 

Innowacje społeczne w wymiarze lokalnym, jako że dotykają interesów nie-
wielkich społeczności, cechuje większa skuteczność, zwłaszcza gdy dotyczą inwe-
stycji o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Inwestycje tego typu wiążą się często 
z aktywizacją społeczności lokalnych, które stają się inicjatorami, kreatorami, a na-
stępnie propagatorami efektów innowacji. Tak więc, inwestycje o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym stanowią szczególną grupę inwestycji, które można powiązać 
z oddziaływaniem społecznym, zmianą społeczną, a zatem z terminem innowacji 
społecznej. Tak przedstawiony problem stanowi cel główny rozważań. 

Dla przygotowania opracowania przeprowadzono studia literaturowe w obsza-
rze innowacji społecznych oraz rozwoju lokalnego. Tekst ma charakter koncepcyj-
ny i jest próbą wykazania społecznych korzyści płynących z rozbudowy gminnej 
infrastruktury społeczno-rekreacyjnej i powiązania ich z promowaną koncepcją 
innowacji społecznych. 
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Wstęp

Problematyka innowacji (tak popularna w ciągu ostatnich kilku dekad) nie dotyczy zagad-
nień nowych dla ludzkości. Przejawy innowacyjnych rozwiązań towarzyszą człowiekowi od 
zawsze. Jednak to wiek XIX przyniósł systemowe spojrzenie na to zjawisko i przyjmuje się, 
iż to temu okresowi zawdzięczamy największą innowację w postaci zinstytucjonalizowania 
poszukiwania innowacji (Kwaśnicki 2015, s. 1). Na początku XXI wieku spopularyzowano 
pojęcie innowacji społecznej, które okazało się na tyle atrakcyjne i adekwatne do wyzwań 
współczesności, że znalazło odzwierciedlenie w licznych dokumentach europejskich do któ-
rych należy między innymi tzw. Strategia Lizbońska z 2000 roku czy też strategia Europa 
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2020. W konsekwencji kraje członkowskie UE również przyjęły orientację na innowacje 
społeczne jako jeden z głównych kierunków rozwoju społecznego. Należy jednak pamiętać, 
iż nastawienie na ekonomię społeczną, w tym innowacyjność społeczną, nie jest specyfi-
ką europejską. Jest to trend ogólnoświatowy, którego głównym celem jest zaktywizowanie 
potencjału drzemiącego w społeczeństwie w celu rozwiązywania problemów społecznych 
z jakimi to społeczeństwo się zmaga. Niektórzy autorzy (Kwaśnicki 2015, s. 1) wskazują, iż 
nie ma konieczności tworzenia odrębnej kategorii w postaci innowacji społecznej, ponieważ 
każda innowacja niesie ze sobą skutki w postaci zmian społecznych. Różnica może dotyczyć 
jedynie czasu od momentu wprowadzenia innowacji, i czasu w jakim wspomniane zmiany 
społeczne mogą się objawić. Niezależnie od kontrowersji terminologicznych dotyczących 
innowacji społecznych, tematyka oddziaływania na społeczeństwo przez aktywność tegoż 
społeczeństwa jest zagadnieniem aktualnym, biorąc pod uwagę nagromadzenie kwestii spo-
łecznych związanych z rynkiem pracy, z walką z wykluczeniem społecznym, ubóstwem, 
ruchem migracyjnym i uchodźctwem czy też walką o utrzymanie zasobów środowiska 
naturalnego. Ze względu na konieczność zaangażowania adresatów innowacji społecznej 
w proces jej tworzenia, wdrażania i rozpowszechniania, co jest charakterystyczne dla tego 
typu innowacji, innowacje społeczne, choć dotykają kwestii globalnych, bardzo często im-
plementowane są lokalnie (Brown, Wyatt 2010, s. 30-35). I tu pojawia się rola gminy jako 
jednostki samorządu terytorialnego najbliższej obywatelowi.

