POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA
PARTNERSTWA W DOKUMENTACH
STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Zespół badawczy pod kierownictwem
dr. Krzysztofa Bondyry

Publikacja na podstawie ekspertyzy wykonanej na zlecenie
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Realizacja projektu pn.: „Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA PARTNERSTWA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wykonawca:
Doradztwo Społeczne i Gospodarcze
ul. Św. Wojciech 22/24 m.7
61-749 Poznań
Zespół badawczy w składzie:
dr Krzysztof Bondyra
dr Paweł Śliwa
Przemysław Becella
Anna Brzuszkiewicz
Agnieszka Kubiak
Radosław Pawlak
Dominik Postaremczak
Marta Prusińska
Marcin Stolaś

Zamawiający:
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-754 Poznań

ISBN: 978-83-64765-09-4

Poznań, wrzesień 2015
2

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA PARTNERSTWA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Spis treści
Wykaz skrótów ............................................................................................................................... 5
Wprowadzenie ................................................................................................................................ 7
1. Zasady równości szans i partnerstwa – ujęcie teoretyczne ................................................ 9
1.1. Regulacje prawne dotyczące polityki równości szans i zasady partnerstwa ................... 9
1.2. Podstawowe ustalenia terminologiczne ......................................................................... 13
1.3. Problemy z realizacją polityki równości szans i zasady partnerstwa – przegląd badań 14
1.4. Wyzwania i problemy w obszarze zapewniania równości szans w województwie
wielkopolskim w ujęciu wewnątrzregionalnym ............................................................... 20
Niepełnosprawność ............................................................................................................. 21
Płeć ..................................................................................................................................... 23
Wiek ..................................................................................................................................... 28
Aktywność obywatelska....................................................................................................... 30
2. Metodyka ................................................................................................................................. 32
2.1. Pilotaż ............................................................................................................................. 34
2.2. Słowa klucze................................................................................................................... 35
Rdzenie słów ....................................................................................................................... 36
2.3. Narzędzia analizy ........................................................................................................... 37
3. Wyniki analizy dokumentów strategicznych ....................................................................... 40
3.1. Zasada równości szans .................................................................................................. 41
3.1.1. Płeć............................................................................................................................ 41
3.1.2. Rasa i pochodzenie ................................................................................................... 45
3.1.3. Religia i światopogląd................................................................................................ 51
3.1.4. Niepełnosprawność ................................................................................................... 55
3.1.5. Wiek........................................................................................................................... 60
3.1.6. Orientacja seksualna ................................................................................................. 66
3.1.7. Pojęcia odnoszące się do równości szans ................................................................ 67
Wykluczenie ........................................................................................................................ 67
Dyskryminacja ..................................................................................................................... 71
Marginalizacja ...................................................................................................................... 72
Tolerancja ............................................................................................................................ 74
Stereotypy............................................................................................................................ 75
Równość szans ................................................................................................................... 76
Równy dostęp ...................................................................................................................... 79
3.2. Zasada partnerstwa ........................................................................................................ 81
Partnerstwo ......................................................................................................................... 81
Współpraca .......................................................................................................................... 89
Dialog społeczny ................................................................................................................. 99
Partycypacja społeczna ..................................................................................................... 103
Kapitał społeczny............................................................................................................... 108
Konsultacje ........................................................................................................................ 111
Spotkania ........................................................................................................................... 116
Reprezentacja ................................................................................................................... 117
Opiniowanie ....................................................................................................................... 120
3.3. Podsumowanie ............................................................................................................. 121
3

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA PARTNERSTWA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

4. Dobre praktyki....................................................................................................................... 128
Strategia Rozwoju Gminy Babiak do roku 2022 ................................................................ 128
Strategia Rozwoju Gminy Czerwonak na lata 2012-2020 ................................................. 131
Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015.......................................... 132
Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 ........................................................... 133
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 ........ 136
Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata
2014-2020 ......................................................................................................................... 138
5. Wnioski i rekomendacje ....................................................................................................... 139
Propozycja monitorowania zasady równości szans i zasady partnerstwa w regionie ...... 144
Bibliografia ................................................................................................................................. 148
Spis map ..................................................................................................................................... 151
Spis tabel .................................................................................................................................... 152
Spis wykresów ........................................................................................................................... 153
Aneks .......................................................................................................................................... 154
Załącznik 1. Lista dokumentów strategicznych JST objętych analizą ............................... 154
Załącznik 2. Lista dokumentów, do których odwoływano się dokumentach
strategicznych JST ............................................................................................................ 158

4

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA PARTNERSTWA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wykaz skrótów
CBOS
DS
ECRI
ESS
FRA
GUS
JST
KSRR

Centrum Badań Opinii Społecznej
Diagnoza Społeczna
Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji
European Social Survey
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Główny Urząd Statystyczny
jednostka samorządu terytorialnego
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender - lesbijki, geje, osoby biseksualne
LGBT
i transpłciowe
MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ang. Non-governmental organizations (organizacje pozarządowe)
NGO
PPP
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
PUP
Powiatowy Urząd Pracy
SSP
Strategia Sprawne Państwo
ang. Strengths (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities
SWOT
(szanse), Threats (zagrożenia)
TFUE Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
UE
Unia Europejska
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne funkcjonujące w
WROT strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
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Wprowadzenie
Ekspertyza pn. Polityka równości szans i zasada partnerstwa w dokumentach
strategicznych samorządu lokalnego województwa wielkopolskiego, została przygotowana
przez firmę Doradztwo Społeczne i Gospodarcze na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego
Obserwatorium Terytorialnego funkcjonującego w strukturach Departamentu Polityki
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
W ramach ekspertyzy zrealizowano badanie polegające na analizie źródeł wtórnych
dokumentów strategicznych JST województwa wielkopolskiego. Cel badania miał dwojaki
charakter i obejmował:
• analizę powszechności stosowania zasad równości szans i partnerstwa
w
dokumentach
strategicznych
samorządów
lokalnych
województwa
wielkopolskiego;
• przedstawienie propozycji monitorowania polityki równości szans i zasady
partnerstwa w regionie.
Zapisy odnoszące się do zasad równości szans i partnerstwa są powszechnie
stosowane w strategiach samorządów lokalnych, przy czym zasada równości szans jest w nich
markowana, natomiast zapisy dotyczące zasady partnerstwa uwidaczniają powszechność
praktyki good government (tj. działań dla dobra obywateli; rządzenia). Wyniki przeprowadzonej
analizy pozwolą na uzupełnienie wiedzy w zakresie monitorowania polityk horyzontalnych.
Ekspertyza ma ponadto istotny cel praktyczny. W przyjętej w kwietniu br. przez Komitet ds.
Umowy Partnerstwa Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 wskazuje się na rolę koordynatorów ds. równości szans
w instytucjach zarządzających programów operacyjnych, pełniących funkcję ekspertów
z dziedziny równości szans w swoich urzędach. Wyniki ekspertyzy pozwolą zatem nie tylko
rozpoznać, czy i jakie znaczenie oraz rolę ma polityka równości szans w rozwoju lokalnym, ale
także uświadomią przyszłym koordynatorom skalę potrzeb, lub też interwencji w tym zakresie
oraz umożliwią poszerzenie wiedzy o sposoby jej monitorowania.
Ekspertyza składa się z pięciu zasadniczych części. Na pierwszą składa się syntetyczny
opis regulacji prawnych dotyczących polityki równości szans i zasady partnerstwa. W tym
rozdziale dokonano przeglądu dokumentów szczebla krajowego i unijnego, w których zawarto
zapisy określające obie zasady. W drugim podrozdziale pierwszej części zaprezentowano
podstawowe ustalenia terminologiczne w celu doprecyzowania problematyki badawczej.
Dookreślono w nim sposób rozumienia takich pojęć, jak: zasada równości szans
i niedyskryminacji, polityka równości płci, partnerstwo. W trzecim podrozdziale pierwszej części
wskazano podstawowe problemy związane z realizacją polityki równości szans i zasady
partnerstwa, które zdiagnozowano na podstawie badań i analiz w tym obszarze. W ostatnim,
czwartym podrozdziale przedstawiono podstawowe dane statystyczne odnoszące się
do przesłanek dyskryminacyjnych i problematyki zasady partnerstwa. Treść powyższych
rozdziałów stanowiła kanwę analizy, której metodologiczny opis zamieszczono w drugiej części
raportu. Jej przedmiotem jest szczegółowy opis metodyki badania, zawierający wyniki
wstępnej analizy (pilotażu), słowa kluczowe zastosowane w analizie oraz narzędzia analizy.
Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonego badania w odniesieniu do poszczególnych
kwestii związanych z zasadami równości oraz partnerstwa tworzy kluczową, trzecią część
7
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opracowania. Prezentacja wyników, oprócz jakościowej analizy treści miała również charakter
ilościowy. W czwartej części opisano dobre praktyki implementacji w dokumentach
strategicznych zasad równości szans i partnerstwa. W części piątej przedstawiono wnioski
wynikające z odniesienia wyników przeprowadzonego badania do szerszego kontekstu
społeczno-politycznego. W rozdziale zaproponowano także rekomendacje dla samorządów
w zakresie uwzględniania polityki równości szans i zasady partnerstwa w dokumentach
strategicznych lub szerzej – planowania strategicznego. W osobnej części zostały
przedstawione rekomendacje dla monitorowania wskazanych zasad. Na końcu opracowania
zamieszczono bibliografię, spis tabel i wykresów, a w dwóch załącznikach w aneksie – wykaz
dokumentów objętych analizą, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów strategicznych
poszczególnych JST.
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1. Zasady równości szans i partnerstwa – ujęcie teoretyczne
1.1. Regulacje prawne dotyczące polityki równości szans i zasady partnerstwa
W państwach demokratycznych
to właśnie na prawie spoczywa ciężar
wyrównywania szans obywateli.
Jest ono podstawowym instrumentem,
który może zagwarantować równe traktowanie1.
Realizacja zasad równości i niedyskryminacji wymaga skutecznego prawa wspieranego
procedurami dotyczącymi jego egzekwowania i podejmowaniem przez unijne i krajowe
instytucje publiczne pozytywnych działań w tym zakresie. W parze z polityką równości szans
powinna iść także realizacja zasady partnerstwa. Traktat z Lizbony (art. 2), Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE, art. 8 i 10) oraz Karta praw podstawowych Unii
Europejskiej (art. 21) wskazują bezpośrednio na wartości leżące u podstaw istnienia Unii
Europejskiej, w tym istotę równości szans i respektowanie zasady partnerstwa2. Art. 8 TFUE
mówi o tym, że „we wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności
oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”, natomiast art. 10 stanowi, że przy określaniu
i realizacji swoich polityk i działań Unia Europejska dąży do zwalczania przejawów wszelkiej
dyskryminacji wskazując jej główne przesłanki, tj.:

•
•
•
•
•
•

płeć;
rasę lub pochodzenie etniczne;
religię lub światopogląd;
niepełnosprawność;
wiek;

orientację seksualną.
Równość szans i zasadę partnerstwa uwzględniono również w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (dalej:
Rozporządzenie ogólne)3. W Konstytucji RP4 zagadnieniom tym poświęcono rozdział II
dotyczący wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Równość szans jest także
przedmiotem Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii

1

Winiarska A., Klaus W., Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno- kulturowe, [w:] Kłos B.,
Szymańczak J. (red.) Zasada równości i zasada niedyskryminacji, Studia Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Nr 2(26)2011, Warszawa 2011, s. 35.
2
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. C 306 z 17.12.2007), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U.
C 326 z 26.10.2012), Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. C 303 z 14.12.2007).
3
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347/320 z 20.12.2013).
4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
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Europejskiej w zakresie równego traktowania5, a także Krajowego Programu Działań na rzecz
Równego Traktowania 2013-2016 opracowanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Równego Traktowania6. W Programie za kluczowe uznano działania w następujących
obszarach:

• polityki antydyskryminacyjnej;
• równego traktowania na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego;
• przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie i zwiększenia ochrony osób
doświadczających przemocy;

• równego traktowania w systemie edukacji;
• równego traktowania w systemie ochrony zdrowia;
• równego traktowania w dostępie do dóbr i usług.
Jednocześnie w swoich założeniach wskazany Program odnosi się do następujących
dokumentów rządowych:

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności”;

•
•
•
•
•
•
•

Strategia Rozwoju Kraju 2020;
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020;
Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”;
Krajowy Plan Działań na Rzecz zatrudnienia 2012-2014;
Polityka Migracyjnej Polski – stan obecny i postulowane działania;
Krajowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2004-2013.
Celem regulacji prawnych w zakresie równości szans jest próba wyeliminowania z życia
społecznego wszelkich przejawów dyskryminacji. W praktyce oznacza to potrzebę
oddziaływania na prawo zarówno na etapie jego tworzenia, stosowania i egzekwowania w taki
sposób, aby zachowana była zasada równości wyłożona w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz aktach prawa krajowego i międzynarodowego. W celu zapewnienia realizacji
zasady równości szans Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało Agendę działań
na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-20207 oraz
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-20208. W dokumentach szczególną uwagę poświęcono
wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami. Ponadto ostatni
z dokumentów wprowadza standardy realizacji programów operacyjnych w celu zapewnienia
5
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.).
6
Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Dokument przyjęty przez Radę
Ministrów 10 grudnia 2013 r. Dostęp: http://rownetraktowanie.gov.pl.
7
Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020, zatwierdzona
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 22 kwietnia 2015 r. Dostęp: https://www.power.gov.pl.
8
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 8 maja 2015 r. Dostęp: https://www.power.gov.pl.
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ich zgodności z przyjętą zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz wypracowania na tym
polu spójnego podejścia poprzez zdefiniowanie kluczowych pojęć oraz działań koniecznych
do podjęcia w zakresie procesów monitorowania, sprawozdawczości oraz ewaluacji
realizowanych projektów.
Zasadę partnerstwa ujęto w punkcie 11 preambuły Rozporządzenia ogólnego. Jej
realizacja powinna przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:
• poszanowania
zasad
wielopoziomowego
zarządzania,
pomocniczości
i proporcjonalności;
• poszanowania specyfiki ram instytucjonalnych i prawnych poszczególnych państw
członkowskich;
• zagwarantowania odpowiedzialności zainteresowanych podmiotów za planowane
interwencje;
• korzystania z doświadczenia i wiedzy stosownych podmiotów.
Jednocześnie w art. 5 ww. Rozporządzenia wymienia się podmioty-strony partnerstwa:
władze miejskie i inne instytucje publiczne, partnerów gospodarczych i społecznych oraz
podmioty społeczeństwa obywatelskiego, m.in. organizacje pozarządowe. We wskazanym
Rozporządzeniu realizację zasady partnerstwa wyłożono również w art. 50 ust. 4 oraz art. 96
ust. 5 lit. c. Ponadto w celu sformułowania i zapewnienia standardów realizacji zasady
partnerstwa Komisja Europejska ustanowiła Europejski kodeks postępowania w zakresie
partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych9. W Kodeksie
wskazano na kluczowe zasady-standardy, którymi państwa członkowskie powinny się
kierować w realizacji zasady partnerstwa, w tym:
• określenie właściwych partnerów i zapewnienie ich reprezentatywności (art. 2, 3, 4);
• konsultowanie z właściwymi partnerami przygotowania umowy partnerstwa
i programów (art. 5, 6, 7, 8, 9);
• zaangażowanie właściwych partnerów w przygotowanie, monitorowanie i ewaluację
programów (art. 10, 11, 15, 16);
• rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji partnerstwa (art. 18).
Ponadto zasady partnerstwa dotyczą następujące akty i dokumenty międzynarodowe
ratyfikowane przez Polskę10:
• Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r.
w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania
pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub grupach
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym;
• Europejska Karta Społeczna (art. 5, art. 6 ust. 1, 2, 3);
• Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r.
(art. 8);
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 22);

9
Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. (Dz. U. L 74/1
z 14.03.2014).
10
Dialog społeczny, portal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dostęp: http://www.dialog.gov.pl/regulacje
-prawne/miedzynarodowe-akty-prawne.
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• Dokumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy (Konwencje nr 87, 98, 135, 144,
151).
W najwyższym krajowym akcie prawnym – Konstytucji RP podkreślono znaczenie
zasady partnerstwa w preambule poprzez wskazanie wartości leżących u podstaw państwa,
w tym: poszanowania wolności i sprawiedliwości, współdziałania władz, dialogu społecznego
oraz zasady pomocniczości. Ustawa zasadnicza w art. 20 określa dialog pomiędzy partnerami
społecznymi jako jeden z fundamentów społecznej gospodarki rynkowej, jako podstawy ustroju
gospodarczego RP. Natomiast w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania związków
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów
obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Zasada partnerstwa pojawia się
w Ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej11. Art. 38 ust. 1 ww.
Ustawy mówi o współpracy ministrów z innymi członkami Rady Ministrów, organami
administracji rządowej, samorządem terytorialnym, gospodarczym, zawodowym, związkami
zawodowymi i organizacjami pracodawców, a także innymi organizacjami społecznymi
i przedstawicielami środowisk zawodowych i twórczych w celu realizacji swoich zadań.
W opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji
zasady partnerstwa na lata 2014-202012 wskazuje się, że realizację zasady partnerstwa
wyłożono również w następujących krajowych aktach prawnych i dokumentach:
• Ustawie o organizacjach pracodawców (art. 16 ust. 1);
• Ustawie o związkach zawodowych (art. 19 ust. 1);
• Ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego (art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 3);
• Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 3
i pkt 4, ust. 3, ust. 5);
• Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdziały 4 i 8);
• Strategii Sprawne Państwo 2020;
• Strategii Rozwoju Kraju 2020;
• Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020.
Liczba aktów prawnych, dokumentów strategicznych, rekomendacji i wytycznych
zawierających lub poruszających problematykę równości szans, niedyskryminacji oraz
odwołujących się do zasady partnerstwa może sugerować, że niemożliwa jest realizacja
żadnych działań na poziomie rządowym i samorządowym, które nie uwzględniałyby tych
kwestii. W praktyce treść części tych dokumentów w mniejszym niż oczekiwałoby się stopniu
przekłada się na sposób funkcjonowania państwa, samorządu i społeczeństwa w Polsce.
Wniosek taki potwierdzają m.in. dane dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce,
przebieg niedawnej dyskusji nad Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej13: brak skutecznych rozwiązań w zakresie
aktywizacji społecznej i zawodowej osób starszych, nieefektywne rozwiązania w zakresie
11

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.).
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury
i Rozwoju 31 marca 2015 r. Dostęp: https://www.power.gov.pl.
13
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została otwarta
do podpisu w Stambule w dniu 15 maja 2011 r. Konwencja weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2014 r., w maju 2014 r.
osiągnięty został bowiem minimalny próg 10 ratyfikacji.
12
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integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, obserwowany obecnie brak
porozumienia ponadpartyjnego w kwestii uchodźców z Syrii, przejawy dyskryminacji
i nienawiści przede wszystkim wobec osób o orientacji seksualnej innej niż heteroseksualna
okazywane podczas wydarzeń takich, jak: Parada Równości czy Marsz Równości. Przyczyn
takiego stanu rzeczy należy szukać przede wszystkim w historii, ale także w braku lub niskiej
jakości edukacji (nieograniczającej się do szkolnictwa). Z historycznego punktu widzenia
największy wpływ na obecny poziom świadomości, mentalności i stosunku Polaków
do państwa, urzędów i instytucji publicznych oraz innych narodowości i stylów życia miały
wojny prowadzone w XX wieku oraz okres komunizmu. Struktury polskiej demokracji,
a w szczególności społeczeństwa obywatelskiego, są słabo wykształcone, a to oznacza
konieczność prowadzenia polityki dającej podstawy budowy społeczeństwa otwartego
na różnorodność, ale potrafiącego współdziałać, osiągać konsensus i przyjmować kompromisy
na rzecz osiągania ważnych celów społecznych, gospodarczych i politycznych.

1.2. Podstawowe ustalenia terminologiczne
W Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji przyjęto
definicję równości, według której zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza
„umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub
pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną
– sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych
zasadach”14. Wskazana definicja wpisuje się zarówno w krajowe jak i międzynarodowe
regulacje prawne dotyczące równości szans. Warto ją rozwinąć również o pojęcie
dyskryminacji, przez które należy rozumieć nierówne traktowanie ze względu na określoną
cechę osoby.
Za Winiarską i Klausem dyskryminację, podobnie jak problematykę równości szans,
należy traktować jako zjawisko wieloaspektowe. Autorzy podkreślają, że w literaturze często
przywołuje się podział na dyskryminację bezpośrednią, która oznacza „zamierzone
i zorganizowane działania, mające na celu ograniczenie lub zamknięcie dostępu do środków
zaspokajania potrzeb i pozycji, które pozwalają je uzyskiwać” oraz pośrednią, w sytuacji, gdy
podejmowane działania mają dyskryminujące konsekwencje, mimo że nie było to ich intencją.
Taka sytuacja może mieć miejsce także w przypadku, gdy istniejące prawo traktując równo
wszystkich, nie uwzględnia faktycznych potrzeb niektórych grup i nie wprowadza dla nich
stosownych wyjątków, do czego przychylił się także Europejski Trybunał Praw Człowieka,
uznając brak odrębnego traktowania w takich przypadkach za ryzyko naruszenia zakazu
dyskryminacji. Jednocześnie należy wskazać na istnienie tzw. dyskryminacji wielokrotnej, która
odnosi się do faktu, że każdą osobę ze względu na jej indywidualny charakter i sytuację można
przyporządkować jednocześnie do kilku grup, czy kategorii. Oznacza to, że na gruncie polityki
równości szans człowiek może jednocześnie być np. osobą niepełnosprawną, w podeszłym

14

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, op. cit., s. 7.
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wieku i mieć odmienne pochodzenie etniczne niż większość osób z jego najbliższego
otoczenia15.
Polityka równości płci została zdefiniowana przez Organizację Narodów
Zjednoczonych i włączona do polityki Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętym rozumieniem
termin ten oznacza uwzględnianie perspektywy płci we wszelkich podejmowanych działaniach
życia politycznego, ekonomicznego i społecznego na etapie planowania, wdrażania,
monitorowania i ewaluacji. Celem jest osiąganie równych korzyści przez kobiety i mężczyzn
oraz przeciwdziałanie nierówności16. Na poziomie jednostek samorządu terytorialnego polityka
równości polega na włączaniu perspektywy równości w działania na rzecz mieszkańców
zarówno przez samorząd jak i jego jednostki organizacyjne17.
Partnerstwo, czy też realizacja zasady partnerstwa oznacza „ścisłą współpracę
między organami publicznymi, partnerami społeczno-ekonomicznymi i podmiotami
reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym
w trakcie całego cyklu programowania obejmującego przygotowanie, wdrożenie,
monitorowanie i ocenę”18. Wpływ na realizację zasady partnerstwa może mieć to na ile
„instytucjonalna i polityczna kultura danego państwa sprzyja konsultacjom i dialogowi”19.
W rezultacie właściwi partnerzy – instytucje, organizacje czy grupy, mogą mieć realny wpływ
na kształt przygotowywanych programów, a w trakcie ich tworzenia możliwa do wypracowania
staje się wartość dodana wynikająca ze współpracy i wzajemnego uzupełniania się wiedzy
i doświadczenia partnerów.
Niekiedy w piśmiennictwie zamiennie stosuje się sformułowanie „zasada równości
szans” i „polityka równości szans”. Podobnie jest z „zasadą partnerstwa” i „polityką
partnerstwa”. Należy wyjaśnić, że zasady odnoszą się do katalogu wartości i norm, polityka
zaś jest narzędziem realizacji systemu aksjo-normatywnego.

1.3. Problemy z realizacją polityki równości szans i zasady partnerstwa
– przegląd badań
Jednym z raportów zawierającym wnioski dotyczące zasady równości jest Diagnoza
Społeczna (DS). Zgodnie z pierwotnym zamysłem, badania w ramach DS mają charakter
panelowy. Pierwszy pomiar odbył się w 2000 r., ostatni raport wydano w 2014 r. Według DS
poziom poczucia dyskryminacji w kraju jest stosunkowo niewielki, ponieważ zaledwie 1,8%
badanych wskazało w 2013 r. na taki problem. Niemniej, w stosunku do połowy lat 90.,
wskaźnik wzrósł trzykrotnie. Jednocześnie nie oznacza to braku występowania zjawiska
dyskryminacji w Polsce lub jego marginalnego znaczenia, ponieważ biorąc pod uwagę
15

Winiarska A., Klaus W., op. cit., s. 12-13.
Polityka równości płci. Dostęp: http://rownosc.info/dictionary/polityka-rownosci-pci.
17
Czerwińska A., Kędziora K., Piotrowska J., Śmieszek K., Polityka równości w samorządzie. Standardy wdrożenia
i system pomiaru, Warszawa 2013, s. 48. Publikacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
EFS – POKL 2007-2013.
18
Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych, op. cit., s. 5.
19
Partnerstwo przy funduszach, portal Komisji Europejskiej. Dostęp: http://ec.europa.eu/polska/news/140107
_fundusze_pl.htm.
16
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chociażby stosunek Polaków do mniejszości seksualnych, w 2013 r. tylko 8,5% respondentów
zdecydowanie zgodziło się ze zdaniem, że homoseksualiści powinni móc układać sobie życie
według własnych przekonań. Diagnoza Społeczna z 2013 r. wskazuje na wyraźnie widoczną
dyskryminację kobiet w zakresie dochodów, które są średnio o ¼ niższe od dochodów
mężczyzn. Zauważono także, że częściej dyskryminowane czują się osoby niepełnosprawne
i zależy to od stopnia ich niepełnosprawności, ponadto ofiary i sprawcy przestępstw, osoby
nadużywające alkoholu lub biorące narkotyki, a także leczące się psychiatrycznie lub
psychologicznie20.
Na istotne problemy w zakresie realizacji polityki równości w Polsce wskazała
Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI). W opracowanym na zlecenie
ECRI raporcie z 2015 r. dostrzeżono szereg pozytywnych działań, które podjęto w Polsce
w ciągu ostatnich 5 lat, chociażby w zakresie zwiększenia zgodności krajowych przepisów
prawa z protokołem 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zakazującym
dyskryminacji21. Jednocześnie zauważono wiele powodów do niepokoju. Według raportu
Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z 2014 r. osoby reprezentujące
środowiska LGBT w Polsce były ofiarami dyskryminacji i nietolerancji, a sytuacja tych osób
była wyraźnie gorsza w stosunku do sytuacji w innych krajach UE. W 2013 r. bycie
dyskryminowanym z uwagi na orientację seksualną w Polsce odczuwało 57% badanych osób
reprezentujących środowiska LGBT (średnia w UE – 47%)22, a przypadki dyskryminacji
do odpowiednich służb zgłaszało zaledwie 4% badanych w Polsce (średnia w UE - 15%)23.
Jeżeli chodzi o homofobiczny język, był on szczególnie zauważalny w wypowiedziach
polityków (83% badanych w Polsce; 44% – średnia LGBT UE)24, m.in. podczas debaty
na temat projektu ustawy o związkach partnerskich w 2013 r. 25
Uwagi wymaga również problem dyskryminacji na tle rasowym, narodowym
i wyznaniowym, dostrzegalny m.in. w działalności grup o charakterze nacjonalistycznym,
w Internecie. Według raportu FRA z 2015 r. blisko dwie trzecie młodych Polaków natrafiło
w sieci na wypowiedzi o charakterze antysemickim, a ponad połowa czytała w internecie
rasistowskie wypowiedzi na temat muzułmanów i czarnoskórych26. Co prawda według ECRI
liczba skarg, postępowań przygotowawczych i aktów oskarżenia z tytułu popełnienia
przestępstw rasistowskich systematycznie rośnie, ale jednocześnie niewiele z nich kończy się
ogłoszeniem wyroku skazującego, a to, jak dowodzą autorzy raportu ECRI, świadczy o braku
konsekwentnego realizowania polityki antydyskryminacyjnej i skutecznego działania na rzecz
poszanowania zasady równości27.
W zakresie realizacji polityki równości szans warto przytoczyć również wnioski
z realizacji projektu Równość standardem dobrego samorządu. W podręczniku z 2013 r.
20

Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2014, s. 38-40.
Raport ECRI dotyczący Polski (piąty cykl monitoringu), CRI(2015)20, Strasburg 2015, s. 32.
22
EU LGBT survey - European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Main results, Luxemburg 2014,
s. 26.
23
Tamże, s. 48.
24
Tamże, s. 83.
25
Dla przykładu, w 2013 r. w TVN24 z ust Lecha Wałęsy padło stwierdzenie, że „posłowie o orientacji homoseksualnej
powinni siedzieć w Sejmie w ostatniej ławie”, dostęp: http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci /Kraj/RaportHomofobia-i-rasizm-w-Polsce-00006527.
26
Fundamental rights: challenges and achievements in 2014, Luxemburg 2015, s. 54.
27
Raport ECRI dotyczący Polski (piąty cykl monitoringu), op.cit., s. 9-10.
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dedykowanym urzędom jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, który
powstał w ramach przedmiotowego Projektu, wyłożono nie tylko standard i indeks równości,
które miałyby spełniać rolę narzędzi wspierających urzędy w działaniach na rzecz równości
szans, ale wskazano także na problemy w tej sferze. Jak wynika z zebranych informacji,
działania w zakresie równości ogniskowane są głównie wokół kwestii równości płci, rynku pracy
oraz sytuacji osób niepełnosprawnych, zdecydowanie rzadziej podejmuje się natomiast temat
nierówności, czy dyskryminacji ze względu na rasę, etniczność, religię, czy orientację
seksualną. W Agendzie tylko na wstępie powołano się na art. 10 TFUE wymieniając wszystkie
przesłanki dyskryminacyjne. Dokument ten poświęcono przede wszystkim kwestiom płci
i niepełnosprawności, pominięto natomiast znaczenie pozostałych przesłanek. Tymczasem,
jak wskazują autorzy wymienionego wcześniej Podręcznika, „w większości małych i średnich
gmin temat ten [dyskryminacji – przyp. autora] jest całkowicie pomijany, gdyż albo rzeczywiście
nie istnieje (kwestie etniczne, rasa, religia) albo zawsze stanowił temat tabu i udawano, że go
nie ma (orientacja seksualna). Nie zmienia to jednak faktu, że współczesne społeczeństwa
zmieniają się dynamicznie, a rozwój cywilizacyjny, komunikacyjny, mobilność powodują, że
za chwilę tam, gdzie wydawało się, że społeczeństwo nie spotyka się z sytuacją
współfunkcjonowania z mniejszościami, pojawiają się takie jednostki czy też grupy”28.
Jednocześnie autorzy wskazują, że samorządy powinny mieć wypracowane standardy,
a urzędnicy powinni umieć je zastosować w przypadku wystąpienia problemów, z którymi
wcześniej nie mieli do czynienia.
W raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego Włączenie społeczne jako przesłanka
dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii Europa 2020
w perspektywie finansowej UE 2014-2020 wskazuje się, że problem dyskryminacji osób
odmiennego pochodzenia etnicznego w Wielkopolsce nie występuje, podobnie jak kwestia
ubóstwa tych osób29. W przeciwieństwie do Agendy we wspomnianym raporcie zwraca się
uwagę na zagrożenie wykluczeniem społecznym ze względu na takie przesłanki, jak: wiek,
płeć, niepełnosprawność, zamieszkanie na wsi, status byłego więźnia, odmienną narodowość,
czy bycie dzieckiem, w mniejszym stopniu natomiast na orientację seksualną.
Warto przywołać zjawisko dyskryminacji wielokrotnej, o którym pisały Dominika
Cieślikowska i Natalia Sarata. Według autorek: „wciąż na rozpoznanie i objęcie pracami
badawczymi, nie tylko na poziomie UE, ale także na poziomie wszystkich instytucji
zainteresowanych rozwijaniem społeczeństwa otwartego i niemarginalizującego, oczekują
inne poza płcią, rasą i etnicznością przesłanki dyskryminacji”30. Z analizowanych przez autorki
raportów z badań wynika konieczność rozwinięcia i/lub wzmocnienia współpracy pomiędzy
sektorem publicznym i pozarządowym w zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji,
w tym dyskryminacji wielokrotnej, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady partnerstwa, bez
której niemożliwa jest realizacja polityki równości31.

28

Czerwińska A., Kędziora K., Piotrowska J., Śmieszek K., op. cit. s. 39.
Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów
Strategii Europa 2020 w perspektywie finansowej UE 2014–2020, Poznań 2013, s. 124. Publikacja została
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR – WRPO 2007-2013.
30
Cieślikowska D., Sarata N., Dyskryminacja wielokrotna - historia, teorie, przegląd badań, Warszawa 2012, s. 11.
Publikacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – POKL 2007-2013.
31
Tamże, s. 36.
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Potrzebę realizacji zasady partnerstwa wyrażono w Strategii Sprawne Państwo 2020
(SSP) formułując jej cele szczegółowe niezbędne do osiągnięcia celu głównego, którym jest
zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na współpracę z obywatelami.
Pierwszy cel szczegółowy zakłada „otwarty rząd” i ma zostać zrealizowany poprzez otwarcie
zasobów sektora publicznego, zwiększenie przejrzystości i efektywności działań administracji
publicznej oraz usprawnienie procesu konsultacji i innych form angażowania obywateli
w rządzenie, rozwijanie dialogu i współpracy pomiędzy administracją i obywatelami. W SSP
wskazano na dotychczasowe problemy z realizacją zasady partnerstwa, w tym:
• niewielką chęć obywateli do angażowania się w sprawy publiczne;
• niewystarczające wykorzystanie narzędzi dialogu społecznego i dialogu
obywatelskiego po stronie administracji publicznej;
• brak postaw inicjatywy, kreatywności i otwartości po stronie administracji publicznej
w zakresie komunikacji z obywatelami;
• zapraszanie do debat publicznych zwyczajowych partnerów (np. przedstawicieli
związków zawodowych) z pominięciem innych równie istotnych;
• niepełną i niespójną komunikację podejmowanych działań na etapie
programowania;
• niski poziom merytoryczny debaty publicznej32.
Jak wynika z badań przeprowadzanych cyklicznie przez CBOS duża część Polaków
czuje się lekceważona przez władzę. W 2014 roku 35% badanych wielokrotnie miało takie
poczucie (rok wcześniej aż 44%). Częściej były to osoby o niższym statusie materialnym oraz
w wieku od 35 do 44 lat, relatywnie rzadziej osoby powyżej 64 roku życia oraz gorzej
wykształceni. Rok wcześniej były to natomiast osoby deklarujące złą sytuację materialną,
bezrobotni, badani w wieku od 25 do 34 lat, absolwenci wyższych uczelni oraz zamieszkujący
największe miasta33. Poczucie wpływu na sprawy kraju w 2014 roku zadeklarowało 28%
respondentów, a na sprawy lokalne (tj. „tego, co dzieje się w ich mieście lub gminie”) 51%.
Choć CBOS podaje, że w ostatnich latach nastąpiła znacząca poprawa w tej sferze, należy
zauważyć, że 70% respondentów jest przekonanych o niewielkim wpływie na sprawy kraju,
a 47% uważa, że nie ma możliwości oddziaływania na sprawy samorządu. Poczuciu wpływu
sprzyjają takie czynniki jak wiek od 18 do 34 lat, wyższe wykształcenie oraz dobra sytuacja
materialna34. Wskazane wyniki badań sugerują konieczność podejmowania nieustannych
działań w zakresie budowania partnerskich relacji pomiędzy władzą i obywatelami
opierających się na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i współpracy.
Obowiązywanie licznych przepisów, strategii, wytycznych itp. odnoszących się
do kwestii partnerstwa może powodować efekt „realizowania niezbędnego minimum”, np.
ograniczanie konsultacji społecznych do zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, albo konsultowanie jedynie projektów zatwierdzonych już przez władze
samorządowe. Wniosek taki potwierdzają wyniki badań Polska powiatowa demokracja lokalna,
relacje społeczne i modele władzy na dolnośląskiej prowincji, w którym w części dotyczącej
sposobów podejmowania decyzji przez władze gmin i powiatów stwierdzono, że: „…zarówno

32

Strategia Sprawne Państwo 2020, przyjęta przez Radę Ministrów dnia 12 lutego 2013 r., s. 13.
Samopoczucie Polaków w roku 2014, Komunikat z badań CBOS (nr 2/2015), s. 3.
34
Opinie o demokracji, Komunikat z badań CBOS (nr 42/2014), s. 1-2.
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na poziomie gminnym, jak i powiatowym władze w opiniach większości mieszkańców
podejmują decyzje i informują o nich po fakcie. Zdecydowanie rzadziej proszą one
mieszkańców o wyrażenie opinii, która jest następnie poddana analizie. Warto zwrócić jednak
uwagę, że uwzględnianie rzetelnie i uczciwie przeprowadzonych konsultacji społecznych, czy
włączenie w długofalowe plany rozwoju gminy/powiatu partnerów społecznych należy już
raczej do rzadkości”35.
Wśród najważniejszych wniosków z Diagnozy Społecznej 2013 wskazano na słabość
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zanotowano spadek wskaźników uogólnionego
zaufania, aktywności obywatelskiej, pracy na rzecz społeczności lokalnej i skłonności
do zrzeszania się36. Według DS w 2013 r. 14% badanych (spadek o 1 p.proc. w stosunku
do 2011 r.) było członkami organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych,
związków, czy kół. Aktywnych członków było jeszcze mniej, bo 10%. Wśród krajów objętych
badaniem European Social Survey (ESS) w 2010 r., Polska nie spełniła kryteriów
społeczeństwa obywatelskiego i zajęła pod względem ogólnego zaufania jedno z ostatnich
miejsc37. Według DS zaledwie 12% społeczeństwa w 2013 r. (13,4% w 2011 r.) zgadzało się
z opinią, że „większości ludzi można ufać”. Z kolei według ESS w 2010 r. podobnego zdania
było 22% badanych. Co ciekawe w takich krajach jak Dania, Norwegia, czy Finlandia wskaźnik
ten był trzykrotnie wyższy. Oznacza to, że Polacy nie tylko nie ufają władzy i nie wierzą
w możliwości oddziaływania na otaczającą ich rzeczywistość, ale także nie ufają sobie
nawzajem. Problemy z realizacją zasady partnerstwa wynikają z niskiego stopnia rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, a także niewielkich doświadczeń i kompetencji obywatelskich.
Wzrosły co prawda takie wskaźniki jak odsetek wolontariuszy (z 20% w 2011 r. do 26%
w 2013 r.) oraz wrażliwość Polaków na naruszanie dobra wspólnego, jednocześnie jednak
pogorszyły się opinie na temat demokracji.
Dane dotyczące sytuacji w Wielkopolsce jedynie potwierdzają występowanie
zarysowanych wyżej problemów z realizacją polityki równości szans i zasady partnerstwa.
W raporcie końcowym z projektu badawczego Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola
władz lokalnych w ich wspieraniu zarówno aktywność obywatelską mieszkańców Wielkopolski
jak i ich zaangażowanie w życie publiczne określono jako niskie i nie odbiegające od średniego
poziomu dla Polski38. Wielkopolska różniła się od reszty kraju jedynie co do odsetka
mieszkańców zrzeszonych w jakiejś organizacji lub grupie, który był ponad dwukrotnie wyższy
od średniej dla całego kraju (odpowiednio 36% i 15%) a wskaźnik zaangażowania
w wolontariat ponad dwukrotnie niższy od średniej ogólnopolskiej (7%, 20%)39. Eksperci
uzasadniali ten stan rzeczy większą skłonnością Wielkopolan do angażowania się
w działalność grup o uporządkowanej i sformalizowanej organizacji. Małą popularność
wolontariatu tłumaczyli natomiast niewystarczającą infrastrukturą oraz słabym
rozpowszechnieniem programów, które edukowałyby i motywowały mieszkańców Wielkopolski
35

Polska powiatowa demokracja lokalna, relacje społeczne i modele władzy na dolnośląskiej prowincji. Raport
końcowy, Wrocław 2013, s. 78.
36
Diagnoza Społeczna 2013, op. cit. s. 158.
37
Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012, Warszawa 2013, s. 12. Badanie w 2010
roku w Polsce zrealizowane w ramach 5 rundy ESS.
38
Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, Poznań 2012. Publikacja
współfinansowana przez Unię Europejską w ramach EFS – POKL 2007-2013.
39
Przywoływane dane pochodzą z badania Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i Jakość Życia Polaków, Warszawa
2012.
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do działań na tym polu. Jednocześnie w raporcie wskazano, że bardzo rzadko działalność
istniejących organizacji dotyczy obszarów wspierania aktywności obywatelskiej oraz obrony
praw człowieka. Z raportu wynika również, że w 2012 r. niecałe 7% respondentów brało udział
w sesjach rad gminnych, a 7% uczestniczyło w konsultacjach społecznych. Jednocześnie
zwrócono uwagę, że mieszkańcom może nie odpowiadać sama forma organizacji konsultacji
społecznych, ponieważ z reguły stosowany jest schemat, według którego najpierw podaje się
do wiadomości publicznej plan projektu, a potem zbiera ewentualne uwagi ze strony
mieszkańców, przy czym nie przygotowuje się ich w żaden sposób do udziału w konsultacjach.
To z kolei może uniemożliwiać realizację zasady partnerstwa w praktyce, w szczególności
na szczeblu samorządowym. Analizując ten stan rzeczy eksperci wskazali na słabość edukacji
obywatelskiej oraz niski poziom kapitału społecznego, przede wszystkim brak zaufania
do drugiego człowieka i do władzy. Za czynniki ograniczające rozwój aktywności obywatelskiej
Wielkopolan uznano również zbyt małą stymulację ze strony samorządów terytorialnych oraz
nadmierną formalizację i biurokratyzację relacji pomiędzy samorządem i trzecim sektorem.
Ogólnie za najbardziej aktywny uznano subregion kaliski, następnie miasto Poznań. Liderem
pod względem udziału mieszkańców w sesjach rad gmin i konsultacjach społecznych, a także
przynależności do związków zawodowych był subregion pilski. Subregion leszczyński
przodował natomiast w zakresie przynależności mieszkańców do organizacji kościelnych.
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Włączenie społeczne jako przesłanka dla
polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii Europa 2020
zawiera szereg rekomendacji, które miałyby wspomóc realizację zasady partnerstwa
w wymiarze regionalnym. Eksperci uważają, że wielkopolskie samorządy powinny wspierać
aktywność obywatelską Wielkopolan i tworzyć przestrzeń „do spotkań, rozmów, wymiany
doświadczeń między władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, czy szerzej
obywatelami, a także przedsiębiorcami”40. Obecnie takiej przestrzeni brakuje, ponieważ, jak
ujawniły badania jakościowe, organizacje pozarządowe działalność samorządów postrzegają
jako stwarzanie pozorów partycypacji. JST spełniają co prawda minimalne wymogi prawne
w zakresie konsultacji społecznych, ale ich przebieg nie przyczynia się do wykorzystania głosu
mieszkańców i ostatecznie zniechęca ich do współpracy. W raporcie jest mowa zarówno
o tworzeniu przestrzeni fizycznej, jak i wirtualnej, w której obywatele mogliby się spotykać
i wymieniać poglądami, a także o konieczności rozwoju narzędzi partycypacji publicznej
obywateli takich jak konsultacje społeczne, debaty, czy budżet partycypacyjny41.
O konieczności „kreowania przestrzeni intensywnych interakcji społecznych” wspomina się
także w Raporcie o stanie samorządności terytorialnej w Polsce42.
Z przeprowadzonego przeglądu literatury i raportów wynika, że częściej równość szans
oraz partnerstwo są przedmiotem badań o zasięgu ogólnopolskim. Niestety w większości
opracowań autorzy stosunkowo rzadko odwołują się do problemów związanych z realizacją
polityki równości szans, czy zasady partnerstwa na poziomie regionów, powiatów, czy gmin.