Innowacje społeczne jako odpowiedź na potrzeby współczesności

Rozpoczynając analizę problematyki innowacji społecznych przytoczyć należy defini-
cję tego terminu. Według Przewodnika po innowacjach społecznych opracowanego przez 
Komisję Europejską, mianem innowacji społecznych określa się innowacje, które są spo-
łeczne zarówno w ich celach, środkach, jak i w metodach realizacji oraz które pozosta-
ją otwarte na zróżnicowanie terytorialne i kulturalne (Guide to Social Innovation 2013). 
Innowacje społeczne są definiowane również jako rozwój i wdrażanie nowych pomysłów 
w celu spełnienia potrzeb społecznych i tworzenia nowych relacji społecznych oraz współ-
pracy (Daszkiewicz 2015, s. 1411-1418). Ich głównym zadaniem jest odpowiedź na naglące 
potrzeby społeczne, które wpływają na proces interakcji społecznych (Hansson i in. 2014, 
s. 15). Zaletą innowacji społecznych i ich cechą charakterystyczną jest kreowanie za ich 
pośrednictwem zaangażowania lokalnych beneficjentów. Często dotyczy to sytuacji, w któ-
rych rozwiązanie problemu społecznego leży poza sferą zainteresowań organizacji sekto-
ra prywatnego (ze względu na brak widocznych profitów w podejmowanych działaniach), 
a sektor publiczny nie obejmuje w pełni możliwości rozwiązania problemu (ze względu na 
ograniczenia biurokratyczne) (Social Innovation in Auckland 2013, s. 7). Służą one zatem 
poprawie jakości życia ludzi oraz budowaniu w nich postaw prospołecznych, ułatwiających 
podejmowanie inicjatyw samopomocowych, opartych na pomysłowości obywateli, aktywi-
zowaniu ruchów obywatelskich oraz działaniu lokalnych społeczności przy współuczestnic-
twie lokalnego biznesu oraz władz samorządowych.
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Wydaje się zatem, iż istnieje ścisły związek między kategorią innowacji społecznych 
a rozwojem lokalnym. Rozwój lokalny często utożsamiany bywa, jako termin, z pojęciem 
rozwoju gospodarczego i po części ten skrót myślowy jest logiczny, jako że rozwój gospo-
darczy określonego obszaru w większości przypadków pociąga za sobą rozwój społeczny, 
odzwierciedlający między innymi jakość życia mieszkańców. Jednak wspomniany system 
zmian w gospodarce, którego przyczyną jest specyficzne ożywienie sił wytwórczych, po-
ciąga za sobą przemiany przede wszystkim w sferze produkcji i samym procesie produkcji 
(Przygodzki 2007, s. 43). Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż aby rozwój gospodarczy sta-
nowił część rozwoju lokalnego musi mu towarzyszyć aktywność społeczności, czyli uczest-
nictwo obywateli w działaniach zarządzania procesami rozwojowymi społeczeństwa, przy 
uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych (Potoczek, Stępień 2008, s. 47). I tu pojawia 
się kategoria rozwoju zrównoważonego, który propaguje stabilność między celami ekono-
micznymi, społecznymi i jakością środowiska, dążący do takiego wykorzystania zasobów 
naturalnych, aby podnosić dobrobyt społeczeństwa tak, aby kolejne pokolenia wciąż mogły 
z tych zasobów korzystać (Markowski 2008, s. 14; Pęski 1999, s. 31). Zrównoważony roz-
wój lokalny następuje zatem w czterech płaszczyznach: gospodarczej, społecznej, politycz-
nej i kulturalnej (Chądzyński 2007, s. 77). Zwłaszcza w odniesieniu do analizy wymiaru 
społecznego i kulturalnego rozwoju lokalnego upatrywać należy podobieństw do koncepcji 
innowacyjności społecznej. W ramach wymiaru społecznego rozwoju lokalnego podkre-
śla się możliwość i zdolność do artykułowania interesów grupowych, zrzeszania się oraz 
przejmowania odpowiedzialności za sferę codziennego życia i jego obsługi np. w obszarze 
oświaty, kultury, służby zdrowia i opieki społecznej. Natomiast w dziedzinie kultury, rozwój 
lokalny utożsamiany jest ze zdolnością do tworzenia i korzystania z własnych (lokalnych) 
kanałów komunikacji społecznej, niezależnych od instytucji państwowych i środków maso-
wego przekazu, a pozwalających na identyfikowanie i monitorowanie potrzeb społecznych 
oraz rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań społecznych.

Według M. Laflamme (Czempas 2006, s. 119), można nawet postawić znak równości 
między rozwojem lokalnym a innowacjami społecznymi. Dzieje się tak, ponieważ rozwój 
lokalny definiuje on jako rozwój społeczności lokalnych, dzięki któremu potrafią identyfiko-
wać swoje potrzeby i cele, ustalać priorytety między nimi, zwiększać zaufanie do siebie oraz 
aktywować wolę pracy w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb. Rozwój społecz-
ności lokalnych objawia się również w ich zdolności do pozyskiwania źródeł wewnętrznych 
i zewnętrznych niezbędnych do rozwiązywania lokalnych problemów, co manifestowane 
jest w postawach oraz praktykach kooperacji i współpracy wewnątrz wspólnoty. Rozwój 
społeczności lokalnych jest zatem procesem społecznym, w którym beneficjenci tego roz-
woju biorą w swoje ręce swój wspólny los. Taka podstawa nie wyklucza jednak inicjatywy, 
wkładu i nadzoru instytucji samorządowych.

Rozwój lokalny a planowanie strategiczne 

Termin „rozwój lokalny” nie ma jednoznacznie przyjętej, powszechnie obowiązującej 
definicji. Samo pojęcie rozwoju w kontekście polityki samorządowej, identyfikuje się coraz 
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częściej z takimi pojęciami, jak: lokalny, lokalność, społeczność lokalna, lokalne zasoby, ale 
także układy lokalne, czy też lokalne systemy (Chądzyński 2007, s. 69). Pojęcie rozwoju 
lokalnego interpretowane jest jako forma procesu, który wiąże się ze zmianami zachodzą-
cymi w jednostce terytorialnej, czyli lokalnym układzie społeczno-terytorialnym. Jest to 
termin niezwykle złożony, ponieważ stanowi pochodną wielorakości celów strategicznych 
(którym rozwój ma służyć), a także różnorodności działań i przedsięwzięć, przez które się 
go kształtuje (Filipiak i in. 2005, s. 19). Identyfikacja pola rozwoju lokalnego przez dzia-
łania w sferze społecznej, gospodarczej czy też poprzez zagospodarowanie przestrzeni jest 
przedsięwzięciem skomplikowanym, ponieważ jednostka terytorialna zawsze funkcjonuje 
i rozwija się jako integralna część większej całości – powiatu, regionu, kraju (Ziółkowski, 
Goleń 2006, s. 55-56). Pamiętać należy, iż prócz wyznaczników gospodarczo-ekonomicz-
nych rozwój lokalny jest zawsze procesem społecznym. Jest on produktem wysiłku społecz-
ności lokalnej skupionej wokół projektu rozwoju, konsolidującego czynniki ekonomiczne, 
społeczne i kulturalne (Chądzyński 2007, s. 74). Jest on zatem formą aktywnej solidarno-
ści integrującej wszystkich aktorów lokalnych. Rezultaty podejmowanych działań również 
mają wymiar społeczny. 

Do głównych wyznaczników rozwoju lokalnego zalicza się (Słomińska 2007, s. 33):
 - wzrost gospodarczy ujmowany w aspekcie bezrobocia i globalizacji, związany ze wzro-

stem ruchliwości zawodowej i społecznej;
 - wzrost dobrobytu i jakości życia mieszkańców;
 - wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej;
 - wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny;
 - restrukturyzacja i dywersyfikacja podmiotów gospodarczych;
 - rozwój sektora usług komunalnych i społecznych oraz rozwój infrastruktury instytucjo-

nalnej;
 - korzystne zmiany jakościowe środowiska naturalnego;
 - poprawę wizerunku gminy, procesy integracyjne w społecznościach lokalnych, a w kon-

sekwencji wzrost tożsamości z miejscem zamieszkania.
Jak już wcześniej wykazano, rozwój lokalny jest procesem złożonym i długotrwałym 

(przede wszystkim w odniesieniu do efektów społecznych). Dlatego też wymaga nie tylko 
przemyślanych działań, ale przede wszystkim strategicznego planowania. Przy czym stra-
tegiczność pojawia się w procesie definiowania i redefiniowania strategii w odpowiedzi na 
zmiany zachodzące w otoczeniu lub wyprzedzającej te zmiany, a niekiedy nawet wywołu-
jący je (Krupski 1999, s. 95). Aby udzielić odpowiedzi na pytanie, jaka strategia winna być 
realizowana w konkretnej jednostce terytorialnej, należy także prześledzić dotychczasowe 
kierunki wydatkowania środków jednostki oraz poziomu wykorzystania posiadanych zaso-
bów (Głębocki 2010, s. 16). 