40

Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego, op. cit., s. 201.
Tamże, s. 195.
42
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej
w Polsce. Tom II, Kraków 2013, s. 101-102. Publikacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS– POKL 2007-2013.
41
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Z reguły dane prezentowane są w ujęciu ogólnokrajowym i sektorowym43, co oznacza, że
dotyczą konkretnej problematyki, np. rasizmu, uprzedzeń, czy partycypacji obywatelskiej.
Prowadzenie badań dotyczących kwestii równości szans, równości dostępu do dóbr
i usług publicznych w Polsce, a także udoskonalanie samorządności i wspieranie
obywatelskości Polaków44 jest bardzo ważne z punktu widzenia kształtowania szeroko pojętej
polityki edukacyjnej i społecznej, a także określania i osiągania celów strategicznych dla
rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyrównywanie szans i utrzymywanie partnerskich relacji
władz publicznych z obywatelami wymaga czegoś więcej niż statystyki i analizy.
Odpowiedzialność za podejmowanie działań i nadawanie kierunku zmianie społecznej
w społeczeństwie demokratycznym leży nie tylko po stronie władz (państwowych
i samorządowych), ale wszystkich członków społeczeństwa, przede wszystkim liderów
społecznych, społeczników, organizacji pozarządowych.
Ekspertyza pn. Polityka równości szans i zasada partnerstwa w dokumentach
strategicznych samorządu lokalnego województwa wielkopolskiego stanowi przejaw zmiany
w sposobie myślenia o realizacji działań w zakresie wyrównywania szans i respektowania
zasady partnerstwa na poziomie samorządowym, ponieważ pozwala na rozróżnienie deklaracji
i odwoływania się do przypisów prawnych zamieszczanych w dokumentach strategicznych
od zaplanowanych, weryfikowalnych działań równościowych i partnerskich.

1.4. Wyzwania i problemy w obszarze zapewniania równości szans
w województwie wielkopolskim w ujęciu wewnątrzregionalnym
Zgodnie z zapisami zawartymi w Agendzie, szczególnie istotnymi działaniami w zakresie
zapewniania równości szans są te odnoszące się do problemu niepełnosprawności
i dyskryminacji ze względu na płeć, dlatego podstawowe dane na ten temat stanowią
niezbędne tło dla przeprowadzenia ekspertyzy. Diagnoza uwzględnia ponadto dane dotyczące
struktury wieku, bezrobocia oraz określające aktywność polityczną mieszkańców
Wielkopolski45. Dzięki temu możliwe było określenie głównych wyzwań i problemów w kwestii
uwzględniania zasad równości szans i partnerstwa na poziomie gmin i powiatów województwa
wielkopolskiego.

43

Por. Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie
etniczne, rasowe lub narodowe, Mikulska A., Warszawa 2010; Uprzedzenia etniczne w Polsce. Raport
z ogólnopolskiego sondażu Polish Prejudice Survey 2009, Warszawa 2010; Liczne raporty, które powstały w ramach
Polish Prejudice Survey 2013 (dostęp: http://cbu.psychologia.pl/pl/projekty/projekty-2/polish-prejudice-survey/pps2);
Maszkowska A., Sztop-Rutkowska K. (red.) Partycypacja obywatelska - decyzje bliższe ludziom, Białystok 2013.
Publikacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR – RPOWP 2007-2013.
44
Obywatelskość to postawa, dla której charakterystyczna jest świadomość praw i obowiązków wobec wspólnoty. To:
„…przeświadczenie o ważności pewnych wartości czy inaczej „cnót obywatelskich”, np. takich jak braterstwo,
solidarność, akceptacja równości praw, zaufanie, respektowanie dobra wspólnego, kooperacja, przestrzeganie
wspólnie ustalonych reguł, podmiotowe traktowanie współobywateli. Kultywowanie cnót obywatelskich z luźnej
zbiorowości tworzy wspólnotę. Poczucie obywatelskości jest z kolei warunkiem koniecznym pojawienia się zachowań
obywatelskich”; Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 105.
45
Wszystkie dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS.
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Niepełnosprawność
Sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy (jako jedną z głównych determinant
wykluczenia społecznego osób z tej kategorii) określa odsetek osób z niepełnosprawnościami
w rejestrze bezrobotnych, czy też wskaźnik ich zatrudnienia46. Zgodnie z danymi
przedstawionymi na wykresie (Wykres 1), wartość wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Wielkopolsce w latach 2002-2014 wzrastała, jednak odnotowywano
także jej okresowe spadki, przypadające na 2004 i 2012 rok. W ostatnim roku (2014) wskaźnik
ten wyniósł 23,6% i był najwyższy w całym analizowanym okresie. Należy jednak mieć
na uwadze, że dane dotyczą całego województwa, a sytuacja osób niepełnosprawnych
w poszczególnych gminach i powiatach może być bardzo zróżnicowana.
Wykres 1. Udział pracujących niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w ogólnej liczbie ludności
niepełnosprawnej w tym wieku w województwie wielkopolskim w latach 2007-2014 (%)
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Szanse na znalezienie pracy określa m.in. wskaźnik liczby ofert pracy dla osób
niepełnosprawnych przypadającej na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych w danym
powiecie (Tabela 1). W latach 2012-2014 (wyłączny okres, dla którego upubliczniono dane
w BDL GUS) wartość tego wskaźnika we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego
była bardzo zróżnicowana, nie wykazując wyraźnej tendencji wzrostowej, czy spadkowej.
Biorąc pod uwagę ostatni rok (2014) najwięcej ofert pracy dla osób niepełnosprawnych
posiadał PUP w Szamotułach (335). Z kolei żadna tego rodzaju oferta nie została
zarejestrowana w PUP powiatów: pleszewskiego, wrzesińskiego, międzychodzkiego,
wolsztyńskiego i wągrowieckiego. Średnio w całym województwie wielkopolskim w 2014 roku
przypadało 39 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 niepełnosprawnych
bezrobotnych. W powiatach z najmniejszą liczbą ofert pracy szanse na poprawę sytuacji
zawodowej osób niepełnosprawnych są znikome. Osoby te mają dodatkowo najczęściej
ograniczoną mobilność ze względu na czynniki o charakterze indywidualnym (np.
niepełnosprawność narządów ruchu, wzroku lub intelektualna, ograniczona możliwość
posiadania prawa jazdy) lub infrastrukturalnym (niedostosowanie infrastruktury drogowej
46

Udział pracujących niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w ogólnej liczbie ludności niepełnosprawnej w tym wieku.
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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i środków komunikacji publicznej), co dodatkowo zmniejsza szanse
do potencjalnych miejsc pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.

na dotarcie

Tabela 1. Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych
w województwie wielkopolskim i jego powiatach w latach 2012-2014 oraz średnia arytmetyczna
z tego okresu
Jednostka terytorialna

2012

2013

Województwo wielkopolskie
24,0
32,0
Powiat chodzieski
18,0
30,0
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
b.d.
b.d.
Powiat gnieźnieński
7,0
20,0
Powiat gostyński
63,0
0,0
Powiat grodziski
b.d.
b.d.
Powiat jarociński
4,0
171,0
Powiat kaliski
0,0
0,0
Powiat kępiński
43,0
0,0
Powiat kolski
87,0
0,0
Powiat koniński
0,0
4,0
Powiat kościański
11,0
4,0
Powiat krotoszyński
6,0
30,0
Powiat leszczyński
9,0
0,0
Powiat m. Kalisz
0,0
9,0
Powiat m. Konin
36,0
45,0
Powiat m. Leszno
4,0
27,0
Powiat m. Poznań
82,0
81,0
Powiat międzychodzki
0,0
25,0
Powiat nowotomyski
30,0
5,0
Powiat obornicki
16,0
0,0
Powiat ostrowski
7,0
4,0
Powiat ostrzeszowski
38,0
14,0
Powiat pilski
36,0
13,0
Powiat pleszewski
0,0
47,0
Powiat poznański
16,0
42,0
Powiat rawicki
b.d.
b.d.
Powiat słupecki
0,0
10,0
Powiat szamotulski
153,0
493,0
Powiat średzki
0,0
9,0
Powiat śremski
6,0
36,0
Powiat turecki
51,0
0,0
Powiat wągrowiecki
6,0
5,0
Powiat wolsztyński
13,0
0,0
Powiat wrzesiński
12,0
5,0
Powiat złotowski
0,0
4,0
Kolor zielony w kolumnie oznacza wartość najniższą, a czerwony – najwyższą.
Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

2014

Średnia

35,0
31,0
b.d.
4,0
29,0
b.d.
93,0
8,0
110,0
11,0
17,0
10,0
49,0
19,0
61,0
21,0
37,0
48,0
0,0
56,0
38,0
13,0
30,0
22,0
0,0
85,0
b.d.
13,0
335,0
9,0
90,0
19,0
0,0
0,0
0,0
4,0

30,3
26,3
10,3
30,7
89,3
2,7
51,0
32,7
7,0
8,3
28,3
9,3
23,3
34,0
22,7
70,3
8,3
30,3
18,0
8,0
27,3
23,7
15,7
47,7
7,7
327,0
6,0
44,0
23,3
3,7
4,3
5,7
2,7

Władze samorządowe JST z najmniejszą liczbą ofert pracy, wysokim odsetkiem
niepełnosprawnych bezrobotnych lub niskim wskaźnikiem zatrudnienia w tej kategorii
bezrobotnych powinny w szczególny sposób uwzględniać działania na rzecz wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że sfera zatrudnienia
jest tylko jedną z wielu, w których może występować ryzyko dyskryminacji osób
niepełnosprawnych. Dlatego JST powinny monitorować (na podstawie ogólnodostępnych
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danych, a także badań) sytuację niepełnosprawnych w kontekście dostępu do szeroko pojętej
infrastruktury, usług, czy też liczbę inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
ze społecznością lokalną.
Płeć
Zgodnie z danymi dotyczącymi wskaźnika feminizacji47, w całym województwie
wielkopolskim żyje więcej kobiet niż mężczyzn (w 2014 roku na 100 mężczyzn przypadało 106
kobiet), ale wartość wskaźnika feminizacji nie ulegała w ostatnich latach poważnym wahaniom.
W większości powiatów wskaźnik w ostatnich latach (2002-2014) nieznacznie obniżył swoją
wartość. Największa przewaga liczebna kobiet nad mężczyznami występuje w miastach
na prawach powiatu – Poznaniu i Kaliszu (115). W wielkopolskich gminach wartość wskaźnika
ulegała niewielkim wahaniom, jednak podobnie, jak w przypadku powiatów, przeważnie
w 2014 roku była niższa niż w 2002 roku. Największy udział kobiet w stosunku do liczby
mężczyzn występował w gminie Koło (113), a najmniejszy w gminie Pakosław (93). Odchylenia
w obie strony powinny stać się przedmiotem analizy władz samorządowych poszczególnych
gmin i powiatów, w celu określenia przyczyny (np. migracje wewnętrzne, zewnętrzne oraz ich
przyczyny). Byłoby to podstawą podejmowania ewentualnych działań naprawczych.
Sytuacja kobiet i mężczyzn może się także różnić w obszarze rynku pracy, m.in. ze
względu na stereotypy dotyczące tzw. męskich i kobiecych zawodów oraz stereotypowy
podział prac domowych według płci. W przypadku udziału bezrobotnych kobiet w ogólnej
liczbie kobiet w wieku produkcyjnym na poziomie całego województwa, sytuacja ulega
poprawie. Najniższy poziom wskaźnik osiągnął w 2008 roku, a najwyższy utrzymywał się
w latach 2011-2012. W 2014 roku jego wartość była najniższa od 2009 roku. W 2014 roku
największy odsetek bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym
odnotowano w powiecie konińskim (11,5%), a najniższy w powiecie poznańskim (2,8%) (zob.
Tabela 2). W gminach najgorsza sytuacja kobiet pod tym względem występowała w gminie
Wapno (16,1%), a najlepsza w gminach Suchy Las (2,1%), Dopiewo i Kórnik (2,2%) (zob.
Tabela 3). Gminy i powiaty z najlepszą i najgorszą sytuacją ze względu na omawiany
wskaźnik przedstawiono w Tabelach 2 i 3.
Tabela 2. Udział bezrobotnych kobiet w ogóle kobiet w wieku produkcyjnym w województwie
wielkopolskim i jego powiatach w latach 2007-2014 r. oraz średnia arytmetyczna z tych lat (w %)
Jednostka terytorialna

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia

Województwo wielkopolskie
Powiat chodzieski
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Powiat gnieźnieński
Powiat gostyński
Powiat grodziski
Powiat jarociński
Powiat kaliski
Powiat kępiński
Powiat kolski
Powiat koniński
Powiat kościański
Powiat krotoszyński

6,9
9,8
9,8
9,2
10,0
4,0
10,2
6,6
3,6
13,8
14,3
4,6
9,1

5,3
9,6
8,8
7,4
8,3
3,3
7,4
4,5
3,0
10,2
9,3
3,9
9,6

6,9
11,6
10,8
7,6
9,1
6,0
9,4
5,5
4,1
11,2
10,3
6,2
9,2

7,1
12,1
10,2
8,3
9,3
6,0
10,5
5,7
5,1
10,5
11,3
5,9
8,9

7,4
12,5
10,5
8,9
9,8
6,7
9,3
5,7
6,3
11,3
11,4
6,4
9,4

7,7
12,5
10,3
9,4
9,3
8,0
9,2
5,9
5,8
11,3
11,8
6,7
8,4

7,6
11,8
9,8
9,6
8,9
6,5
9,1
5,7
5,3
12,2
12,4
6,0
8,4

6,3
10,5
8,1
7,8
8,5
5,8
7,6
4,6
3,6
11,0
11,5
4,9
7,7

6,9
11,3
9,8
8,5
9,2
5,8
9,1
5,5
4,6
11,4
11,6
5,6
8,8

47

Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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2012

2013

2014

Średnia

Powiat leszczyński
5,7
4,7
6,5
7,2
7,0
6,9
Powiat m. Kalisz
6,1
4,6
6,2
6,7
6,4
6,8
Powiat m. Konin
9,6
6,9
8,7
10,3
10,5
10,6
Powiat m. Leszno
5,6
4,6
6,8
7,7
7,3
7,8
Powiat m. Poznań
3,0
1,7
2,8
3,2
3,6
4,1
Powiat międzychodzki
8,7
4,3
6,3
6,3
6,9
8,1
Powiat nowotomyski
3,9
3,3
4,8
4,3
4,6
5,1
Powiat obornicki
6,9
4,6
6,9
7,3
8,0
8,7
Powiat ostrowski
8,4
6,5
8,9
8,5
7,8
7,9
Powiat ostrzeszowski
6,6
5,0
8,4
8,4
9,5
9,7
Powiat pilski
8,1
5,2
7,2
7,3
8,1
9,3
Powiat pleszewski
12,7
8,6
9,6
9,5
9,8
9,7
Powiat poznański
2,9
1,4
2,5
2,7
3,0
3,5
Powiat rawicki
6,3
6,5
9,4
9,7
9,3
8,7
Powiat słupecki
13,4
10,4
11,7
11,9
12,2
12,3
Powiat szamotulski
6,3
5,0
7,5
7,8
8,1
8,1
Powiat średzki
8,6
7,7
9,8
10,1
10,1
10,5
Powiat śremski
5,1
3,6
5,9
5,9
6,1
7,3
Powiat turecki
7,8
8,1
9,2
9,4
9,9
9,8
Powiat wągrowiecki
12,3
9,5
12,2
13,2
14,2
14,7
Powiat wolsztyński
2,9
3,4
5,7
5,5
5,3
5,8
Powiat wrzesiński
10,1
8,6
10,3
9,5
10,4
10,9
Powiat złotowski
10,4
10,1
11,6
11,9
12,2
12,1
Kolor zielony w kolumnie oznacza wartość najniższą, a czerwony – najwyższą.
Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

6,5
7,0
11,4
7,9
4,1
8,2
4,4
8,7
7,7
9,6
8,7
10,0
3,6
8,8
13,0
7,1
11,3
6,8
9,3
14,1
4,8
12,0
11,5

4,9
5,5
10,4
6,3
3,3
5,6
3,4
6,9
6,1
8,1
7,0
7,3
2,8
7,3
10,9
5,5
9,3
4,9
8,2
11,2
3,9
10,3
10,5

6,2
6,2
9,8
6,7
3,2
6,8
4,2
7,3
7,7
8,2
7,6
9,6
2,8
8,3
12,0
6,9
9,7
5,7
9,0
12,7
4,7
10,2
11,3

Jednostka terytorialna

2007

2008

2009

2010

2011

Tabela 3. Udział bezrobotnych kobiet w ogóle kobiet w wieku produkcyjnym w województwie
wielkopolskimi jego gminach w latach 2007-2014 r. oraz średnia arytmetyczna z tych lat (w %)
Jednostka terytorialna*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia

Województwo wielkopolskie
Babiak (2)
Baranów (2)
Białośliwie (2)
Blizanów (2)
Bojanowo (3)
Borek Wielkopolski (3)
Bralin (2)
Brodnica (2)
Brudzew (2)
Brzeziny (2)
Budzyń (2)
Buk (3)
Ceków-Kolonia (2)
Chocz (2)
Chodów (2)
Chodzież (1)
Chodzież (2)
Chrzypsko Wielkie (2)
Czajków (2)
Czarnków (1)
Czarnków (2)
Czempiń (3)
Czermin (2)
Czerniejewo (3)
Czerwonak (2)
Damasławek (2)

6,9
18,0
2,2
5,8
4,2
7,2
10,1
3,4
5,1
9,8
8,6
10,8
2,9
7,6
16,4
16,4
7,4
13,5
11,5
8,6
8,4
10,3
4,8
14,4
10,4
2,4
13,8

5,3
12,5
2,2
4,3
3,1
8,0
7,5
2,8
3,7
9,7
6,1
10,6
2,1
3,8
10,1
9,3
8,4
12,7
4,5
4,9
5,7
8,7
3,5
9,0
7,5
1,3
11,2

6,9
13,0
2,6
8,4
5,4
10,6
8,8
3,5
5,7
10,1
6,2
12,9
2,9
5,5
11,1
11,6
9,8
14,0
6,0
5,9
7,5
10,1
4,9
9,3
7,3
2,6
12,6

7,1
11,6
3,9
8,7
4,9
11,2
9,4
4,6
5,6
9,4
6,8
12,9
2,9
5,5
11,3
11,6
10,3
13,5
5,5
6,9
6,6
8,8
6,0
10,2
7,3
2,5
13,3

7,4
13,4
4,7
8,6
5,5
10,5
9,4
6,6
5,7
12,0
5,8
12,9
2,3
6,4
11,2
12,5
10,9
13,3
5,5
8,4
7,3
8,8
5,9
11,5
7,6
3,0
15,2

7,7
13,5
4,6
9,6
5,6
10,3
9,9
6,6
6,9
12,5
5,9
13,6
3,8
5,6
11,8
14,1
10,8
12,7
5,7
8,5
6,8
8,3
5,9
10,9
8,6
3,2
14,4

7,6
14,2
4,6
9,5
5,0
10,3
8,9
4,8
8,1
11,3
6,5
11,7
3,9
5,7
10,5
15,5
10,3
12,1
5,5
7,1
6,5
8,9
5,3
11,4
8,3
3,7
13,6

6,3
11,4
2,9
7,9
4,6
9,2
8,3
3,2
6,6
8,7
5,1
10,3
3,1
3,9
8,3
14,9
8,5
11,9
4,9
6,2
6,0
7,7
5,1
7,3
6,6
2,7
11,7

6,9
13,4
3,5
7,9
4,8
9,7
9,0
4,4
5,9
10,4
6,4
12,0
3,0
5,5
11,3
13,2
9,5
13,0
6,1
7,1
6,8
9,0
5,2
10,5
7,9
2,7
13,2
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Jednostka terytorialna*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia

Dąbie (3)
Dobra (3)
Dobrzyca (2)
Dolsk (3)
Dominowo (2)
Dopiewo (2)
Doruchów (2)
Drawsko (2)
Duszniki (2)
Gizałki (2)
Gniezno (1)
Gniezno (2)
Godziesze Wielkie (2)
Golina (3)
Gołańcz (3)
Gołuchów (2)
Gostyń (3)
Grabów nad Prosną (3)
Granowo (2)
Grodziec (2)
Grodzisk Wielkopolski (3)
Grzegorzew (2)
Jaraczewo (2)
Jarocin (3)
Jastrowie (3)
Jutrosin (3)
Kaczory (2)
Kalisz (1)
Kamieniec (2)
Kawęczyn (2)
Kazimierz Biskupi (2)
Kaźmierz (2)
Kępno (3)
Kiszkowo (2)
Kleczew (3)
Kleszczewo (2)
Kłecko (3)
Kłodawa (3)
Kobyla Góra (2)
Kobylin (3)
Kołaczkowo (2)
Koło (1)
Koło (2)
Komorniki (2)
Konin (1)
Kostrzyn (3)
Kościan (1)
Kościan (2)
Kościelec (2)
Kotlin (2)
Koźmin Wielkopolski (3)
Koźminek (2)
Kórnik (3)
Krajenka (3)
Kramsk (2)
Kraszewice (2)
Krobia (3)
Krotoszyn (3)

15,2
6,3
9,3
4,6
12,9
2,9
7,9
8,3
4,5
17,1
9,2
5,4
7,6
12,5
14,4
12,1
11,2
6,1
3,8
14,9
4,5
14,1
10,5
9,2
13,0
5,3
7,2
6,1
3,5
8,0
13,1
5,0
3,9
6,4
16,7
3,0
9,2
12,4
6,3
8,2
12,8
12,3
12,7
2,2
9,6
3,5
4,2
5,2
14,1
12,7
8,6
7,9
2,6
8,1
13,6
7,5
8,6
9,2

10,9
7,7
7,2
3,8
11,2
1,1
4,8
10,6
4,5
9,8
7,7
3,8
5,0
8,4
11,1
7,5
9,4
5,3
2,7
8,7
3,5
9,5
8,1
7,1
12,8
5,4
4,9
4,6
2,9
8,0
8,5
3,0
3,4
5,5
9,2
0,9
6,6
10,5
4,8
8,3
11,5
9,9
9,9
1,1
6,9
1,6
3,4
3,9
8,1
8,1
8,3
5,6
1,0
7,4
9,9
5,2
7,9
9,7

11,8
9,1
7,2
7,3
13,0
2,2
8,9
12,9
6,6
11,9
8,4
3,9
5,5
11,1
13,3
8,1
10,6
7,4
6,3
10,2
6,4
10,4
10,4
9,1
13,8
7,9
6,4
6,2
5,4
8,8
9,4
5,3
4,5
5,8
9,8
1,8
7,3
11,4
8,5
7,3
12,7
11,2
10,7
1,9
8,7
3,3
5,9
6,4
10,7
9,1
8,7
5,6
2,3
12,3
10,0
6,3
8,0
9,4

9,9
8,9
8,1
6,6
13,0
2,4
10,0
11,7
5,9
12,1
8,6
8,2
5,9
12,1
14,9
8,2
10,7
7,8
7,0
9,7
6,2
10,6
11,3
10,2
14,8
7,6
6,5
6,7
5,5
7,1
10,5
5,9
5,6
6,5
11,3
2,6
7,8
9,9
8,8
7,4
12,1
11,3
10,0
2,3
10,3
2,8
5,3
6,5
9,6
11,5
8,1
6,1
2,0
10,5
11,9
8,3
8,6
9,2

12,5
10,1
8,0
7,2
11,5
2,8
10,4
11,0
6,5
11,9
9,1
8,3
6,5
13,1
16,0
8,0
11,2
8,9
7,2
9,7
7,0
11,4
9,8
9,0
14,6
8,1
7,8
6,4
6,1
8,2
10,2
6,8
6,9
8,4
10,2
3,4
8,9
10,5
10,0
8,4
12,3
11,2
10,1
2,6
10,5
3,3
5,5
6,7
11,6
9,4
9,0
6,5
2,6
11,2
12,6
9,3
9,9
9,6

11,9
9,2
7,4
7,8
13,1
2,9
10,3
11,1
6,6
11,3
9,5
8,8
6,7
13,0
16,8
8,4
10,6
8,2
9,1
9,6
8,8
11,9
10,1
8,7
14,4
6,2
9,0
6,8
7,8
7,5
10,8
6,0
6,5
8,3
11,9
3,7
9,1
10,4
10,5
6,6
13,0
10,7
10,5
2,9
10,6
4,1
6,0
6,9
12,0
9,5
8,1
6,5
3,2
10,5
13,3
8,0
8,6
8,8

13,0
7,8
7,4
6,5
14,4
2,8
10,0
12,7
5,5
11,2
9,6
9,0
6,3
13,9
16,7
9,2
10,5
8,2
7,8
10,2
6,6
12,9
8,8
8,6
14,3
6,7
8,3
7,0
5,2
9,3
11,7
5,9
5,5
8,3
11,2
3,4
10,0
11,6
9,7
6,1
15,0
11,7
10,9
3,1
11,4
3,7
5,1
5,8
11,5
9,9
8,2
6,0
3,0
10,3
14,8
8,4
8,6
8,8

10,8
7,4
5,3**
5,3
11,6
2,2
7,5
9,0
5,3
7,8
7,8
7,5
4,6
12,3
13,9
6,4
10,0
6,9
5,7
9,8
6,2
11,4
8,0
7,1
13,3
5,1
6,1
5,5
4,4
7,8
9,8
4,4
3,9
5,8
11,1
2,5
7,8
10,9
8,6
6,3
13,5
10,4
9,9
2,3
10,4
3,2
4,1
4,7
10,4
7,8
7,2
4,8
2,2
8,9
13,8
6,9
7,5
8,0

12,0
8,3
7,5
6,1
12,6
2,4
8,7
10,9
5,7
11,6
8,7
6,9
6,0
12,0
14,6
8,5
10,5
7,4
6,2
10,3
6,2
11,5
9,6
8,6
13,9
6,5
7,0
6,2
5,1
8,1
10,5
5,3
5,0
6,9
11,4
2,6
8,3
10,9
8,4
7,3
12,9
11,1
10,6
2,3
9,8
3,2
4,9
5,8
11,0
9,8
8,3
6,1
2,4
9,9
12,5
7,5
8,5
9,1
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Jednostka terytorialna*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia

Krzemieniewo (2)
Krzykosy (2)
Krzymów (2)
Krzywiń (3)
Krzyż Wielkopolski (3)
Książ Wielkopolski (3)
Kuślin (2)
Kwilcz (2)
Lądek (2)
Leszno (1)
Lipka (2)
Lipno (2)
Lisków (2)
Lubasz (2)
Luboń (1)
Lwówek (3)
Łęka Opatowska (2)
Łobżenica (3)
Łubowo (2)
Malanów (2)
Margonin (3)
Miasteczko Krajeńskie (2)
Miedzichowo (2)
Miejska Górka (3)
Mieleszyn (2)
Mieścisko (2)
Międzychód (3)
Mikstat (3)
Miłosław (3)
Mosina (3)
Murowana Goślina (3)
Mycielin (2)
Nekla (3)
Niechanowo (2)
Nowe Miasto nad Wartą (2)
Nowe Skalmierzyce (3)
Nowy Tomyśl (3)
Oborniki (3)
Obrzycko (1)
Obrzycko (2)
Odolanów (3)
Okonek (3)
Olszówka (2)
Opalenica (3)
Opatówek (2)
Orchowo (2)
Osieczna (3)
Osiek Mały (2)
Ostroróg (3)
Ostrowite (2)
Ostrów Wielkopolski (1)
Ostrów Wielkopolski (2)
Ostrzeszów (3)
Pakosław (2)
Perzów (2)
Pępowo (2)
Piaski (2)
Piła (1)

6,8
8,4
13,1
5,8
11,9
6,5
4,8
11,6
11,8
5,6
11,2
6,9
6,3
8,5
2,8
8,0
2,9
11,7
7,2
5,8
11,9
9,7
6,4
5,8
14,5
15,2
6,6
6,6
9,2
3,3
3,7
5,9
6,1
10,0
9,9
5,8
3,3
5,1
12,8
7,8
8,6
9,8
12,0
2,7
6,2
21,1
5,2
16,8
8,0
15,3
7,7
11,1
6,3
3,5
3,0
9,9
10,2
6,7

6,9
6,3
8,7
6,1
12,6
5,2
3,4
5,1
9,5
4,6
10,2
4,2
3,7
5,9
1,4
6,1
2,6
6,4
6,8
7,0
10,5
5,8
4,9
5,8
9,4
9,5
3,9
4,7
8,8
1,9
1,5
4,3
6,1
8,6
7,7
4,2
3,0
4,1
7,6
5,5
6,4
11,1
10,5
2,4
5,4
13,8
3,9
12,7
6,2
12,1
6,4
7,8
4,9
3,4
2,2
8,0
8,1
4,5

7,4
8,8
9,8
7,9
14,7
7,5
3,6
7,5
10,7
6,8
10,1
7,1
5,0
7,1
2,5
6,1
3,9
8,3
7,0
6,9
11,1
7,7
5,4
9,7
8,7
13,1
6,4
6,7
11,9
2,9
3,1
6,2
6,7
7,8
10,4
5,4
4,9
6,8
11,5
7,0
10,8
10,8
10,4
3,1
5,8
15,3
6,2
11,9
7,4
13,2
8,7
9,4
9,5
7,0
4,4
8,2
8,5
6,6

8,2
9,4
11,8
6,1
14,1
7,1
3,7
7,8
9,4
7,7
11,8
8,2
5,6
8,3
2,8
5,8
4,3
7,8
7,2
6,9
12,2
8,4
5,9
9,6
9,5
14,4
6,3
6,3
12,3
3,4
3,3
5,3
5,8
9,7
10,4
6,0
4,4
6,9
11,4
9,7
10,2
12,7
9,0
2,9
5,8
14,6
6,2
11,5
7,1
14,7
8,2
8,7
8,9
8,6
4,6
7,1
8,7
7,0

7,7
9,8
10,2
6,9
14,7
7,1
5,3
7,4
11,1
7,3
12,9
7,1
5,4
7,8
3,3
6,7
5,5
9,5
8,3
7,6
13,0
8,2
6,8
9,3
11,3
14,5
7,5
7,3
12,9
3,6
3,4
5,4
6,7
11,0
10,4
5,4
4,3
7,5
10,1
9,2
10,0
13,3
10,3
3,6
4,9
13,6
6,0
12,3
9,1
14,2
7,2
7,1
10,1
8,7
6,3
7,2
9,0
7,4

7,0
9,0
11,6
8,0
13,4
9,0
5,5
7,6
10,6
7,8
13,8
6,9
6,2
7,1
3,7
6,8
4,3
9,8
9,1
6,3
12,2
7,9
6,5
8,1
10,9
15,1
9,2
8,2
11,8
4,2
4,6
5,6
7,5
10,3
10,5
5,6
4,7
8,3
12,0
10,8
9,2
12,6
10,1
4,9
5,6
14,5
6,7
12,6
8,3
13,6
7,7
7,3
10,5
6,8
5,6
6,8
9,2
8,8

7,2
11,0
12,1
8,0
13,9
8,2
5,1
8,9
11,8
7,9
13,1
5,4
5,1
5,8
3,9
6,5
5,0
9,2
9,0
5,9
13,3
7,9
5,6
8,5
10,5
14,1
9,2
7,1
13,0
4,4
4,2
6,2
8,2
10,2
12,2
5,1
4,1
7,9
9,7
9,4
8,7
13,0
11,3
3,6
5,0
14,8
5,8
13,5
7,6
13,8
7,4
7,1
10,9
7,5
5,9
6,6
8,2
8,0

5,9
8,9
10,8
6,4
11,9
5,6
3,9
5,8
10,6
6,3
11,2
5,0
4,0
6,5
3,4
4,9
3,4
8,7
7,2
5,2
11,3
5,8
4,7
7,1
9,0
11,7
6,2
6,7
10,7
3,6
3,5
4,7
6,5
8,7
9,7
4,1
3,3
6,2
9,3
6,8
6,6
12,1
10,1
3,0
4,4
10,8
4,2
12,7
6,5
10,9
6,1
5,7
9,3
6,9
4,2
7,2
7,9
6,3

7,1
9,0
11,0
6,9
13,4
7,0
4,4
7,7
10,7
6,7
11,8
6,4
5,1
7,1
3,0
6,4
4,0
8,9
7,7
6,4
11,9
7,7
5,8
8,0
10,5
13,4
6,9
6,7
11,3
3,4
3,4
5,4
6,7
9,5
10,1
5,2
4,0
6,6
10,5
8,3
8,8
11,9
10,5
3,3
5,4
14,8
5,6
13,0
7,5
13,5
7,4
8,0
8,8
6,5
4,5
7,6
8,7
6,9
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Jednostka terytorialna*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia

Pleszew (3)
Pniewy (3)
Pobiedziska (3)
Pogorzela (3)
Połajewo (2)
Poniec (3)
Powidz (2)
Poznań (1)
Przedecz (3)
Przemęt (2)
Przygodzice (2)
Przykona (2)
Puszczykowo (1)
Pyzdry (3)
Rakoniewice (3)
Raszków (3)
Rawicz (3)
Rogoźno (3)
Rokietnica (2)
Rozdrażew (2)
Rychtal (2)
Rychwał (3)
Ryczywół (2)
Rydzyna (3)
Rzgów (2)
Siedlec (2)
Sieraków (3)
Sieroszewice (2)
Skoki (3)
Skulsk (2)
Słupca (1)
Słupca (2)
Sompolno (3)
Sośnie (2)
Stare Miasto (2)
Stawiszyn (3)
Stęszew (3)
Strzałkowo (2)
Suchy Las (2)
Sulmierzyce (1)
Swarzędz (3)
Szamocin (3)
Szamotuły (3)
Szczytniki (2)
Szydłowo (2)
Ślesin (3)
Śmigiel (3)
Śrem (3)
Środa Wielkopolska (3)
Święciechowa (2)
Tarnowo Podgórne (2)
Tarnówka (2)
Trzcianka (3)
Trzcinica (2)
Trzemeszno (3)
Tuliszków (3)
Turek (1)
Turek (2)

12,3
6,1
4,9
11,1
7,8
7,4
18,2
3,0
14,3
2,6
9,0
12,1
3,1
12,8
4,0
10,4
6,8
9,5
3,4
6,7
5,5
11,1
9,3
6,9
12,2
2,9
10,2
8,8
9,4
17,7
9,9
13,9
17,9
10,3
10,7
7,4
4,0
12,3
1,8
8,7
2,3
11,2
6,9
5,9
10,8
10,0
3,8
5,0
8,2
5,0
1,9
12,8
10,5
3,7
10,0
10,9
6,5
6,3

8,8
5,7
1,7
7,6
6,7
6,4
12,3
1,7
7,8
2,7
7,1
10,0
1,4
11,1
3,7
7,0
7,0
5,0
1,1
8,5
3,0
7,4
5,9
5,4
8,0
2,4
4,6
6,5
8,2
12,9
8,1
10,1
11,5
7,7
7,7
3,9
1,5
10,0
1,2
10,1
1,3
8,8
5,1
4,8
7,7
8,9
3,7
3,3
7,9
4,6
1,2
12,2
9,5
3,0
7,6
9,5
7,6
6,9

10,2
7,4
3,0
8,0
6,7
7,7
13,1
2,8
8,8
4,6
11,0
11,0
2,4
13,0
6,3
9,2
9,6
6,5
2,2
7,9
5,2
8,4
7,7
7,1
9,7
5,3
5,5
8,1
10,6
13,5
9,5
12,0
12,5
10,8
8,9
5,1
2,9
11,9
2,2
8,9
2,4
13,8
8,1
6,1
8,9
9,9
6,2
5,4
9,9
6,7
2,1
12,3
12,5
3,5
7,4
10,7
8,8
8,2

9,5
8,3
2,9
8,1
7,1
8,0
13,8
3,2
9,0
5,2
9,0
9,9
2,7
10,8
6,1
8,6
9,9
7,4
2,2
7,0
6,6
9,1
9,0
8,7
9,8
5,0
5,7
8,4
11,6
14,4
9,8
12,0
12,4
12,1
10,0
5,5
3,0
11,5
2,5
9,0
2,8
15,3
9,2
6,3
8,5
11,6
6,2
5,5
10,3
7,2
2,2
13,6
11,9
5,1
7,8
12,3
9,0
8,8

10,1
8,8
3,5
8,4
8,5
8,9
15,3
3,6
8,7
5,7
8,9
11,5
3,1
12,1
6,7
8,8
9,4
8,4
2,3
7,8
7,6
9,8
9,4
8,1
9,6
3,6
5,7
8,3
11,8
14,6
10,7
12,8
13,0
12,4
8,9
5,5
2,9
11,1
2,5
10,1
2,9
15,4
9,4
6,6
9,8
12,4
7,6
5,8
10,4
7,6
2,5
14,0
11,9
5,7
7,8
10,6
9,2
9,3

9,9
9,0
4,9
7,8
8,8
8,5
13,0
4,1
9,2
7,0
8,1
10,7
3,6
12,4
7,1
8,8
9,3
9,0
2,9
7,5
6,5
9,1
9,8
7,8
9,8
4,2
6,9
8,6
12,0
13,4
11,1
12,4
13,5
12,8
9,8
6,3
3,9
11,9
3,1
8,4
3,4
15,8
9,2
6,3
11,8
11,9
7,2
6,9
11,0
7,4
2,6
13,9
12,5
4,1
8,9
11,7
9,5
9,5

10,5
8,6
4,8
7,4
7,1
7,6
16,5
4,1
11,0
5,7
8,9
9,6
3,5
13,3
7,0
9,6
9,0
10,2
3,4
7,0
6,1
9,7
8,9
7,6
10,8
4,1
6,6
7,6
11,3
15,0
11,4
13,8
13,7
11,6
9,2
6,7
4,4
11,6
2,6
8,8
3,5
14,4
8,3
6,0
10,9
12,7
7,0
6,4
11,2
7,2
2,8
12,2
11,0
4,9
10,0
11,5
8,7
9,0

7,9
6,5
3,8
7,2
6,3
7,2
13,0
3,3
10,9
3,5
6,8
9,2
3,5
13,3
6,7
7,1
7,5
8,5
2,9
5,8
4,7
8,0
6,7
5,4
9,9
3,6
4,7
6,0
10,0
14,7
9,8
12,2
13,2
9,1
8,5
5,7
3,1
9,9
2,1
7,9
2,7
14,5
5,9
5,0
8,1
12,6
5,4
4,5
9,4
4,8
2,3
11,4
8,4
3,1
8,1
9,9
7,9
7,3

9,9
7,6
3,7
8,2
7,4
7,7
14,4
3,2
10,0
4,6
8,6
10,5
2,9
12,3
6,0
8,7
8,5
8,1
2,5
7,3
5,6
9,1
8,3
7,1
10,0
3,9
6,2
7,8
10,6
14,5
10,0
12,4
13,5
10,9
9,2
5,8
3,2
11,3
2,2
9,0
2,7
13,7
7,8
5,9
9,5
11,3
5,9
5,4
9,8
6,3
2,2
12,8
11,0
4,1
8,4
10,9
8,4
8,2
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Jednostka terytorialna*

2007

2008

2009

2010

2011

Ujście (3)
9,3
6,3
7,7
7,2
9,0
Wapno (2)
17,3
13,8
18,2
18,1
21,0
Wągrowiec (1)
11,1
8,2
11,0
11,9
12,9
Wągrowiec (2)
12,8
10,3
13,2
14,3
15,4
Wieleń (3)
10,0
9,5
11,8
11,0
11,5
Wielichowo (3)
3,5
2,7
4,5
5,2
5,8
Wierzbinek (2)
16,1
10,2
9,9
10,7
11,6
Wijewo (2)
4,9
5,4
5,8
6,5
7,0
Wilczyn (2)
30,3
11,5
13,2
12,9
14,3
Witkowo (3)
9,9
8,0
7,5
8,6
8,8
Władysławów (2)
8,5
8,6
10,4
11,4
12,0
Włoszakowice (2)
4,2
2,9
5,1
5,5
5,8
Wolsztyn (3)
3,0
4,2
6,3
5,8
5,9
Wronki (3)
5,3
4,7
7,6
6,2
6,0
Września (3)
10,1
8,2
9,7
9,0
9,9
Wyrzysk (3)
10,0
6,5
8,4
8,1
9,5
Wysoka (3)
12,8
5,4
6,9
6,8
8,0
Zagórów (3)
16,0
13,0
13,2
14,1
13,5
Zakrzewo (2)
10,8
10,2
10,8
12,0
11,9
Zaniemyśl (2)
7,4
6,7
8,3
7,8
8,3
Zbąszyń (3)
2,7
2,4
6,0
4,3
4,0
Zduny (3)
12,1
13,8
12,5
10,7
10,4
Złotów (1)
8,4
7,9
10,0
9,4
9,8
Złotów (2)
12,4
11,8
13,7
13,6
13,5
Żelazków (2)
6,8
3,6
4,9
5,1
5,1
Żerków (3)
12,4
8,0
10,2
10,9
10,1
Kolor zielony w kolumnie oznacza wartość najniższą, a czerwony – najwyższą.

2012

2013

2014

Średnia

10,0
21,4
13,3
17,0
11,4
6,3
12,7
7,2
14,6
9,6
11,5
5,8
5,9
6,0
10,7
10,2
9,2
13,5
10,4
8,4
4,4
9,6
10,1
13,6
4,8
10,8

9,1
21,0
12,6
16,2
10,9
5,7
13,8
7,0
15,3
10,1
11,1
5,7
4,7
4,6
11,8
10,8
8,2
15,3
9,7
9,1
4,1
10,3
9,3
12,1
5,2
10,9

6,5
16,1
9,8
11,2
8,7
4,3
13,0
4,6
14,7
8,9
9,9
4,2
4,1
3,8
9,9
9,0
8,5
12,2
9,3
7,6
2,4
9,4
8,3
11,6
4,1
9,6

8,1
18,3
11,4
13,8
10,6
4,8
12,3
6,1
15,9
8,9
10,4
4,9
5,0
5,5
9,9
9,1
8,2
13,9
10,6
7,9
3,8
11,1
9,2
12,8
5,0
10,4

*Jednostka terytorialna: 1 – oznacza gminę miejską, 2-wiejską, 3 – miejsko-wiejską.
**Dane w 2014 r. dla gminy Dobrzyca (3), ze względu na zmianę rodzaju gminy z wiejskiego na miejsko-wiejski
z dniem 01.01.2014 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1585 z 2013 r.).
Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wysoka wartość omawianego wskaźnika w danej JST powinna skłaniać do interwencji
w obszarze wyrównywania szans na rynku pracy. Podstawą do określania kierunków działań
na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn mogą być ponadto wyniki analiz danych
dotyczących poziomu aktywności zawodowej według płci, czy liczby osób w trudnej sytuacji,
pobierających świadczenia z pomocy społecznej w podziale na płeć.
Ważnym wskaźnikiem poziomu równości szans kobiet i mężczyzn jest także udział
kobiet w pełnieniu władzy samorządowej. Warto nadmienić, że niekorzystne dane w tym
obszarze dotyczą odsetka kobiet zasiadających w radach gmin. W całym województwie
wielkopolskim w 2014 roku kobiety stanowiły jedynie 25,8% składu rad gminy i był to odsetek
niższy od średniej dla Polski (27,3%), która – co istotne – też nie wskazywała na wysoki udział
kobiet wśród przedstawicieli władz samorządowych.
Wiek
Kolejnym wyzwaniem dla planowania strategicznego są zmiany w strukturze
demograficznej dotyczące wieku. Systematycznie wzrasta wskaźnik obciążenia
demograficznego48 zarówno na poziomie województwa wielkopolskiego, jak i jego gmin oraz
powiatów. W województwie ogółem wskaźnik wzrósł z 21,8 w 2002 roku do 28,0 w 2014 roku.
48

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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W ostatnim badanym roku (2014) najwyższą wartość odnotowano w powiecie m. Kalisz (37,1),
a w przypadku gmin – w Chodzieży (33,4). Zmiany demograficzne związane ze starzeniem się
społeczeństwa stanowią w tych JST poważne wyzwanie dla realizowanej polityki społecznej
i gospodarczej, a uwzględnianie w dokumentach strategicznych działań na rzecz osób
starszych jest koniecznością. W sferze społecznej polityka wobec osób starszych powinna być
ukierunkowana na aktywizację społeczną tej kategorii mieszkańców w życiu społeczności
lokalnej. Skuteczne działania na tym polu zwiększają szanse na zniwelowanie negatywnych
skutków zjawiska starzenia się społeczeństwa, a nawet tworzą fundamenty dla rozwoju
nowych usług i produktów skierowanych do osób starszych, co z kolei wpływa pozytywnie
na wzrost konsumpcji i rozwój społeczno-gospodarczy.
Jeszcze bardziej niepokojące dane dotyczą poziomu bezrobocia w starszych grupach
wiekowych49. We wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego w latach 2002-2014
odnotowano wzrost udziału bezrobotnych w wieku 55 i starszych w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych. Największy wzrost (rok 2014 w porównaniu do roku 2002)
tego wskaźnika odnotowano w Poznaniu (+19,6 p. proc.), a najniższy w powiecie konińskim
(+6,4 p.proc.). W ostatnim roku sprawozdawczym (2014) największy udział bezrobotnych 55+,
a tym samym ich wyjątkowo trudną sytuację na rynku pracy odnotowano również w Poznaniu
(22,4%). Dalszy wzrost bezrobocia wśród osób z najstarszych kategorii wiekowych (przy
utrzymującym się niskim poziomie przyrostu naturalnego) w dłuższej perspektywie może
prowadzić do zachwiania wydajności pomocy społecznej i systemu świadczeń emerytalnych.
Tabela 4. Prognoza udziału ludności wg 5-letnich grup wieku
w województwie wielkopolskim (2015 i 2030 rok) (%)
Przedział wieku
2015
2030
0-4
5,3
4,3
5-9
5,8
4,7
10-14
4,9
5,0
15-19
5,3
5,3
20-24
6,4
5,8
25-29
7,6
5,0
30-34
8,7
5,4
35-39
8,3
6,5
40-44
7,2
7,6
45-49
6,0
8,5
50-54
6,1
8,0
55-59
7,1
6,8
60-64
6,8
5,5
65-69
5,8
5,4
70-74
2,7
5,9
75-79
2,6
5,0
80-84
1,9
3,5
85 i więcej
1,6
2,0
Kolor zielony w kolumnie oznacza wartość niższą, a czerwony – wyższą.
Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Przedstawiciele poszczególnych JST uwzględniając kwestię równości szans ze względu
na wiek w dokumentach określających wizję rozwoju, powinni być zaznajomieni nie tylko
49
Udział bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. Źródło: Bank Danych
Lokalnych GUS.
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z aktualną strukturą demograficzną gminy/powiatu, ale również z wynikami prognoz w tym
zakresie. Przykład tego rodzaju prognozy dla całego województwa wielkopolskiego (zob.
Tabela 4) umożliwia wskazanie, w których grupach zwiększy się, a w których spadnie liczba
ludności. Z danych wynika, że w 2030 roku, w porównaniu z prognozą na 2015 rok,
zmniejszeniu ulegnie przede wszystkim liczebność najmłodszych grup wiekowych, z wyjątkiem
dzieci w wieku 10-14 lat. Udział osób w niemal każdej z kategorii powyżej 70 lat zwiększy się
około dwukrotnie. Wyjątek stanowić będzie najstarsza grupa, w której przewiduje się mniejszy
wzrost.
Aktywność obywatelska
O potrzebie uwzględniania w dokumentach strategicznych kwestii związanych z zasadą
partnerstwa świadczą m.in. dane określające poziom aktywności obywatelskiej. Wskaźnikiem,
którym można posłużyć się w tym celu jest frekwencja w wyborach samorządowych50.
W województwie wielkopolskim, frekwencja w kolejnych wyborach (2006, 2010, 2014)
przyjmowała trend spadkowy (z 47,1% w 2006 roku do 38,2% w 2014 roku). W ostatnich
wyborach we wszystkich powiatach frekwencja była niższa niż w dwóch poprzednich.
Wówczas najniższą wartość odnotowano w powiecie m. Poznań (29,8%), a najwyższą
w powiecie konińskim (49,7%).
W tabeli (zob. Tabela 5) przedstawiono frekwencję w wyborach w latach 2006, 2010
i 2014 w wielkopolskich powiatach. Wyniki pokazują, że najniższa frekwencja występowała
w miastach na prawach powiatu. Najwyższa z kolei dotyczyła powiatów z podregionu
konińskiego (powiaty koniński 49,7%; turecki 46,3%) oraz kaliskiego (powiaty kępiński 46,8%;
pleszewski 44,3%). Dane wskazują, że w ostatnich latach w powiatach województwa
wielkopolskiego, szczególnie zaś w miastach na prawach powiatu, mamy do czynienia ze
swego rodzaju kryzysem uczestnictwa w wyborach samorządowych, który powinien skłaniać
do działań mających na celu odwrócenie niekorzystnego trendu. Działania na rzecz
zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, w tym budowania zaufania do
władz powinny stanowić jeden z priorytetów rozwoju poszczególnych JST, uwzględnianych
w dokumentach strategicznych.
W odniesieniu do problematyki przedmiotowej ekspertyzy warto przywołać dane
dotyczące liczby radnych gmin w podziale na płeć i wiek. Dane dotyczące struktury
demograficznej na najniższym poziomie samorządności mogą stanowić jedno z wyjaśnień
skali i poziomu stosowania zasady równości szans i zasady partnerstwa. Według danych GUS
z 2014 roku wśród radnych gmin z Wielkopolski jedynie 1,8% to osoby do 24 roku życia. Udział
osób mających ponad 50 lat wynosił 51,2%.
Podział na płeć wskazuje, że odsetek kobiet wśród radnych gmin tylko nieznacznie
przekraczał jedną czwartą (25,8% radnych kobiet w ogóle radnych gmin). Udział kobiet w wieku
do 24 lat w ogóle kobiet-radnych w Wielkopolsce nie osiągnął nawet 1% (9 na 928).
W przypadku radnych w kategorii wiekowej 50+, kobiety stanowiły niemal 47,8% (444 na 928).
Wyjaśnień takiego stanu rzeczy może być wiele – tradycja, rodzicielstwo, edukacja,
doświadczenie, skuteczność kampanii, przynależność do partii, czy nawet prezencja

50
Frekwencja w I turze wyborów radnych do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego. Źródło: Bank
Danych Lokalnych GUS.
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i wizerunek – niezależnie od przyczyn, niewątpliwie struktura społeczna i demograficzna
wielkopolskich rad gmin determinuje obszary i sposoby prowadzonej polityki i podejmowanych
działań. Niemożliwe jest jednak w tym miejscu określenie znaczenia i siły wpływu tych cech.
Tabela 5. Frekwencja w I turze wyborów radnych do organów stanowiących jednostki samorządu
terytorialnego (w %)
Jednostka terytorialna

2006

2010

2014

Województwo wielkopolskie ogółem
Powiat chodzieski
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Powiat gnieźnieński
Powiat gostyński
Powiat grodziski
Powiat jarociński
Powiat kaliski
Powiat kępiński
Powiat kolski
Powiat koniński
Powiat kościański
Powiat krotoszyński
Powiat leszczyński
Powiat m. Kalisz
Powiat m. Konin
Powiat m. Leszno
Powiat m. Poznań
Powiat międzychodzki
Powiat nowotomyski
Powiat obornicki
Powiat ostrowski
Powiat ostrzeszowski
Powiat pilski
Powiat pleszewski
Powiat poznański
Powiat rawicki
Powiat słupecki
Powiat szamotulski
Powiat średzki
Powiat śremski
Powiat turecki
Powiat wągrowiecki
Powiat wolsztyński
Powiat wrzesiński
Powiat złotowski

47,1
49,9
48,2
46,3
46,6
47,7
46,4
51,8
50,9
52,4
56,8
46,1
49,5
51,8
42,3
42,8
43,9
42,8
48,9
48,0
47,0
46,7
48,1
44,7
49,7
47,3
43,3
51,7
48,9
49,4
43,7
53,6
49,1
51,3
46,3
48,9

47,1
49,1
49,4
45,7
48,3
47,9
49,4
50,5
55,1
51,8
57,5
47,5
48,2
50,6
41,8
40,3
42,2
38,4
50,1
52,3
50,6
45,8
52,0
46,6
54,0
48,3
47,7
51,9
52,3
50,3
44,6
53,7
45,8
51,0
43,5
51,6

38,2
41,5
38,3
37,7
40,3
39,5
42,9
43,2
46,8
43,0
49,7
37,0
37,3
43,1
32,2
32,3
30,7
29,8
38,4
41,9
39,2
39,2
40,2
39,0
44,3
38,2
37,8
41,7
42,3
41,9
33,8
46,3
36,0
40,8
35,5
40,9

Kolor zielony w kolumnie oznacza wartość najniższą, a czerwony – najwyższą.
Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dane przedstawione w powyższym podrozdziale wskazują główne wyzwania, z którymi
przedstawiciele poszczególnych JST powinni zmierzyć się uwzględniając zasady równości
szans i partnerstwa. W większości są one związane z kwestiami stanowiącymi podstawowe
przesłanki dyskryminacyjne (płeć, wiek, niepełnosprawność). W planowaniu długofalowym,
charakteryzującym strategie rozwoju, warto jednak uwzględnić możliwość pojawienia się
w przyszłości nowych wyzwań, takich jak np. problemy związane z imigrantami. Obserwowanie
trendów stanowi podstawę efektywnego planowania rozwoju w zakresie zapewnienia równości
szans i wzmacniania partnerstwa w ramach JST.
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2. Metodyka
Cele niniejszej ekspertyzy miały dwojaki charakter i obejmowały:
• analizę powszechności stosowania zasad równości szans i partnerstwa
w dokumentach strategicznych samorządów lokalnych Wielkopolski;
• przedstawienie propozycji monitorowania polityki równości szans i zasady
partnerstwa w regionie.
W ramach realizacji pierwszego celu zastosowano metodę badawczą polegającą
na analizie danych (źródeł) zastanych (desk research). Badanie opierało się na kwerendzie
dostępnych dokumentów strategicznych (np. strategia rozwoju gminy, powiatu) wielkopolskich
JST. Narzędziem wykorzystanym przy użyciu metody analizy danych zastanych był wykaz
poszukiwanych słów (lub fraz) kluczy wynikający z problematyki badawczej. Do każdego ze
słów kluczy przyporządkowane zostały rdzenie słów związanych z danym zagadnieniem, np.
dyskryminacji ze względu na płeć. Dobór słów o odpowiednich rdzeniach, wynikający wprost
z problematyki ekspertyzy i postawionych celów badawczych, pozwolił na adekwatny, celowy
i spójny logicznie wybór materiału badawczego, który został poddany dalszej analizie.
Przeprowadzenie analizy powszechności stosowania zasad równości szans
i partnerstwa w dokumentach strategicznych samorządów lokalnych województwa
wielkopolskiego wymagało najpierw zebrania wszystkich aktualnych (wg stanu na 30 czerwca
2015 r.) strategii rozwoju wielkopolskich gmin i powiatów.
W skład województwa wielkopolskiego wchodzi: 31 powiatów, 4 miasta na prawach
powiatu, 226 gmin. Łącznie jest to 261 jednostek samorządu terytorialnego. Zbieranie
materiału badawczego, czyli strategii rozwoju (lub odpowiedników takiego dokumentu)
wielkopolskich gmin i powiatów polegało na przeszukaniu ich oficjalnych stron internetowych
lub powiązanych z nimi biuletynów informacji publicznej. W przypadku gdy nie znaleziono
żadnej strategii rozwoju danej JST, podejmowano próbę telefonicznego skontaktowania się
z pracownikami urzędów samorządowych i proszono o przesłanie dokumentu na skrzynkę
poczty elektronicznej Wykonawcy. Podobnie postępowano w sytuacjach, w których strategia
rozwoju była nieaktualna. W sytuacjach, gdy gmina/powiat udostępnił projekt strategii rozwoju,
wówczas był on przyjmowany, jak materiał badawczy.
Etap pozyskiwania dokumentów trwał 7 dni. Ostatecznie zebrano 174 strategie rozwoju
(w tym 13 projektów) wielkopolskich gmin i powiatów (zob. Tabela 6).
Tabela 6. Lista gmin i powiatów (wraz z kodami), których dokumenty strategiczne zostały
poddane analizie
Powiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

powiat chodzieski [P176]
powiat czarnkowskotrzcianecki [P182]
powiat gnieźnieński [P059]
powiat gostyński [P124]
powiat grodziski [P132]
powiat jarociński [P001]
powiat kaliski [P006]
powiat kępiński [P018]

9.

powiat koniński [P082]

17. powiat rawicki [P164]

10. powiat kościański [P138]

18. powiat słupecki [P097]

11.
12.
13.
14.
15.
16.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

powiat krotoszyński [P026]
powiat leszczyński [P144]
powiat nowotomyski [P157]
powiat pilski [P191]
powiat pleszewski [P050]
powiat poznański [P222]
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powiat średzki [P249]
powiat śremski [P255]
powiat turecki [P106]
powiat wągrowiecki [P201]
powiat wolsztyński [P170]
powiat wrzesiński [P116]
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Miasto na prawach powiatu
1.
2.

powiat m. Kalisz [P057]
powiat m. Poznań [P260]

3.

powiat m. Konin [P122]

4.

powiat m. Leszno [P174]

Gmina*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Babiak (2) [G072]
Baranów (2) [G019]
Blizanów (2) [G007]
Bralin (2) [G020]
Brodnica (2) [G256]
Brudzew (2) [G108]
Brzeziny (2) [G008]
Budzyń (2) [G178]
Buk (3) [G225]
Chocz (3) [G051]
Chodzież (1) [G177]
Chodzież (2) [G179]
Chrzypsko Wielkie (2)
[G153]
Czajków (2) [G043]
Czarnków (1) [G183]
Czarnków (2) [G184]
Czempiń (3) [G140]

18. Czerniejewo (3) [G061]
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Czerwonak (2) [G226]
Damasławek (2) [G203]
Dąbie (3) [G074]
Dobra (3) [G109]
Dolsk (3) [G257]
Dopiewo (2) [G227]
Doruchów (2) [G044]

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Koźmin Wielkopolski (3) [G029]
Koźminek (2) [G011]
Kórnik (3) [G231]
Krajenka (3) [G212]
Kramsk (2) [G087]
Krobia (3) [G127]
Krzykosy (2) [G251]
Krzywiń (3) [G142]
Krzyż Wielkopolski (3) [G186]
Książ Wielkopolski (3) [G258]
Kuślin (2) [G158]
Lądek (2) [G099]

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Rawicz (3) [G169]
Rogoźno (3) [G220]
Rokietnica (2) [G235]
Ryczywół (2) [G221]
Rzgów (2) [G090]
Siedlec (2) [G172]
Sieraków (3) [G156]
Sieroszewice (2) [G040]
Skoki (3) [G206]
Skulsk (2) [G091]
Słupca (1) [G098]
Słupca (2) [G103]

62. Lipka (2) [G213]

111. Sompolno (3) [G092]

63.
64.
65.
66.
67.

112.
113.
114.
115.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Lipno (2) [G146]
Lisków (2) [G012]
Luboń (1) [G223]
Lwówek (3) [G159]
Miasteczko Krajeńskie (2)
[G196]
Miedzichowo (2) [G160]
Mieleszyn (2) [G066]
Mieścisko (2) [G205]
Mosina (3) [G232]
Murowana Goślina (3) [G233]
Mycielin (2) [G013]
Nekla (3) [G119]

26. Drawsko (2) [G185]

75. Niechanowo (2) [G067]

27. Duszniki (2) [G242]

76. Nowe Miasto nad Wartą (2)
[G252]

Sośnie (2) [G041]
Stare Miasto (2) [G093]
Stawiszyn (3) [G015]
Stęszew (3) [G236]

116. Suchy Las (2) [G237]
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Swarzędz (3) [G238]
Szamocin (3) [G181]
Szczytniki (2) [G016]
Szydłowo (2) [G197]
Ślesin (3) [G094]
Śmigiel (3) [G143]
Śrem (3) [G259]
Środa Wielkopolska (3)
[G253]

125. Święciechowa (2) [G149]

28. Gniezno (1) [G060]

77. Obrzycko (2) [G244]

29. Gniezno (2) [G062]
30. Godziesze Wielkie (2)
[G010]
31. Gołuchów (2) [G055]
32. Gostyń (3) [G126]
33. Grabów nad Prosną (3)
[G045]
34. Grodziec (2) [G084]
35. Grzegorzew (2) [G075]
36. Jarocin (3) [G003]
37. Jastrowie (3) [G211]
38. Kawęczyn (2) [G110]
39. Kazimierz Biskupi (2) [G085]
40. Kaźmierz (2) [G243]

78. Odolanów (3) [G036]

126. Tarnowo Podgórne (2)
[G239]
127. Tarnówka (2) [G215]

79. Okonek (3) [G214]

128. Trzcianka (3) [G189]

80. Opalenica (3) [G162]
81. Opatówek (2) [G014]

129. Trzcinica (2) [G025]
130. Trzemeszno (3) [G068]

82. Orchowo (2) [G100]

131. Tuliszków (3) [G113]

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Osiek Mały (2) [G080]
Ostrów Wielkopolski (2) [G037]
Ostrzeszów (3) [G049]
Pakosław (2) [G168]
Pępowo (2) [G128]
Piła (1) [G192]
Pleszew (3) [G056]
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Turek (2) [G114]
Ujście (3) [G198]
Wągrowiec (1) [G202]
Wągrowiec (2) [G208]
Wierzbinek (2) [G095]
Wilczyn (2) [G096]
Witkowo (3) [G069]
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90. Pniewy (3) [G246]
139. Wronki (3) [G248]
41. Kępno (3) [G021]
42. Kleczew (3) [G086]
91. Pobiedziska (3) [G234]
140. Września (3) [G121]
43. Kłodawa (3) [G076]
92. Pogorzela (3) [G130]
141. Wyrzysk (3) [G199]
44. Kobyla Góra (2) [G046]
93. Powidz (2) [G102]
142. Zagórów (3) [G105]
45. Koło (1) [G071]
94. Przedecz (3) [G081]
143. Zakrzewo (2) [G216]
46. Komorniki (2) [G229]
95. Przemęt (2) [G171]
144. Zaniemyśl (2) [G254]
47. Kościan (1) [G139]
96. Przygodzice (2) [G038]
145. Złotów (1) [G210]
146. Złotów (2) [G217]
48. Kościan (2) [G141]
97. Puszczykowo (1) [G224]
49. Kościelec (2) [G078]
98. Pyzdry (3) [G120]
*W nawiasie okrągłym przy poszczególnych gminach podano informację o ich charakterze:
1 – gmina miejska
2 – gmina wiejska
3 – gmina miejsko-wiejska.

2.1. Pilotaż
Ponieważ „stosowanie zasad równości szans i partnerstwa w dokumentach
strategicznych samorządów lokalnych województwa wielkopolskiego” nie jest jednoznaczną
kategorią badawczą, niezbędne było przeprowadzenie kilkuetapowego procesu
konceptualizacji, czyli uzgadniania znaczenia pojęć takich, jak: „stosowanie zasady równości
szans” oraz „stosowanie zasady partnerstwa”.
Na etapie roboczym przyjęto założenie, że w przypadku „stosowania zasady równości
szans” badanie będzie ograniczać się do poszukiwania fragmentów, w których pojawiają się
a) frazy (i ich odmiany): „równość szans”, „wyrównywanie szans”, „równy dostęp” oraz b) zapisy
– zgodnie z Agendą – w których wskazuje się na „wyrównywanie szans osób
z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn – jako te działania,
które są szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego i posiadają
znaczący efekt skali w wymiarze ogólnokrajowym”51.
W przypadku „stosowania zasady partnerstwa” na początkowym etapie badania
założono wyszukiwanie sformułowań wprost odnoszących się do partnerstwa JST
z podmiotami gospodarczymi, społecznymi, reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie.
Było to podyktowane treścią art. 5, ust. 1 Rozporządzenia ogólnego.
Aby potwierdzić słuszność obu założeń, przeanalizowano przy pomocy oprogramowania
do jakościowej analizy danych 123 strategie rozwoju wielkopolskich gmin i powiatów,
pod względem występowania w nich fragmentów odnoszących się do przesłanek
dyskryminacyjnych, wymienionych w art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W odniesieniu do zasady partnerstwa, dokumenty strategiczne zostały przeszukane pod
kątem występowania słów i fraz odnoszących się do form współpracy między partnerami oraz
działań, podejmowanych przez instytucje zarządzające na rzecz realizacji zasady partnerstwa,
wymienionych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.
Wyniki wstępnej analizy wskazały na konieczność przeprowadzenia poszerzonej analizy
ilościowej i jakościowej dokumentów strategicznych pod względem występowania w nich
zapisów odnoszących się do zasady równości szans i zasady partnerstwa.
51

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji, op. cit., s. 5.
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2.2. Słowa klucze
Osiągnięcie pierwszego celu badawczego wymagało ustalenia, w jakich sytuacjach
(przy stosowaniu jakich sformułowań) można stwierdzić, że zasady są uwzględniane lub
stosowane. Ustalono, że najbardziej efektywnym sposobem będzie analiza treści zebranych
dokumentów strategicznych uwzględniająca słowa (frazy) klucze, czyli takie słowa (frazy),
których występowanie w danym fragmencie tekstu może wskazywać na poruszanie tematyki
będącej przedmiotem zainteresowania.
Słowa klucze dla „zasady równości szans” określono na postawie Agendy52. Wskazano
w niej „przesłanki dyskryminacyjne”, do których należą:
• płeć;
• rasa lub pochodzenie etniczne;
• religia lub światopogląd;
• niepełnosprawność;
• wiek;
• orientacja seksualna.
W celu podniesienia rzetelności wyszukiwania fragmentów odnoszących się do zasady
równości szans wymienione przesłanki dyskryminacyjne poszerzono o następujące słowa
i frazy:
• w przypadku „płci” o: aktywność kobiet, aktywizacja kobiet, zatrudnienie,
feminizacja, przemoc wobec kobiet;
• w przypadku „pochodzenia” o: uchodźcy, imigranci;
• w przypadku „religii” o: wyznanie;
• w przypadku „niepełnosprawności” o: osoby zależne, niesprawność;
• w przypadku „wieku” o: osoby starsze, seniorzy, emeryci, osoby w wieku
poprodukcyjnym, międzypokoleniowe, międzygeneracyjne.
Ponadto w celu uniknięcia pominięcia bardziej ogólnych sformułowań, wśród słów
kluczy, po zakończeniu etapu przeszukiwania według przesłanek dyskryminacyjnych,
uwzględniono również pojawiające się w Agendzie słowa/frazy:
• równość szans (w tym równe szanse);
• marginalizacja;
• dyskryminacja;
• tolerancja;
• dostęp (w tym równy dostęp, bariery dostępu);
• segregacja;
• stereotypy;
• wykluczenie.
Słowa klucze dla „zasady partnerstwa” określono na podstawie Wytycznych w zakresie
realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020. Słowa klucze wybrane do analizy to:
• partnerstwo, partnerzy;
• współpraca, współdziałanie, angażowanie, udział;

52

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji, op. cit., s. 4.
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W przypadku wyszukiwania pojęć związanych z zasadą partnerstwa, po zakończeniu
etapu przeszukiwania według haseł związanych z partnerstwem i współpracą, w celu
zminimalizowania prawdopodobieństwa pominięcia fragmentów istotnych z punktu widzenia
prowadzonej analizy, uwzględniono również słowa/frazy:
• dialog, debata;
• partycypacja;
• konsultacje;
• spotkania;
• reprezentacja;
• opiniowanie;
• kapitał społeczny.
Rdzenie słów
Wyszukiwanie słów kluczy wskazujących na stosowanie zasady równości szans
w strategiach rozwoju wielkopolskich gmin i powiatów polegało na wprowadzeniu do narzędzia
analitycznego następujących rdzeni słów53:
a) dla słowa klucza „płeć”:
• płeć, płci, „aktywizacja kobiet”54, zatrudnienie kobiet, feminizacja, przemoc
(…) kobiet, przemoc (…) płeć, przemoc (…) płci;
b) dla słów kluczy: „rasa”, „pochodzenie etniczne”:
• etniczność, uchodźcy, imigranci, narodowość, pochodzenie;
c) dla słowa klucza „światopogląd”:
• religia, światopogląd, wyznanie;
d) dla słowa klucza „niepełnosprawność”:
• niepełnosprawność, niesprawność, osoba zależna;
e) dla słowa klucza „wiek”:
• osoba (…) wiek, osoba starsza, senior, emeryt, osoba w wieku;
f) dla frazy klucza „orientacja seksualna”:
• orientacja, seks, homo, LGBT.
Ponadto wyszukiwano rdzeni słów:
• marginalizacja,
dyskryminacja,
tolerancja,
segregacja,
stereotyp,
wykluczenie;
oraz fraz:
• równość szans, równy dostęp.
W przypadku wyszukiwania słów kluczy wskazujących na uwzględnianie
w dokumentach strategicznych wielkopolskich gmin i powiatów zasady partnerstwa stosowano
rdzenie następujących słów:
a) dla słowa klucza „partnerstwo”:
• partner;
53

Przy przeszukiwaniu dokumentów program pomija kolejność wprowadzonych słów, jeśli nie zostanie określona
przez zastosowanie cudzysłowu.
54
Wprowadzenie w pole „Szukaj tekstu” frazy wpisanej w cudzysłów, pozwala na wyszukiwanie słów kluczy tylko
i wyłącznie w takim zestawieniu, w jakim zostały wpisane.
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b) dla słów kluczy: „współpraca”, „współdziałanie”, „angażowanie”, „udział”:
• współpraca, współdziałanie, angażowanie, udział – występujące
w połączeniu ze słowami: partner, obywatel, pozarządowa, organizacja
(tj. „udział partnerów”, „udział obywateli”, „udział pozarządowych”, „udział
organizacji”);
c) dla frazy klucza „dialog społeczny”:
• dialog, „dialog społeczny”;
d) dla frazy klucza „partycypacja społeczna”:
• partycypacja, „partycypacja społeczna”;
e) dla słowa klucza „konsultacje”:
• konsultacje;
f) dla słowa klucza „spotkania”:
• spotkania;
g) dla słowa klucza „reprezentacja”:
• reprezentacja;
h) dla słowa klucza „opiniowanie”:
• opiniowanie;
i) dla słowa klucza „kapitał społeczny”:
• kapitał, „kapitał społeczny”.

2.3. Narzędzia analizy
Narzędziem wykorzystywanym przy przeszukiwaniu dokumentów strategicznych jest
program QDA55 Miner®. Pozwala on na jednoczesne przeszukiwanie dużej liczby dokumentów
tekstowych oraz obrazów. Ponadto umożliwia przeszukiwanie treści poprzez wprowadzenie
rdzeni słów kluczowych oraz stosowanie alternatyw lub koniunkcji. Oznacza to, że program
może na przykład przeszukiwać dokumenty, akapity (paragrafy) lub zdania, w których:
• pojawiają się słowa „płeć” albo „feminizacja”;
• „etniczne” i „pochodzenie”.
W celu podniesienia efektywności wyszukiwania wprowadzano jedynie rdzenie słów,
np. zamiast wszystkich odmian słowa „etniczność”, wpisywano: „etni*” (symbol „gwiazdki”
oznacza dowolny ciąg znaków następujący po, lub przed, rdzeniu słowa). Przykładowa
komenda przeszukiwania wyglądała następująco:
Szukaj tekstu: etni* OR uchodź* OR imigr* OR narodowo* OR pochodz*.
We współpracy z pracownikami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (jako Zamawiającym) opracowano klucz
kodowy (zob. Tabela 7).

55

Skrót QDA oznacza „Qualitative Data Analysis”, oznaczające „Jakościową Analizę Danych”.
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Tabela 7. Klucz kodowy zastosowany w analizie danych
Kod

Znaczenie

X

Brak

A

Dostrzeganie

B

Zgłębianie

C

Działanie

D

Monitorowanie

Opis
W wyniku wyszukiwania słów kluczowych nie stwierdzono występowania żadnego
z nich.
W treści strategii znaleziono ogólne sformułowania dotyczące uwzględniania zasad
równości szans i partnerstwa, np. odwołanie do aktów prawnych, przepisów,
strategii, dyrektyw, agend unijnych, krajowych, regionalnych; (2) w treści strategii
pojawiają się dane nt. grup zagrożonych dyskryminacją/dyskryminowanych (np. kobiet,
niepełnosprawnych), kapitału społecznego (np. NGO, partnerów gospodarczych), ale
nie są one analizowane, np. nie stwierdza się czy dane te wskazują na trudną,
dyskryminującą, wymagającą działań sytuację określonej grupy/zbiorowości lub
zaangażowania podmiotów.
W treści strategii pojawiają się dane i ich analiza, np. stwierdza się, że dane te
wskazują na trudną, dyskryminującą, wymagającą działań sytuację określonej
grupy/zbiorowości lub zaangażowania podmiotów/partnerów. Pojawia się refleksja
nad zdiagnozowaną sytuacją (w szczególności w kontekście lokalnej specyfiki).
W treści strategii zamieszczono sformułowania wskazujące na realizowanie działań
związanych z zasadą równości szans lub zasadą partnerstwa: np. pojawiają się cele
operacyjne, wskazano kierunki działań, opisano realizowane działania/programy
i zadeklarowano ich kontynuację, wskazano na powołanie rzecznika, konsultanta,
doradców, pełnomocnika ds. równości szans lub współpracy ze środowiskiem
lokalnym, uruchomienie/kontynuację programu współpracy itp.
W treści strategii zamieszczono wskaźniki związane z monitorowaniem wyrównywania
szans grup społecznych, rozwojem kapitału społecznego, angażowaniem partnerów;
(2) w treści strategii wskazuje się na uruchomienie/korzystanie z systemu
monitorowania i/lub zarządzania (np. cykliczne sprawozdania na podstawie
wskaźników, przeprowadzenie badań, zlecanie ekspertyz, itp.).
Opracowanie własne.

W pliku Excel powstała matryca z zakodowanymi danymi (zob. Tabela 8). Nazwy
poszczególnych JST (pierwsza kolumna z lewej), poprzedzone symbolem G (gmina) lub P
(powiat), posłużyły do identyfikacji stosowanych w tekście cytatów (np. G072 – dotyczy gminy
Babiak). Po wypełnieniu kolumny odpowiadającej danemu słowu (frazie) kluczu możliwe było
wskazanie, ile gmin i powiatów, posiadających aktualne strategie rozwoju, uwzględniło w nich
zasady równości szans oraz partnerstwa i na jakim poziomie (kody X/A/B/C/D – Tabela 7).
W związku z wynikami pilotażu przyjęto rozwiązanie metodyczne, zgodnie z którym
dokumenty strategiczne w odniesieniu do zasady równości szans były przeszukiwanie pod
kątem wszystkich przesłanek dyskryminacyjnych, a w odniesieniu do zasady partnerstwa pod
kątem występowania słów posiadających rdzeń „partner”. W przypadku pozostałych słów
kluczy przeszukiwano te fragmenty dokumentów, w których nie stwierdzono występowania
tych głównych kategorii. Należy przypomnieć, że jednym z głównych celów ekspertyzy była
analiza powszechności stosowania zasad równości szans i partnerstwa w dokumentach
strategicznych samorządów lokalnych województwa wielkopolskiego. Dlatego, jeśli
na przykład w toku analizy i wyszukiwania rdzenia „partner*” stwierdzono występowanie
w dokumencie strategicznym danej JST fragmentów odnoszących się do zasady partnerstwa,
a następnie przy wyszukiwaniu rdzenia „współp*” pojawił się ten sam fragment, tożsamy pod
względem jakościowym z punktu widzenia analizy, mógł on nie zostać ponownie zakodowany.
Rozwiązanie takie przyjęto odnosząc się do wspomnianego celu, którym jest określenie
powszechności stosowania ww. zasad i rozpoznanie sposobów ich implementacji
w dokumentach strategicznych. Celem nie było zatem zliczanie liczby wystąpień określonych
słów kluczy.
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Zidentyfikowany poziom implementacji zasad równości szans i partnerstwa odnoszący
się do zdefiniowanych kodów był wpisywany we wspomnianą matrycę (przykładowy fragment
zob. Tabela 8):
Tabela 8. Fragment matrycy z zakodowanymi danymi

Opracowanie własne.

Przeprowadzenie ekspertyzy wymagało zastosowania zarówno analiz ilościowych, jak
i jakościowych. Pierwszym etapem analizy było wyszukanie określonych słów kluczy przy
pomocy programu do analizy treści. Następnie wyszukane fragmenty zostały poddane analizie
jakościowej, poprzez interpretację kontekstu, w jakim występowało słowo (fraza) klucz.
Interpretacja umożliwiała nałożenie przyjętego klucza kodowego, a następnie przypisanie
odpowiedniego kodu.
W drugim etapie analizy przeprowadzono ponowną weryfikację wybranych fragmentów
pod względem poprawności przypisania kodów przez członków zespołu badawczego. Takie
działanie miało na celu podniesienie jakości opracowania poprzez uwzględnienie różnych
perspektyw badawczych oraz ograniczenie błędów subiektywnych opinii badaczy.
Fragmenty, którym przypisano kody zostały podzielone w toku analizy na robocze
kategorie odnoszące się do treści. Oznacza to, że fragmenty, w których na przykład
problematyka równości szans poruszana była w kontekście sytuacji kobiet na rynku pracy, były
grupowane w jedną kategorię. Dzięki temu możliwa była pogłębiona analiza ilościowa
i jakościowa.
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3. Wyniki analizy dokumentów strategicznych
Analizą objęto dokumenty strategiczne 146 gmin i 28 powiatów, w tym miast na prawach
powiatu56 wchodzących w skład województwa wielkopolskiego, które posiadały aktualne (wg
stanu na 30 czerwca 2015 r.) dokumenty strategiczne. W przypadku 34 gmin i 7 powiatów ich
okres obowiązywania kończył się w 2015 roku57. W 2016 – 5 gmin; w 2017 – 7 gmin i 1 powiatu;
w 2018 – 3 gmin; w 2019 – 3 gmin; w 2020 – 60 gmin i 12 powiatów; w 2021 – 3 gmin
i 1 powiatu; w 2022 – 10 gmin i 1 powiatu; w 2023 – 2 gmin; w 2024 – 6 gmin i 2 powiatów;
w 2025 – 11 gmin i 2 powiatów; w 2029 – 1 gminy; w 2030 – 1 gminy i 1 powiatu.
Mapa 1. Powiaty województwa wielkopolskiego wg posiadania dokumentu strategicznego
i końcowej daty jego obowiązywania

Opracowanie WROT.

56
W przypadku jednego powiatu (P174) okres obowiązywania nie był doprecyzowany, ale przyjęto dokument
za aktualny ze względu na jego aktualizację w 2008 roku.
57
W przypadku dwóch gmin termin nie było określony precyzyjnie. Okres obowiązywania wywnioskowano
na podstawie harmonogramu prac nad daną strategią (harmonogramy były umieszczone w strategiach).
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Mapa 2. Gminy i miasta na prawach powiatu województwa wielkopolskiego wg posiadania
dokumentu strategicznego i końcowej daty jego obowiązywania

Opracowanie WROT.

3.1. Zasada równości szans
Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki analizy dokumentów strategicznych gmin
i powiatów województwa wielkopolskiego pod kątem zapisów dotyczących równości szans.
Wyniki badania uporządkowano według analizowanych słów kluczowych. Dla każdego
z wymiarów równości szans przedstawiono zestawienie ilościowe oraz analizę jakościową,
pozwalającą czytelnikowi na zrozumienie, jaką formę i treść miały najczęściej pojawiające się
w strategiach zapisy.
3.1.1.Płeć
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn stanowi jedną z najpowszechniejszych reguł
uwzględnianych w dokumentach na szczeblu wspólnotowym (UE), jak i w dokumentach
krajowych. Jak jednak przekonuje Aldona Wiktorska Święcicka, zmiany zachodzące
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w ostatnich dziesięcioleciach w zakresie równości na rynku pracy, czy świadomości
uwarunkowań nierówności płciowych, nie były w stanie zmienić zasadniczo „męskiego”
charakteru sfery publicznej większości państw Unii Europejskiej58. Udział kobiet na rynku pracy
w UE, w tym w Polsce jest niższy niż w przypadku mężczyzn. Kobiety uznaje się za jedną
z grup zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. Co więcej, odnotowuje się dysproporcję
pomiędzy wysokością zarobków na niekorzyść kobiet59. Otrzymywanie niższej płacy za pracę
o tej samej wartości jest jednym z przejawów dyskryminacji bezpośredniej. Inne jej rodzaje
dotyczą:
• praktyki zatrudnieniowej – dyskryminacja jednej z płci przy rekrutacji pracowników;
• awansu zawodowego – odmawianie uprawnień do awansu ze względu
na stereotypy dotyczące płci;
• molestowania i przemocy60.
Działania w zakresie promowania równouprawnienia płci stały się ważnym elementem
polityki Unii Europejskiej, a jak podkreślono w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego
Kobiety w Polsce: „…zapewnienie równości szans kobiet i mężczyzn oraz pełnoprawnego
uczestnictwa w życiu społeczeństwa jest jednym z podstawowych praw człowieka. Stanowi
także fundamentalną przesłankę umacniania demokracji oraz budowy społeczeństwa
obywatelskiego”61.
Co więcej, promowanie i wdrażanie inicjatyw związanych z równouprawnieniem płci
spotyka się z aprobatą na całym świecie oraz uwzględnia w programach rozwoju, w których
aktywizację społeczną i zawodową kobiet traktuje się jako istotny środek realizacji założonych
celów. Ponadto kwestie te są obecne w systemach monitoringu postępu społecznogospodarczego, które są podstawą analiz zjawisk społecznych w wymiarze płci62.
Analiza obecności zasady równości płci w dokumentach strategicznych samorządów
lokalnych województwa wielkopolskiego pozwoliła ocenić poziom implementacji polityki
równości płci na najniższym szczeblu. Identyfikacji tej dokonano na podstawie wyszukiwania
następujących słów kluczowych (wraz z ich odmianą):
• płeć;
• aktywizacja kobiet;
• zatrudnienie kobiet;
• feminizacja;
• przemoc wobec kobiet.
Analiza 174 obowiązujących dokumentów strategicznych gmin i powiatów województwa
wielkopolskiego wykazała, że w 31 nie odnotowano żadnego przypadku odwołania się
do sytuacji kobiet, z czego pięć dotyczyło powiatów, a 26 – gmin. Zgodnie z powyższym,
występowanie pojęć odnoszących się do płci stwierdzono w 143 dokumentach: 23
powiatowych i 120 gminnych.