Planowanie strategiczne pozwala na przygotowanie społeczności lokalnej do stawie-
nia czoła szybko zmieniającej się rzeczywistości, zachęca ją do podejmowania inicjatyw, 
ułatwia dialog społeczny i polityczny oraz stanowi płaszczyznę negocjacji. Dzieje się tak, 
ponieważ w planach strategicznych ukazuje się najistotniejsze problemy rozwojowe, formu-

handel_wew_6-2016.indd   402 2016-12-16   13:47:33



ANNA SŁOCIŃSKA 403

łuje się wizje oraz cele strategiczne wraz z propozycjami ich realizacji (Potoczek, Stępień 
2008, s. 90). 

Można wyróżnić trzy metody planowania strategicznego, do których zalicza się (Głębocki 
2010, s. 16):
 - tworzenie strategii całościowej;
 - tworzenie strategii w wybranych sektorach;
 - tworzenie strategii kroczącej.

Strategia całościowa jest koncepcją skomplikowaną, integrującą wiele czynników roz-
wojowych, wiązana jest przede wszystkim z sytuacją przełomu lub kryzysu i koncentruje 
się na ambitnych wizjach przyszłości. Strategia sektorowa skupia się na rozwoju poszcze-
gólnych dziedzin. Najczęściej ma charakter odgórny, to znaczy tworzona jest przez zarząd-
cze ciała wyższe. Natomiast strategia krocząca jest efektem rozwiniętych oraz zrealizowa-
nych konkretnych działań i projektów. W strategii kroczącej dochodzi do niewielkich zmian 
z punktu widzenia całej jednostki. Wydaje się, iż zmiany te zmierzają przede wszystkim do 
zachowania status quo, co niekoniecznie musi oznaczać jednak brak sukcesu. Strategie kro-
czące są rekomendowane tym organizacjom, które są w dużym stopniu zdecentralizowane 
(Głębocki 2010, s. 16-17).

W odniesieniu do zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin, 
strategie całościowe wydają się projektami zbyt skomplikowanymi, między innymi ze 
względu na złożony interes społeczny, który musi być uwzględniany. Również strategia sek-
torowa, która wydaje się być sprzeczna ze strategią zrównoważonego rozwoju lokalnego 
(Kronenberg, Bergier 2010, s. 217), wykazuje braki implementacyjne na poziomie gmin. 
Najwyższy wskaźnik użyteczności w lokalnym planowaniu strategicznym wydaje się mieć 
strategia krocząca. 

Do zalet strategii kroczącej zalicza się przede wszystkim: budowanie rozwoju na silnych 
stronach jednostki, koncentrację na zmianach, które są realistyczne oraz podejście decyzyj-
ne zorientowane na rozwiązywanie problemów lokalnych. Wadą omawianej strategii jest 
to, iż obecne praktyki niekoniecznie muszą sprawdzać się w przyszłości. Ponadto podejście 
to może prowadzić, przez przywiązanie do sprawdzonych rozwiązań, do zaprzepaszczenia 
pojawiających się szans rozwoju (Klasik 1993, s. 99).

Rola infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w rozwoju lokalnym

Rozważania nad planami strategicznymi rozwoju lokalnych układów terytorialnych są 
nierozerwalnie związane z przestrzennym wymiarem procesów oraz zjawisk społecznych 
i gospodarczych (Potoczek 2003, s. 197). A te z kolei wiążą się z poziomem rozwoju in-
frastruktury lokalnej rozpatrywanej w aspekcie inwestycji gminnych. Przez inwestycje ro-
zumie się tu nakłady kapitałowe ponoszone na różnego rodzaju przedsięwzięcia nakiero-
wane na osiąganie określonego celu (Leszczyński, Skowronek-Mielczarek 2004, s. 329). 
Inwestycje podejmowane przez samorządy traktowane są jako ważny wskaźnik rozwoju 
i kondycji finansowej, przy czym jest on silnie skorelowany z dochodami gmin, a zwłaszcza 

handel_wew_6-2016.indd   403 2016-12-16   13:47:33



404 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ...