58
Wiktorska-Święcicka A., Płeć i społeczeństwo [w:] Klimowicz M., Pacześniak A., Wiktorska-Święcicka A. (red.) Płeć
w społeczeństwie, ekonomii i polityce, Toruń 2009, s. 10.
59
Klimowicz M., Płeć i ekonomia [w:] Klimowicz M., Pacześniak A., Wiktorska-Święcicka A. (red.) Płeć
w społeczeństwie…, op. cit., s. 101-102.
60
Tamże, s. 106-107.
61
Kobiety w Polsce, Warszawa 2007, s. 3.
62
Tamże.
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Treść strategii, w której pojawiło się dane pojęcie zakodowano zgodnie z kluczem
kodowym zaprezentowanym w rozdziale Metodyka.
Najniższy
poziom
uwzględniania,
czyli
„Dostrzeganie”
zidentyfikowano
w zdecydowanej większości (139) dokumentów, z których 21 dotyczyło powiatów. Na tym
poziomie występowanie wyróżnionych w metodyce haseł ograniczało się przede wszystkim
do opisu struktury demograficznej, czy struktury rynku pracy według płci w ramach danej JST.
W omawianych fragmentach kwestia płci sprowadzała się do stwierdzenia liczebności bądź
procentowego udziału kobiet i mężczyzn w strukturze ludności JST bez konkluzji
zawierających ocenę sytuacji danej kategorii. Prezentację danych według płci można uznać
za potrzebną, jednak nie należy uznawać jej za przejaw świadomości problemów związanych
z dyskryminacją ze względu na płeć. Zamieszczanie takich danych prawdopodobnie jest
konsekwencją reguł prezentacji danych statystycznych np. GUS lub PUP, z których
pozyskiwano dane wykorzystywane do opracowania dokumentów strategicznych. Oprócz
tego, kluczowe dla analizy pojęcia pojawiały się w kontekście przywoływania nazw własnych
organizacji działających na terenie JST oraz zapisów innych dokumentów, w których zwracano
uwagę na sytuację kobiet. Tego rodzaju przypadki były jednak sporadyczne.
Analiza treści dokumentów strategicznych wykazała także obecność fragmentów,
w których zgłębiano problematykę równości kobiet i mężczyzn („Zgłębianie”). Ten poziom
zdiagnozowano w 35 strategiach – w tym 8 powiatowych. Treści wskazujące na występowanie
drugiego poziomu implementacji dotyczyły niekorzystnej sytuacji kobiet, która przejawia się
zwłaszcza wysokim poziomem bezrobocia tej kategorii na lokalnym rynku pracy. Mamy tu więc
do czynienia z dalej idącą interpretacją danych statystycznych, w której stwierdza się, że
sytuacja kobiet jest trudniejsza, niepokojąca, wymagająca interwencji. W przypadku 16 gmin
i 3 powiatów niekorzystna sytuacja kobiet stanowiła element analizy SWOT w części „słabych
stron” lub „zagrożeń” danej JST. Z analizy dokumentów wynika, że oprócz wysokiego (a nawet
wzrastającego) udziału bezrobotnych kobiet w ogólnej strukturze bezrobocia, na niekorzystną
sytuację kobiet wpływa niski poziom aktywności ekonomicznej oraz niewielkie możliwości
zatrudnienia (brak ofert pracy).
Na trzecim poziomie analizy („Działanie”) wskazywano planowane rodzaje interwencji
na rzecz poprawy sytuacji kobiet w gminie lub powiecie. Tego rodzaju treść odnaleziono w 18
strategiach – 15 gminnych i 3 powiatowych. Choć większość działań dotyczy obszaru rynku
pracy, można zauważyć ich zróżnicowanie. W 10 gminnych strategiach mówi się o zadaniach
związanych z reintegracją zawodową, promowaniem aktywizacji zawodowej lub ogólnie
– wspieraniem kobiet na rynku pracy. W jednej z gmin planuje się zwiększanie miejsc pracy
dla kobiet poprzez zastosowanie ulg podatkowych dla pracodawców zamierzających tworzyć
takie miejsca pracy (G021 Kępno). Wyrównywanie szans dotyczy także innych obszarów niż
rynek pracy. W analizowanych strategiach działania mają także na celu aktywizację społeczną
i przeciwdziałanie wykluczeniu kobiet, m.in. poprzez ułatwianie dostępu do infrastruktury
społecznej, promocję kształcenia ustawicznego, przygotowanie oferty zajęć dla różnych grup,
w tym dla kobiet. W jednym opracowaniu działania obejmują: „…stymulowanie współpracy
kobiet w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinach” (G008 Brzeziny).
W tej samej strategii proponuje się działania, które mają wspierać kobiety w wypełnianiu
funkcji prokreacyjnej i wychowawczej: „podnoszenie świadomości prokreacyjnej kobiet oraz
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wprowadzenie opieki psychologicznej dla kobiet w okresie ciąży i okresie poporodowym”
(G008 Brzeziny).
W innej planuje się z kolei stworzenie żłobka, co również wpisuje się w ten rodzaj
działań. Warto podkreślić, że w trzech dokumentach (w tym jednym o zasięgu powiatowym)
pojawia się dosłowne odwołanie do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, które ma być
osiągane poprzez realizację konkretnych działań.
Monitorowanie realizacji zakładanych działań założono jedynie w dwóch gminach.
Wszystkie wskaźniki dotyczyły działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet – liczby
uczestników i podjętych inicjatyw oraz mierzalnych efektów działań:
• „Liczba kobiet, które skorzystały ze szkoleń aktywizujących zawodowo (os.);
• Liczba szkoleń aktywizujących dla kobiet (szt.)” (G011 Koźminek);
• „Struktura bezrobotnych według płci; stopa bezrobocia; liczba bezrobotnych kobiet
podejmujących zatrudnienie” (G248 Wronki).
Tylko w jednej z poddanych analizie strategii, zawarto odniesienie do kwestii płci
na wszystkich czterech poziomach – ogólnego opisu, diagnozy problemu, propozycji działań
i wskaźników pozwalających monitorować proces ich realizacji. Była to Strategia Rozwoju
Miasta i Gminy Wronki na lata 2014-2020. Siedem jednostek samorządu terytorialnego (sześć
gmin i jeden powiat) posiadało z kolei trzy z czterech poziomów (w konfiguracji: A, B, C)
– tj. G025 Trzcinica, G045 Grabów nad Prosną, G149 Święciechowa, G159 Lwówek, G199
Wyrzysk, G256 Brodnica oraz P116 powiat wrzesiński.
Analiza zaimplementowania zasady równości szans w odniesieniu do płci wykazała, że
kwestie te występują dość często w strategiach gmin i powiatów województwa wielkopolskiego,
jednak głównie na najniższym poziomie, ograniczającym się zaledwie do dostrzegania
problematyki kobiet. Zdecydowanie rzadziej pojawia się w opracowaniach głębsza analiza
zróżnicowanej sytuacji kobiet, której efektem jest konstatacja o potrzebie podjęcia działań
na rzecz poprawy ich położenia. Proponowanie działań, czy wskaźników, które pozwalałyby
monitorować proces wyrównywania szans ze względu na płeć, należy do rzadkości.
Rozbieżność między liczbą strategii, w których dostrzegano problem, a wyższymi
poziomami implementacji dość łatwo uzasadnić – najniższy poziom w dużej mierze tworzy opis
danych statystycznych w podziale na płeć. Jednak wobec powszechności problematyki
równości szans kobiet i mężczyzn, uwzględnianej tak w ustawie zasadniczej, dokumentach
Unii Europejskiej, jak i szeregu opracowań, programów i strategii niższego rzędu, zastanawia
tendencja organów tworzących strategie rozwoju gmin i powiatów, do ograniczania
zainteresowania kwestią płci jedynie do poziomu podstawowego. Jeszcze trudniej jednak
wyjaśnić całkowite pominięcie tak istotnej kwestii jak równość szans kobiet i mężczyzn, co
dotyczy 31 jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego. Głównym
problemem dotyczącym uwzględniania zasady równości szans w odniesieniu do kobiet
i mężczyzn w dokumentach strategicznych poddanych analizie jest rozbieżność między
wskazaną liczebnością na poziomie zgłębiania i na poziomie działania. Różnica ta świadczy
o tym, że istnieją gminy (10) oraz powiaty (6) w województwie wielkopolskim, które dostrzegają
niekorzystną, trudną sytuację kobiet, lecz mimo identyfikacji występowania owej nierówności,
nie proponują w ramach dokumentu strategicznego działań.

44

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA PARTNERSTWA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wykres 2. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
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Mapa 3. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do płci

Opracowanie WROT.

3.1.2. Rasa i pochodzenie
W artykule 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pochodzenie etniczne i rasę
wskazano jako jedne z najczęściej występujących przesłanek dyskryminacyjnych. Na pytanie
o stosunek do imigrantów w Polsce, jakie zadano w ramach badania na zlecenie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w 2014 r., 12% ankietowanych stwierdziło, że ma zdecydowanie
pozytywne odczucia, natomiast 53% raczej pozytywne. 16% Polaków negatywnie, a 6%
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zdecydowanie negatywnie oceniło zwiększającą się liczbę obcokrajowców w naszym kraju63.
Wyzwania związane ze zwiększającą się liczbą osób pochodzących z państw o odmiennej
kulturze, historii, strukturze etnicznej, czy po prostu reprezentujących inną rasę niż biała,
zyskują na znaczeniu. Dane pochodzące ze Spisu Powszechnego wskazują, że w 2002 roku
w Polsce przebywało 40,1 tys. osób z obywatelstwem niepolskim, w 2011 roku było ich już
55,4 tys.64 Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 2008 roku ważne karty pobytu
w Polsce miało 77 tys. obcokrajowców. Na koniec 2013 roku było ich już 121 tys. Ponadto
w 2013 r. 60 tys. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej zarejestrowało swój pobyt
na terytorium Polski.65
Warto w tym kontekście wskazać, że w Agendzie działań na rzecz równości szans
i niedyskryminacji wzmianki o etniczności czy rasie pojawiają się jedynie we fragmentach
przywołujących dokumenty opracowane w ramach struktur Unii Europejskiej. W Agendzie
wspomina się, że kwestia równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na
gruncie prawa polskiego – przede wszystkim w artykule 33 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej.66 Nie wspomina się natomiast o artykule 35, który stanowi m.in., że „Rzeczpospolita
Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych
wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju
własnej kultury”. W Agendzie skoncentrowano się na problematyce wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnościami oraz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, argumentując, że
działania skierowane na niwelowanie dyskryminacji w tych obszarach są szczególnie istotne
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego i posiadają znaczący efekt skali
w wymiarze ogólnokrajowym.
Potencjalne problemy społeczne wynikające ze zróżnicowania rasowego we
współczesnej Polsce dotyczą raczej największych aglomeracji, jednak mając na uwadze
prowadzoną obecnie debatę Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi Unii
Europejskiej dotyczącą przejmowania uchodźców z państw afrykańskich i Bliskiego Wschodu,
mogą zyskać na znaczeniu także w mniejszych społecznościach lokalnych.
Konrad Pędziwiatr stwierdza, że „warto zadbać o to, by ci, którzy już do Polski przybyli
i rozpoczęli proces integracji ze społeczeństwem przyjmującym, dobrze się w nim czuli
i pozostali w Polsce jak najdłużej. Pracując tu i mieszkając, nie tylko współuczestniczą
w rozwoju ekonomicznym państwa, ale, co nie mniej istotne, przyczyniają się również do jego
wzbogacenia demograficznego i kulturowego. Już w nadchodzących dekadach Polska będzie
krajem, w którym wyjątkowo dynamicznie będą przebiegały procesy starzenia się
społeczeństwa, dodatkowo zaostrzone przez masową emigrację w ciągu ostatniej dekady. (…)
Ważne jest również, by już teraz zadbać o rozwiązanie pojawiających się w niektórych grupach
problemów z integracją (np. kwestia integracji społeczno-kulturowej wśród Wietnamczyków).
Doświadczenia innych krajów przyjmujących imigrantów uczą, że zlekceważenie kłopotów
integracyjnych we wczesnych fazach pobytu imigrantów skutkuje o wiele poważniejszymi
problemami w przyszłości” 67.
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Imigranci w Polsce. Opinie na temat zjawiska. Raport przygotowany dla MSW w 2014r., s. 8.
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Zarówno przez wzgląd na zapisy Konstytucji RP, członkostwo w Unii Europejskiej, czy
poprawność polityczną, jak i humanitaryzm i rozwijanie wartości demokratycznych
w społeczeństwie polskim, należy zwrócić uwagę na uwzględnianie w dokumentach
strategicznych jednostek samorządu terytorialnego problematyki pochodzenia etnicznego
i rasy. Przeszukując dokumenty strategiczne wielkopolskich gmin i powiatów pod względem
występowania w nich zapisów odnoszących się do pochodzenia etnicznego, rasowego oraz
narodowości (innej niż polska) dostrzeżono jeszcze inne istotne ze społecznego punktu
widzenia rozróżnienie pochodzenia. Chodzi o pochodzenie społeczne, które może zwiększać
ryzyko wykluczenia społecznego np. w wyniku braku dostępu do dóbr publicznych
i infrastruktury społecznej, czy występowania zjawiska dziedziczenia bezrobocia. Tego typu
pochodzenie też zostało uwzględnione w analizie ilościowej, choć nie było utożsamiane
z poprzednimi na etapie analizy jakościowej.
Przy analizie treści dokumentów strategicznych wielkopolskich gmin i powiatów
poszukiwano słów kluczowych związanych z następującymi pojęciami (wraz z wszelkimi
możliwościami odmiany wyszczególnionych słów):
• etniczność;
• uchodźca/uchodźcy;
• imigrant/imigranci;
• narodowość;
• pochodzenie.
Wśród 174 poddanych analizie dokumentów strategicznych, w przypadku 26 z nich
odnotowano występowanie pojęć związanych z pochodzeniem, w tym przede wszystkim
z pochodzeniem narodowościowym. W tej grupie 18 opracowań obowiązywało w gminach,
pozostałe 8 w powiatach województwa wielkopolskiego.
Zgodnie z przyjętą metodyką, wszystkie wyróżnione fragmenty dokumentów
strategicznych podzielono według klucza określającego poziom, na którym występowały słowa
kluczowe (pojęcia, frazy) w treści opracowań. Wyniki analizy wskazują, że kwestie związane
z pochodzeniem, w tym z pochodzeniem etnicznym, najczęściej były ujmowane w wybranych
strategiach powierzchownie i nie przekładały się na cele strategiczne czy operacyjne danej
JST.
W wyniku analizy dostrzeżono również praktykę wprowadzania do dokumentów
strategicznych danych lub zapisów, które w żaden sposób nie są wykorzystywane lub
rozwijane w dalszych częściach tych opracowań i nie wiążą się z celami rozwojowymi JST.
Podsumowując, do pierwszej kategorii „Dostrzeganie” należy zaliczyć zapisy w 18
opracowaniach, z czego 15 obowiązywało na terenie gmin, 3 zaś na poziomie powiatów.
Pierwszym z wyróżnionych kontekstów, w związku z którym przywoływano w treści
analizowanych dokumentów pojęcia dotyczące pochodzenia, było powoływanie się
na opracowania strategiczne wyższego rzędu. Taka sytuacja miała miejsce 7 razy, autorzy
dokumentów trzykrotnie powoływali się na ogólnokrajową Strategię Polityki Społecznej na lata
2007-2013, a konkretniej na brzmienie priorytetu 7 tej Strategii:
„Priorytet 7 – Integracja społeczna i zawodowa imigrantów:
• 7.1. Wdrożenie polityki integracji społecznej i zawodowej imigrantów, celem
prowadzenia kompleksowych działań wszystkich instytucji publicznych.
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•

7.2. Wdrożenie polityki antydyskryminacyjnej, celem ograniczenia postaw
ksenofobicznych wobec środowisk imigranckich.
• 7.3. Ustawiczne szkolenie kadr administracji publicznej oraz partnerów
społecznych, celem przygotowania do pracy z uchodźcami.
• 7.4. Zaprojektowanie spójnego systemu współpracy z uchodźcami”.
Ponadto, powoływano się także na treść takich dokumentów, jak Strategia Rozwoju Kapitału
Społecznego 2011-2020 (w związku z kwestią napływu imigrantów) oraz na dokumenty
opracowane dla całego województwa wielkopolskiego, czyli: Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014 – 2020 i Strategię Rozwoju Oświaty w Województwie Wielkopolskim
(w związku z wyrównaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach
kształcenia niezależnie od jej pochodzenia).
Sześć spośród analizowanych opracowań (trzy na poziomie powiatu i trzy na poziomie
gminy) zawierało zapis związany z funkcjonowaniem instytucji opieki społecznej, których
działalność polega także na pomocy finansowej w związku z trudnością w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy. Warto zauważyć, że w przypadku dwóch strategii rozwojowych
wskazano występowanie faktycznego wsparcia dla uchodźców.
W przypadku czterech gmin wytypowany został kontekst historyczny pojawiania się
poszukiwanych słów kluczowych związanych z pochodzeniem narodowościowym. Fragmenty
dokumentów strategicznych wskazywały na zmiany w czasie pod względem liczebności
danych grup etnicznych i narodowościowych.
Trzykrotnie pojęcia związane z pochodzeniem dotyczyły kwestii demograficznych, w tym
dwukrotnie odnotowano jednakowe sformułowanie informujące o niewystępowaniu na terenie
danej gminy mniejszości narodowych, ani etnicznych: „Na obszarze gminy nie występują
żadne mniejszości narodowe ani grupy etniczne” (G019 Baranów i G020 Bralin).
Na drugim poziomie analizy, w kategorii „Zgłębianie” znalazło się jedno gminne
opracowanie strategiczne (G160 Miedzichowo). Zapis odnosił się do analizy szans rozwoju
gminy pod względem turystycznym, w tym turystyki etnicznej będącej elementem turystyki
kulturowej. Innymi słowy, na podstawie aspektów historycznych czy kulturowych
zaproponowano wspomniany powyżej kierunek rozwoju sektora turystycznego gminy. Zapis
ten nie odnosi się wprost do problematyki równości szans, jednak wskazuje na dostrzeganie
potencjału wynikającego z występowania wyraźnych cech etnicznych na danym obszarze.
Warto dodać, że również JST, które jedynie wskazały na aspekt etniczności w rysie
historycznym zawartym w strategiach, mogłyby wykorzystać lokalną historię na rzecz
podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy, a także budowania podstaw funkcjonowania
otwartego społeczeństwa obywatelskiego na swoim terenie.
Brak uwzględniania w dokumentach rozwojowych w zdecydowanej większości
wielkopolskich gmin i powiatów poszerzonej analizy na temat sytuacji narodowościowej
i etnicznej stanowi ważny sygnał na rzecz podnoszenia świadomości w tym zakresie wśród
przedstawicieli władz samorządowych i społeczności lokalnych. Można założyć, że w świetle
zmian w skali globalnej i regionalnej w najbliższym czasie niezbędne będzie nie tylko
wprowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentach strategicznych, ale podejmowanie
działań mających na celu wyrównywanie szans osób reprezentujących różne rasy oraz grupy
etniczne i narodowe.
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Trzeci poziom uwzględniania rasy, pochodzenia etnicznego i społecznego w treści
dokumentów strategicznych dotyczył przede wszystkim zapisów, w których wskazano
działania i cele rozwojowe stawiane przez lokalne władze samorządowe (poziom „Działanie”).
W tym zakresie wyszczególniono siedem opracowań, z czego jedno dotyczyło gminy.
W przypadku czterech jednostek terytorialnych zagadnienie pochodzenia zawierało się w treści
wyróżnionych celów strategicznych, celów operacyjnych lub projektowanych działań
realizacyjnych. Miały one przede wszystkim charakter integracyjny, pozwalający w zamyśle
autorów opracowań na wzmocnienie kapitału społecznego, tożsamości lokalnej społeczeństw
oraz wzajemne poznanie kultur różnych środowisk. W trzech przypadkach przedmiotowa
kwestia została ujęta w odniesieniu do ograniczeń w dostępie do instytucji i dóbr publicznych
ze względu na pochodzenie społeczne.
W przypadku trzech JST kwestia pochodzenia była ujęta przez pryzmat pomocy
dla uchodźców, stanowiącej jedno z zadań konstytuujących funkcjonowanie Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR). Brak w nich jednak zapisów poruszających faktyczny
wymiar i sposoby pomocy kierowanej do cudzoziemców o statusie uchodźców. W gminnym
opracowaniu znalazł się fragment opisujący sposób inicjowania przez mieszkańców działań
lokalnych oraz zakres form współpracy na tym polu (G214 Opatówek). Jednym z zadań z tego
zakresu była działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego. Ponownie jednak był to zapis ogólny, dopuszczający jedynie pewną możliwość,
bez wskazania konkretnych aktywności w tym zakresie podejmowanych w przeszłości lub
planowanych do realizacji.
Ostatnia kategoria, czyli „Monitorowanie” dotyczyła tych fragmentów analizowanych
dokumentów, w których określono konkretne wskaźniki i sposoby służące diagnozie realizacji
polityk lokalnych związanych z wyrównywaniem szans i rozwojem kapitału ludzkiego. W tym
obszarze wyszczególniono dwa zapisy zawarte w jednej ze strategii rozwoju. Były to określone
w szerszej perspektywie czasowej (do 2030 roku) wskaźniki związane z obszarem rozwoju
kulturowego powiatu (P260 powiat m. Poznań). Pierwszy dotyczył liczby projektów
o charakterze międzykulturowym, realizowanych przez miejskie instytucje kultury oraz
organizacje pozarządowe, drugi natomiast dotyczył liczby uczestników programów
popularyzujących wśród mieszkańców kultury różnych narodów, mniejszości narodowych
i etnicznych.
Bardzo niski poziom uwzględniania w strategiach rozwoju wielkopolskich gmin
i powiatów problematyki równości szans odnoszącej się do rasy i pochodzenia etnicznego
prowadzi do wniosku, że nie jest ona przedmiotem zainteresowania władz samorządowych
w JST objętych analizą. Trudno określić jednoznaczną przyczynę takiego stanu rzeczy.
Wyjaśnienie najbardziej optymistyczne pozwala przypuszczać, że sytuacja taka wynika z braku
problemów związanych z dyskryminacją i nierównością szans ze względu na rasę czy
pochodzenie etniczne na obszarze analizowanych JST. Wyjaśnienie realistyczne może
odwoływać się do obiektywnego braku w strukturze demograficznej i społecznej ludności osób
różniących się rasą lub pochodzeniem etnicznym, więc nie podejmuje się tej problematyki.
Wyjaśnienie pesymistyczne opiera się na przypuszczeniu, że problematyka równości szans
i dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne na terenie analizowanych
wielkopolskich gmin i powiatów jest traktowana jako nieistotna, ze względu na małe wpływy
polityczne osób różniących się od większości członków społeczności rasą lub pochodzeniem.
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Wykres 3. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy związane
z pochodzeniem (narodowościowym, etnicznym oraz innego typu)
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Mapa 4. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do rasy i pochodzenia

Opracowanie WROT.

Fakt relatywnie niewielkiego zróżnicowania pod względem rasowym, narodowościowym
lub etnicznym nie tłumaczy braku w treści większości analizowanych dokumentów choćby
zasygnalizowania planu pewnych działań skierowanych na integrację różnych społeczności
i mieszkańców różnego pochodzenia lub podejmowania działań na rzecz budowania
społeczeństwa otwartego na różnorodność. Pojawiające się nieliczne zapisy w strategiach
odnoszące się do pojęcia pochodzenia dotyczą głównie kontekstu kulturowego, brak z kolei
zapisów odnoszących się w szerszy sposób do problemów społecznych, w tym integracji grup
mniejszościowych, np. pod względem edukacyjnym (nauka języka, uczestnictwo młodzieży
w edukacji szkolnej) i ekonomicznym (obecność na rynku pracy). Niepokoić może brak
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kompleksowości zapisów na temat pochodzenia w treści opracowań strategicznych, ponieważ
tylko w jednym przypadku (P260 powiat m. Poznań) kwestia ta była poruszana na więcej niż
jednym poziomie implementacji.
3.1.3. Religia i światopogląd
Dyskryminacja ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd stanowi kolejny rodzaj
łamania zasady równości szans. Gorsze traktowanie osoby z wymienionych powodów jest
przejawem dyskryminacji bezpośredniej, z kolei dyskryminacja pośrednia występuje, gdy
z pozoru neutralny przepis, czy też działanie, może stawiać w wyraźnie niekorzystnej sytuacji
przedstawicieli danej religii, wyznania lub światopoglądu (z wyjątkiem sytuacji, w których są
one obiektywnie uzasadnione słusznym celem).
Wśród najczęściej spotykanych spraw związanych z dyskryminacją ze względu
na religię lub wyznanie, wyróżnia się szczególnie te, które dotyczą68:
• żądań ze strony pracodawcy wobec pracownika lub kandydata na pracownika
ujawnienia jego przekonań dotyczących religii, wyznania lub światopoglądu;
• uzależniania zatrudnienia od wyznawania lub niewyznawania określonej religii
(nie dotyczy to zatrudnienia nauczyciela religii lub katechety w szkole);
• odmowy awansowania lub zwolnienia pracownika z pracy w związku z wyznawaną
przez niego religią;
• odmowy zwolnienia od pracy w dni będące świętami religijnymi w celu
uniemożliwienia pracownikowi uczestniczenia w obrzędach religijnych;
• braku możliwości wyboru w szkołach zajęć etyki w zamian za lekcje religii;
• zawieszania praw rodzicielskich z uwagi na nadmierną religijność rodziców.
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania zakazuje nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć,
rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, ale też religię, wyznanie i światopogląd. Zakres
do którego odnosi się ten zakaz dotyczy m.in.:
• podejmowania kształcenia zawodowego, w tym dokształcania, doskonalenia,
przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk zawodowych;
• warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej,
w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej;
• przystępowania i działania w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców
oraz samorządach zawodowych, a także korzystania z uprawnień przysługujących
członkom tych organizacji;
• dostępu i warunków korzystania z instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy
określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oferowanych przez instytucje rynku pracy oraz
instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy oferowanych przez inne podmioty

68
Dyskryminacja ze względu na religię, wyznanie, światopogląd, portal Pełnomocnika Rządu ds. Równego
Traktowania. Dostęp: http://rownetraktowanie.gov.pl/dyskryminacja-ze-wzgledu-na-religie-wyznanie-swiatopoglad.
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działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania
bezrobociu.
Fakt, że 93,1% Polaków deklaruje wyznanie katolickie69, nie pozostaje bez wpływu
na ryzyko występowania zachowań dyskryminacyjnych ze względu na religię i światopogląd.
Z jednej strony, może to ograniczać prawdopodobieństwo dyskryminacji, jako że statystyczny
mieszkaniec kraju styka się najczęściej z osobami podobnymi jej pod względem wyznawanej
religii. Z drugiej jednak strony, dominacja jednej religii może powodować, że pozostający
w mniejszości przedstawiciele innych wyznań (lub ateiści), będą narażeni na nierówne
traktowanie. Odniesienia do tej problematyki na poziomie samorządu lokalnego województwa
wielkopolskiego stanowią kolejny element niniejszej analizy.
Analizując występowanie zasady równości szans ze względu na religię lub
światopogląd, poszukiwano haseł:
• religia;
• światopogląd;
• wyznanie (wraz z możliwymi odmianami tych słów).
Obecność tego rodzaju pojęć w strategiach rozwoju stwierdzano dość rzadko – łącznie
w 49 dokumentach, z czego 39 to dokumenty gminne, a 10 – powiatowe. Najwięcej strategii
(30) posiadało odwołania do kwestii religii, czy światopoglądu na najniższym poziomie
tj. „Dostrzeganie”. Pięć z nich to strategie powiatowe. Kategorię tę w dużym stopniu tworzą
fragmenty, w których przytoczone są dane statystyczne na temat liczby zawartych małżeństw
wyznaniowych lub wykaz cmentarzy według wyznania – łącznie zidentyfikowano je w ośmiu
dokumentach (dwóch powiatowych). Znaczenie tego rodzaju treści w odniesieniu
do wyrównywania szans w zakresie religii i światopoglądu jest znikome. W siedmiu strategiach
na szczeblu gminnym poszukiwane hasła pojawiły się w kontekście rysu historycznego gmin,
w którym przedstawia się wydarzenia, które miały wpływ na ich obecną strukturę
demograficzno-społeczną. Znajdują się tu m.in. informacje na temat przyjmowanych
dokumentów rozszerzających prawa przedstawicieli innych wyznań, o zawieranych z nimi
uniach, czy o rozwoju działalności organizacji religijnych. Zawarte informacje dotyczą także
historii miejsc i budynków, w których odprawiano praktyki religijne różnych wyznań. Omawiane
dane można uznać za istotne z punktu widzenia niniejszej analizy, ponieważ świadomość
obecności i roli przedstawicieli różnych wyznań jest podstawą budowy otwartego
społeczeństwa, a dalej – wspierania równości poprzez działania. Podobnie jest w przypadku
opisu zabytków, czy szlaków pielgrzymkowych, które obecnie mogą stanowić element turystyki
religijnej. Na potencjał w tym zakresie zwraca się uwagę szczególnie w gminie Kazimierz
Biskupi (G085).
W ośmiu strategiach omawiane są działania samorządu lokalnego, w których wymienia
się kościół lub związki wyznaniowe jako podmioty wsparcia lub współpracujące przy realizacji
różnego typu zadań, np.: „Zadania (…) realizują różne podmioty, przede wszystkim ośrodek
pomocy społecznej, ale również szereg podmiotów niepublicznych. Zalicza się do nich m.in.
stowarzyszenia i fundacje, organizacje społeczne, kościoły i związki wyznaniowe, a także
osoby fizyczne i prawne” (G056 Pleszew).
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Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, Komunikat z badań CBOS (nr 49/2012),
s. 2.
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W trzech dokumentach szczebla gminnego pojawił się zapis pochodzący z Programu
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu
Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób
Niepełnosprawnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2007-2013, który brzmi:
„Kontynuacja i poszerzanie współpracy między instytucjami szczebla samorządowego,
rządowego, pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami
wyznaniowymi i innymi podmiotami” (G038 Przygodzice, G072 Babiak, G226 Czerwonak).
Na drugim poziomie analizy („Zgłębianie”), zidentyfikowano 13 jednostek samorządu
terytorialnego, w tym cztery powiaty. Analiza pozwoliła wyróżnić kilka sposobów uwzględniania
problematyki wyznania i światopoglądu w odniesieniu do sytuacji gminy/powiatu. Po pierwsze,
w pięciu strategiach (jednej dla powiatu) „Zgłębianie” polega na interpretacji danych
historycznych i wnioskowaniu na ten temat. Przykładem może być opis struktury ludności,
w którym dostrzega się wzrost zróżnicowania mieszkańców pod względem narodowościowym
i wyznaniowym w danym okresie. Po drugie, w przypadku jednej gminy i jednego powiatu,
obecność obiektów kultu religijnego uznano w ramach analizy SWOT za silną stronę. Po
trzecie, kategorię tę tworzą opisy działań realizowanych do tej pory na rzecz przedstawicieli
różnych wyznań, a także refleksje nad możliwymi efektami przyszłych działań na rzecz
poszerzania światopoglądu. Tego rodzaju treści odnaleziono w pięciu dokumentach (dwóch
powiatowych). Po czwarte, jedna z gmin silnie akcentowała kwestie religijne. Uwarunkowania
i walory gminy sprawiają, że kierunkiem rozwoju będzie wzmacnianie roli gminy jako ośrodka
kultu religijnego. Turystyka religijna ma zatem stanowić szansę rozwojową gminy.
Występowanie pojęć na poziomie „Działań” dotyczyło 11 gmin i dwóch powiatów.
W sześciu gminnych dokumentach pojawiła się propozycja inicjowania dialogu pomiędzy
grupami reprezentującymi odmienne światopoglądy w zakresie rozwiązywania lokalnych
problemów. Co ciekawe, w kontekście sposobu tworzenia strategii, cel ten był sformułowany
identycznie we wszystkich gminach. W czterech dokumentach (w tym jednym powiatowym)
cele dotyczą budowy, renowacji lub zagospodarowania miejsc bądź obiektów związanych
z kultem religijnym. Za działanie o wymiernym charakterze niewątpliwie można uznać
stworzenie Muzeum Wyznań Religijnych: „Celem utworzenia muzeum jest stworzenie
właściwych warunków dla prowadzonej już działalności wystawienniczej i koncertowej,
a z drugiej zorganizowanie w tym samym obiekcie muzeum religii (arianie, ewangelicy, żydzi,
katolicy) oraz pracowni pracy twórczej (pracownia plastyczna). Kaplica poewangelicka
po adaptacji stanie się miejscem, gdzie młode pokolenie będzie mogło poznawać nie tylko
historię swojej „małej ojczyzny”, ale i uczyć się szacunku dla tego, co jest inne” (G143 Śmigiel).
Warto ponownie wyróżnić gminę Kazimierz Biskupi(G085), która dąży do wzmocnienia
swojej funkcji ośrodka religijnego, co stanowi jeden z sześciu celów tej gminy. Na ten cel składa
się sześć celów szczegółowych:
• „Odtworzenie miejsc i zabytków związanych z kultem św. Braci Męczenników;
• Utworzenie nowych obiektów związanych z kultem św. Braci Męczenników;
• Przygotowanie produkcji i sprzedaży pamiątek związanych z Kazimierzem B.
i kultem św. Braci Męczenników;
• Organizowanie imprez związanych z kultem św. Braci Męczenników;
• Przygotowanie systemu informacji i promocji dotyczącego kultu św. Braci
męczenników;
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• Współpraca z miejscowościami, które promują się przez kult religijny”.
Najwyższy poziom („Monitorowanie”) występuje jedynie w dwóch gminach. W obu
brakuje co prawda ilościowych wskaźników określających efekty działań, jednak sposób
realizacji celu (odnoszącego się do wyznania lub światopoglądu) jest szczegółowo określony
poprzez wskazanie:
• okresu realizacji celu;
• źródeł finansowania celu;
• kosztów realizacji celu;
• podmiotów odpowiedzialnych za realizację celu.
Wykres 4. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
odnoszące się do wyznania, religii lub światopoglądu
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Mapa 5. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do religii i światopoglądu

Opracowanie WROT.
54

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA PARTNERSTWA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Nawet tego rodzaju dookreślenie zadań pozwala na lepszą koordynację i usprawnienie
realizacji celów w obszarze równych szans ze względu na wyznanie i światopogląd.
Generalnie należy podkreślić, że występowanie treści odnoszących się do problematyki
religii i światopoglądu jest sporadyczne. Jeśli natomiast już się je stwierdza, to najczęściej
w kontekście prezentacji danych statystycznych lub wykazu zabytków. Warto także dodać, że
w żadnym z analizowanych dokumentów nie stwierdzono występowania kwestii wyznania,
religii lub światopoglądu na wszystkich czterech poziomach.
3.1.4. Niepełnosprawność
Niepełnosprawność stanowi kolejną, obok płci, pochodzenia, czy religii, przyczynę
dyskryminacji i wykluczenia społecznego. W Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013,
kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych stanowiła jeden z siedmiu
priorytetów polityki społecznej70. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę wewnętrznie
zróżnicowaną, a podstawowe kryterium różnicujące stanowi stopień niepełnosprawności: lekki,
umiarkowany i znaczny. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych
społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki wskazuje główne problemy, z którymi zmagają się niepełnosprawni na rynku
pracy i w życiu społecznym71 (zob. Tabela 9).
Tabela 9. Główne problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy i w społeczeństwie
Problemy na rynku pracy

Problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie

− niski poziom aktywności zawodowej;
− wysoka stopa bezrobocia;
− problemy związane z utrzymaniem zdobytego
zatrudnienia;
− niewystarczające możliwości podnoszenia kwalifikacji
zawodowych;
− niski stopień zaufania społecznego;
− negatywne postrzeganie przedstawicieli wielu instytucji
publicznych i przedsiębiorców;
− brak przygotowania pracodawców funkcjonujących
na otwartym rynku pracy do zatrudniania osób
niepełnosprawnych;
− stereotypy i uprzedzenia pracodawców związane
z postrzeganiem osób niepełnosprawnych jako
z założenia mniej wydajnych, obarczonych ryzykiem
częstych zwolnień chorobowych, większym narażeniem
na wypadki;
− obawy pracodawców związane z ponoszeniem zbyt
dużych kosztów zatrudnienia i świadczenia pracy przez
osoby niepełnosprawne.

− izolacja społeczna;
− występowanie licznych barier funkcjonalnych, w tym
przede wszystkim architektonicznych, transportowych,
technicznych i w komunikowaniu się, które utrudniają
dostęp do większości podmiotów na otwartym rynku
pracy, jak również do szkół i placówek oświatowych;
− brak samodzielności i konieczność zapewnienia
nieustannej pomocy innych osób, w tym szczególnie
członków rodzin osób niepełnosprawnych;
− bariery mentalne najbliższego otoczenia osób
niepełnosprawnych, skutkujące postawą wycofania tych
osób z aktywności społecznej i zawodowej;
− niewystarczające wsparcie dla osób, które stają się
niepełnosprawne w wyniku wypadków i chorób;
− brak odpowiedniego wsparcia po znalezieniu
zatrudnienia i nieuwzględnianie czynników,
dotyczących specyfiki miejsca pracy w stosunku
do niektórych grup osób niepełnosprawnych.

Źródło: Opracowanie na podstawie Poradnik dotyczący realizacji wsparcia… op. cit., s. 73.
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Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013, przyjęta przez Radę Ministrów 13 września 2005 r., s. 31.
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2010, s. 71-74. Publikacja została
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – POKL 2007-2013.
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Problemy te wymagają rozwiązania poprzez wsparcie oferowane niepełnosprawnym
w ramach projektów unijnych, polityki społecznej rządu, ale również działań samorządu
lokalnego – jako ważnego podmiotu realizującego zadania z zakresu polityki społecznej.
Badania GUS z 2007 roku, na które w swoim opracowaniu powołuje się Bożena Kołaczek
wykazały, że działania gmin na rzecz niepełnosprawnych oceniane są odmiennie przez
przedstawicieli gmin oraz beneficjentów pomocy72. Jednym z głównych zidentyfikowanych
problemów jest brak szczegółowej diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych. Bariery
realizacji zadań na rzecz niepełnosprawnych mają charakter finansowy oraz kadrowy,
zwłaszcza w odniesieniu do działań związanych z likwidacją barier architektonicznych oraz
pomocą w rehabilitacji zawodowej. Analiza obecności zapisów związanych z wyrównywaniem
szans osób niepełnosprawnych w dokumentach strategicznych gmin i powiatów województwa
wielkopolskiego stanowi ważne źródło informacji na temat aktualnego zaangażowania
samorządu lokalnego w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.
Analizę rozpoczęto od identyfikacji następujących słów kluczowych (wraz z odmianami):
• niepełnosprawność;
• osoby zależne;
• niesprawność.
Występowanie wymienionych haseł na jakimkolwiek poziomie (A, B, C, D)
zdiagnozowano w 151 ze 174 dokumentów, z czego 124 to dokumenty na poziomie gmin,
a 27 – powiatów. Brak wzmianki o sytuacji osób niepełnosprawnych dotyczy 22 gmin i jednego
powiatu.
Najniższy poziom „Dostrzegania” kwestii niepełnosprawności występował w 91
strategiach – 68 gminnych i 23 powiatowych. Poziom ten obejmował m.in. opis danych
statystycznych, w których podawano liczbę osób niepełnosprawnych, czy główne przyczyny
udzielania wsparcia w ramach pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności. Tego rodzaju
obecność pojęcia niepełnosprawności odnotowano w 61 strategiach, w tym 13 powiatowych.
Innym, dość powszechnie występującym typem odwołań do niepełnosprawności było
opisywanie ustawowych zadań w obszarze niepełnosprawności, które są realizowane przez
działające lokalnie instytucje pomocy społecznej (Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie).
Kolejny sposób poruszania tematyki niepełnosprawności polegał na zamieszczaniu
konkretnych fragmentów dokumentów wyższego rzędu, w których opisywano cele w zakresie
pomocy osobom niepełnosprawnym. Odwołania do takich zapisów zidentyfikowano w kilku
gminnych strategiach. Przede wszystkim dotyczyły one Strategii Polityki Społecznej na lata
2007-2013 w następującym fragmencie:
„Priorytet 3 – Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych.
• Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
• Tworzenie warunków do większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
jako podstawy społecznej integracji i poprawy warunków ich życia.
• Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług społecznych.
• Kształtowanie pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności.
• Reforma systemu rentowego.
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Kołaczek B., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Warszawa2010, s. 178.
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•

Usprawnienie systemu rehabilitacji, na rzecz utrzymania możliwości aktywności
zawodowej.
• Rozwijanie całościowych systemów pomocy dla osób obarczonych nietypowymi
rodzajami niepełnosprawności, wymagających kompleksowych i systemowych
działań ze strony państwa” (G038 Przygodzice, G072 Babiak, G226 Czerwonak).
W kategorię „Dostrzeganie” wpisywało się również przytaczanie nazw organizacji
i instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych, wraz z opisem realizowanych przez nie
działań na obszarze danej JST.
Na drugim poziomie analizy, w kategorii „Zgłębianie”, znalazło się 86 opracowań, w tym
21 na szczeblu powiatowym. Wiele z nich zawierało analizę sytuacji niepełnosprawnych
w ramach SWOT. Przypadek ten obejmuje 42 strategie – 32 dla gmin i 10 dla powiatów.
Znajdują się w nich m.in. następujące stwierdzenia:
• w ramach mocnych stron i szans: „Rosnąca aktywność organizacji pozarządowych
działających w zakresie pomocy społecznej, niepełnosprawności oraz ochrony
środowiska” (G192 Piła); „Dostępność powszechnego kształcenia dla uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie” (P050 powiat pleszewski);
• w ramach słabych stron i zagrożeń: „Istnienie barier utrudniających pełen udział
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (G008 Brzeziny), „Marginalizacja
życia osób niepełnosprawnych” (G197 Szydłowo).
Oprócz składowych analizy SWOT, zaobserwowano także inne formy pogłębionej
analizy sytuacji osób niepełnosprawnych. Chodzi tutaj o interpretację danych opisujących
zjawisko niepełnosprawności, które skłoniły autorów do wskazania konieczności podjęcia
działań na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. W ramach analizowanych
strategii, konieczność podjęcia działań na rzecz tej kategorii osób zapisano w 30
opracowaniach (7 powiatowych). Postulaty te różniły się poziomem szczegółowości – czasem
ograniczały się do ogólnego stwierdzenia na temat konieczności wprowadzenia bądź
zintensyfikowania działań. Propozycje konkretnych działań dotyczyły np. likwidacji barier
architektonicznych, czy zwiększenia liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
Pozostałe przykłady występowania analizowanych pojęć na poziomie „Zgłębiania”,
dotyczyły najczęściej opisu dotychczasowych działań realizowanych lokalnie na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Poziom implementacji określony w metodyce jako „Działanie”, a więc zamieszczanie
w dokumentach strategicznych opisu działań zaplanowanych do realizacji o określonym czasie
dotyczy 107 dokumentów – 85 gminnych i 22 powiatowych. W większości opracowań jednym
z zadań było zlikwidowanie barier architektonicznych w celu zwiększenia dostępności
korzystania z infrastruktury oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Cel ten założono w 74
dokumentach, w tym 15 strategiach rozwoju powiatów. Zadanie to ujmowano ogólnie (j.w.),
choć zdarzało się wskazanie konkretnej inwestycji, poprzez którą ów cel zostanie
zrealizowany. Warto podkreślić, że tak postawione cele mogą wynikać z konieczności realizacji
zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku użyteczności
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publicznej, wyposażanym w dźwigi, należy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp
na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym” (§ 54 ust. 2)73.
Niezwykle ważną oraz bardzo liczną kategorią działań, zapisanych w analizowanych
dokumentach strategicznych, są działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych. Analiza wykazała, że tego rodzaju działania zakładano w 53 dokumentach
– 39 gminnych i 14 powiatowych. Sposób sformułowania wskazanego celu był zróżnicowany
ze względu na poziom szczegółowości oraz zakres – czasem zakładano łącznie aktywizację
społeczną i zawodową, a czasem tylko jeden z wymiarów. Oba pełnią niezwykle istotną rolę
w zapobieganiu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, dlatego ich obecność na trzecim
poziomie implementacji należy ocenić pozytywnie. Osiągnięcie celu w postaci aktywizacji
społecznej było planowane m.in. poprzez organizację wydarzeń kulturalno-sportowych dla
osób niepełnosprawnych lub zwiększenie dostępu do Internetu (w tym obniżenia jego
kosztów). Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych zamierza się wspierać m.in.
poprzez: tworzenie oferty kształcenia ustawicznego, specjalnej oferty szkoleń zawodowych,
poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, tworzenie spółdzielni socjalnych, itp.
Kolejny typ działań polegał na rozbudowie infrastruktury technicznej w ramach
rozwijania usług pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. Chodzi tutaj zarówno
o budowę obiektów (np. ośrodek rehabilitacji, dom pomocy społecznej, mieszkania socjalne),
jak i dostosowanie istniejących obiektów do realizowania dodatkowych usług
(rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej i innych). Zadania te, zgodnie z zapisami
w strategiach, będą realizowane w 17 JST województwa wielkopolskiego – w tym w sześciu
powiatach.
Warto także wskazać, że w kilku gminnych strategiach pojawił się podobnie (lub
jednakowo) sformułowany cel: „Działania na rzecz stworzenia zintegrowanego systemu
wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych” (G072 Babiak, G226 Czerwonak). Jest to
hasło dość ogólne, lecz również wskazuje na rozszerzanie oferty na rzecz osób zmagających
się z niepełnosprawnością.
Ostatnia kategoria, czyli „Monitorowanie”, charakterystyczna była w 51 strategiach
– 43 gminnych i 8 powiatowych. Wskaźniki używane do monitorowania realizacji działań na
rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych mają charakter liczbowy. W odniesieniu
do celów związanych z likwidacją barier architektonicznych, wskaźniki miały najczęściej
następującą postać: „Liczba budynków użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych (szt.)”. Bardziej precyzyjnym typem miernika były liczebności
konkretnych zadań budowlanych zrealizowanych w ramach powyższego celu (np. liczba
utworzonych podjazdów).
Działania na rzecz aktywizacji społecznej w analizowanych dokumentach strategicznych
mierzono najczęściej liczbą projektów, inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem lub też liczbą osób niepełnosprawnych w nich uczestniczących. Podobnie
było w przypadku aktywizacji zawodowej – wskaźniki realizacji dotyczyły wielkości udzielonego
wsparcia (liczba działań) oraz liczby osób, które z niego skorzystały. W ramach tego działania
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.).
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mierzono także efekty – liczbę osób niepełnosprawnych, które znalazły zatrudnienie lub liczbę
utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
Celom związanym z rozbudową infrastruktury technicznej w ramach rozwijania usług
pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych przypisywano m.in. następujące typy
wskaźników:
• „Liczba projektów i inicjatyw podjętych przez gminę dla zapewnienia zwiększonego
dostępu osób niepełnosprawnych do opieki medycznej, w tym rehabilitacji i opieki”
(G226 Czerwonak);
• „Ilość osób korzystających z pomocy, ilość wolontariuszy” (G128 Pępowo).
Podsumowując, warto wskazać, że strategie rozwojowe najczęściej zawierają
odniesienia do problemu niepełnosprawności poprzez planowanie działań na rzecz
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Przewaga „Działań” nad „Dostrzeganiem”
i „Zgłębianiem” jest budowana głównie przez dokumenty gminne – w 20 strategiach gminnych
formułuje się cele na rzecz osób niepełnosprawnych, lecz nie jest to poprzedzone diagnozą
problemu we wcześniejszych częściach dokumentu. W tych przypadkach brak diagnozy
nie powinien być jednak utożsamiany z niedostrzeganiem bądź niedocenianiem wagi problemu
– obecność zadań, które planuje się zrealizować na rzecz niepełnosprawnych świadczy o tym,
że szczególna sytuacja tych osób jest w gminach uwzględniana. Warto podkreślić, że ponad
80 JST, których dokumenty strategiczne poddano analizie, nie zawarło w swoich zapisach
problemu nierówności szans niepełnosprawnych, choćby na poziomie „Dostrzegania” lub
„Zgłębiania”. Z wykresu 5 wynika także, że zarówno w przypadku gmin, jak i powiatów,
monitorowanie realizacji działań występuje około dwa razy rzadziej niż projektowanie tych
działań.
W 18 dokumentach JST zdiagnozowano występowanie fraz związanych
z niepełnosprawnością na wszystkich poziomach („Dostrzeganie”, „Zgłębianie”, „Działanie”,
„Monitorowanie”), z czego 11 dotyczyło opracowań gminnych – Stawiszyn (G015),
Trzemeszno (G068), Babiak (G072), Rzgów (G090), Ślesin (G094), Przemęt (G171), Piła
(G192), Okonek (G214), Czerwonak (G226), Wronki (G248), Dolsk (G257). Siedem
dokumentów dotyczyło powiatów – pleszewskiego (P050), gnieźnieńskiego (P059),
grodziskiego (P132), pilskiego (P191), poznańskiego (P222), śremskiego (P255), miasta
Poznań (P260).
Wykres 5. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
odnoszące się do niepełnosprawności
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Mapa 6. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do niepełnosprawności

Opracowanie WROT.

3.1.5. Wiek
Bardzo ważną cechą demograficzną, przez pryzmat której warto przyjrzeć się realizacji
polityki uwzględniającej zasadę równych szans jest wiek. W tym przypadku interesujące
z punktu widzenia ekspertyzy były te fragmenty dokumentów strategicznych, które
uwzględniały zagadnienia związane z kategorią wieku głównie pod kątem wyrównywania
szans obywateli o określonej liczbie lat. Przeważająca część analizowanych zapisów odnosiła
się do grupy najstarszych mieszkańców Wielkopolski. Zbiorowość ta była określana
najczęściej mianem „osób starszych”, a także jako „seniorzy”, „osoby w wieku
poprodukcyjnym” (szczególnie w przypadku analiz demograficznych), „emeryci”.
W analizowanych dokumentach pojawiały się też odniesienia do osób w wieku 50+ i mających
ponad 65 lat. Rzadziej w opracowaniach pojawiały się zapisy dotyczące innych kategorii
wiekowych, np. odnoszące się do dzieci. Takie rozłożenie akcentów może wynikać z położenia
nacisku w polityce społecznej na zatroszczenie się o osoby najstarsze, w związku
z niekorzystną sytuacją demograficzną w Polsce.
Spośród 174 analizowanych dokumentów strategicznych wielkopolskich gmin oraz
powiatów, które poddano analizie, występowanie fraz związanych bezpośrednio z wiekiem
(prócz wymienionych wcześniej, wyszukiwano również słów kluczy: „międzypokoleniowe” czy
„międzygeneracyjne”) odnotowano w 158 opracowaniach. W tej liczbie znalazło się 129
opracowań gminnych oraz 28 powiatowych. Biorąc pod uwagę przyjęty podział na cztery
poziomy implementacji należy stwierdzić, że zagadnienie wieku najczęściej pojawiało się
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na najbardziej ogólnym poziomie, a wraz z pogłębianiem tematyki malała liczba odnalezionych
fraz.
Fragmenty, które zakwalifikowano do pierwszej kategorii „Dostrzeganie” pochodziły ze
121 dokumentów, z czego 97 obowiązywało na terenie gmin, zaś 24 na terenie powiatów.
Zdecydowanie najczęściej, bo w 102 przypadkach (80 razy w przypadku gmin i 22 w przypadku
powiatów) kwestia wieku była podejmowana pod kątem przywołania danych statystycznych
i prostego opisu sytuacji demograficznej na terenie gmin i powiatów. Wynika to przede
wszystkim z faktu, że podstawowa analiza danych demograficznych jest nieodzownym
elementem struktury treści dokumentów strategicznych i elementem niezwykle ważnym pod
kątem wprowadzenia w szerszą problematykę i sytuację społeczno-gospodarczą danej
jednostki terytorialnej. Niestety, autorzy dokumentów strategicznych najczęściej nie wychodzą
w prowadzonej analizie poza bardzo ogólne stwierdzenia i nie odnoszą ich do uwarunkowań
lokalnych. W przypadku podawania danych statystycznych przede wszystkim skupiano się
na podziale ludności zamieszkującej gminy i powiaty według ekonomicznych grup wieku
(tj. osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym). Rzadziej pojawiały się
dane związane ze świadczeniami emerytalnymi oraz liczbą osób je pobierających (sześć razy
na poziomie gminy i dwa razy na poziomie powiatów). Ponownie należy zaznaczyć, że częstą
praktyką było pozostawianie danych demograficznych bez pogłębionej analizy. Co więcej,
zdarzały się nieliczne przypadki błędów obliczeniowych lub pojawiania się stwierdzeń
i wniosków nieuprawnionych z punktu widzenia prawidłowości statystycznych. W tym
względzie należy zarekomendować autorom opracowań strategicznych większą dbałość
o szczegółowe dane oraz pogłębioną analizę statystyczną.
W przypadku 23 dokumentów strategicznych (16 dla gmin i 6 dla powiatów) kwestię
wieku odniesiono do dokumentów wyższego rzędu oraz ogólnych zasad prowadzenia polityki
europejskiej, krajowej bądź regionalnej wobec najstarszych obywateli. Głównie powoływano
się na takie dokumenty, jak:
• Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (4 razy): szczególnie pod kątem
celów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa socjalnego: „zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość, zabezpieczenie dorobku
życia; opieka nad rodziną, troska o wychowanie młodego pokolenia,
upowszechnienie postaw solidarności społecznej, w tym: troski o osoby biedne,
samotne, w starszym wieku, niepełnosprawne”;
• Narodowa Strategia Integracji Społecznej (3 razy);
• Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 - 2013 (2 razy);
• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2 razy);
• Ustawa o pomocy społecznej (2 razy): głównie pod kątem zadań własnych powiatów
w zakresie opieki społecznej.
Ponadto, pojawiały się odniesienia do następujących dokumentów: Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Strategia Polityki
Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Strategia Rozwoju Powiatu
Poznańskiego na lata 2006-2015. Wymieniano także różnego rodzaju inicjatywy rządowe
i ogólnokrajowe z zakresu wspomagania grupy najstarszych mieszkańców, takie jak
Długofalowa Polityka Senioralna na lata 2014-2020, Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych, Wieloletni Program Senior-WIGOR na lata 2015-2020
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(trzykrotnie). Powoływanie się na nadrzędne dokumenty oraz projekty miało na celu wskazanie
kierunków prowadzenia lokalnej polityki społecznej, unaoczniło również obowiązki, ale
i możliwości w zakresie wsparcia seniorów.
Kolejnym kontekstem, w którym pojawiała się kategoria wieku były fragmenty dotyczące
badań własnych, przede wszystkim ankietowych, które prowadziły władze lokalne, również
w kwestii przygotowania opracowań strategicznych. Tego typu wskazania wyróżniono
w przypadku 21 dokumentów (19 na poziomie gmin i 2 na poziomie powiatów). Tylko
w przypadku jednej gminy zagadnienie wieku pojawiło się odnośnie sformułowanej wizji
rozwojowej jako gminy przyjaznej osobom starszym (G231 Kórnik).
Na drugim poziomie występowania pojęć dotyczących wieku przeanalizowano
fragmenty pochodzące z 111 dokumentów, z czego 89 dotyczyło gmin. Do kategorii
„Zgłębianie” zakwalifikowano te elementy treści opracowań strategicznych, które
podejmowały kwestie związane z wiekiem w sposób krytyczny, odnosząc je do specyfiki
lokalnej, często również przez pryzmat problematyki globalnej. Najczęściej pojawiał się w tym
obszarze kontekst związany z analizą demograficzną i wpływem sytuacji demograficznej na
funkcjonowanie gmin (łącznie w 66 dokumentach – 53 gminnych i 13 powiatowych). Jak
zostało już wcześniej wspomniane, autorzy dokumentów niezwykle rzadko wychodzili poza
sformułowanie bardzo ogólnych wniosków w tym względzie – wskazywano głównie na problem
starzenia się społeczeństwa, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym (czyli przede
wszystkim na wzrost liczebności grupy osób w wieku poprodukcyjnym, coraz niższy przyrost
naturalny i zmniejszanie liczebności grupy osób w wieku przedprodukcyjnym). Rzadko jednak
poszerzano ten kontekst np. pod kątem potrzeby prowadzenia pewnych działań w przyszłości.
W zasadzie nie odwoływano się do szeroko pojętych dobrych praktyk w tym zakresie, czy
do opracowań z literatury przedmiotu. Jeśli chodzi o fragmenty, w których rozszerzano opis
relacji pomiędzy zmianami demograficznymi a prowadzeniem lokalnej polityki społecznej,
wyszczególniono 35 dokumentów, w których zawarto tego typu wnioskowanie (24 opracowania
gminne i 11 powiatowych). Autorzy strategii wskazywali często na kontekst dotyczący
wdrażania usług publicznych i socjalnych, które będą w niedalekiej przyszłości priorytetem dla
gmin i powiatów, uwzględniając wzrost liczby osób najstarszych, przy tym najbardziej
potrzebujących. Prawdopodobnie potrzebna będzie korekta dotychczas prowadzonej polityki
socjalnej oraz wzrost nakładów np. na opiekę medyczną. Zwracano uwagę również na wzrost
liczby emerytów oraz negatywny wpływ zmniejszającej się grupy osób w wieku produkcyjnym
na kondycję finansową i ekonomiczną jednostek terytorialnych.
Kolejny obszar kategorii „Zgłębianie” dotyczył wskazania na potrzebę wspierania grupy
osób najstarszych oraz z innych kategorii wiekowych. Wskazania te wychodziły zarówno od
władz, jak i wynikały z wniosków z przeprowadzonych badań i konsultacji wśród mieszkańców.
Wyszczególniono w tym względzie fragmenty pochodzące z 51 dokumentów strategicznych
(44 na poziomie gminnym oraz 7 na poziomie powiatowym). Najczęściej pojawiały się
wskazania związane ze wzmocnieniem opieki osób starszych, włącznie z potrzebą stworzenia
podmiotów pomocowych, takich jak domy opieki. Poza tym, w treści strategii rozwojowych
wspominano o przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, o potrzebie aktywizacji zawodowej
osób w wieku 50+, czy o zagospodarowaniu czasu wolnego dla seniorów przez organizację
imprez integracyjnych i innych form aktywnego spędzania czasu.
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Pozostałe wyodrębnione fragmenty dokumentów dotyczyły: analizy SWOT
(w przypadku 14 gmin i 6 powiatów), gdzie pojawiały się zagadnienia związane z wiekiem,
działalności organizacji pozarządowych aktywnych na polu pomocy osobom najstarszym
(w przypadku 6 gmin i 2 powiatów) oraz założeń i kryteriów obowiązujących w procesie
budowania strategii (w przypadku 10 gmin).
Kolejny poziom implementacji, czyli kategoria „Działanie”, pod względem liczby
wyszczególnionych fragmentów jedynie nieznacznie odbiegała od poprzednich dwóch
kategorii. Na tym poziomie analizie poddano frazy pojawiające się łącznie w 94 opracowaniach,
z czego 75 obowiązywało w gminach, zaś 19 na terenie powiatów. Wyszczególnione fragmenty
można podzielić, po pierwsze, pod kątem wyodrębnienia działań realizowanych przez
samorządy i inne podmioty w chwili opublikowania dokumentów strategicznych, po drugie,
według zakresu tematycznego. Biorąc pod uwagę pierwszy z wymienionych podziałów,
fragmenty tratujące o działaniach na rzecz zróżnicowanych wiekowo mieszkańców
odnaleziono w 31 dokumentach, z czego 22 to strategie dla gmin, zaś 9 to strategie powiatowe.
W tej grupie najczęściej (w przypadku 20 gmin i 8 powiatów) pojawiały się frazy związane
tematycznie z działalnością różnego rodzaju podmiotów oraz instytucji, których szeroko
pojętym zadaniem jest opieka nad osobami starszymi. Wśród takich jednostek szczególnie
często wskazywano na aktywność Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora,
Uniwersytetów III Wieku, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i gminnych ośrodków pomocy
społecznej. Wskazywano przy tym, na cele działalności tego typu podmiotów, takie jak
aktywizacja osób starszych, pomoc socjalna i opiekuńcza, działalność rehabilitacyjna
i na rzecz zdrowia, działalność edukacyjna oraz informacyjna. Nieco rzadziej w tej grupie
pojawiały się fragmenty wskazujące na działalność podmiotów na rzecz innych grup
wiekowych niż najstarsi mieszkańcy Wielkopolski. W tym względzie pięciokrotnie wspominano
o zadaniach jednostek gminnych i powiatowych nakierunkowanych na wspomaganie dzieci
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prócz fragmentów mówiących
o działaniach instytucjonalnych na rzecz różnych grup wiekowych wspominano także
o podejmowaniu przez wielkopolskie samorządy aktywności, takich jak:
• przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zajęcia komputerowe dla seniorów
(3 gminy);
• organizacja imprez kulturalnych dla seniorów (1 gmina i 1 powiat);
• zakup autobusów komunikacji miejskiej przystosowanych m.in. do potrzeb osób
starszych (1 gmina);
• pomoc w formie dożywienia dla osób starszych oraz dzieci (1 gmina);
• opracowanie informatora turystycznego zachęcającego do aktywności osoby
starsze i najmłodszych (1 gmina).
W przypadku dokumentów strategicznych mówiących o planowanych działaniach
na rzecz różnych grup wiekowych zagrożonych wykluczeniem, odpowiednie fragmenty
odnotowano w 67 opracowaniach gminnych oraz w 18 opracowaniach powiatowych.
W zakresie tematycznym, wyróżnione fragmenty dokumentów można podzielić aż na 13
kategorii. Najbardziej pojemna z nich dotyczyła ogólnych wskazań i wytycznych dla gmin
i powiatów pod kątem prowadzenia działań aktywizacyjnych osób starszych oraz innych grup
wiekowych zagrożonych wykluczeniem, a także szeroko pojętego przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek. Takie działania mają prowadzić do budowy
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kapitału społecznego, czy też stymulowania integracji społecznej, w tym międzypokoleniowej.
Tego typu fragmenty odnaleziono w 34 dokumentach (28 dla gmin i 6 dla powiatów). Drugi
z obszarów tematycznych związany był z funkcjonowaniem instytucji i podmiotów skupionych
na pomocy osobom starszym. Frazy na to wskazujące wyszczególniono w przypadku 28 gmin
oraz 6 powiatów. Zwykle, proponowane działania wiązały się z potrzebą stworzenia domów
seniora lub domów pobytu dziennego i punktu dziennej opieki dla osób starszych, a także
takich jednostek jak Uniwersytet III wieku czy centra aktywizujące. Ogólnie, podejmowano
także temat potrzeby stworzenia miejsca, gdzie osoby starsze mogą się spotykać we własnym
gronie i aktywnie spędzać czas. Kolejna tematyka, relatywnie często poruszana pod względem
planowanych działań, dotyczyła aktywności prozdrowotnej. Fragmenty na to wskazujące
wyszczególniono w 31 opracowaniach (22 dla gmin oraz 9 dla powiatów). W tym zakresie treść
dokumentów dotyczyła głównie rozszerzenia oferty rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób
starszych (w tym szczególnie dla osób cierpiących na różne schorzenia) oraz ogólnej
profilaktyki zdrowotnej i poprawy dostępu do usług medycznych dla seniorów. Następny obszar
tematyczny związany był z działaniami kulturalno-oświatowymi i sportowymi. W tym zakresie
wskazywano w treści opracowań na planowaną organizację imprez pozwalających
na zagospodarowanie wolnego czasu osób najstarszych, ale również dzieci i młodzieży. Tego
typu treść odnaleziono w 23 dokumentach (17 dla gmin i 6 dla powiatów). Jeśli chodzi
o pozostałą tematykę planowanych działań na rzecz różnych grup wiekowych, ze szczególnym
uwzględnieniem osób najstarszych, należy wymienić:
• niwelowanie barier architektonicznych itp. (9 gmin i 4 powiaty): szczególnie
konieczna w przypadku dostępu do urzędów i najważniejszych instytucji,
wskazywana także w zakresie dostosowywania pojazdów komunikacji miejskiej
do potrzeb seniorów;
• aktywizacja zawodowa (5 gmin i 4 powiaty): polegająca przede wszystkim
na zwiększaniu kompetencji osób w wieku 50+, szczególnie bezrobotnych
i nieaktywnych na rynku pracy, planowane działania szkoleniowe i informacyjne;
• działalność NGO na rzecz seniorów oraz z ich udziałem (6 gmin i 2 powiaty):
planowana wzmożona współpraca władz lokalnych z podmiotami trzeciego sektora
na rzecz osób najstarszych, a także zaktywizowanie seniorów do włączenia się
w działalność organizacji pozarządowych;
• stworzenie mieszkań dla seniorów (6 gmin i 1 powiat): zaadaptowanie lub budowa
mieszkań przystosowanych do potrzeb najstarszych osób;
• wspieranie rodziny (3 gminy i 3 powiaty): wsparcie instytucjonalne dla rodzin pod
kątem opieki nad osobami starszymi;
• usługi publiczne i socjalne (5 gmin i 1 powiat): dopasowanie oferty do potrzeb osób
starszych oraz rodzin z uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
• turystyka dla seniorów (3 gminy i 1 powiat): promowanie aktywnej turystyki wśród
najstarszych osób oraz dostosowanie obiektów czy tras turystycznych
do możliwości seniorów;
• przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (3 gminy);
• działalność informacyjna, edukacja społeczeństwa nt. seniorów (2 powiaty).
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Ostatnia z kategorii, czyli „Monitorowanie” pojawiała się najrzadziej. Łącznie
przeanalizowano frazy pochodzące z 29 opracowań, z czego 25 obowiązywało na terenie
gmin. W zakresie konkretnych wskaźników, które wyszczególniono w treści dokumentów warto
wskazać zarówno ich zakres tematyczny, jak i specyfikę. Wszystkie z wyróżnionych
wskaźników można przypisać do ośmiu obszarów tematycznych, które są najczęściej ściśle
związane z tematyką działań strategicznych dla gmin i powiatów. Należy jednak zauważyć, że
wskaźniki odnosiły się przede wszystkim do ogólnych zamierzeń władz lokalnych, czyli
do przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz do aktywizacji seniorów. W takim
zakresie mierniki pojawiały się w 15 dokumentach (12 dla gmin i 3 dla powiatów). Idąc dalej,
wyróżnić trzeba tematykę dotyczącą promocji zdrowia i prowadzenia opieki medycznej
dla seniorów (wskazywana w przypadku 11 opracowań gminnych i 3 powiatowych) oraz
monitorowania sytuacji pod tym względem. Kolejny obszar dotyczył prowadzenia działań
w zakresie kultury i oświaty (5 gmin), w szczególności różnego rodzaju inicjatyw integrujących
i imprez lokalnych. Ponadto podejmowano tematykę:
• wykluczenia cyfrowego (4 gminy);
• budowy mieszkań dla seniorów (2 gminy i 1 powiat);
• wzmacniania kompetencji zawodowych osób najstarszych (2 gminy i 1 powiat);
• usług publicznych (2 gminy): poprawa dostępności i jakości usług środowiskowych
i instytucjonalnych dla osób starszych.
Wszystkie wskaźniki zaproponowane w treści dokumentów strategicznych można
podzielić na pięć kategorii ze względu na typ miernika. Najbardziej pojemna z nich dotyczyła
monitoringu liczby wszelkiego rodzaju inicjatyw i aktywności kierowanych do seniorów, w tym
między innymi liczby imprez i inicjatyw integracyjnych, integracji międzypokoleniowej (miernik
występował w 10 dokumentach), liczby projektów przeciwdziałających wykluczeniu
(4 wskazania) oraz liczby inicjatyw współtworzonych przez organizacje zrzeszające ludzi
starszych (4 wskazania). Kolejna kategoria wskaźników obejmowała liczbę osób
uczestniczących w inicjatywach, w tym liczbę osób objętych wsparciem/uczestniczących
w programach integracyjnych (występowała 9 razy) oraz liczbę osób korzystających z usług
opiekuńczych (występowała 6 razy). Pozostałe trzy kategorie dotyczyły liczby powstałych
obiektów wsparcia dla seniorów, liczby usług opiekuńczych oraz miernika zadowolenia
z dostępu do usług innego typu.
Biorąc pod uwagę wszystkie poziomy uwzględniania zagadnień związanych z kategorią
wieku należy wskazać, że fragmenty odnoszące się do każdego poziomu analizy wyróżniono
w 18 dokumentach. Piętnaście z nich pochodziło z gmin – Opatówek (G014), Pleszew (G056),
Kościelec (G078), Rzgów (G090), Ślesin (G094), Pogorzela (G130), Przemęt (G171),
Trzcianka (G189), Złotów (G210), Czerwonak (G226), Murowana Goślina (G233), Rokietnica
(G235), Wronki (G248), Środa Wielkopolska (G253), Dolsk (G257), a trzy z powiatów
– poznańskiego (P222), śremskiego (P255), miasta Poznań (P260). Wskazuje to na dużą
świadomość władz lokalnych w zakresie potrzeby dopasowania prowadzonej polityki
społecznej do sytuacji mieszkańców gmin i powiatów. Co ważne, planowane są odpowiednie
działania wspierające osoby najstarsze oraz z innych grup wiekowych zagrożonych
wykluczeniem, polegające np. na poprawie jakości usług medycznych czy socjalnych,
zapewnieniu opieki czy zagospodarowaniu wolnego czasu seniorów. W przypadku
pojawiających się pomysłów na monitorowanie prowadzonej polityki wobec osób najstarszych
65

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA PARTNERSTWA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

w gminach i powiatach województwa wielkopolskiego warto zauważyć, że najczęściej
proponuje się wskaźniki liczbowe, np. pozwalające mierzyć poziom partycypacji obywateli
w pewnych inicjatywach. Wydaje się, że warto w przyszłości wprowadzić także wskaźniki
odnoszące się do oceny efektywności proponowanego wsparcia.
Wykres 6. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
odnoszące się do wieku
dostrzeganie

97

zgłębianie

24

89

działanie

22

75

monitorowanie

25
0

19

4
20

40

60
gmina

80
powiat

100

120

140

Opracowanie własne.

Mapa 7. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do wieku

Opracowanie WROT.

3.1.6. Orientacja seksualna
W ramach przeprowadzonej analizy treści nie zidentyfikowano występowania
w strategiach rozwoju lokalnego JST województwa wielkopolskiego kwestii związanych
z orientacją seksualną.
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3.1.7. Pojęcia odnoszące się do równości szans
W ekspertyzie podjęto analizę pojęć odnoszących się do problematyki równości szans,
takich jak: dostęp (w tym równy dostęp, bariery dostępu); dyskryminacja; marginalizacja;
równość szans (w tym równe szanse); segregacja; stereotypy; tolerancja; wykluczenie.
Ostatnie z wymienionych pojęć, czyli wykluczenie pojawiało się na tyle często w analizowanych
dokumentach strategicznych, że zdecydowano się przeanalizować je osobno.
Wykluczenie
Wykluczenie to problem odnoszący się do wielu kontekstów – można wyróżnić
wykluczenie społeczne, ekonomiczne, polityczne czy cyfrowe. Wykluczenie niekiedy jest
rozumiane równoznacznie z dyskryminacją, jednak powszechnie uznaje się je
za konsekwencję dyskryminacji.
Przeanalizowano treść 174 dokumentów strategicznych gmin i powiatów
w Wielkopolsce wyszukując słowa klucza „wykluczenie” wraz z jego odmianami. Słowo to
wystąpiło w 100 dokumentach, z czego w większości przypadków były to strategie gmin (82),
a w 18 przypadkach powiaty.
Na pierwszym poziomie analizy, tj. poziomie „Dostrzeganie”, wykluczenie pojawiło się
w strategiach 32 gmin oraz 6 powiatów. W 13 dokumentach znalazło się odniesienie
do Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Polityki Społecznej na lata 2007 – 2013. Poza tym,
o wykluczeniu wspominano powołując się na Strategię Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku, przywołując jej następujące cele operacyjne:
• Poprawa sytuacji demograficznej oraz stanu zdrowia mieszkańców;
• Rozwój usług socjalnych;
• Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych.
W kilku przypadkach nastąpiło odwołanie do europejskich dokumentów jakimi są:
Agenda terytorialna Unii Europejskiej 2020, Europejska Karta Społeczna, Strategia Europa
2020 oraz Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. W jednym przypadku wskazano
na Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Fraza związana z wykluczeniem była uwzględniana także na wyższym poziomie analizy
(„Zgłębianie”), czyli w ramach identyfikacji zjawiska oraz jego głębszej analizy. Takie zapisy
znalazły się w 55 dokumentach, z czego 42 stanowiły strategie gmin, a 13 – strategie rozwoju
powiatów. Również w tym przypadku słowo „wykluczenie” pojawiło się w kontekście
wykluczenia społecznego oraz cyfrowego.
W przypadku wykluczenia społecznego, do którego odwołano się w 45 dokumentach
(wszystkie na poziomie gmin), jako przyczynę wskazuje się na wzrost bezrobocia
długotrwałego oraz jego dziedziczenia. W związku z tym, że skala problemu jest coraz większa,
w dokumentach mówi się o konieczności podjęcia działań niwelujących ten problem na danym
obszarze. W treści opracowań stwierdza się ponadto, że obok bezrobocia, na terytorium
gminy/powiatu głównymi czynnikami wpływającymi na ryzyko wykluczenia są: ubóstwo,
uzależnienia, zerwanie więzi rodzinnych czy bezdomność.
Wykluczenie cyfrowe, na które wskazuje się w 10 strategiach (wszystkich na poziomie
gmin), jest głównie powodowane ograniczonym dostępem do Internetu, co w wielu
przypadkach wynika z niedostatecznie rozbudowanej infrastruktury technicznej: „Wykluczenie
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cyfrowe z powodu powolnego rozwoju sieci telekomunikacyjnych” (G156 Sieraków). Co więcej,
rozbudowa sieci następuje zwykle w bardzo powolnym tempie. Sytuacja ta często łączy się
z problemem niskiej opłacalności inwestycji związanej z dostarczaniem Internetu dla małej
grupy odbiorców.
Kolejnym poziomem występowania kwestii związanych z wykluczeniem jest „Działanie”,
czyli uwzględnianie działań na rzecz walki z wykluczeniem. Fraza „wykluczenie” pojawiała się
na tym poziomie łącznie w 57 gminach oraz 14 powiatach. Szczegółowa analiza owych
dokumentów wykazała, że w 44 strategiach (30 gminnych i 14 powiatowych) opis działań
w tym obszarze dotyczył „przeciwdziałania wykluczeniu”. Bardziej liczną kategorią
od wykluczenia cyfrowego okazało się wykluczenie społeczne. Wiele strategii na poziomie
gminnym wykazywało spójność ze Strategią Rozwoju Kraju 2020. W 55 strategiach – w tym
12 powiatowych, była mowa o aktywizowaniu grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
poprzez realizację szeregu działań.
Praktycznie we wszystkich dokumentach na tym poziomie planuje się podjęcie działań
mających na celu zwiększenie zakresu świadczonych usług na rzecz osób wykluczonych
społecznie poprzez ich reintegrację społeczną oraz zawodową. Ponadto wskazywano
na konieczność oferowania wsparcia finansowego oraz pomocy materialnej dla tych grup.
Instytucją przeciwdziałającą wykluczeniu miałby być np. Klub Integracji Społecznej (3 gminy).
Wśród działań, które pojedynczo pojawiają się w strategiach, znalazły się plany związane
z budową mieszkań socjalnych. Ponadto pojawiły się propozycje działań na rzecz aktywizacji
osób starszych. Warto wspomnieć także o jednej z gmin, która w celu wspomagania działań
na rzecz integracji osób wykluczonych społecznie planuje doszkalanie pracowników
społecznych. Ciekawym przykładem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest pomysł
stworzenia Domu Dziennego Pobytu w Dopiewie (G227). Celem stworzenia takiego miejsca
jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez integrację społeczną, aktywizację oraz
tworzenie warunków do samorealizacji. Kolejnym rozwiązaniem pomagającym wrócić na rynek
pracy osobom wykluczonym jest zakładanie spółdzielni socjalnych oraz wspieranie sektora
ekonomii społecznej.
W kilku przypadkach dokumenty strategiczne odwołują się do opracowań poświęconych
tylko i wyłącznie sprawom społecznym, takich jak lokalne strategie rozwiązywania problemów
społecznych. W jednym przypadku odniesiono się do nowelizacji Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i możliwości uruchomienia dla osób wykluczonych
Programu Aktywizacji i Integracji. Z analizy dokumentów strategicznych wynika także, że
gminy planują scedować część swoich obowiązków na organizacje pozarządowe poprzez
zlecanie zadań. Wskazuje się, że organizacje mają możliwość łatwiejszego pozyskania
środków z Unii Europejskiej, co również nie pozostaje bez znaczenia dla planowania,
a zwłaszcza realizacji działań na rzecz walki z wykluczeniem. Jednym z przykładów działań
jest popularyzacja wiedzy na temat pozyskiwania środków unijnych także dla grup
nieformalnych (G213 Lipka). W kilku strategiach występowanie poziomu „Działanie” wiązało
się z identyfikacją grupy osób bezrobotnych, które ze względu na duży stopień
niepełnosprawności nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W związku z tym przewidziano zbiór
działań, mających na celu ich integrację społeczną.
Jedną ze zidentyfikowanych w dokumentach przyczyn wykluczenia społecznego jest
ograniczony dostęp do edukacji. Dlatego kilka gmin zamierza uczynić ten dostęp bardziej
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powszechnym oraz organizować zajęcia, aby młodzież mogła aktywnie spędzać wolny czas.
Ważnym zadaniem może być również modernizacja świetlic wiejskich, w których dzieci
i młodzież będą mogły w efektywny i ciekawy sposób spędzać wolny czas. Z drugiej strony
w strategiach pojawiły się propozycje rozwoju usług w zakresie kształcenia ustawicznego dla
osób dorosłych, co powinno pozytywnie wpłynąć na szanse znalezienia pracy: „Sytuacja
społeczna Gminy wymaga większego dostosowania kształcenia ustawicznego i zawodowego
osób dorosłych na terenie gminy do zmieniających się potrzeb lokalnego i regionalnego rynku
pracy. Szczególnej uwagi i form wsparcia wymagają osoby z kręgu zagrożenia dot.
wykluczenia społecznego” (G256 Brodnica). Co więcej, aby ograniczyć problem wykluczenia
społecznego planuje się również działania profilaktyczne głównie wśród dzieci i młodzieży.
Do tego poziomu implementacji zaliczono także fragmenty, w których opisywano już
zrealizowane działania. Popularnym zadaniem w ramach przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i cyfrowemu był m.in. kurs komputerowy dla osób starszych np. po 50 roku życia
(notabene planuje się ich kontynuację). Ponadto, w dwóch gminach planuje się rewitalizację
zaniedbanych obszarów wiejskich, co również ma przyczynić się do walki z wykluczeniem
społecznym.
W 13 dokumentach gminnych i 1 powiatowym odnotowano działania w obszarze
wykluczenia cyfrowego. Najczęściej dotyczyły one stwarzania odpowiednich warunków dla
rozwoju infrastruktury technicznej. Przykładem takiego działania jest plan stworzenia Gminnej
Sieci Szerokopasmowej, gdzie oprócz podłączenia wszystkich instytucji publicznych zostanie
stworzona sieć umożliwiająca podłączenie wszystkich mieszkańców do szybkiego Internetu.
Ponadto w trzech gminach planuje się utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu.
Część samorządów zaznacza, że działania będą finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Ostatnią kategorią analizy jest „Monitorowanie”, czyli przyjęcie wskaźników
pozwalających mierzyć osiągnięcia w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Zaledwie w 16 dokumentach strategicznych znalazły się takie wskaźniki – 12 z nich dotyczyło
gmin, a 4 powiatów. Tak jak w poprzedniej kategorii, również tutaj należy wyróżnić treści
odnoszące się do wykluczenia społecznego oraz cyfrowego. W przypadku wykluczenia
społecznego w strategiach zaproponowano wskaźniki:
• liczba organizowanych imprez kulturalnych;
• liczba osób korzystająca z oferty kulturalnej;
• liczba osób korzystająca z placówek bibliotecznych;
• liczba inicjatyw w zakresie integracji międzypokoleniowej;
• liczba zlikwidowanych barier uniemożliwiających poruszanie się osobom
niepełnosprawnym;
• liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objęta wsparciem;
• liczba zrealizowanych projektów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu;
• wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
• liczba rodzin korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej;
• liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku wykluczenia cyfrowego zaproponowano następujące wskaźniki:
• liczba osób korzystająca z Gminnej Sieci Szerokopasmowej;
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•
•

liczba utworzonych programów edukacji informatycznej dla gminy;
liczba mieszkańców korzystająca z utworzonych programów edukacji
informatycznej;
• liczba utworzonych hot-spotów.
Warto podkreślić, że zaledwie w czterech przypadkach fraza „wykluczenie” wystąpiła
na wszystkich poziomach analizy, co należy uznać za przejaw dobrej praktyki w zakresie
polityki wyrównywania szans. Dotyczyło to gmin: Babiak (G072), Mieleszyn (G066),
Przygodzice (G038) oraz powiatu pilskiego (P191).
Wykres 7. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
odnoszące się do wykluczenia
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Mapa 8. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do pojęcia wykluczenie

Opracowanie WROT.
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Dyskryminacja
Kolejne pojęcia odnoszące się do równości szans występowały rzadziej. Łącznie fraza
„dyskryminacja” wystąpiła w 12 dokumentach (6 gminnych i 6 powiatowych). Pierwszy poziom
analizy („Dostrzeganie”), oznaczał m.in. odwołanie się do dokumentów zewnętrznych np.
krajowych czy europejskich. W przypadku wszystkich trzech gmin odnoszono to pojęcie
do dokumentu nadrzędnego jakim jest Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013.
Wykres 8. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
odnoszące się do dyskryminacji
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Mapa 9. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do pojęcia dyskryminacja