z wysokością dochodów własnych (Czempas 1999, s. 37). Inwestycje gminne w obszarze 
sportu i rekreacji z reguły nie przynoszą szybkich bezpośrednich zysków, ale ponoszone na 
nie nakłady są rekompensowane korzyściami społecznymi, które są dużo bardziej pożąda-
ne niż korzyści finansowe. Wynika to ze służebnego charakteru jednostek terytorialnych, 
których głównym zadaniem jest zaspokajanie podstawowych codziennych potrzeb ludno-
ści, jednostek gospodarczych oraz instytucji zlokalizowanych na terenie gminy (Noga 1994,  
s. 14). Tak więc do głównych funkcji gminnych inwestycji infrastrukturalnych należą: ob-
sługa ludności i potencjalnych inwestorów, wzmacnianie więzi przestrzennych i relacji spo-
łecznych, stwarzanie bazy technicznej dla działalności usługowo-produkcyjnej oraz stwa-
rzanie warunków dla zmian w strukturze wytwórczości (Patrzałek 1996, s. 12).

Ze względu na przyjęty w opracowaniu kierunek rozważań zdecydowano o zawężeniu 
analizy zagadnienia do problematyki inwestycji w infrastrukturę społeczną, w tym w szcze-
gólności w tereny i obiekty rekreacyjno-sportowe (np.: place zabaw, boiska wielofunkcyj-
ne, ścieżki rowerowe, trasy turystyczne, ścieżki dydaktyczno-turystyczne, świetlice, kluby 
lokalne, zaaranżowane do wypoczynku przestrzenie gminne, jak rynki, parki czy skwery). 

W przypadku gmin wiejskich jest to jeden z bardziej popularnych typów inwestycji lo-
kalnych. Wśród korzyści, które te inwestycje niosą na plan pierwszy wysuwa się oczywi-
ście poprawa jakości życia mieszkańców gminy. Ewidentną korzyścią tego typu projektów 
jest także poprawa wizerunku gminy, który definiowany jest jako zespół przekonań, opinii, 
odczuć, wrażeń, odzwierciedla on także skojarzenia i informacje jakie posiada o gminie 
odbiorca (Czarnecka 2012, s. 61-71). Przez odbiorcę rozumie się tu zarówno mieszkań-
ca gminy, jak i osobę przyjezdną, turystę lub potencjalnego mieszkańca gminy (Słocińska, 
Czarnecka 2013, s. 54-62). Wizerunek, marka gminy określają także poziom konkurencyj-
ności względem innych jednostek samorządowych. Prócz zewnętrznych wyznaczników wi-
zerunku kształtowanego przez inwestycje z zakresu rekreacji i sportu, na uwagę zasługują 
również wyznaczniki wewnętrzne, nazywane niekiedy również psychologicznymi, rozumia-
ne jako doświadczenia, motywacje czy też percepcje stylu życia, a także szeroko pojmowana 
komunikacja (Markowski 2006, s. 168-169).