Opracowanie WROT.
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Drugim poziomem analizy jest „Zgłębianie” czyli interpretowanie zjawisk i odnoszenie
ich do lokalnej sytuacji. Zjawisko dyskryminacji zostało zinterpretowane w dwóch dokumentach
strategicznych powiatów. Zagadnienie to pojawiło się w kontekście dyskryminacji kobiet
na rynku pracy i dużej stopy bezrobocia.
Na trzecim poziomie uwzględniania pojęć związanych z równością szans („Działanie”)
zidentyfikowano kroki, które zaplanowano do wykonania w ramach strategii rozwoju. Na tym
poziomie fraza „dyskryminacja” pojawiła się w 3 dokumentach gminnych oraz 4 powiatowych.
Wskazano kilka działań, które mają na celu walkę z dyskryminacją głównie osób najbardziej
zagrożonych, czyli niepełnosprawnych oraz chorych. Pierwszym działaniem jest
termomodernizacja mieszkań socjalnych w ramach rewitalizacji obszarów wiejskich, kolejnym
likwidacja barier architektonicznych oraz stworzenie klas integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych. Co więcej, w jednej gminie przewidziano również stworzenie spółdzielni
socjalnej dla osób niepełnosprawnych, której zdaniem jest usuwanie barier związanych
z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W jednym powiecie opracowano program
informacyjno-edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami
psychicznymi. W innej gminie opracowano program, którego zadaniem jest wsparcie
miejscowego domu pomocy społecznej. Wsparcie to ma na celu umożliwienie osobom
dyskryminowanym reintegrację społeczną.
Marginalizacja
Fraza „marginalizacja” pojawiła się w 44 dokumentach (34 gminnych i 10 powiatowych).
Na poziomie „Dostrzeganie” fraza „marginalizacja” znalazła swoje miejsce w 18
opracowaniach gmin i 2 powiatów. W 10 przypadkach (gminy) nastąpiło odniesienie
do dokumentu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, a dokładniej do piątego
celu szczegółowego: „wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Ponadto można znaleźć jedno
odwołanie do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a dokładniej
priorytetu 8.6 mającego na celu trwałą integrację na rynku pracy ludzi młodych. Znajduje się
także pojedyncze odniesienie do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
W pozostałych przypadkach zjawisko to zostało uwzględnione bez odniesień do dokumentów
oraz pozostawione bez głębszej analizy.
Pojęcie „marginalizacja” na poziomie „Zgłębianie” zostało odnotowane w 19
dokumentach gminnych oraz 5 powiatowych, najczęściej w kontekście rosnącego problemu
marginalizacji społecznej: „Wzrastająca liczba osób z grupy wykluczenia społecznego,
zagrożonych ubóstwem i marginalizacją” (G094 Ślesin). W dwóch dokumentach zjawisko to
pojawiło się w opisie struktury lokalnej gospodarki, w którym wskazano na marginalizację
rolnictwa w związku z rozwojem sektora przemysłu oraz usług. W 10 strategiach wskazano, że
problem marginalizacji dotyczy osób bezrobotnych. W pozostałych przypadkach, a były to
zazwyczaj wskazania pojedyncze, identyfikowano kolejne przyczyny (np. ubóstwo) bądź
konsekwencje marginalizacji (np. wykluczenie społeczne). Ponadto zwrócono uwagę na osoby
uzależnione oraz osoby niepełnosprawne, które w danych JST również stanowią grupy
zagrożone marginalizacją społeczną. W jednej strategii podkreślono niewystarczające
wsparcie ze strony instytucji rynku pracy dla tych osób.
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Na poziomie „Działanie” pojęcie „marginalizacji” znalazło się w 8 opracowaniach
gminnych i 7 powiatowych. Aż w 12 dokumentach jako cel wskazano przeciwdziałanie
marginalizacji, jednak nie doprecyzowano zadań, poprzez które cel ten będzie realizowany.
W przypadku dwóch gmin nastąpiło odniesienie do lokalnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, gdzie wskazano konkretne działania. Ponadto w treści strategii pojawiał się
postulat wdrożenia programów przeciwdziałających dyskryminacji, głównie przez edukację.
Wykres 9. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
odnoszące się do marginalizacji
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Mapa 10. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do pojęcia marginalizacja

Opracowanie WROT.
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Tolerancja
Fraza „tolerancja” została zidentyfikowana w 11 dokumentach (8 gminnych i 3
powiatowych). Jeśli chodzi o poziom „Dostrzeganie”, to pojęcia związane z tolerancją zostały
wskazane tylko w jednym dokumencie gminy. W jednym fragmencie dotyczyło to odniesienia
do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020, a w dalszej części wiązało się
z przedstawieniem rysu historycznego, w kontekście postawy tolerancyjności wobec Żydów.
Pojęcia związane z tolerancją zdiagnozowano także na poziomie „Zgłębianie”, co
dotyczyło 2 dokumentów gminnych oraz 2 powiatowych. We wszystkich strategiach wskazano
na wzrost tolerancji w lokalnym społeczeństwie i uwzględniono kategorie społeczne, wobec
których tolerancja się zwiększyła. Przede wszystkim wzrost ten był dostrzegany wobec osób
niepełnosprawnych i osób innego pochodzenia etnicznego.
„Działania” odnoszące się do pojęcia tolerancji odnotowano z kolei w 4 strategiach
gminnych i 2 powiatowych. We wszystkich tych strategiach planuje się zrealizować cel
w postaci kształtowania postaw tolerancji: „Społeczność lokalna potrzebuje miejsc, w których
może się spotykać i w ten sposób rozwijać proces integracji środowisk lokalnych. Tego rodzaju
wielofunkcyjne obiekty odgrywają znaczącą rolę w procesie integracji, współpracy,
kształtowaniu nie tylko lokalnej tożsamości, ale także postaw tolerancyjnych” (G008 Brzeziny).
W przypadku powiatów zaznaczono, że realizacja programów edukacyjnych przyczyni się
do wzrostu tolerancji.
W kwestii tolerancji, wskaźniki (poziom „Monitorowanie”) pojawiły się w 1 strategii
powiatu (P222 powiat poznański). Aby zbadać efekty prowadzonych działań zaproponowano
tam 2 wskaźniki:
• liczba spotkań, wystaw, prelekcji, projektów i innych wydarzeń z zakresu edukacji
obywatelskiej;
• liczba zleconych zadań publicznych w obszarach: edukacja, kultura i sztuka oraz
turystyka.
Wykres 10. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
odnoszące się do tolerancji
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Mapa 11. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do pojęcia tolerancja

Opracowanie WROT.

Stereotypy
Fraza „stereotypy” znalazła swoje miejsce w 6 opracowaniach (4 gminnych i 2
powiatowych). Na poziomie „Dostrzeganie” nie odnotowano jednak żadnego wystąpienia.
Kwestie związane ze stereotypami zostały jednak uwzględnione na poziomie „Zgłębianie”
w 3 dokumentach gminnych oraz 2 powiatowych. Stereotypy zostały przedstawione w kilku
kontekstach. Pierwszy obejmował opis i interpretację problemu związanego ze stereotypizacją
płci na rynku pracy. Zdiagnozowano funkcjonowanie w danej gminie podziału zawodów
na kobiece oraz męskie jako jeden z problemów wymagających rozwiązania: „Niezwykle
ważne jest tutaj przełamanie stereotypów w sferze podziału zawodów na męskie i kobiece oraz
udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy” (G078 Kościelec). Drugi kontekst dotyczył
występowania stereotypów wobec obcokrajowców. Oprócz tego w ramach zgłębiania
problemu wskazywano na problemy związane z posługiwaniem się stereotypami i dużymi
trudnościami w ich przełamywaniu.
Ostatnim poziomem występowania frazy „stereotypy” było „Działanie”, które
odnotowano w zaledwie 1 gminnym oraz 1 powiatowym dokumencie. Dokument gminny
pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego (G037) i zaproponowano w nim prowadzenie akcji
promocyjno-informacyjnej zwalczającej stereotyp o niższej wydajności i nieprzydatności osób
50+ na rynku pracy. Drugim przykładem jest powiat gnieźnieński (P059), w którym
zaproponowano dwa projekty, pierwszy służący pokonaniu stereotypów dotyczących osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz drugi o rodzinach zastępczych.
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Wykres 11. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy odnoszące się
do stereotypów
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Mapa 12. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do pojęcia stereotyp

Opracowanie WROT.

Równość szans
Osobno analizowaną frazą-kluczem, odnoszącą się literalnie do zasady równości szans,
była właśnie: „równość szans”. Została ona odnaleziona w 60 strategiach – 51 gminnych i 9
powiatowych. Wyniki otrzymane w tym procesie również zostały podzielone na cztery
kategorie, zgodnie z przyjętą metodyką.
W 26 spośród analizowanych strategii znajdowało się sformułowanie dotyczące zasady
równości szans na poziomie: „Dostrzeganie”. Były to 23 dokumenty gminne i 3 powiatowe.
Dalsza analiza wykazała, że na tym poziomie implementacji, lokalne samorządy najczęściej
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powoływały się na dokumenty wydane przez jednostki wyższego szczebla. W tym kontekście
sformułowania związane z zasadą równości szans znalazły się w 23 analizowanych
opracowaniach. Samorządy najczęściej powoływały się na Strategię Polityki Społecznej
dla Województwa Wielkopolskiego do 2020. Odniesienia do treści tego dokumentu
w omawianym tu kontekście zaobserwowano w 6 JST – 5 strategiach rozwoju gmin i 1 strategii
rozwoju powiatu. Często powoływano się także na Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
– frazy odnoszące się do równości szans i dostępu w nawiązaniu do tego dokumentu
odnaleziono w 5 JST – 4 gminach i 1 powiecie. Z kolei 4 gminy przywołały zapisy Regionalnych
Programów Operacyjnych.
Poza dokumentami unijnymi i wojewódzkimi, których przykłady przedstawiono powyżej,
gminy i powiaty powoływały się także na dokumenty o zasięgu krajowym czy regionalnym.
Wśród krajowych dokumentów przywoływano choćby Koncepcję Polityki Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju czy Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu. W jednej ze strategii (G075 Grzegorzew)
pojawił się nawet odpowiedni cytat z Konstytucji RP. Z kolei trzy gminy (G119 Nekla, G156
Sieraków, G206 Skoki) powołały się także na strategie powiatów, do których administracyjnie
przynależą.
Drugi poziom implementacji – „Zgłębianie” – odnaleziono w dokumentach
strategicznych 23 JST, w tym 5 powiatów. Na poziomie tym znajdują się sformułowania
o charakterze teoretycznym i diagnostycznym. Mogą one opisywać stan obecny lub pożądany
stan rzeczy, nie precyzują jednak działań, których podjęcie stanowiłoby element realizacji
strategii.
Diagnoza związana z równością szans często stawiana była odnośnie edukacji
i funkcjonowania placówek opiekuńczych (przedszkoli i żłobków) na terenie konkretnej JST.
Frazy związane z zasadą równości szans pojawiły się w tym kontekście w 13 strategiach,
w tym w 11 gminnych i 2 powiatowych. Jako grupy defaworyzowane określano m.in. dzieci
z terenów wiejskich. Czasem skupiano się także na braku odpowiedniej infrastruktury. Dobrym
przykładem tego rodzaju diagnozy jest fragment strategii jednego z powiatów: „Konieczne jest
dostosowanie bazy do standardów i wymogów kształcenia zawodowego. Istnieje wyraźna
potrzeba wyrównania szans uczniów szkół z terenu powiatu kępińskiego w rozwoju kariery
zawodowej poprzez dostosowanie kierunków kształcenia do realiów gospodarki” (P018).
Innym obszarem, na który zwracano uwagę w kontekście równości szans był rynek
pracy. Zapisy opisujące to zagadnienie odnaleziono w 4 dokumentach, 3 gminnych oraz
1 powiatowym. W kontekście rynku pracy najczęściej diagnozowano konieczność poprawy
sytuacji kobiet, które zostały zidentyfikowane jako grupa defaworyzowana. Podejście to dobrze
obrazuje cytat z jednej ze strategii: „(…) należy podejmować działania, które doprowadzą
do zwiększenia szans na znalezienie pracy, a tym samym poprawę sytuacji zawodowej kobiet
na lokalnym rynku pracy. Niezwykle ważne jest tutaj przełamanie stereotypów w sferze
podziału zawodów na tradycyjnie męskie i kobiece oraz udzielenie wielostronnego wsparcia
na rynku pracy poprzez promowanie równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudniania”
(G078 Kościelec).
Na równość szans zwracano także uwagę w odniesieniu do usług związanych
ze sportem, w tym dostępem do boisk i siłowni. W tym kontekście o konieczności
wyrównywania szans pisały dwie gminy (G119 Nekla, G192 Piła). Warto zauważyć, że w części
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tych zapisów podkreślano konieczność umożliwienia korzystania z infrastruktury sportowej
osobom niepełnosprawnym: „Upowszechnienie wśród mieszkańców (…) idei aktywnego
wypoczynku i edukacji przez sport, rozpowszechnienie sportów masowych, w tym szczególnie
działania na rzecz zrównania szans do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne”
(G192 Piła).
W 25 dokumentach (19 gmin i 6 powiatów) planuje się podjęcie działań związanych
z wyrównywaniem szans w różnych aspektach funkcjonowania społeczeństwa. Ten rodzaj
implementacji jest określany w niniejszej analizie jako „Działanie”. Najczęściej planowano
działania związane z wprowadzeniem zasady równości szans w edukacji i instytucjach opieki
nad małymi dziećmi (żłobki i przedszkola). Zapisy takie zostały odnalezione w 17 JST
(15 gminach i 2 powiatach). Wśród wymienianych rezultatów, które chciano osiągnąć, znalazła
się zarówno lepsza jakość kształcenia: „Stworzenie systemu zajęć pozaszkolnych
i pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie uzdolnień i kształcenie umiejętności kluczowych,
mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z różnych
środowisk” (P176 powiat chodzieski). Warte odnotowania jest także, że w analizowanych
strategiach cele dotyczące wyrównywania szans w edukacji odnosiły się nie tylko do dzieci
i młodzieży, niektóre z nich obejmowały także kształcenie dorosłych.
Wśród innych obszarów, w stosunku do których zaplanowano zadania, można
wymienić: przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu, dostęp do kultury oraz obiektów
rekreacyjnych i sportowych; ułatwienie aktywizacji osobom niepełnosprawnym oraz starszym;
poprawę jakości infrastruktury i ułatwianie dostępu do niej; podejmowanie działań wobec osób
defaworyzowanych na rynku pracy.
Ostatni z poziomów implementacji, „Monitorowanie”, został zaobserwowany
w 2 gminach (G110 Kawęczyn, G067 Niechanowo). Zaplanowano w nich sposoby mierzenia
postępów w realizowaniu celów związanych z kapitałem społecznym. Wśród wskaźników,
którymi mierzono poziom realizacji celów odnoszących się do równości szans znalazły się
między innymi: liczba dzieci wspartych projektami wyrównującymi szanse edukacyjne; liczba
inwestycji wyrównujących szanse osób niepełnosprawnych w gminie; liczba osób
potrzebujących, które poddały się aktywizacji zawodowej.
Wykres 12. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazę równość szans
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Mapa 13. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do frazy równość szans

Opracowanie WROT.

Równy dostęp
W zebranych dokumentach strategicznych wyszukiwano również frazę: „równy dostęp”,
która powiązana jest z zasadą równości szans. Pojęcie „równy dostęp” stosuje się, by wyrazić
prawo każdej jednostki do korzystania na równych prawach z innymi w takich sferach, jak:
edukacja, opieka zdrowotna, czy partycypacja w rynku pracy. W tym kontekście często
podkreśla się konieczność podejmowania działań na rzecz grup szczególnie narażonych
na dyskryminacje, takich jak kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami,
mieszkańcy terenów wiejskich, mniejszości etniczne i wyznaniowe, mniejszości seksualne.
W celu przeanalizowania sposobów implementacji zasady równego dostępu
w strategiach gmin i powiatów województwa wielkopolskiego wyszukano w ich treści frazę
„równy dostęp” oraz jej pochodne. Odnaleziono je w strategiach 16 JST: 13 gminnych
i 3 powiatowych.
W 5 strategiach (4 gminy, 1 powiat) znajdowały się sformułowania dotyczące zasady
równego dostępu na poziomie „Dostrzeganie”. Powoływano się w nich na dokumenty wydane
przez jednostki wyższego szczebla, które w jakiś sposób poruszają kwestię równego dostępu:
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (G072 Babiak, G257 Dolsk), Koncepcję Polityki
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (G072 Babiak), Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020 (G008 Brzeziny), Strategię Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (G012 Lisków, P006 powiat kaliski).
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Sformułowania „równy dostęp” pojawiały się w kontekście: edukacji, rynku pracy i zatrudnienia,
infrastruktury społecznej, sieci informatycznych, kultury, a nawet przyrody.
Drugi poziom implementacji – „Zgłębianie”, odnaleziono w dokumentach strategicznych
5 gmin. Na poziomie tym znajdują się sformułowania o charakterze teoretycznym
i diagnostycznym. Opisują obecną lub pożądaną realizację zasady równości dostępu,
nie precyzują jednak działań, których podjęcie stanowiłoby element realizacji strategii.
Wszystkie znalezione na tym poziomie fragmenty dotyczyły zasady równego dostępu
w edukacji. Dodatkowo dwa z nich wspominały także o innych sferach, w których należy
zapewnić przestrzeganie tej zasady – kulturze oraz dostępie do zdrowego środowiska i ładu
społecznego: „(…) misją jest stworzenie u progu XXI wieku warunków rozwoju gospodarczego,
równego dostępu do edukacji, oświaty i dóbr kultury, w warunkach czystego, zdrowego
środowiska oraz ładu i zabezpieczenia społecznego” (G202 Wągrowiec).
Sześć JST (4 gminy i 2 powiaty) planowało podjęcie działań związanych z zapewnianiem
równego dostępu, co zalicza się do trzeciego poziomu analizy („Działanie”). Także na tym
poziomie często odnoszono zasadę równości dostępu do edukacji – uczyniła to połowa JST,
u których odnaleziono ten rodzaj implementacji – 2 gminy i 1 powiat. W ramach tego
zagadnienia poruszano także temat zapewnienia miejsc opieki nad małymi dziećmi:
„Konieczne jest zagwarantowanie równego dostępu do usług edukacyjnych, w tym edukacji
przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi do lat 3, aby minimalizować skutki rozwarstwienia
społecznego” (G040 Sieroszewice). Równie często planowano działania zapewniające równy
dostęp do różnego rodzaju infrastruktury (także 2 gminy i 1 powiat). Plany te dotyczyły zarówno
infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej, jak i infrastruktury technicznej. W obszarze
tym zwracano szczególną uwagę na konieczność brania pod uwagę potrzeb osób
z niepełnosprawnościami i znoszenia barier architektonicznych: „Projekt ma pozytywny wpływ
na realizację polityki równych szans: ułatwia dostęp do infrastruktury społecznej miasta bez
względu na płeć, stan zdrowia i miejsce zamieszkania, siedziby urzędu gminy i innych instytucji
zaspokajających podstawowe potrzeby społeczne. Wyraźną poprawę odczują osoby
niepełnosprawne, gdyż w ramach rozbudowy układu komunikacyjnego wokół dworca
zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne” (G233 Murowana Goślina). Innymi obszarami,
w ramach których zaplanowano działania z zakresu zapewniania równego dostępu, były: rynek
pracy, komunikacja publiczna.
Wykres 13. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazę równy dostęp
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Mapa 14. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady równości szans w odniesieniu do frazy równy dostęp

Opracowanie WROT.

3.2. Zasada partnerstwa
W rozdziale przedstawiono wyniki analizy dokumentów strategicznych gmin i powiatów
województwa wielkopolskiego pod kątem zapisów dotyczących zasady partnerstwa. Wyniki
zaprezentowane zostały w podziale na poszczególne słowa kluczowe. Każdy z wymiarów
zasady partnerstwa zawiera zestawienie ilościowe pojawiających się w strategiach zapisów
oraz analizę jakościową.
Partnerstwo
Zasada partnerstwa jest bardzo istotna ze względu na możliwość zaangażowania
wszystkich interesariuszy procesów rozwojowych74. Umożliwia stwarzanie kultury dialogu
społecznego oraz partycypacji społecznej. Jej realizacja służy budowaniu realnej i opartej
na wzajemnym zaufaniu stałej współpracy75. Osiąganie celów formułowanych wspólnie sprzyja
budowaniu kapitału społecznego. Włączanie się mieszkańców i podmiotów spoza sektora
publicznego (a więc partnerów społecznych, gospodarczych, pozarządowych oraz z sektora
prywatnego) w zarządzanie rozwojem i lokalnymi zasobami umożliwia wspólne
wypracowywanie działań odpowiadających na bieżące problemy. Jednocześnie, dzięki
74
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez
Radę Ministrów dnia 3 lipca 2010r., s. 18.
75
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa, op. cit., s. 12.
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współpracy i współdziałaniu powstaje efekt synergii oraz wartość dodana, niemożliwe
do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie76. Stosowanie zasady
partnerstwa umożliwia korzystanie z zasobów materialnych (w tym finansowych), jak również
niematerialnych (wiedza, doświadczenie, know-how). Wpływa to na pełne wykorzystywanie
szans rozwojowych określonych dla poszczególnych terytoriów.
Wdrażanie zasady partnerstwa oddziałuje na lepsze zintegrowanie gospodarcze,
społeczne i przestrzenne oraz na wzrost poziomu samorządności77. Stosowanie zasady
partnerstwa oddziałuje także na mieszkańców oraz reprezentantów i członków wspólnot
lokalnych – są oni bardziej nastawieni na zintegrowane działanie ukierunkowane na osiąganie
wspólnych celów rozwojowych78. Rozwój aktywności obywatelskiej jest jednak możliwy jedynie
w oparciu o wzajemne zaufanie i budowanie przejrzystych warunków współdziałania i relacji
na linii lokalne władze samorządowe – mieszkańcy.
Analiza powszechności stosowania zasady partnerstwa w dokumentach strategicznych
samorządów lokalnych województwa wielkopolskiego została rozpoczęta poprzez
wyszukiwanie fragmentów zawierających rdzeń „partner*”. Umożliwiło to uzyskanie
zróżnicowanych wyników, nie zawężonych jedynie do słowa klucza „partnerstwo”, ale także
pozwalających na otrzymanie wyników zawierających jego różnorodne odmiany, takie jak:
„partner”, „partner społeczny”, „partnerzy”, „partnerstw”, „partnerski”, „partnerami” itp.
Podczas wyszukiwania fraz i zdań powiązanych ze słowem kluczem „partnerstwo”
koncentrowano się przede wszystkim na kwestiach dotyczących współpracy
międzysektorowej. W takim rozumieniu kluczowa jest współpraca JST z partnerami
społecznymi. Partnerami społecznymi są mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, lokalne
organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Należy wyraźnie podkreślić, że przedmiotem
analizy nie były zatem te fragmenty dokumentów strategicznych, w których „partnerstwo”
pojawiało się w kontekstach takich, jak:
• partnerstwa publiczno-prywatne (PPP);
• partnerstwa z innymi JST;
• partnerstwa instytucjonalne;
• działania w kooperacji z zagranicznymi miastami partnerskimi.
W opracowaniu przyjęto rozumienie partnerstwa jako łączenia działań władz
publicznych z interesem środowisk lokalnych, przy wsparciu mieszkańców, liderów
społecznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz szeroko pojętych podmiotów
spoza sektora publicznego.
Zgodnie z kluczem kodowym, pierwszym analizowanym poziomem implementacji
zasady partnerstwa (na podstawie występowania słowa klucza: „partnerstwo”) był poziom
„Dostrzeganie”. Zapisy takie pojawiły się w 33 JST, w tym w 24 gminach i 9 powiatach.
W zdecydowanej większości (32 JST, w tym 23 gminy i 9 powiatów) wyniki te były związane
z powoływaniem się na dokumenty strategiczne wyższego rzędu. Najczęściej cytowana była
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR). Na ten dokument powołało się 21 jednostek
samorządu terytorialnego, z czego 17 stanowiły gminy, a 4 powiaty.

76

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa, op. cit., s. 11.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego…, op. cit., s. 81.
78
Tamże, s. 85.
77
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Drugim relatywnie często przywoływanym dokumentem strategicznym wyższego rzędu
była Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. W strategiach 8 gmin i 1 powiatu poddanych
analizie odwoływano się do jednego z zawartych w dokumencie celów horyzontalnych polityki
spójności: „Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa”, którego realizacja ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału
administracyjnego w Polsce.
W treści strategii kilku gmin i powiatów województwa wielkopolskiego znaleziono
odwołania do następujących dokumentów:
• na poziomie krajowym:
o Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020,
o Krajowa Polityka Miejska 2023,
o Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013;
• na poziomie wojewódzkim:
o Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny,
o Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
o Projekt „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz
zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”.
Jedna z gmin w swoich zapisach powołała się na lokalną strategię rozwoju dla obszaru
działania Lokalnej Grupy Działania Kraina nad Notecią.
Dokumenty strategiczne wyższego rzędu były najczęściej przywoływane w dwóch
przypadkach. Pierwszym z nich było wykazywanie zgodności celów rozwojowych danej gminy
lub powiatu właśnie z celami dokumentów wyższego rzędu. W tym przypadku pojawiały się
zapisy – najczęściej w formie tabeli – prezentujące spójność założeń strategii danej gminy lub
powiatu z zapisami dokumentów szczebla wojewódzkiego i/lub krajowego. Często jednak
przytoczenie konkretnego dokumentu strategicznego nie było bezpośrednio powiązane
z celami i działaniami danej JST, a jedynie pojawiało się w sytuacji ogólnikowego wymieniania
dokumentów, które były brane pod uwagę przy powstawaniu danej strategii. Wśród ogólnych
zapisów pojawiały się następujące stwierdzenia: „(…) myśl zawarta w powyższych uwagach
może stanowić ważną wskazówkę podczas programowania polityki rozwoju na szczeblu
powiatowym i gminnym” (G014 Opatówek) lub „W trakcie opracowywania niniejszej strategii
dołożono wszelkich starań, aby jej zapisy były zharmonizowane z opracowywanymi: Strategią
Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Narodową Strategią Spójności 2007-2013, a także
z planowanymi kierunkami i zakresem działania polityk spójności i strukturalnej Unii
Europejskiej na lata 2007-2013, przede wszystkim zaś ze Strategią Lizbońską” (P050 powiat
pleszewski). Zapisy te rzadko kiedy były wykorzystywane w dalszych częściach dokumentów,
jako inspiracja do podjęcia konkretnych działań na rzecz rozwoju partnerstwa.
Przeprowadzona analiza wskazuje na znaczny poziom ogólności ujmowania partnerstwa
w dokumentach strategicznych znacznej części analizowanych gmin i powiatów. Odwoływanie
się do zapisów z dokumentów wyższego rzędu nie wiązało się z uwzględnianiem zawartych
w nich wytycznych czy rekomendacji.
W przypadku strategii rozwoju dwóch gmin odwołano się do wcześniej uchwalonych
dokumentów wewnętrznych, w których pojawiało się zagadnienie partnerstwa. Należy jednak
pamiętać, że są to dokumenty uchwalane przez JST w drodze realizacji obowiązków
ustawowych. Do opisywanych przypadków należą następujące pozycje: Gminna Strategia
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Rozwiązywania Problemów Społecznych (G056 Pleszew) i Wieloletni program współpracy
Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016 w przypadku pierwszej gminy (G056) oraz
Program współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy
na rok 2011 dla drugiej z gmin (G210).
Drugi poziom implementacji – „Zgłębianie” – został zdiagnozowany łącznie w 65 JST,
w tym w 52 gminach i 13 powiatach. Najczęściej pojawiającym się kontekstem były zapisy
związane z ogólnie stwierdzonym włączaniem i organizacją partnerstwa. Takie zapisy pojawiły
się w dokumentach strategicznych 23 gmin i 7 powiatów. Zapisy te odnosiły się np.
do konieczności podejmowania działań związanych z włączaniem podmiotów
reprezentujących trzeci sektor w proces realizacji strategii (m.in. G186 Krzyż Wielkopolski),
pozyskiwania partnerów działań strategicznych wśród różnych instytucji i organizacji (P222
powiat poznański) czy stymulowania powstawania partnerstw publicznych, publicznoprywatnych, publiczno-społecznych, wielosektorowych, dla komasowania wysiłków na rzecz
rozwoju (G181 Szamocin). W przypadku 11 gmin i 1 powiatu odnaleziono identyczny zapis
informujący, że partnerami społecznymi w procesie konsultacji strategii będą: mieszkańcy,
partnerzy prywatni i organizacje pozarządowe.
W jednej z gmin implementacja zasady partnerstwa na poziomie „Zgłębiania” została
opisana w bardziej rozbudowany sposób. „Partnerów biorących udział w realizacji Strategii
Rozwoju Gminy, można podzielić na trzy główne grupy (zgodnie z zasadą „trójkąta
współpracy”):
• instytucje publiczne (władze samorządowe, instytucje użyteczności publicznej,
agendy rządowe, przedsiębiorstwa komunalne);
• prywatni przedsiębiorcy i organizacje otoczenia biznesu (firmy, spółdzielnie,
instytucje finansowe, izby gospodarcze, cechy rzemiosł, fundacje, stowarzyszenia
gospodarcze);
• organizacje pozarządowe (towarzystwa i stowarzyszenia, fundacje, związki
zawodowe, grupy nieformalne)” (G014 Opatówek).
W dalszej części tego samego dokumentu zostały przedstawione zasady, którymi
powinno kierować się partnerstwo lokalne, takie jak: realizm, pragmatyzm, stosowność,
wysłuchiwanie, szacunek, zaufanie, otwartość i elastyczność, wzajemne zrozumienie czy
przejrzystość działań.
Stosunkowo często spotykaną praktyką było odwoływanie się do wartości określonych
jako kluczowe dla gminy/powiatu, towarzyszących powstawaniu dokumentu. W tym zakresie
wyszczególniono 28 opracowań, z czego 22 stanowiły dokumenty gminne, a 6 – powiatowe.
Zapisy takie najczęściej występowały w pierwszych akapitach dokumentu – we wstępie i/lub
zapisach metodologicznych. Autorzy opracowań najczęściej przywoływali partnerstwo jako
determinantę osiągnięcia celów strategicznych. Zasada partnerstwa była np. opisywana jako
wartość kluczowa, reprezentująca cechy i postawy obowiązujące w organizacji (P170 powiat
wolsztyński). W innym przypadku budowanie systemu działań partnerskich porównano
do efektu „kuli śniegowej” – żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków
(G021 Kępno, G075 Grzegorzew). Zasadę partnerstwa przywoływano również w kontekście
prezentowania procesu tworzenia zapisów strategicznych. W takich przypadkach powoływano
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się na korzystanie ze wsparcia i sugestii płynących od partnerów społecznych (G040
Sieroszewice). Ponadto, kilkukrotnie podkreślono, że strategia została sporządzona „metodą
ekspercko-partnerską” lub „metodą tzw. partnerską”, jednak zapis ten nie był zazwyczaj
szerzej rozwijany. Pojawianie się tego zapisu było związane z faktem opracowywania
dokumentów strategicznych we współpracy z tą samą firmą konsultingową.
Spośród różnorodnych przykładów uwzględniania zasady partnerstwa na poziomie
„Zgłębiania” warto przywołać przykład gminy (G003 Jarocin), w której na potrzeby strategii
stworzono lokalną wersję zasady 3P:
„By zapewnić dalszy rozwój i osiągnąć tendencję zrównoważonego rozwoju Jarocina
jako silnego ośrodka miejskiego we wszystkich najważniejszych wymiarach funkcjonowania
Gminy rdzeniem nowej strategii będzie partnerstwo. Wizja rozwoju Jarocina zrealizowana
będzie wtedy, gdy realizacja trzech celów strategicznych oparta będzie o partnerstwo.
Partnerstwo z mieszkańcami, przedsiębiorcami, sąsiadami.
Kanwą strategii staje się jarocińska wersja 3P:
• Partnerstwo z mieszkańcami i zorganizowanymi grupami obywateli – dla
zapewnienia równych szans rozwoju dla wszystkich mieszkańców i wzmocnienia
potencjału społecznego Jarocina.
• Partnerstwo z przedsiębiorcami i uczestnikami rynku pracy – dla wzrostu
konkurencyjności firm i rozwoju siły roboczej.
• Partnerstwo z sąsiadami i innymi instytucjami publicznymi – dla rozwoju Jarocina
i obszaru otoczenia”.
W przypadku 2 gmin i 5 powiatów pojęcie partnerstwa zostało uwzględnione przy opisie
misji lub wizji danej JST. Najczęściej pojawiającym się wątkiem było wskazywanie obecności
partnerów jako niezbędnego elementu prawidłowej realizacji misji samorządu: „Misją
samorządu powiatowego jest podejmowanie, wraz z partnerami strategicznymi
i mieszkańcami, różnorakich działań w zakresie swoich kompetencji, z wykorzystaniem
wszystkich czynników rozwoju, w tym mądrości ludzi i umiejętności ich współpracy w dążeniu
do urzeczywistnienia wizji i wywodzących się z niej celów Strategii” (P176 powiat chodzieski).
W kilku przypadkach podkreślano również konieczność uwzględniania zasady partnerstwa
jako gwaranta prawidłowej realizacji misji.
Kolejnym źródłem zapisów związanych ze słowem kluczem „partnerstwo” była analiza
SWOT. Spośród przykładów 5 gmin i 6 powiatów pojawił się tylko jeden zapis o charakterze
negatywnym, wskazujący na brak wypracowanych zasad partnerstwa (P124 powiat gostyński).
Pozostałe zapisy dotyczyły mocnych stron, jak również szans, przed którymi stoi dana JST.
Były one uwzględnione w różnorodnych kontekstach, jak np.:
• w kontekście potencjału instytucjonalnego:
o „Rosnące znaczenie partnerów społecznych (LGD, fora organizacji
pozarządowych, organizacje skupiające przedsiębiorców)” (P026 powiat
krotoszyński);
• w kontekście zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego:
o „Wzmocnienie partnerstwa i współpracy organizacji oraz instytucji działających
w mieście” (G103 Słupca);
• w kontekście infrastruktury:
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„Zaangażowanie samorządów gminnych i innych partnerów w realizację zadań
w zakresie infrastruktury” (P050 powiat pleszewski).
Kolejny spośród dostrzeżonych sposobów implementacji zasady partnerstwa to opisy
związane z diagnozą stanu gminy/powiatu oraz działalnością organizacji i ośrodków
funkcjonujących na ich terenie. W dokumentach strategicznych zapisy takie pojawiły się
w przypadku 9 strategii gminnych i 7 powiatowych. W dokumentach 6 gmin i 5 powiatów
kwestia ta został ujęta w odniesieniu do partnerskiej współpracy JST z organizacjami
pozarządowymi. Warty wyszczególnienia jest przykład dostrzegania problemu braku projektów
partnerstwa publiczno-społecznego w jednej z gmin województwa wielkopolskiego: „Ilość
organizacji pozarządowych w tym kulturalnych i sportowych nie przekłada się na skalę ich
oddziaływania na życie kulturalne i społeczne gminy. Koniecznym jest stworzenie czytelnego
systemu wsparcia tych organizacji przez gminę w oparciu o projekty partnerstwa publicznospołecznego wypływające z Urzędu Gminy jak i projekty powstałe w poszczególnych NGO,
a dające zabezpieczenie potrzeb społeczno-kulturalnych i sportowych mieszkańców gminy”
(G226 Czerwonak). W pozostałych przypadkach odniesienia do partnerskiej współpracy
pojawiały się przy opisach funkcjonowania Ośrodków Pomocy Społecznej, Instytucji Otoczenia
Biznesu, programach na rzecz przeciwdziałania bezrobociu czy działaniach promocyjnych
danej JST. Odnotowano również przypadek porozumienia społecznego, którego celem
nadrzędnym jest współpraca środowiska lokalnego, odbudowanie zaufania społecznego oraz
zainicjowanie i skoordynowanie działań zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa
podmiotów działających na terenie JST – administracji samorządowej, przedsiębiorców,
organizacji obywatelskich – i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i ograniczenia bezrobocia poprzez rozwój instytucji gospodarki
społecznej (P124 powiat gostyński).
W przypadku 8 jednostek terytorialnych (w tym 6 gmin i 2 powiatów) zapisy na poziomie
„Zgłębiania” dotyczyły realizacji celów zgodnie z zasadą partnerstwa, jak również wskazywania
potencjalnych uczestników i partnerów realizacji strategii. Były to zapisy bardzo ogólnikowe,
wskazujące na świadomość władz samorządowych w zakresie osiągania celów
strategicznych, w oparciu o zasadę partnerstwa i pozyskiwanie partnerów, jednak nie
przekładające się na konkretne działania. Dla przykładu można podać zapis z jednego spośród
analizowanych dokumentów: „Strategię zbudowano na bazie partnerstwa społecznego
i w takim partnerstwie powinna być – i zakłada się, że będzie – realizowana” (G186 Krzyż
Wielkopolski).
Ostatnim zdiagnozowanym kontekstem implementacji działań związanych z zasadą
partnerstwa były odwołania do przeprowadzonych ankiet i konsultacji. W przypadku jednej
gminy i jednego powiatu w treści dokumentów strategicznych przedstawiono wyniki badań
ankietowych zrealizowanych wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Badania te
dotyczyły postrzegania samorządu terytorialnego jako partnera w realizowanych działaniach
i miały na celu wypracowanie możliwości nawiązywania partnerstw i rozwijania partnerskiej
współpracy na linii władze lokalne – NGO.
Trzecim poziomem implementacji zasady partnerstwa w treść dokumentów
strategicznych było „Działanie”. Analiza na tym poziomie umożliwiła wyszukanie tych
fragmentów dokumentów strategicznych, w których pojawiało się słowo klucz „partnerstwo”,
a które odnosiły się do konkretnych celów strategicznych, operacyjnych i działań w gminach
o
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i powiatach województwa wielkopolskiego. Analiza odnosząca się do poziomu „Działanie”
pozwoliła na wyodrębnienie obszarów, w zakresie których JST wdrażają zasadę partnerstwa,
jak również wyselekcjonowanie wartościowych przykładów związanych z implementacją
zasady partnerstwa w zapisach dokumentów strategicznych.
W wyniku analizy dokumentów strategicznych stwierdzono, że zapisy takie zostały
uwzględnione w 47 spośród 174 analizowanych JST, w tym w 31 gminach i 16 powiatach.
W przypadku 43 opracowań (29 gmin, 14 powiatów) kwestia partnerstwa została
bezpośrednio zawarta w treści celów i projektowanych działań. Zapisy dotyczące zasady
partnerstwa pojawiały się w dokumentach w różnorodnych formach. Część gmin i powiatów
uwzględniła takie zapisy bezpośrednio w treści celów strategicznych i/lub horyzontalnych:
• „Cel Operacyjny 1.5: Rozwój innowacji i profesjonalnych usług publicznych oraz
rozwój partnerstwa międzysektorowego” (G014 Opatówek);
• „4.5.1 Budowa podstaw i wdrażanie projektów opartych na partnerstwie publicznospołecznym” (G038 Przygodzice).
Niektóre gminy i powiaty odnosiły się do zasady partnerstwa na poziomie opisywania
kierunków działań, np. „Oś 1. Gospodarka i środowisko Obszar interwencji: Współpraca
z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu; Działania: rozwijanie partnerstwa między
władzami publicznymi a przedsiębiorstwami, z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu
(…); rozwijanie partnerstwa między przedsiębiorstwami a lokalnymi szkołami” (P124 powiat
gostyński).
Dziedziny, w obrębie których powoływano się na konieczność utworzenia partnerstw,
były bardzo różnorodne. Spośród wszystkich zebranych rekordów wyodrębniono najczęściej
powtarzające się obszary tematyczne:
• Współpraca partnerska z organizacjami pozarządowymi;
• Podnoszenie efektywności usług zdrowotnych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
oraz profilaktyki zdrowia;
• Poprawa komunikacji z mieszkańcami;
• Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
kształtowanie świadomości obywatelskiej;
• Wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich; wzmocnienie aktywności
obywatelskiej;
• Nowoczesne zarządzanie miastem;
• Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych;
• Rozwój turystyki i rekreacji;
• Rozwój kultury; ochrona dziedzictwa kulturowego;
• Rozwój przedsiębiorczości; intensyfikacja działań gospodarczych w regionie;
• Tworzenie miejsc pracy; aktywizacja na rynku pracy;
• Tworzenie warunków dla zaktywizowania obszarów popegeerowskich;
• Wspieranie partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju gminy.
Osobną pulą wyników w ramach poziomu „Działanie” były zapisy wskazujące
na konkretnych partnerów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów. Zapisy takie
odnaleziono w opracowaniach 3 gmin i 4 powiatów.
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Ostatni poziom implementacji – „Monitorowanie” – dotyczył zapisów przedstawiających
konkretne wskaźniki służące monitorowaniu prawidłowej realizacji założonych celów.
W dokumentach strategicznych 11 gmin i 8 powiatów zawarto mierniki, które można podzielić
na 3 główne grupy:
• liczba utworzonych partnerstw;
• liczba projektów zrealizowanych w ramach partnerstw;
• liczba partnerów, którzy przystąpili do realizacji danego celu.
W przypadku jednej z gmin wskaźnikiem przewidzianym do osiągnięcia w ramach celu
strategicznego „Wzmocnienie aktywności obywatelskiej, gospodarczej i rozwój kapitału
ludzkiego” było utworzenie stanowiska obsługi inwestorów i partnerów społecznych (G110
Kawęczyn).
Podsumowując, spośród 174 przeanalizowanych dokumentów strategicznych
samorządów lokalnych województwa wielkopolskiego, występowanie pojęć powiązanych
z partnerstwem na przynajmniej jednym z czterech poziomów analizy odnotowano w 96 JST,
w tym w 73 gminach i 23 powiatach. Implementację na poziomie „Dostrzegania” zastosowano
w dokumentach 33 JST, w tym w 24 gminach i 9 powiatach. Drugi poziom implementacji
– „Zgłębianie” – został zdiagnozowany łącznie w 65 JST, w tym w 52 gminach i 13 powiatach.
Zapisy na poziomie „Działania” zostały uwzględnione w 47 JST, w tym w 31 gminach
i 16 powiatach. W obszarze „Monitorowania” wyszczególniono 11 dokumentów gminnych oraz
8 dokumentów powiatowych. Na osobną uwagę zasługuje przypadek tych gmin i powiatów,
które w swoich dokumentach strategicznych uwzględniły wszystkie cztery poziomy
występowania poszukiwanego słowa klucza w treści opracowania. W literaturze przedmiotu
również wskazuje się na istotę stosowania wszystkich etapów implementacji zasady
partnerstwa w JST: „Praktyka samorządowa dowodzi, że uspołecznienie procesu rozwoju to
niezbędny warunek osiągnięcia zamierzonych celów. Partnerstwo społeczne musi obejmować
wszystkie jego etapy od programowania po wdrażanie, a następnie kontrolę rezultatów”79.
Analiza wykazała, że implementację zasady partnerstwa na wszystkich czterech poziomach –
„Dostrzegania”, „Zgłębiania”, „Działania” i „Monitorowania” – zdiagnozowano jedynie
w przypadku 5 gmin: Babiak (G072), Brodnica (G256), Czerwonak (G226), Przygodzice
(G038) i 1 powiatu: m. Poznań (G260).
Wykres 14. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści
frazy związane z partnerstwem
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Potoczek A., Stępień J., Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Bydgoszcz 2008, s. 193.
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Mapa 15. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa w odniesieniu do rdzenia słowa partner

Opracowanie WROT.

Współpraca
Współpraca to – kolejny po partnerstwie – obszar tematyczny składający się na zasadę
partnerstwa. Poszukując definicji współpracy warto odnieść się do terminologii przyjętej przez
Barbarę Gray, która przyjęła następujące jej rozumienie: „Współpraca to proces, w którym
strony widzące różne aspekty problemu mogą konstruktywnie odkrywać swe różnice i szukać
rozwiązań wychodzących ponad ich ograniczone pole widzenia. Współpraca jest oparta
na prostym powiedzeniu, że dwie głowy to nie jedna i że jeden człowiek po prostu nie jest
wystarczająco dobry”80.
Rozstrzyganie problemów lokalnych czy podejmowanie decyzji ważnych dla całej
społeczności powinno być procesem otwartym, w którym obywatele dostają możliwość
uczestnictwa i współpracy w kreowaniu wspólnej rzeczywistości. Różnorodne formy
współpracy i komunikacji stanowią przejaw uczestnictwa obywatelskiego, będącego
rezultatem aktywności społecznej81. Otwartość na współpracę ze strony władz
samorządowych stanowi o chęci podejmowania dialogu i budowania społeczeństwa
obywatelskiego.
Obszar związany ze współpracą był przeszukiwany pod kątem 4 głównych słów kluczy:
80

Borkowska S., Partnerstwa międzysektorowe według koncepcji naukowych i ram formalno-prawnych, [w:] Borkowska A.,
Zielińska E. (red.) Układ otwarty, Miejskie partnerstwa międzysektorowe, Warszawa 2014, s. 20.
81
Potoczek A., Stępień J., op. cit., s. 9.
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• „współpraca”;
• „współdziałanie”;
• „angażowanie”;
• oraz „udział”.
W celu uszczegółowienia osiąganych rezultatów przy jednoczesnym poszerzeniu wyników
wyszukiwania o możliwe konotacje, zastosowano połączenia z takimi słowami, jak: partner,
obywatel, pozarządowa, organizacja, mieszkańcy.
Podobnie jak w przypadku słowa klucza „partnerstwo”, analiza uwzględniania zapisów
związanych ze „współpracą” również była postrzegana na poziomie współpracy
międzysektorowej: współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi czy lokalnymi
przedsiębiorcami. W takim ujęciu przedmiotem analizy nie były zatem te fragmenty
dokumentów strategicznych, które nawiązywały do współpracy z innymi samorządami,
miastami partnerskimi czy jednostkami zagranicznymi.
Na etapie „Dostrzegania” wyróżniono dwa główne konteksty, w obrębie których
w dokumentach strategicznych gmin i powiatów województwa wielkopolskiego powoływano się
na działania związane ze współpracą:
• powoływanie się na dokumenty strategiczne wyższego rzędu;
• odniesienia do dokumentów programowych gmin i powiatów.
Spośród 174 opracowań, które zostały poddane analizie, zapisy tego typu zostały
zawarte w 27 dokumentach JST, z czego 20 stanowiły opracowania gminne, a 7 – powiatowe.
Spośród tej puli 23 samorządy terytorialne (w tym 17 gmin i 6 powiatów) odniosły się w swoich
zapisach do dokumentów strategicznych wyższego rzędu. Wśród najczęściej cytowanych
dokumentów i programów operacyjnych znalazły się następujące pozycje:
• na poziomie krajowym:
o Strategia Sprawne Państwo 2020,
o Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta,
Obszary wiejskie,
o Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020,
o Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013,
o Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015;
• na poziomie wojewódzkim:
o Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
o Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
o Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim,
o Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012,
o Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich
Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz
Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Wielkopolskim na lata
2007-2013.
Spośród wymienionych dokumentów, autorzy opracowań gminnych i powiatowych
powoływali się na zapisy wskazujące na konieczność realizacji poszczególnych celów
i założeń „przy współpracy”, „z aktywnym udziałem”, „we współuczestnictwie” organizacji
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pozarządowych i/lub obywateli. Były to zatem zapisy nieodnoszące się do sytuacji
poszczególnych samorządów terytorialnych, a raczej wskazujące na ogólny trend związany
z umieszczaniem tego typu zapisów w treści dokumentów wyższego rzędu. Powtarzającym się
fragmentem było na przykład powoływanie się na Strategię Polityki Społecznej na lata 20072013, w której realizacja założonych celów strategicznych ma się odbywać „przy zapewnieniu
demokratycznego współuczestnictwa obywateli”. Kilkukrotnie odnoszono się również
do zapisów Strategii Lizbońskiej, która nakłada na samorządy obowiązek stwarzania trzeciej
– poza sferą publiczną i biznesową – przestrzeni dla aktywności społecznej (NGO).
Drugim z wyróżnionych kontekstów na tym poziomie implementacji były dokumenty
lokalne gmin i powiatów. Na dokumenty programowe, które w jakiś sposób odnosiły się
do działań związanych ze współpracą, współdziałaniem i angażowaniem, powołało się 8 JST,
w tym 5 gmin i 3 powiaty. W zdecydowanej większości były to programy współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Są to dokumenty programowe, określające zasady polityki
realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Osobną
praktyką było powoływanie się na wcześniejsze wersje strategii rozwoju lokalnego lub też plany
rozwoju lokalnego danej JST.
Przywołane tytuły dokumentów na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym
wskazują na znaczną rozpiętość tematyczną kontekstów, w których pojawiają się pojęcia
dotyczące współpracy. Wśród obszarów tematycznych najczęściej pojawiającymi się były
zagadnienia związane ze współpracą samorządów terytorialnych z organizacjami
pozarządowymi, realizowaniem polityki społecznej, współpracą z policją, rozwojem turystyki,
rozwiązywaniem problemów społecznych, integrowaniem działań podmiotów wspierających
osoby niepełnosprawne, czy stymulowaniem współpracy na rzecz rozwoju społecznogospodarczego.
Na tym poziomie analizy, fakt powoływania się na poszczególne dokumenty strategiczne
nie był zazwyczaj rozwijany o komentarze własne czy też odwołania do sytuacji w konkretnej
JST. Świadczy to o raczej powierzchownym potraktowaniu problemu i nie warunkuje jeszcze
zaimplementowania zasad związanych z opisywanym zagadnieniem na etapie własnych celów
strategicznych/operacyjnych.
W odróżnieniu od pierwszego poziomu analizy, na etapie „Zgłębiania” dostrzeżono
bardzo wiele różnorodnych sposobów powoływania się na działania związane ze współpracą,
współdziałaniem, angażowaniem i udziałem. Łącznie, występowanie tych terminów
odnotowano w zapisach strategii 125 gmin i 24 powiatów (149 JST).
Pierwszy z wyszczególnionych kontekstów dotyczył pojawiania się zapisów związanych
ze współpracą przy okazji przedstawiania sposobów tworzenia i wdrażania strategii, jak
również prezentowania przyjętych założeń metodologicznych. Tego typu odwołania pojawiły
się w ponad połowie spośród tych JST, którym przypisano drugi poziom implementacji. Gminy
i powiaty bardzo często podkreślały – najczęściej we wstępach swoich dokumentów –
obecność obywateli jako współuczestników powstawania i realizacji strategii. Często
powoływano się na współpracę z osobami spoza samorządu lokalnego na etapie tworzenia
dokumentu. W zapisach opracowań kilku JST pojawił się identyczny zapis: „Prace związane
z formułowaniem misji, celów, programów strategicznych i projektów realizacyjnych były
prowadzone przez szeroki zespół osób, zarówno pracowników Urzędu Gminy, radnych, jak
i reprezentantów różnych organizacji i instytucji, które na co dzień z nami współpracują” (m.in.
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G149 Święciechowa, G113 Tuliszków, G198 Ujście). Ciekawym przykładem jest zapis
ze strategii, w którym podkreślono konieczność integracji i współpracy społeczności lokalnych
na etapie powstawania strategii: „Wspólne zaangażowanie w prace nad Strategią pomaga
jednoczyć podmioty i organizacje sektora publicznego i prywatnego, a także stwarza poczucie
współdecydowania i współodpowiedzialności za podejmowane decyzje” (G049 Ostrzeszów).
W zapisach innego z dokumentów mieszkańcy zostali wprost określeni jako „współautorzy”
strategii, będącej ich własnym dziełem i koncepcją przyszłości (G075 Grzegorzew).
Współpraca z różnymi podmiotami była często wskazywana jako wyznacznik
powodzenia w osiąganiu zakładanych celów: „Chcielibyśmy jednak do tego działania pozyskać
jak najwięcej sojuszników, partnerów i współpracowników, ponieważ wierzymy, że tak jak
napisano kiedyś na frontonie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Turku: „Viribus unitis”
– „wspólnymi siłami” – zrobimy więcej i lepiej” (G114). Deklaracje tego typu przybierały różne
formy: jako konieczność przyjęcia zasady uspołecznienia procesu podejmowania decyzji
podczas budowy strategii (G021 Kępno), jako wskazanie na istotę tworzenia atmosfery
współpracy i inspirowania, zaangażowania społeczności lokalnej w realizację planów (G158
Kuślin), czy też dążenie do modelu współzarządzania, opartego o sieciowe świadczenie usług
przez administrację publiczną i podmioty zewnętrzne (P018 powiat kępiński). Włodarze gmin
i powiatów odnosili się również bezpośrednio do znaczącej roli mieszkańców w planowaniu
strategicznym. Na przykład w gminie Swarzędz strategia została przedstawiona jako dokument
tworzony na każdym etapie dla, przez i z mieszkańcami, a ich realny udział ma warunkować
powodzenie realizacji założeń: „To mieszkańcy gminy, będący podmiotem i przedmiotem
strategii wskazać powinni na uznawane i przyjmowane systemy wartości, a także na priorytety
i preferencje rozwojowe i na tej podstawie wyartykułować swoje, oraz środowisk, w których
żyją: cele, dążenia, pragnienia, aspiracje, ale także oczekiwania, nadzieje czy marzenia, które
następnie zostaną uwzględnione w zapisie celów strategii” (G238). W innym przypadku
współpraca na linii wójt – mieszkańcy została porównana do sytuacji biznesowej: „W praktyce
komunikacji społecznej administracja samorządowa powinna traktować mieszkańców
podobnie jak firma odnosi się do swoich klientów” (G235 Rokietnica). Inspirującym przykładem
może być również zapis z dokumentu na poziomie gminnym, w którym podkreśla się
konieczność zmiany sposobu postrzegania współpracy miasta z mieszkańcami ze względu
na zachodzące zmiany społeczne: „W celu wykorzystania pojawiających się szans dla miasta,
oraz aby stawić czoło istniejącym zagrożeniom, ważne jest, by zarówno urzędnicy, jak
i organizacje społeczne, przedsiębiorcy (w przeszłości może nawet konkurenci) połączyli siły
i zaczęli ze sobą współpracować. Jest to duże wyzwanie na przyszłość, aby nadać wartości
nowej kulturze pracy i komunikowania się” (G141 Kościan).
Zapisy zawierające analizowane słowa klucze pojawiały się nie tylko w opisach założeń
tworzenia i wdrażania strategii, ale i na etapie jej późniejszego monitorowania. Również tutaj
współpraca była uwzględniana jako warunek osiągnięcia celów zakładanych w strategii
i powodzenia w ich realizacji: „Ciężar odpowiedzialności za realizację strategii nie spoczywa
wyłącznie na organach gminy, choć ich rola jest tutaj wiodąca. Konieczne staje się przyjęcie
odpowiedzialności i współdziałanie władz gminy, gminnych jednostek organizacyjnych,
mieszkańców i przedsiębiorców, którzy powinni dążyć do urzeczywistnienia wizji gminy
Trzcianka” (G189).
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W kilku przypadkach władze samorządowe w sposób bezpośredni wskazywały na różne
formy, jakie może przybierać współpraca samorządu lokalnego ze społecznością. W jednej
z gmin (G108 Brudzew) wśród możliwych sposobów komunikacji na linii władza – obywatele
wymieniono organizowanie publicznej debaty z udziałem mieszkańców gminy. Jako
organizatorów tego rodzaju dyskusji wskazano polityków i lokalnych liderów. Ciekawym, a
jednocześnie wyróżniającym się na tle innych, przykładem pojawienia się fragmentów
zawierających zapisy o współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami był zapis,
mający na celu zachęcanie społeczności lokalnej do współuczestniczenia w realizacji celów
strategii poprzez takie inicjatywy, jak: „przydomowe segregowanie odpadów, przyjazne
użytkowanie środowiska (niezaśmiecanie go, nieniszczenie roślin drzewiastych, grzybni
w lesie itd.), inicjatywy obywatelskie na rzecz upiększania i uatrakcyjniania swoich
miejscowości i zagród oraz wiele, wiele innych przedsięwzięć podejmowanych bądź to
„na własnym podwórku”, bądź zbiorowo, dla dobra wspólnego, poprzez nieodpłatne
podejmowanie prac społecznie użytecznych, bądź świadczenie nieodpłatnych usług” (P176
powiat chodzieski). Taki bezpośredni sposób wskazywania inicjatyw oddolnych, które są
możliwe do realizacji właściwie przez każdego mieszkańca, wydaje się być prostym, a
jednocześnie bardzo czytelnym i niewymagającym szczególnych nakładów sposobem
na angażowanie obywateli do działań na rzecz wspólnego dobra.
W przypadku kilkudziesięciu gmin i powiatów zagadnienie współpracy zostało
uwzględnione poprzez opisy działań służących włączeniu społeczności lokalnej w proces prac
nad strategią. W tym celu władze samorządowe powoływały się na różnorodne narzędzia, takie
jak: konsultacje, ankiety poglądowe, pilotażowe badania jakościowe i ilościowe, wywiady
telefoniczne, warsztaty strategiczne, debaty z udziałem liderów lokalnych, spotkania grup
roboczych, a nawet konwent „złożony z reprezentantów władz gminnych, liderów
najważniejszych środowisk, przedstawicieli kluczowych instytucji, działaczy miejscowych
organizacji, przedstawicieli młodzieży” (G055 Gołuchów). Mieszkańcy kilku gmin zostali
w badaniach ankietowych poproszeni o odpowiedź na pytanie dotyczące oceny poziomu
samoorganizacji społecznej i poziomu współpracy między mieszkańcami a władzami gminy
(G038 Przygodzice, G256 Brodnica, G257 Dolsk). Może to świadczyć o chęci podejmowania
działań ze strony samorządu lokalnego na rzecz polepszenia obecnego stanu. Powtarzającym
się wielokrotnie zapisem była wzmianka, że cennym źródłem informacji, który został
wykorzystany w pracach nad kształtem strategii, był sondaż ankietowy zrealizowany wśród
mieszkańców. Identyczność zapisu wskazuje – po raz kolejny – na bezrefleksyjne stosowanie
tych samych zapisów w treściach dokumentów tworzonych przez ten sam podmiot.
Kolejny z wyróżnionych kontekstów na poziomie „Zgłębiania” dotyczy odwoływania się
do obecnej sytuacji danej JST. Taka sytuacja miała miejsce łącznie w 106 gminach i 22
powiatach. Najczęściej idea współpracy była przedstawiana w zapisach analizy SWOT – takie
zastosowanie odnaleziono w opracowaniach 72 gmin i 15 powiatów. Szczególnie miało to
zastosowanie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ocenie
zaangażowania społeczności lokalnych – takie zapisy pojawiły się w zdecydowanej większości
analiz, zarówno po stronie silnych stron („wysoka aktywność społeczna”, „dobrze rozwinięta
współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi”), jak i wad („niska aktywność społeczna
mieszkańców”, „niewystarczająca współpraca i brak koordynacji podmiotów społecznych”).
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Wśród konkretnych przykładów podkreślających pozytywne strony działań
wspólnotowych obecnych w gminach i powiatach można wymienić następujące przypadki:
• Dobra współpraca z urzędem gminy (z punktu widzenia mieszkańców i sołtysów)
(G229 Komorniki);
• Działające organizacje pozarządowe chętne do współpracy z samorządem (G229
Komorniki);
• Współdecydowanie mieszkańców o budżecie miasta: budżet partycypacyjny (P122
powiat m. Konin);
• Rozwój świadomości społecznej i społeczeństwa obywatelskiego (G198 Ujście);
• Zaangażowanie społeczne w pracach na rzecz gminy (G008 Brzeziny);
• Duże zaangażowanie społeczności lokalnej (G110 Kawęczyn).
Pod kątem obszarów problemowych wymieniano z kolei przykłady, takie jak:
• Niewystarczająca współpraca i brak koordynacji podmiotów społecznych (P122
powiat m. Konin);
• Zła polityka w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi (G214 Okonek);
• Brak odpowiedniej aktywności w życiu społecznym mieszkańców gminy (G091
Skulsk);
• Brak pomysłu na charakter miasta przy niedostatecznej współpracy władz miasta
i powiatu, podmiotów gospodarczych, organizacji biznesu (brak efektu synergii)
(G114 Turek);
• Słabnąca aktywność społeczeństwa (P138 powiat kościański);
• Mała aktywność społeczna mieszkańców nieuczestniczących w sesjach rady gminy,
komisjach, zebraniach sołeckich (G084 Grodziec);
• Nieufność mieszkańców w stosunku do władz, w tym władz gminy (G060 Gniezno).
Oprócz zapisów zawartych bezpośrednio w analizie SWOT, autorzy strategii równie
często nawiązywali do problematyki współpracy w przypadku przedstawiania aktualnej sytuacji
w gminach i powiatach. Najczęściej powtarzającymi się obszarami tematycznymi były:
współpraca z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej, zadania służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (policja, straż pożarna) realizowane we współpracy
z mieszkańcami czy przedstawianie zrealizowanych już inicjatyw, które powstały
we współpracy z różnymi podmiotami (szkołami, bibliotekami, organizacjami sportowymi).
W dokumentach opisywano również aktywność kulturalną lokalnej społeczności, czy też
ośrodki kultury, które – współpracując z organizacjami pozarządowymi – realizują projekty
kulturalne, edukacyjne i integracyjne. Spośród tych wszystkich obszarów, zdecydowanie
najczęściej powtarzającym się kontekstem, w którym występowały słowa „współpraca”,
„współdziałanie”, „angażowanie” oraz „udział”, była współpraca z organizacjami
pozarządowymi. Wielokrotnie zapisy takie ograniczały się do przedstawienia aktualnego stanu
współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez wymienienie jednostek aktywnie
funkcjonujących na danym terenie oraz wskazanie ich statutowych zadań. Znacznie rzadziej
JST wychodziły poza te ramy, podkreślając rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu
aktywnego społeczeństwa. Przykładem szerszego uwzględnienia udziału organizacji w życiu
lokalnych społeczności może być gmina Czarnków. W zapisach strategii podkreślono stałą
współpracę z organizacjami pozarządowymi, obejmującą „zwiększanie udziału mieszkańców
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w rozwiązywaniu lokalnych problemów, sprawniejszą komunikację i wymianę informacji
między samorządem a opinią publiczną, lepsze wykorzystanie potencjału wynikającego
z inicjatyw obywatelskich” (G184 Czarnków). Działania te są realizowane w gminie poprzez
konsultacje programów współpracy władz samorządowych z organizacjami oraz obecność
w urzędzie pełnomocnika burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Implementacja zasad związanych ze współpracą na linii lokalny samorząd – mieszkańcy
odbywała się również na etapie nakreślania wizji i misji JST. Działania związane ze współpracą
uwzględniły w nich władze samorządowe 19 gmin i 4 powiatów. Najczęściej zapisy te odnosiły
się do nakreślania wizji gminy lub powiatu jako miejsca, w którym mieszka aktywna
i zintegrowana społeczność lokalna, współpracująca z władzami w realizacji wspólnych celów.
Niejednokrotnie podkreślano również istotę współpracy władz lokalnych ze społecznością,
organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi. W jednej z gmin województwa
wielkopolskiego zagadnienie współpracy zostało ujęte w kreowaniu optymistycznej wizji
przyszłości w obszarze usług publicznych: „Łatwy dostęp do informacji publicznej, nowoczesne
technologie wykorzystane do obsługi administracyjnej sprawiają, że mieszkańcy gminy czują
się swobodnie i chętnie angażują się we współdecydowanie” (G232 Mosina).
Trzeci poziom występowania pojęć związanych ze współpracą władz samorządowych
z przedstawicielami lokalnych społeczności – „Działanie” – dotyczył obecności tego typu
zapisów w treści celów strategicznych/horyzontalnych, w ich rozbudowanym opisie, jak
również w konkretnych zadaniach zaplanowanych do realizacji. Łącznie został on
zdiagnozowany w opracowaniach 89 gmin i 21 powiatów. Obszary tematyczne, w obrębie
których najczęściej powoływano się na działania związane ze współpracą, to w szczególności
działania związane z aktywnością społeczną i obywatelską, takie jak:
• Intensyfikacja dialogu społecznego;
• Współpraca z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy
jakości usług publicznych;
• Zwiększenie aktywizacji mieszkańców;
• Rozwój działań na rzecz aktywności społeczeństwa;
• Rozwój partycypacji społecznej w procesie zarządzania;
• Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości/zwiększanie aktywności gospodarczej;
• Wzrost spójności wewnętrznej gminy.
Działania związane ze współpracą, współdecydowaniem i angażowaniem społeczności
lokalnej były również uwzględniane w innych kontekstach. Przykładem mogą być zapisy
związane ze wspieraniem rozwoju turystyki i działań kulturalnych. Przejawiało się to poprzez
takie zadania, jak inicjowanie współpracy z miejscowymi artystami, rękodzielnikami i zespołami
ludowymi (G189 Trzcianka), współorganizację imprez kulturalnych w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi (P116 powiat wrzesiński), czy włączanie w działania na rzecz
promocji turystyki w regionie organizacji społecznych zajmujących się rozwojem turystyki
(G062 Gniezno). Fragmenty dotyczące współpracy pojawiały się także w zapisach
strategicznych w dziedzinie upowszechniania sportu i aktywności ruchowej. W tym obszarze
frazy związane ze współpracą pojawiały się w kontekście współpracy z klubami sportowymi
(G156 Sieraków), wsparciem klubów sportowych o charakterze formalnym i nieformalnym
(G056 Pleszew), czy współorganizacją przedsięwzięć sportowych (G056 Pleszew).
95

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA PARTNERSTWA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Rozbudowaną pulę wyników stanowiły wskazania zawarte w zapisach celów
strategicznych. Planowane sposoby rozwijania współdziałania na linii władze lokalne – trzeci
sektor przybierały różne formy. Wśród najczęściej powtarzających się należy wskazać:
• dążenia do wzmocnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi;
• umacnianie i zwiększanie roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym;
• zapisy dotyczące konieczności opracowania porozumienia o współpracy pomiędzy
organizacjami działającymi na terenie JST;
• inicjowanie powstawania nowych organizacji pozarządowych.
Władze lokalne, odpowiedzialne za zarządzanie gminami i powiatami, dostrzegały
również konieczność współpracy w zakresie przeciwdziałania patologiom. Aby zwiększyć
efektywność tego rodzaju aktywności, rekomendowano podejmowanie wspólnych inicjatyw
z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem patologiom (P097 powiat słupecki) lub też
współpracę w tym zakresie z kadrą pedagogiczną szkół, kościołem i organizacjami
społecznymi (G061 Czerniejewo).
W przypadkach kilku JST na działania oparte o ideę współpracy powoływano się przy
okazji projekcji zadań związanych z edukacją i kształceniem zawodowym. Przykładowo,
w ramach zadania: „Podnoszenie jakości i poziomu nauczania oraz lepszego dostosowania
kierunków kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy” przewidziano
prowadzenie bieżącej analizy i prognozy lokalnego rynku pracy we współpracy z powiatowym
urzędem pracy oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców (P050 powiat pleszewski).
W innym dokumencie zawarto natomiast wskazania dotyczące współpracy z rodzicami
i organizacjami działającymi na terenie miasta w zakresie kształcenia młodzieży i poprawy
warunków i jakości edukacji (G183 Czarnków). W zakresie działań związanych z edukacją
wskazywano również na konieczność inicjowania współpracy i wymiany doświadczeń
pomiędzy nauczycielami i szkołami (G062 Gniezno).
W kilku opracowaniach powołano się na współdziałanie na rzecz osiągania określonych
celów poprzez partycypację w kosztach ich osiągania. Przykładowo, w jednej z gmin
województwa wielkopolskiego w ramach celu strategicznego „Przyjazny Jarocin” zaplanowano
realizację działań, które stymulują wspólną działalność zorganizowanych grup mieszkańców.
Współpraca z mieszkańcami została tu określona nie tylko na poziomie działania, lecz również
współfinansowania realizacji inicjatyw lokalnych. Takie podejście ma stać się drogą do
budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego (G003). Drugim przykładem włączania
obywateli do kwestii związanych z finansami JST jest projekt „Obywatelski Powiat Gniezno”,
przewidziany do realizacji w ramach celu operacyjnego: „Wspieranie inicjatyw społecznie
użytecznych zgłaszanych przez mieszkańców i organizacje pozarządowe” (G059). Celem
projektu jest dopuszczenie do współdecydowania mieszkańców o wydatkach z budżetu
powiatu poprzez zgłaszanie oraz wybór swoich pomysłów. Projekt ma na celu dostarczanie
mieszkańcom informacji i wiedzy na temat sytuacji finansowej powiatu oraz zagadnień
związanych z planowaniem budżetu. Będzie to sprzyjać włączeniu jak najszerszych grup
społecznych i mieszkańców w proces planowania budżetu powiatu, otworzy możliwość
współdecydowania o wydawanych środkach publicznych oraz pozwoli dostarczać decydentom
informacji o potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach mieszkańców.
Zagadnienia związane ze współpracą, współdziałaniem, angażowaniem i udziałem były
uwzględniane w zapisach dotyczących wielu innych kontekstów, których nie sposób w tym
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miejscu w całości przeanalizować i przedstawić. Były to m.in. konteksty związane
z: działaniami związanymi z edukacją proekologiczną (P106 powiat turecki), budową
oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej (G172 Siedlec), opieką nad osobami starszymi,
niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie (G202 Wągrowiec), czy pomysłem
na uruchomienie rozwiązań elektronicznej partycypacji, pozwalających mieszkańcom
na współtworzenie projektów miejskich i ich konsultowanie (P260 powiat m. Poznań).
Spośród wszystkich zapisów, w których poruszono temat współpracy na trzecim
poziomie implementacji, szczególnie należy wyróżnić dwa dokumenty strategiczne. Pierwszy
z nich to Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024. W ramach celu „Kalisz
– aktywne miasto, aktywni obywatele” zaplanowano tam szereg działań, których realizacja
ma przyczynić się do pożądanego stanu docelowego: „Kalisz miastem stwarzającym warunki
do aktywności mieszkańców oraz współpracy mieszkańcy – lokalny samorząd” (P057). Wśród
celów operacyjnych znalazły się następujące zadania, których realizacja ma przyczynić się
do osiągnięcia celu strategicznego:
• Rozwój partycypacji społecznej w procesie zarządzania;
• Kontynuowanie wsparcia dla inicjatyw oddolnych i NGO;
• Dalsza optymalizacja procesu obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta;
• Zwiększenie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za sprawy lokalne oraz ich
aktywizacja na rzecz dobra wspólnego.
W cytowanych zapisach uwidacznia się dostrzeganie przez samorząd możliwości
płynących z wykorzystania aktywności i kreatywności mieszkańców w działaniach na rzecz
rozwoju powiatu. Samorząd reprezentujący opisywaną JST wydaje się być w pełni świadomym
korzyści płynących ze współpracy na linii lokalne władze – mieszkańcy. Potwierdzeniem tego
jest zapis: „Wzrastający poziom wykształcenia społeczeństwa sprawia, że mieszkańcy miasta
mogą służyć już nie tylko jako podmiot opiniotwórczy, lecz także ekspercki i koncepcyjny”.
Drugi przykład dobrych praktyk, wskazujący na wieloaspektowe podejście
do opisywanych kwestii, został zdiagnozowany w strategii rozwoju powiatu słupeckiego
(P097). Konieczność podejmowania współpracy z mieszkańcami oraz lokalnymi organizacjami
była tam przywoływana wielokrotnie, na poziomie różnorodnych – pod względem tematycznym
– celów strategicznych. Wśród nich znalazły się działania związane z tworzeniem warunków
do rozwoju inicjatyw oddolnych na rzecz aktywizacji zawodowej, poprawą jakości kształcenia
w zawodowych szkołach ponadgimnazjalnych, zwiększaniem zaangażowania mieszkańców
w kwestie ochrony środowiska, wzmacnianiem poczucia lokalnej wspólnoty, uwzględnianiem
opinii mieszkańców w decyzjach dotyczących lokalnej polityki (ochrony środowiska
i ekologicznych rozwiązań w gospodarce, tworzenia oferty kulturalnej), czy zacieśnianiem
współpracy między instytucjami publicznymi a trzecim sektorem. W ramach celów
zaproponowano do realizacji liczne działania, takie jak: organizowanie forów wymiany
doświadczeń, paneli eksperckich oraz konsultacji społecznych, angażowanie organizacji
pozarządowych w tworzenie dokumentów strategicznych i realizację lokalnej polityki, wsparcie
szkół ponadgimnazjalnych w nawiązywaniu stałej współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami
w celu organizacji praktyk i staży dla uczniów, czy też udostępnianie pomieszczeń i sprzętów
niezbędnych do działalności organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw mieszkańców.
Prezentowany przykład wskazuje na podejście do opisywanego zagadnienia w sposób
wyczerpujący i kompleksowy.
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Spośród 110 JST, w których został zdiagnozowany trzeci poziom implementacji idei
współpracy i współdziałania, część gmin i powiatów zawarła również zapisy wskazujące
na jednostki wiodące odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów i programów. Wśród
partnerów przewidzianych do współpracy najczęściej wymieniano mieszkańców danej JST,
organizacje pozarządowe, lokalne organizacje rolników i przedsiębiorców, biblioteki, ośrodki
kultury, dyrektorów szkół, a więc te wszystkie podmioty, które funkcjonują na co dzień
w gminach i powiatach i które mogą przyczynić się do ich lepszego funkcjonowania.
Ostatni z przewidzianych poziomów – „Monitorowanie” – został wskazany w przypadku
42 gmin i 9 powiatów, łącznie w 51 JST. Na tym etapie zostały uwzględnione zapisy
wskazujące na zastosowanie konkretnych wskaźników służących monitorowaniu prawidłowej
realizacji założonych celów w zakresie współpracy. W zdecydowanej większości sprowadzały
się one do wskazania liczby inicjatyw, działań i przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy
z różnymi podmiotami, jak na przykład:
• Liczba inicjatyw współtworzonych przez organizacje zrzeszające ludzi starszych
i osoby niepełnosprawne (szt.) (G253 Środa Wielkopolska);
• Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z NGO (szt.) (G099 Lądek);
• Liczba spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zorganizowanych
w gminach powiatu (P097 powiat słupecki);
• Wykaz działań przeprowadzonych w ramach podnoszenia poziomu świadomości
obywatelskiej (P097 powiat słupecki);
• Wzrost liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych (G192 Piła);
• Wzrost liczby usług świadczonych przez organizacje pozarządowe (G192 Piła).
Podobnie jak w przypadku samych celów, również wskaźniki odnosiły się głównie
do zagadnienia współpracy przewidzianego na płaszczyźnie władze samorządowe – trzeci
sektor. Znacznie rzadziej monitoring odnosił się do działań przeprowadzanych na rzecz
podnoszenia aktywności obywatelskiej, takich jak „Liczba zgłoszonych pomysłów do budżetu
obywatelskiego” (P059 powiat gnieźnieński), „Liczba zrealizowanych projektów w ramach
inicjatyw lokalnych” (G008 Brzeziny) oraz „Wzrost liczby młodzieży zaangażowanej w życie
publiczne gminy” (G178 Budzyń). W przypadku jednego z powiatów za miernik realizacji celu
związanego z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego wskazano frekwencję wyborczą
w wyborach samorządowych do Rady Miasta (P260 powiat m. Poznań).
Wykres 15. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
związane ze współpracą
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Mapa 16. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa w odniesieniu do pojęcia współpraca

Opracowanie WROT.

Dialog społeczny
Na stronie internetowej Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego
podlegającego Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowano następującą definicję
dialogu społecznego: „Dialog społeczny jest pojęciem obejmującym całokształt wzajemnych
relacji pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Obejmuje także ich
stosunki (dwustronne lub trójstronne) z organami państwowymi, jak rząd i jego agendy,
samorząd lokalny i inne instytucje państwowe. Jest procesem stałej interakcji pomiędzy
uczestnikami dialogu w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach kontroli nad zmiennymi
czynnikami społeczno-ekonomicznymi w skali makro i mikro”82. Choć dialog społeczny może
przyjmować różne formy, w analizie skupiono się na wyszukaniu fragmentów odwołujących się
literalnie do pojęcia: „dialog społeczny” oraz samego słowa „dialog”.
Po przeszukaniu 174 dokumentów strategicznych obowiązujących w wielkopolskich
gminach oraz powiatach, występowanie tych terminów w interesującym, z punktu widzenia
problematyki badawczej, kontekście odnotowano w przypadku 51 z nich – w 40 gminach
i 11 powiatach. Zgodnie z przyjętym kluczem kodowym wszystkie wyróżnione fragmenty
dokumentów strategicznych podzielono na cztery kategorie odzwierciedlające poziom
implementacji idei dialogu w treści opracowań. Do pierwszej kategorii „Dostrzeganie”
zaliczono frazy z 7 opracowań, z czego 5 obowiązywało na obszarze wielkopolskich gmin.
82
Dialog społeczny, portal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostęp: http://www.dialog.gov.pl/czym-jest-dialogspoleczny/podstawowe-pojecia.
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Dokładny kontekst, w którym używano terminu dialogu społecznego dotyczył kilku kwestii.
Warto jednak na początku zauważyć, że tylko w przypadku jednego opracowania na poziomie
gminy, analizowane pojęcie pojawiło się przy okazji powoływania się na brzmienie innych,
nadrzędnych dokumentów. Dialog społeczny w analizowanym kontekście związany był
z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, a ściślej
z rozwiązywaniem pojawiających się problemów i trudności w drodze dialogu pomiędzy
uczestnikami procesu realizacji strategii rozwojowej. W przypadku czterech opracowań pojęcie
dialogu społecznego pojawiało się przy okazji opisu ogólnych założeń tworzenia i wdrażania
strategii rozwojowych. Dialog ujmowany był wtedy jako narzędzie zapewniania partycypacji
społecznej i warunek niezbędny do osiągnięcia wyznaczonych w opracowaniach
strategicznych celów. Dwukrotnie pojęcie dialogu było przywoływane jako element
konstytuujący wizję rozwoju gmin.
Drugi poziom analizy, czyli „Zgłębianie” okazał się tym kontekstem, w którym
najczęściej pojawiał się termin dialogu społecznego. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku
31 opracowań, z czego 26 dotyczyło funkcjonowania gmin, natomiast 5 dotyczyło
funkcjonowania powiatów. Opisując zakres tematyczny, w pierwszej kolejności należy
wskazać, że autorzy analizowanych opracowań bardzo ogólnie omawiali prowadzenie dialogu
w kwestii zaspokajania potrzeb społeczeństwa lokalnego przez władze samorządowe (dotyczy
11 gmin). Tego typu fraza bardzo często pojawiała się przy uzasadnianiu celów strategicznych
jednostek terytorialnych, takich jak poprawa jakości życia mieszkańców, czy rozwój usług
społecznych. Należy jednak zauważyć, że relatywnie częsta powtarzalność opisanego
powyżej kontekstu wynika z jego uniwersalności i możliwości wykorzystania w przypadku
każdej jednostki, bez względu na jej charakterystykę i stosunek włodarzy do stosowania
dialogu społecznego. W dokumencie strategicznym jednej z gmin zwrócono uwagę, że sami
mieszkańcy wskazali na potrzebę prowadzenia ściślejszego dialogu pomiędzy
społeczeństwem a władzami lokalnymi. Ośmiokrotnie (w przypadku 7 gmin oraz 1 powiatu)
pojęcie dialogu społecznego było wykorzystywane jako jedna z zasad prowadzenia lokalnej
polityki partycypacyjnej oraz narzędzie prowadzące do sukcesu polityki opierającej się
na udziale wielu podmiotów i osób we wdrażaniu działań rozwojowych. W przypadku
6 dokumentów, przy okazji opracowania analizy SWOT, wskazywano na otwartość władz
gminnych na dialog społeczny. Taki zapis można z pewnością uznać za pozytywny przejaw
budowania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym, jednak trzeba zaznaczyć, że
wyszczególniony fragment opracowań był identyczny, co prawdopodobnie wynika z faktu, że
za autorstwo kliku dokumentów odpowiadał ten sam podmiot lub posłużono się popularnymi
w strategiach sformułowaniami ogólnymi. Trudno zatem wnioskować o faktycznym
zaangażowaniu władz w dialog z partnerami społecznymi na podstawie opisanych
fragmentów. Pięciokrotnie (w dwóch dokumentach na poziomie gmin i 3 na poziomie powiatów)
termin dialogu był używany w kontekście gospodarczym, w tym przede wszystkim odnośnie
potrzeby prowadzenia dialogu pomiędzy podmiotami biznesowymi a samorządem.
W przypadku jednej gminy wyszukany fragment strategii rozwojowej mówił o dialogu
społecznym w związku z rozwojem oświaty.
Trzeci poziom zaimplementowania zasady dialogu społecznego w treści dokumentów
strategicznych dotyczył głównie jego obecności w zakresie planowanych, lub już
prowadzonych, działań rozwojowych w gminach i powiatach Wielkopolski. W kategorii
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„Działanie” poddano analizie fragmenty pochodzące z 23 dokumentów strategicznych, z czego
13 obowiązywało na terenie gmin, zaś 10 na terenie powiatów. Najczęściej, pojęcie dialogu
społecznego pojawiało się w kontekście opisywania celów, programów i działań, których treść
w dość szeroki sposób podkreślała potrzebę partycypacji społecznej oraz jej przejawów, np.
konsultacji społecznych. Dialog społeczny pomiędzy jak największą liczbą aktorów ma
prowadzić przede wszystkim do większej integracji społecznej, budowy kapitału społecznego,
zwiększania aktywności obywateli, propagowania różnych światopoglądów i pomysłów na
rozwiązywanie ważnych dla gmin i powiatów problemów rozwojowych. Wykorzystanie dialogu
społecznego w praktyce odnotowano w 10 opracowaniach (8 gminnych i 2 powiatowych).
W przypadku pozostałych wytypowanych fragmentów opracowań strategicznych, dialog
społeczny przywoływano jako praktyczne narzędzie służące rozwiązywaniu problemów
lokalnych w takich obszarach tematycznych, jak:
• gospodarka i finanse (4 przypadki – 3 gminy i 1 powiat): budżet gminny, sytuacja na
rynku pracy, ułatwienia dla pracowników, polepszenie warunków inwestycyjnych;
• usługi publiczne (4 przypadki – 2 gminy i 2 powiaty): sprawna obsługa
administracyjna, otwarcie na obywateli;
• tworzenie i ocena lokalnych dokumentów strategicznych (4 powiaty): identyfikacja
potrzeb mieszkańców, zebranie uwag i opinii;
• transport publiczny i komunikacja (2 przypadki – 1 gmina i 1 powiat): rozwój
transportu, dopasowanie do potrzeb mieszkańców;
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2 przypadki – 1 gmina i 1 powiat):
zachowanie pamięci o dziedzictwie i tradycji;
• działalność podmiotów gminnych i powiatowych (2 przypadki – 1 gmina i 1 powiat);
• bezpieczeństwo publiczne (1 powiat).
Na poziomie „Monitorowania” o dialogu społecznym i partycypacji aktorów
społecznych mówiły fragmenty 5 opracowań (1 dla gminy oraz 4 dla powiatów). Po pierwsze,
należy wskazać metody monitorowania lokalnej polityki opartej na dialogu społecznym. W tym
aspekcie, trzykrotnie wskazywano na liczbę zorganizowanych konsultacji, spotkań, debat itp.
(1 w przypadku gminy, 2 w przypadku powiatów), dwukrotnie wskazywano na liczbę
uczestników tego typu spotkań (1 w przypadku gminy, 1 w przypadku powiatu). Pojedyncze
wskazania dotyczyły liczby usług poddanych debacie, liczby wdrożonych rozwiązań oraz liczby
podmiotów o charakterze doradczym, których działalność polega między innymi
na prowadzeniu dialogu społecznego. Po drugie, zakres tematyczny, do którego odnosiły się
wytypowane wskaźniki został wskazany w trzech przypadkach: w jednym było to
bezpieczeństwo publiczne w powiecie, w drugim wdrażanie i aktualizacja strategii rozwoju
powiatu, w trzecim zaś jakość usług publicznych. W pozostałych przypadkach nie wskazano
konkretnej tematyki, do której odnosiły się wytypowane wskaźniki.
Warto zaznaczyć, że w przypadku trzech jednostek terytorialnych pojęcie dialogu
społecznego występowało w treści dokumentów strategicznych na trzech z czterech
poziomów. Dotyczyło to jednego powiatu (P006 powiat kaliski) oraz dwóch miast na prawach
powiatu (P122 powiat m. Konin, P260 powiat m. Poznań). Wśród wyszczególnionych jednostek
można podać przykład dokumentu obowiązującego dla powiatu kaliskiego, w którym
wdrożenie dialogu społecznego ujęto nie tylko przez pryzmat uczestnictwa w nim podmiotów
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reprezentujących różne sektory, ale również pod kątem zaangażowania w debatę publiczną
przedstawicieli wszystkich gmin oraz w szerszym kontekście całej Aglomeracji KaliskoOstrowskiej. Dostrzeżono tu funkcjonowanie powiatu w szerokim otoczeniu administracyjnym
i społeczno-gospodarczym. Inny element warty przytoczenia pochodzi ze Strategii Rozwoju
Miasta Poznania do roku 2030. Dokument ten był jedynym wśród analizowanych, w którym
pojawił się zapis mówiący o działalności podmiotów ukierunkowanych na prowadzenie dialogu
społecznego, wraz z obecnością wskaźników dotyczących funkcjonowania tych podmiotów.
Wśród tego typu jednostek wskazano między innymi komisje dialogu obywatelskiego, Centrum
Inicjatyw Senioralnych oraz Poznańską Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Wykres 16. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
związane z dialogiem społecznym
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Mapa 17. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa w odniesieniu do pojęcia dialog społeczny