Inwestycje rekreacyjno-sportowe wpływają również na rozwój lokalnego kapitału spo-
łecznego, który najogólniej rozumieć można jako zdolność ludzi do współdziałania ze sobą, 
realizowania zarówno osobistych, jak i zbiorowych celów, obdarzania się wzajemnym za-
ufaniem oraz wykazywania go w relacjach z instytucjami (Kościołek 2011, s. 205). I tak 
na przykład inwestycje w infrastrukturę, której przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb 
najmłodszych mieszkańców gminy w bezpieczny i atrakcyjny sposób (place zabaw, ścieżki 
rowerowe i edukacyjno-turystyczne, świetlice, kluby lokalne itp.), wpływają na przygoto-
wanie młodych obywateli do przyszłej współpracy, pełnienia ról obywatelskich, a także na 
przywiązanie do miejsca zamieszkania. Podobnie obiekty o przeznaczeniu rekreacyjno-kul-
turalnym, takie jak lokalne ośrodki kultury, pozwalają na pielęgnowanie rodzimych oby-
czajów, wychowują świadomych swego pochodzenia mieszkańców oraz kultywują tradycję 
społecznego zaangażowania. Często tego typu inwestycje stanowią po prostu miejsce spo-
tkań i nawiązywania kontaktów. W ten sposób stymuluje się lokalną współpracę. 
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Charakterystyczne dla projektów z tego zakresu jest to, że są widoczne, rozpoznawalne, 
mogą być szybko „konsumowane” przez mieszkańców i bezpośrednio podnoszą ich jakość 
życia, a w konsekwencji budują pozytywny wizerunek władz i zwiększają wskaźnik zaufa-
nia do lokalnych instytucji samorządowych. Ponadto działania te włączają mieszkańców 
w życie gminy, ponieważ inwestycje takie podejmowane są w ścisłej kooperacji z lokal-
ną społecznością. W ten sposób aktywizuje się społeczeństwo obywatelskie, które cechuje 
świadomość priorytetów członków społeczności oraz potrzeb wspólnoty. Mieszkańcy gmin 
stają się współodpowiedzialni za dobro ogółu. Najaktywniejsi obywatele gmin przyjmują 
rolę głównych aktorów społecznych, którzy w interesie ogółu podejmują działania zarówno 
w sferze politycznej, jak i społecznej. Aktywni społecznie mieszkańcy to nieocenione źródło 
informacji pozwalających na identyfikację problemów lokalnych. To również bardzo ważny 
element pozwalający na skuteczne rozwiązywanie tychże problemów. W efekcie obywate-
le czerpią satysfakcję nie tylko z korzystania z infrastruktury oferowanej przez gminę, ale 
także z własnych działań opartych na współpracy i dialogu społecznym. Dodatkowym skut-
kiem przyjęcia przez mieszkańców gminy aktywnej roli społecznej jest wzrost ich zdolno-
ści do rozwiązywania lokalnych konfliktów dzięki bardziej otwartemu, kompromisowemu 
i kooperatywnemu nastawieniu.

Przeprowadzone rozważania dotyczące społecznych korzyści płynących z rozwoju 
gminnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej upoważniają do stwierdzenia, iż mogą być 
one porównywane do kategorii innowacji społecznych, choć w zamierzeniu nie stanowi-
ły głównego celu wspomnianych inwestycji. Tak więc zmiany społeczne, które następują 
w wyniku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej stanowią swoisty skutek ubocz-
ny. Nie do końca przewidywalny i podlegający kontroli.

Podsumowanie

Głównym celem innowacji społecznych jest budowanie obywatelskiego zaangażowania 
przedstawicieli społeczeństwa w rozwiązywanie różnorodnych problemów. Często innowacje 
tego typu kojarzone są z ekoprojektami i przedsięwzięciami dotyczącymi problemów global-
nych, takich jak ochrona środowiska naturalnego, pomoc osobom wykluczonym czy też za-
grożonym ubóstwem lub głodem. Programy te mają bardzo dobry PR i są nagłaśniane medial-
nie. Sednem innowacji społecznych jest „robienie czegoś dla innych”, zachęcenie ludzi, aby 
„zechciało im się chcieć” oraz przekonanie ich, że świat „można zmienić”. Tylko wówczas 
ludzie podejmują zaangażowane działania kooperatywne i wykazują troskę i uwrażliwienie na 
problemy innych. Takie zachowania mogą być również propagowane lokalnie, w skali mikro, 
ponieważ najłatwiej jest „zmienić świat” wokół siebie, najszybciej dostrzega się przeobrażenia 
w najbliższym otoczeniu. Przykładem tego typu przedsięwzięć są inwestycje w infrastrukturę 
rekreacyjno-sportową, która służy bezpośrednio lokalnej społeczności. W przypadku niektó-
rych rozwiązań przedsięwzięcia te są współfinansowane przez samych mieszkańców, a nie-
kiedy powstają również dzięki ich fizycznemu zaangażowaniu. Wówczas stają się prawdziwą 
podstawą do formowania lokalnych sieci współpracy. W przypadku gmin wiejskich takie ko-
operatywne zachowania można często obserwować w sytuacji organizowanych lokalnie świąt 
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świeckich lub kościelnych oraz różnych uroczystości, co nazywane bywa „familistycznym, 
a nie obywatelskim typem uspołecznienia” (Miszalska, Piotrowski 2006, s. 152). Jest to zjawi-
sko charakterystyczne dla małych społeczności. 

Niestety, wśród Polaków, którzy mają tendencję do pesymizmu i wykazują brak wia-
ry, można obserwować, iż mieszkańcy wolą narzekać na lokalnych włodarzy lub polity-
ków niż podjąć aktywne działanie obywatelskie. Ta swoista społeczna entropia może być 
jednak przełamana przez nieoczekiwany impuls, widoczny i rozpoznawalny, np. w postaci 
projektów z zakresu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Stanowią one specyficzny ka-
pitał spajający, służący cementowaniu spójności społeczności, wzmacniający tożsamość 
z miejscem i stanowią wyróżnik względem innych społeczności lokalnych. Ponadto bardzo 
szybko wbudowują się w świadomość lokalną i stają się nieodłącznym elementem miejsca, 
w którym się mieszka i żyje. Pielęgnowanie przez gminę społecznych efektów omawianych 
inwestycji jest również ważne ze względu na problemy związane z ich dalszym utrzyma-
niem i konserwowaniem. Potrzebne tu są wielorakie działania gminy w zakresie budowania 
pozytywnego wewnętrznego public relation. 
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Investments in the Sport and Recreation Infrastructure as a Symptom 
of Social Innovations in Rural Municipalities

Summary

Social innovations are an example of undertakings which manifest themselves 
in the changes taking place in the social structure of population, in moral patterns, 
human attitudes, and even in the nation’s culture. Their specificity is expressed, in-
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ter alia, by that results of such innovations are difficult to be determined and meas-
ured in a specific time horizon. Sometimes they are unpredictable. Social innova-
tions emerge slowly and are a complex process, progressing over time. Sometimes 
the changes taking place in result of innovations introduced even do not refer to the 
intended purposes and effects, being, so to say, an additional benefit and value issu-
ing from implementation thereof. 

Social innovations in local terms, as they touch interests of small communi-
ties, are more effective, especially when they relate to investments of the sport and 
recreation nature. Such investments are often connected with activation of local 
communities which become initiators, creators, and then propagators of innova-
tions’ effects. Thus, investments of the sport and recreation nature are a specific 
group of investments which can be tied with social impact, social change, hence 
with the term of social innovation. The so presented problem is the main aim of 
considerations. 

To prepare the study the author carried out literature studies in the area of social 
innovations and local development. The text is of the conceptual nature and is an 
attempt to indicate the social benefits stemming from extension of the municipal 
social and recreational infrastructure and tying them up with the promoted concept 
of social innovations. 

Key words: social innovations, rural municipalities, municipal investments.
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Инвестиции в спортивно-рекреационную инфраструктуру  
как проявление социальных инноваций в сельских гминах

Резюме

Социальные инновации – пример мероприятий, которые проявляются  
в изменениях, происходящих в социальной структуре населения, в образцах 
поведения, отношениях людей и даже в культуре народа. Их специфика вы-
ражается, в частности, в том, что результаты такого вида инноваций трудно 
определить и измерить в конкретном временном горизонте. Иногда их не 
предвидишь. Социальные инновации возникают медленно, и они являются 
сложным процессом, протекающим во времени. Иногда изменения, происхо-
дящие в результате введенных инноваций, не относятся даже к поставленным 
целям и результатам, будучи как бы дополнительной выгодой и ценностью, 
вытекающей из их внедрения. 

Социальным инновациям в местном выражении (ибо они затрагивают ин-
тересы небольших обществ) свойственна бóльшая результативность, особен-
но когда они касаются инвестиций спортивно-рекреационного характера. Ин-
вестиции этого вида часто связаны с активизацией местных обществ, которые 
становятся инициаторами, создателями, а затем распространителями эффек-
тов инноваций. Следовательно, инвестиции спортивно-рекреационного ха-
рактера представляют собой особую группу инвестиций, которые могут быть 
связаны с социальным воздействием, социальной переменой, следовательно, 
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с термином «социальная инновация». Так поставленная проблема – основная 
цель рассуждений. 

Для подготовки разработки провели изучение литературы в области со-
циальных инноваций и местного развития. Текст имеет концептуальный ха-
рактер и является попыткой указать социальные выгоды, вытекающие из рас-
ширения гминной социально-рекреационной инфраструктуры, и увязать их  
с поощряемой концепцией социальных инноваций. 

Ключевые слова: социальные инновации, сельские гмины, гминные инве-
стиции.
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