Opracowanie WROT.
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Reasumując, należy stwierdzić przede wszystkim, że w dokumentach strategicznych
106 gmin i 17 powiatów nie wspomina się o dialogu społecznym. W treści pozostałych, tę formę
partnerstwa, prezentowano jako uniwersalne narzędzie służące zwiększaniu partycypacji
społecznej poprzez szerszy udział obywateli i podmiotów zewnętrznych w działaniach
rozwojowych JST. Należy zauważyć jednak, że często autorzy opracowań poprzestawali
na ogólnych sformułowaniach mówiących o potrzebie prowadzenia dialogu społecznego bez
odnoszenia tego faktu do konkretnych potrzeb gminy czy powiatu. W opracowaniach
brakowało konkretnych wskaźników i miar, które pozwoliłyby na faktyczne oszacowanie
poziomu oraz jakości prowadzenia debaty publicznej na poziomie lokalnym.
Partycypacja społeczna
Partycypacja społeczna to termin bardzo pojemny i wieloaspektowy, z tego względu
występował w treści opracowań w różnych kontekstach tematycznych. Znacznie zróżnicowany
był także poziom ogólności, na jakim był opisywany. Przy analizie treści dokumentów
poszukiwano przede wszystkim haseł „partycypacja społeczna” i „partycypacja”, jak również
innych wyrażeń należących do rodziny wyrazów słowa partycypacja, np. „partycypacyjny”,
„partycypujący”.
Pośród 174 dokumentów strategicznych obowiązujących w wielkopolskich gminach oraz
powiatach, występowanie terminu „partycypacja”, w istotnym z punktu widzenia problematyki
badawczej kontekście, odnotowano w przypadku 73 opracowań (61 gmin i 12 powiatów).
Partycypacja najczęściej pojawiała się na najbardziej ogólnym (podstawowym) poziomie,
a wraz ze zwiększaniem stopnia uwzględniania partycypacji społecznej malała liczba
pojawiania się analizowanej frazy.
Do pierwszej kategorii „Dostrzeganie” zaliczono fragmenty pochodzące
z 47 opracowań, z czego 39 obowiązywało na obszarze wielkopolskich gmin, zaś 8 na terenie
powiatów. Najczęściej poszukiwany termin padał w kontekście opisu procesu powstawania
dokumentów strategicznych oraz wskazywania celów opracowywania strategii lokalnych (fakt
ten odnotowano w przypadku 27 gmin i 5 powiatów). Autorzy opracowań podkreślali w tym
względzie respektowanie zasady partycypacji społecznej w procesie tworzenia strategii
poprzez uwzględnianie opinii możliwie jak największej liczby aktorów społecznych oraz
mieszkańców danej jednostki. Włączanie innych niż władze samorządowe osób i podmiotów
w proces tworzenia strategii, ma być, zdaniem autorów, pozytywnym bodźcem do budowania
powiązań międzysektorowych, a także przejawem występowania wysokiej jakości kapitału
społecznego. W przypadku konkretnych działań, poprzez realizację których możliwe było
sformułowanie treści strategii, wskazywano na przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz
spotkań z mieszkańcami, a także na prowadzenie badań własnych, np. sondaży. Wszelkie
takie działania ujmowano pod wspólnym mianownikiem partycypacji społecznej.
Drugi z wyróżnionych kontekstów, w jakim pojawiało się pojęcie partycypacji społecznej
w kategorii „Dostrzeganie”, związany był z powoływaniem się w treści strategii na dokumenty
nadrzędne krajowe i europejskie oraz na inne opracowania lub ogólne zasady obowiązujące
na szczeblu ponadlokalnym. Fragmenty odnoszące się do takiego obszaru tematycznego
odnotowano w 14 opracowaniach, z czego 13 obowiązywało na poziomie gmin. Generalnie,
w treści analizowanych dokumentów odnoszono się do zasad prowadzenia polityki regionalnej,
która uwzględnia partycypację społeczną w różnego rodzaju projektach. Odwoływano się także
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do założeń polityki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz, szerzej, do polityki regionalnej
Unii Europejskiej i dużej roli partycypacji społecznej jako narzędzia rozwiązywania problemów
lokalnych. Poza tym, w treści opracowań wskazywano także na takie dokumenty, jak Strategia
Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego:
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 2010-2020 oraz Strategia Polityki Społecznej na lata 20072013. Dwukrotnie wspominano o udziale gmin w projekcie skierowanym do władz
samorządowych pod nazwą „Decydujmy Razem”, polegającym na wzmocnieniu
mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz
podejmowaniu decyzji publicznych.
Kolejne z wyróżnionych kontekstów, w jakim padał termin „partycypacja” w kategorii
„Dostrzeganie” to:
• partycypacja (nie społeczna) rozumiana jako udział finansowy różnych podmiotów
oraz mieszkańców gmin i powiatów w inwestycjach lokalnych (6 gmin i 1 powiat);
• ogólny opis założeń prowadzenia polityki lokalnej w oparciu o budowanie kapitału
ludzkiego oraz zasadę dobrego rządzenia (6 gmin i 1 powiat).
Na drugim poziomie analizy (kategoria „Zgłębianie”) wyróżniono fragmenty pochodzące
z 32 dokumentów strategicznych, z czego 27 obowiązywało na terenie wielkopolskich gmin.
Partycypacja w tym obszarze diagnozy była ujmowana nieco szerzej, szczególnie pod kątem
określenia jej przydatności i potrzeby wprowadzania na szczeblu lokalnym, z uwzględnieniem
uwarunkowań charakterystycznych dla gmin i powiatów. Autorzy strategii odwoływali się także
do celów prowadzenia działań partycypacyjnych oraz do znaczenia partycypacji społecznej
jako narzędzia prowadzącego do rozwoju JST.
W kategorii „Zgłębianie” najbardziej pojemnym kontekstem był szerszy opis zjawiska
partycypacji jako ważnego elementu prowadzenia polityki lokalnej zgodnej z założeniami
polityki regionalnej i europejskiej. Innymi słowy – argumentowano włączanie aktorów
społecznych w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym, ale także – ogólnie – w bardziej
aktywny udział w życiu gminy czy powiatu. Wskazywano także na korzyści wynikające
z obecności w procesach decyzyjnych większej liczby interesariuszy.
W niektórych dokumentach odwoływano się również do kontekstu historycznego,
poprzez wskazanie, że idea partycypacji społecznej z racji relatywnie krótkiej tradycji
samorządności na szczeblu lokalnym, jest dla wielu obywateli (w tym również dla
przedstawicieli władz) wciąż zjawiskiem nowym. Wskazanie takie poczyniono
w 5 dokumentach gminnych. Równocześnie podkreślano potrzebę upowszechniania idei
samorządności oraz partycypowania przez mieszkańców w kreowaniu polityki lokalnej.
Ze wszystkich fragmentów poruszających w głębszy sposób temat partycypacji oraz
wdrażania jej w sposób praktyczny na poziomie gmin i powiatów, wyróżnić należy fragmenty
dwóch dokumentów strategicznych. Pierwszy z nich to Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Opracowanie wyróżnia się na tle pozostałych
właśnie ze względu na ujmowanie partycypacji społecznej jako elementu prowadzenia polityki
na szczeblu lokalnym: „Strategia uwzględnia partycypację społeczną jako wymóg a nie
przywilej – Od wzmocnienia udziału społeczności w zarządzaniu terytorium nie ma odwrotu.
Niezbędne jest wypracowanie i wdrożenie mechanizmów konsultacji społecznych
odpowiadających wysokim standardom europejskim. Jest to wymóg, gdyż należy się
spodziewać, że wiele projektów będzie musiało spełniać surowe wymogi konsultacji
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społecznych (...)”(G037). Po drugie, warto wskazać zapis pochodzący ze Strategii Rozwoju
Miasta Poznania do roku 2030, który wprost wskazuje na słabość wielu powstających
opracowań strategicznych. Słabość ta polega na braku ścisłego zaangażowania władz oraz
innych partnerów w proces powstawania dokumentów strategicznych, a co za tym idzie,
na braku ścisłego dopasowania treści dokumentów do faktycznych problemów występujących
na terenie danej gminy czy powiatu: „O ile procesy partycypacyjne angażujące interesariuszy
zewnętrznych upowszechniły się już w polskich samorządach, niewiele procesów
strategicznych faktycznie angażuje interesariuszy wewnętrznych – strategie są często zlecane
na zewnątrz i tworzone przy niewielkim udziale urzędników, co prowadzi do braku internalizacji
zapisów i zaangażowania w ich realizację” (P260).
W przypadku 2 gmin i 3 powiatów wyodrębniono frazy dotyczące analizy SWOT wraz
z wyróżnieniem wad i atutów gmin i powiatów pod względem działań partycypacyjnych oraz jej
przejawów w życiu mieszkańców. Warto zauważyć, że dwukrotnie wskazano na niski poziom
partycypacji mieszkańców ujmowany, po pierwsze, przez pryzmat niskiej frekwencji
w wyborach, po drugie, przez pryzmat niewielkiego udziału mieszkańców w stowarzyszeniach
i innych podmiotach trzeciego sektora.
Szczególnie niepokojące może wydawać się to, że jedynie w trzech opracowaniach
(1 dla gminy oraz 2 dla powiatów) przeprowadzono krótką diagnozę poziomu partycypacji
wśród mieszkańców danych jednostek terytorialnych. Rzadkość występowania choćby krótkich
analiz tego typu, nie przystaje w żaden sposób, jak wskazano wcześniej, do częstego
przywoływania potrzeby prowadzenia działań partycypacyjnych. Należy zatem wskazać, że
potrzebny jest w dokumentach strategicznych bardziej szczegółowy lokalny kontekst
i zdiagnozowanie poziomu partycypacji społecznej w wielu wymiarach, aby było możliwe
zaprojektowanie konkretnych działań kreujących partycypację. Wracając do wspomnianych
trzech fragmentów nt. poziomu partycypacji wśród mieszkańców, warto zaznaczyć, że
wszystkie wspominały o relatywnie niskim poziomie zaangażowania obywateli w życie
publiczne, ujmowane przez pryzmat zarówno udziału w wyborach, jak i uczestnictwa
w organizowanych przez gminę warsztatach czy konsultacjach.
Trzeci poziom zaimplementowania zasady partycypacji społecznej w treści dokumentów
strategicznych dotyczył jego obecności w zakresie planowanych działań rozwojowych w JST.
W kategorii „Działanie” poddano analizie fragmenty pochodzące z 24 dokumentów
strategicznych, z czego 18 obowiązywało na terenie gmin, zaś 6 na terenie powiatów.
Grupując tematycznie wybrane fragmenty, należy stwierdzić, że najczęściej planowane
działania w zakresie partycypacji ujmowano w sposób ogólny. Polegało to głównie
na wskazaniu na potrzebę zwiększania udziału mieszkańców i podmiotów społecznych w życiu
publicznym gminy lub powiatu, bez przedstawienia konkretnych zadań i grup docelowych.
Tego typu fragmenty wyróżniono w 6 dokumentach gminnych i 2 powiatowych.
Nieco bardziej szczegółowo odnoszono się do pojęcia partycypacji społecznej
w zakresie włączania obywateli w prowadzenie polityki lokalnej przez samorządy. Takim
kontekstem posługiwano się w przypadku 8 opracowań (4 gminy i 4 powiaty). Większe
zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne ma polegać, po pierwsze, na lepszym
informowaniu obywateli o podejmowanych przez władze zadaniach, po drugie, na lepszej
komunikacji na linii mieszkańcy-samorząd, np. z wykorzystaniem nowoczesnych form
komunikacji, w tym Internetu, po trzecie natomiast, na zwiększeniu możliwości
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wyartykułowania potrzeb mieszkańców oraz uwzględniania ich przez samorząd. W tym
aspekcie ponownie warto zacytować sformułowanie pochodzące ze Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: „Dla wdrażania
zasad partycypacji niezbędne jest podejmowanie inicjatyw w następujących obszarach:
edukacji – wiedza na temat istoty partycypacji i upowszechnianie zakończonych sukcesem
procesów partycypacyjnych w miastach, szczególnie jeżeli dotyczyły one trudnych przypadków
czy konfliktowych sytuacji, komunikacji – zbudowanie systemu pozwalającego
na dwukierunkowość komunikacji, która jest podstawą sukcesu partycypacji społecznej. Nie
chodzi tu tylko o możliwość wypowiedzenia się, ale o skuteczność wysłuchania wszystkich
argumentów, wspierania oddolnej aktywności mieszkańców – bardzo cennej ze względu na
ładunek społecznej solidarności. Wspieranie może przybrać różne formy, od uwzględnienia
w budżecie miasta środków na wspieranie działań, aż po szczególną współpracę
z organizacjami pozarządowymi jako partnerami w procesie partycypacji, atrakcyjności metod
współpracy – wykorzystanie plansz, makiet, przeprowadzenie procesu uzgodnień
w atrakcyjnym miejscu sprzyjającym do wymiany poglądów” (G037).
Czterokrotnie na poziomie gmin wskazywano na potrzebę zwiększania partycypacji
społecznej w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Dwukrotnie, spośród planowanych
działań na poziomie gmin, wskazano na potrzebę wprowadzenia budżetu partycypacyjnego.
W przypadku jednej gminy zaplanowano powstanie Gminnego Forum Partycypacji Publicznej
jako podmiotu zwiększającego poziom zaangażowania mieszkańców w życie publiczne
(G213 Lipka). Dwukrotnie (2 gminy) pojęcie partycypacji pojawiło się w kontekście finansowym,
jako udział mieszkańców oraz innych podmiotów w kosztach przedsięwzięć mających na celu
interes całej społeczności (G192 Piła, G235 Rokietnica).
Zdecydowanie najrzadziej kwestia partycypacji społecznej była ujmowana
w analizowanych dokumentach strategicznych poprzez zamieszczanie mierzalnych
wskaźników. W kategorii „Monitorowanie” znalazły się fragmenty z 3 opracowań (2 gmin:
G127 Krobia, G253 Środa Wielkopolska oraz 1 powiatu: P260 powiat m. Poznań). Wśród
wyróżnionych wskaźników, odzwierciedlających kwestie partycypacji społecznej, dwukrotnie
wskazywano na liczbę wniosków/zadań zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego gmin, raz
natomiast na liczbę osób głosujących na zadania wyróżnione w takim budżecie. Poza tym, raz
wyszczególniono liczbę uruchomionych elektronicznych usług partycypacyjnych dla
mieszkańców powiatu oraz liczbę osób uczestniczących w procesie tworzenia mapy potrzeb
lokalnych. Zaledwie kilka takich wskazań nie jest wynikiem zadowalającym.
Warto jednak wskazać, że w przypadku trzech ww. jednostek termin „partycypacja
społeczna” został ujęty na wszystkich czterech poziomach zaimplementowania poddanych
analizie. W przypadku opracowania dla stolicy Wielkopolski warto wyróżnić poprowadzoną
szeroką analizę zasobów, w tym kapitału ludzkiego, jak i wysoce skonkretyzowanego
podejścia do zadań i działań dążących do wzrostu poziomu partycypacji społecznej wraz z ich
monitorowaniem. W przypadku Środy Wielkopolskiej, podkreślano chęci wprowadzania
budżetu partycypacyjnego w gminie. Jeśli chodzi o Krobię, autorzy strategii, prócz wskazania
na potrzebę prowadzenia działań włączających wszystkich aktorów społecznych w kreowanie
polityki lokalnej, zawarli w dokumencie również opis planowanych aktywności w tym względzie,
wraz ze wskazaniem konkretnych metod (konsultacje społeczne, współpraca z organizacjami
pozarządowymi, budżet partycypacyjny) oraz wskaźników.
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Wykres 17. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
związane z partycypacją społeczną
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Mapa 18. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa w odniesieniu do pojęcia partycypacja
społeczna

Opracowanie WROT.

Generalnie, samo pojęcie było stosunkowo często zamieszczane w strategiach rozwoju
gmin i powiatów województwa wielkopolskiego, jednak partycypacja społeczna była
wspominana przede wszystkim jako podstawa tworzenia tego typu opracowań oraz
prowadzenia polityki lokalnej. Biorąc pod uwagę taki rozdźwięk w ujmowaniu kwestii
partycypacji społecznej na poziomie opracowań strategicznych, należy zarekomendować
władzom samorządowym bardziej uważne przyjrzenie się faktycznemu poziomowi
uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym gmin i powiatów oraz określenie bardziej
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konkretnych działań zwiększających poziom partycypacji wraz z mierzalnymi wskaźnikami
pozwalającymi na ustosunkowanie się do pewnych procesów społecznych. Stałe
monitorowanie jest niezbędne, aby ewentualnie wprowadzić działania naprawcze oraz
aktywizujące lokalną społeczność.
Kapitał społeczny
Kapitał społeczny jest ważnym aspektem rozwoju każdej JST. Zawiera się w nim
bowiem umiejętność współpracy międzyludzkiej, budowanie sieci zaufania, co znajduje
przełożenie nie tylko na korzyści społeczne, ale i ekonomiczne. Właściwe rozwijanie
i wykorzystywanie kapitału ludzkiego w JST może bowiem pozytywnie wpływać na rozwój
przedsiębiorczości oraz partycypacji społecznej. Z tego powodu termin ten nabrał znaczenia
w ostatnich latach, często pojawiając się dokumentach strategicznych na poziomie krajowym
czy unijnym.
Fraza „kapitał społeczny” i jej pokrewne pojęcia pojawiają się w 76 strategiach JST
analizowanych w tym badaniu. Dokumenty te zostały stworzone na potrzeby 61 gmin
i 15 powiatów.
W 49 spośród analizowanych strategii znajdowały się sformułowania dotyczące kapitału
społecznego na poziomie „Dostrzegania”, w tym w 42 dokumentach gminnych
i 7 powiatowych. Był to poziom implementacji, na którym sformułowania związane z tym
zagadnieniem pojawiały się w strategiach najczęściej.
Na tym poziomie uwzględniono odwołania do innych dokumentów. Lokalne samorządy
najczęściej powoływały się na dokumenty o znaczeniu strategicznym, wydane przez jednostki
wyższego szczebla, w których pojawia się kwestia kapitału społecznego – taki sposób
występowania odnotowano w strategiach 41 gmin i 7 powiatów. Zdecydowanie najczęściej
przytaczanym dokumentem była Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020
roku. Powoływało się na nią 26 JST, w tym 24 gminy i 2 powiaty. Wśród celów określonych
w tym dokumencie znajduje się cel bezpośrednio wskazujący na potrzebę rozwoju kapitału
społecznego w regionie: „Cel operacyjny 8.8. Budowa kapitału społecznego na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego”. Innym dokumentem, który często przytaczano w strategiach
lokalnych była Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności. Do jej treści nawiązało 7 gmin i 2 powiaty.
Poza omówionymi wyżej dokumentami w treści strategii gmin i powiatów znalazły się
nawiązania do następujących dokumentów:
• Strategia Europa 2020;
• Narodowa Strategia Spójności – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia dla
Polski 2007-2013;
• Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020;
• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020;
• Strategia Rozwoju Kraju 2020;
• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020;
• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013;
• Metropolia Poznań 2020.
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W 15 JST odnotowano powołanie się na więcej niż jeden dokument strategiczny
wyższego rzędu (13 gmin, 2 powiaty). Duża częstotliwość powoływania się na dokumenty
o znaczeniu wojewódzkim, przede wszystkim na Strategię Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku, przy jednoczesnym stosunkowo rzadkim odwoływaniu się
do dokumentów na poziomie krajowym może świadczyć o przyjęciu regionalnej perspektywy
– zjawisko to można odczytywać jako oznakę skupienia na problemach typowych dla danego
regionu.
Drugi poziom implementacji, czyli „Zgłębianie”, wystąpił w dokumentach strategicznych
24 JST, w tym 15 gmin i 9 powiatów. Są to wzmianki o charakterze definicyjnym, teoretycznym
i diagnostycznym, które opisują stan obecny lub pożądany. Nie wskazują jednak na działania,
które gmina musi podjąć, by podtrzymać status quo, bądź osiągnąć pożądany poziom kapitału
społecznego. Nie wspomina się w nich także o monitorowaniu przebiegu takich procesów
– takie rodzaje refleksji stanowią wyższy poziom implementacji.
Warto wskazać, że rozbudowane definicje kapitału społecznego przedstawiły 3 JST
(2 powiaty i 1 gmina). Dobrym przykładem jest poniższa definicja: „Atrybutami kapitału
społecznego są: wzajemne zaufanie ludzi, duch wspólnoty, obywatelskie zaangażowanie,
poczucie osobistej odpowiedzialności za dobro wspólne, wysoka ranga akceptacji społecznej
i przynależności do niej, a także respektowanie zwyczajów, które sprzyjają porządkowi
i wspólnej pomyślności. Kapitał społeczny zwiększa produkcyjny potencjał społeczności,
promuje tworzenie się sieci gospodarczych, partycypację w zarządzaniu oraz wspólne
przedsięwzięcia, umożliwia szybszy przepływ innowacji, sprawny przebieg transakcji. Wpływa
na rozwój działalności gospodarczej oraz sprzyja wspólnemu rozwiązywaniu problemów przez
społeczność miasta” (P260 powiat m. Poznań).
Kapitał społeczny często utożsamiany był z rozwojem regionu, jako element niezbędny
do budowania silnej pozycji, przyciągania przedsiębiorców lub tworzenia dobrobytu. W ten
sposób postrzega go 9 JST (7 gmin i 2 powiaty). Przykładem takiego podejścia do kwestii
kapitału społecznego jest sformułowanie, którego użyto w strategiach 4 gmin: „Rośnie
znaczenie kapitału społecznego i czynników niematerialnych w rozwoju firm, gmin i regionów,
inwestycje w tej sferze zwracają się najszybciej” (P057 powiat m. Kalisz, G178 Budzyń, G196
Miasteczko Krajeńskie, G215 Tarnówka).
Kapitał ludzki często pojawiał się także w zestawieniach mocnych i słabych stron
jednostki administracyjnej – w analizach SWOT. W tym kontekście wspomniany był
w strategiach 8 JST, z tego w opracowaniach 6 gmin i 2 powiatów. Branie pod uwagę poziomu
kapitału społecznego w tego rodzaju analizach świadczy o istotności tego czynnika w rozwoju
regionu.
Przez niektóre JST kapitał społeczny utożsamiany był z działalnością organizacji
pozarządowych na terenie JST. Taki sposób postrzegania kapitału społecznego
zaobserwowano w 5 jednostkach – 4 gminach i 1 powiecie. Przykładem jest fragment z jednej
ze strategii: „Środowiska organizacji pozarządowych są ważnym źródłem informacji
o funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszania mieszkańców, poziomu rozwoju
kapitału społecznego w powiecie” (G008 Brzeziny).
Część JST planuje podjęcie działań związanych z kapitałem społecznym. Ten rodzaj
implementacji jest określany w przedmiotowej analizie jako „Działanie”. Zaobserwowany
został w 26 dokumentach strategicznych, 19 gminnych i 7 powiatowych.
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Cel związany z budową kapitału społecznego najczęściej formułowany był jako:
„Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Taką frazę
w swoich strategiach zawarło 6 jednostek, w tym 4 gminy i 2 powiaty. Opis celu w jasny sposób
określa, że powiększanie kapitału społecznego nie jest celem ostatecznym, ale narzędziem
pozwalającym osiągać kolejne cele. Podobnie kwestię tę postrzegają inne JST, w których
zawarto m.in. następujący zapis: „Mieszkańcy gminy są jej podstawowym zasobem. Od
poziomu ich zaangażowania w sprawy rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego,
popartego odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami, zależy przyszłość gminy. Inaczej
mówiąc, o wartości gminy stanowi w głównej mierze jej kapitał ludzki i społeczny. Gmina
dbająca o poprawę swojej pozycji konkurencyjnej powinna stworzyć warunki do rozwoju tych
kapitałów” (G085 Kazimierz Biskupi).
Część jednostek samorządowych obrała odwrotny kierunek w formułowaniu swoich
celów i przedstawiała zadania konieczne do podniesienia kapitału społecznego (6 JST, z tego
3 gminy i 3 powiaty). Przykładem takiego sposobu określenia celu jest następujący fragment:
„Dla podnoszenia poziomu kapitału ludzkiego, budowania poczucia identyfikacji ze
społecznością lokalną i tworzenia inicjatyw rozwojowych zgodnych z potrzebami
i oczekiwaniami mieszkańców niezbędne jest zaistnienie silnej świadomości wśród
mieszkańców w zakresie społeczeństwa obywatelskiego i możliwości, jakie daje oddolna
działalność i inicjatywa” (P097 powiat słupecki). Kapitał społeczny łączony był także z takimi
zjawiskami i działaniami, jak: podnoszenie poziomu życia, spójność społeczna, partycypacja
obywatelska, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie bezrobociu,
zwiększanie zaufania i współpracy międzyludzkiej.
Ostatni z poziomów implementacji, „Monitorowanie”, został zaobserwowany w 10 JST
– 8 gminach i 2 powiatach. W tych JST zaplanowano sposoby mierzenia postępów
w realizowaniu celów związanych z kapitałem społecznym. Wśród wskaźników znalazły się
między innymi: liczba hot-spotów na terenie JST; liczba osób korzystających z oferty
kulturalnej; liczba osób/organizacji „tworzących” kulturę; nakłady finansowe na kulturę; liczba
inicjatyw w zakresie integracji międzypokoleniowej; liczba inicjatyw współtworzonych przez
organizacje zrzeszające ludzi starszych i osoby niepełnosprawne; liczba uczniów startujących
w regionalnych/krajowych zawodach sportowych; liczba osób zadowolonych ze świadczonych
na terenie JST usług medycznych; Ilość szkoleń dla organizacji pozarządowych
współorganizowanych przez JST; liczba osób identyfikujących/utożsamiających się z JST.
Podsumowując sposób występowania zagadnienia „kapitał społeczny” w strategiach
gmin i powiatów, należy zwrócić uwagę, iż najczęściej sformułowanie to przywoływane było
na najniższym poziomie, czyli „Dostrzeganiu”, najrzadziej zaś na poziomie „Monitorowanie”.
Na uwagę zasługuje także fakt, że tylko w Strategii Rozwoju Konina na lata 2015-2020 (P122)
uwzględniono kwestię kapitału społecznego na wszystkich czterech poziomach.
Jednostki samorządowe różnie postrzegają kapitał społeczny, dla niektórych stanowi on
narzędzie w osiąganiu celów, inne przedstawiają go jako cel. Większość kojarzy go jednak
z partycypacją społeczną i świadomością obywatelską oraz działalnością NGO. Często
powtarzające się sformułowania opisujące rolę kapitału społecznego w funkcjonowaniu gmin
i powiatów mogą jednak świadczyć o schematyzmie w jego opisie.
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Wykres 18. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
odnoszące się do pojęcia kapitał społeczny
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Mapa 19. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa w odniesieniu do pojęcia kapitał społeczny

Opracowanie WROT.

Konsultacje
Powołując się na definicję zaproponowaną na potrzeby Badania efektywności
mechanizmów konsultacji społecznych z 2011 r., można przyjąć, że konsultacje społeczne to:
„zorganizowany sposób uzyskiwania przez administrację opinii oraz stanowisk od podmiotów
(a więc osób i instytucji), których pośrednio lub bezpośrednio dotkną skutki proponowanych
przez administrację działań. Plany tych przedsięwzięć mogą być zawarte w projektach m.in.
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aktów prawnych, różnego rodzaju programów, strategii, ale także budżetów jednostek
publicznych”83.
Konsultacje stanowią – obok referendum, inicjatyw oraz zgromadzeń ludowych – jedną
z form demokracji bezpośredniej. Normatywne podstawy do przeprowadzania konsultacji
zostały wyznaczone w Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym84 oraz
Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym85. Zgodnie z zapisami
zawartymi w ustawach, przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami jest możliwe
w przypadkach przewidzianych przez ustawę lub w innych sprawach istotnych dla gminy.
Warto podkreślić, że konsultacje mają charakter opiniodawczy. Oznacza to, że ich wynik
nie jest wiążący dla organów władzy, jak ma to miejsce w przypadku referendum. Konsultacje
mają na celu zebranie i zbadanie poglądów danej grupy społecznej i mogą – lecz nie muszą
– zostać uwzględnione przy podejmowaniu dalszych decyzji. Do rozwoju tej formy demokracji
bezpośredniej przyczynił się w ostatnich latach rozwój Internetu, jak również ogólnopolskie
akcje społeczne86.
W celu znalezienia fragmentów, w których pojawiły się zapisy związane z zagadnieniem
konsultacji, strategie rozwoju gmin i powiatów województwa wielkopolskiego zostały
przeszukane pod względem występowania słowa „konsultacje” wraz ze wszystkimi jego
odmianami. W wyniku analizy powszechności stosowania tego typu zapisów stwierdzono, że
w swoich treściach na różnych poziomach implementacji uwzględniły je władze 90 gmin i 23
powiatów z terenu województwa wielkopolskiego.
Na poziomie „Dostrzeganie” zakodowane zostały fragmenty pochodzące z opracowań
4 gmin i 1 powiatu. Na tym etapie jednostki te powoływały się na dokumenty wyższego
szczebla, w których pojawiała się fraza „konsultacje”. W przypadku 1 gminy i 1 powiatu
w dokumencie zostało zawarte odwołanie do Zielonej Księgi Aglomeracji Poznańskiej, która
powstała w celu przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych oraz dyskusji eksperckich
nad propozycjami programów strategicznych. W innym przypadku nawiązanie do realizacji
konsultacji z interesariuszami pojawiło się przy prezentacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego,
uszczegóławiającego sposób wdrażania strategii (G003 Jarocin). Odnotowano również
pojedynczy przypadek powoływania się na standardy unijne, zgodnie z którymi „bardzo
ważnym elementem przygotowywania programów rozwoju jest uzyskanie zgody społecznej co
do rezultatów procesu planowania” i w związku z tym, na etapie realizacji strategii, należy
zwracać uwagę na takie działania, jak utworzenie zespołu sterującego, udział społeczeństwa
w procesie planowania czy właśnie procesy konsultacyjne (G029 Koźmin Wielkopolski).
Zgodnie z kluczem kodowym, drugim poziomem występowania treści związanych
z terminem „konsultacje” był poziom „Zgłębianie”. W toku analizy został on zdiagnozowany
wśród 104 JST, z tego w 83 gminach i 21 powiatach. Najbardziej pojemną kategorią, w której
zdecydowanie najczęściej pojawiały się odwołania do konsultacji były opisy procesu tworzenia
strategii. W przypadku wielu gmin i powiatów konsultacje miały podstawowe znaczenie
na etapie powstawania strategii rozwoju. Najczęściej metodą konsultacji posługiwano się
83
Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, Warszawa 2011, s. 59. Publikacja
współfinansowana przez Unię Europejską w ramach EFS – POKL 2007-2013.
84
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95).
85
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578).
86
Piasecki A. K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009, s. 362.
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w celu poznania oczekiwań mieszkańców, problemów, z którymi na co dzień się spotykają, jak
i ich opinii na temat wniosków wypracowanych dotychczas przez przedstawicieli samorządu.
Zapisy dotyczące skorzystania z metody konsultacji społecznych w procedurze
opracowania strategii można generalnie podzielić na dwie główne grupy. Do pierwszej należy
zaliczyć fragmenty, w których powoływano się na sam fakt przeprowadzenia konsultacji,
których wyniki zostały wykorzystane przy budowie strategii. Były to zazwyczaj krótkie, jednolub dwuzdaniowe komunikaty, nie poszerzone o bardziej szczegółowe informacje. Do drugiej
grupy należy natomiast przydzielić zapisy, w których nie tylko podkreślano fakt korzystania
z tej formy demokracji bezpośredniej, lecz również przedstawiono rozbudowane opisy
i dodatkowe informacje, związane m.in. z liczbą osób uczestniczących w konsultacjach,
terminem realizacji, opisem ich przebiegu, tematami poruszanymi podczas dyskusji, czy też
wnioskami zebranymi w trakcie spotkań. W opracowaniu jednej z gmin zastosowano praktykę
przedstawienia w formie załączników listy osób zaproszonych na konsultacje społeczne wraz
ze szczegółowym sprawozdaniem z przebiegu spotkań (G235 Rokietnica). W sprawozdaniu
zawarto nie tylko informacje związane z datą i miejscem realizacji kolejnych konsultacji, ale
i pomysły, które zostały wskazane jako możliwe do realizacji, dostrzeżone problemy i wyrażane
opinie. Efektem zrealizowanych konsultacji było zdiagnozowanie obszarów problemowych,
zbudowanie analizy SWOT oraz wypracowanie zadań przewidzianych do realizacji.
W zapisach dokumentu tej gminy przejawia się dojrzałe podejście władz samorządowych do
kwestii związanych z włączaniem mieszkańców gminy w proces tworzenia strategii: „Zgodnie
z pierwotnie przyjętym założeniem powstająca Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica będzie
budowana wspólnie z Mieszkańcami Gminy. Tylko dialog władz Gminy z jej Mieszkańcami
pozwoli stworzyć wspólną koncepcję rozwoju Gminy. Dlatego tak ważną kwestią było, aby
usłyszeć opinie Mieszkańców w zakresie ich potrzeb, dostrzeganych problemów i trudności”.
Informacje na temat planowanych konsultacji były przekazywane mieszkańcom gmin
i powiatów poprzez komunikaty zamieszczane na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń
urzędów JST (G071 Koło, G160 Miedzichowo), czy też zaproszenia kierowane
do stowarzyszeń, organizacji, podmiotów gospodarczych, społecznych, jednostek
organizacyjnych, sołtysów i radnych (G235 Rokietnica).
Konsultacje społeczne były realizowane w różnych formach: spotkania, warsztaty
strategiczne, jak również badania ankietowe czy wywiady z mieszkańcami. Różnorodność
wykorzystanych form można tłumaczyć chęcią zebrania jak największej ilości informacji
i dopuszczenia do głosu możliwie wielu mieszkańców: „Konsultacje społeczne w formie
spotkań, pomimo iż przeprowadzane w możliwie najszerszym i najbardziej reprezentatywnym
gronie mieszkańców, nie są w stanie przedstawić opinii wszystkich czy nawet większości
mieszkańców” (G098 Słupca). W innej z gmin zastosowano natomiast czteroetapowy system
realizowania konsultacji, co wskazuje na chęć pełnego wykorzystania możliwości płynących
z tego rodzaju uczestniczenia mieszkańców w procesach decyzyjnych:
1. Konsultacje wstępne, oparte o zebrania wiejskie;
2. Konsultacje robocze w trakcie prac zespołu nad przygotowaniem;
3. Konsultacje końcowe polegające na poddaniu projektu dokumentu ocenie
społecznej;
4. Procedowanie projektu dokumentu przed radą gminy (G071 Koło).
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W opracowaniach kilku gmin formularze ankiet, które były realizowane wśród
mieszkańców, zostały prezentowane w formie załączników (m.in. G098 Słupca, G086
Kleczew, G142 Krzywiń, G096 Wilczyn). Analiza ich treści pozwala na zapoznanie się
z kwestiami, o które najczęściej byli pytani mieszkańcy gmin i powiatów. Należą do nich
zwłaszcza:
• ocena kwestii w ramach poszczególnych obszarów tematycznych: społeczeństwo,
gospodarka, środowisko, infrastruktura itp.;
• wskazanie najważniejszych problemów związanych z jakością życia na danym
obszarze;
• mocne i słabe strony rozwoju gminy;
• szanse i zagrożenia rozwojowe;
• inwestycje i zadania konieczne do przeprowadzenia w najbliższym czasie.
Kolejny poziom implementacji, czyli „Działanie”, został uwzględniony w dokumentach
strategicznych pochodzących łącznie z 27 JST, z tego z 17 gmin i 10 powiatów. Najczęściej
pojawiającym się zapisem były cele związane z rozwojem komunikacji z mieszkańcami. Cele
te były formułowane w różny sposób, jednak wszystkie sprowadzały się do kwestii związanych
ze stosowaniem rozwiązań służących rozwijaniu możliwości współuczestniczenia
mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących gminy/powiatu. Cele te były nazywane
m.in. w następujący sposób:
• Rozwój partycypacji społecznej;
• Uspołecznienie procesów decyzyjnych dotyczących gminy;
• Rozwój komunikacji z mieszkańcami;
• Rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
• Zwiększanie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym;
• Podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców.
W Poznaniu wśród kluczowych projektów przewidzianych do realizacji w ramach
jednego z celów operacyjnych wskazano na konieczność zbudowania bazy ekspertów
społecznych celem współpracy w procesach konsultacyjnych (P260). Jest to ciekawe
rozwiązanie służące rozwojowi idei samorządowej, nie zastosowane w żadnej innej JST.
Nawiązania do idei konsultacji społecznych były również zawierane w opisie celów
związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości. W takim ujęciu wskazywano
na prowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami jako zadanie, które będzie służyło tworzeniu
warunków do rozwoju inicjatyw oddolnych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości (P097 powiat
słupecki). Kilkukrotnie fraza „konsultacje” pojawiała się przy opisie celów odnoszących się
do współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi.
Warto również wskazać na przykład powiatu pilskiego jako uwzględniającego podejście
do kwestii konsultacji społecznych w sposób bezpośredni. Rozwój systemu konsultacji
społecznych został tam potraktowany jako cel operacyjny przewidziany do osiągnięcia
w ramach celu strategicznego: „Podnoszenie jakości zarządzania publicznego”. W ramach
tego celu przewidziano do realizacji działania związane z rozszerzeniem obszarów działań
powiatu podlegających konsultacjom społecznym oraz wsparcie dla rozwoju budżetu
obywatelskiego w gminach (P191).
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Na poziomie „Monitorowania” występowanie zapisów związanych z realizacją
konsultacji społecznych zdiagnozowano w opracowaniach dla 4 powiatów. Były to zazwyczaj
wskaźniki ilościowe, odwołujące do takich wartości, jak: liczba konsultacji społecznych (P260
powiat m. Poznań), liczba lokalnych przedsiębiorców w regionie, którzy wzięli udział
w konsultacjach (P097 powiat słupecki), liczba spotkań konsultacyjnych zorganizowanych
przez władze samorządowe z lokalnymi przedsiębiorcami (P097 powiat słupecki), wykaz
kwestii, które zostały poruszone na konsultacjach społecznych w poszczególnych gminach
(P097 powiat słupecki), czy liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach
(P260 powiat m. Poznań).
Wykres 19. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
związane z konsultacjami
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Mapa 20. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa w odniesieniu do pojęcia konsultacje

Opracowanie WROT.
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Podsumowując, zapisy uwzględniające w jakimkolwiek stopniu kwestie związane
z konsultacjami społecznymi zostały zawarte w treści dokumentów strategicznych
pochodzących z 90 gmin i 23 powiatów. Na poziomie „Dostrzegania” znaleziono 5 zapisów,
z czego 4 pochodziły ze strategii gmin, a 1 ze strategii powiatu. Najczęściej powtarzającą się
była implementacja na drugim poziomie („Zgłębianie”) – zastosowały ją 83 gminy
i 21 powiatów. Na trzecim poziomie – „Działanie” – wyszczególniono 17 opracowań gminnych
i 10 powiatowych. Wskaźniki związane z monitoringiem założonych celów zastosowały
natomiast 4 powiaty. Spośród wszystkich przeanalizowanych przypadków, tylko jedna JST
zastosowała zapisy związane z konsultacjami na wszystkich czterech etapach implementacji
– był to Poznań (P260).
Spotkania
Frazą bliską pojęciu konsultacji w analizowanym kontekście są spotkania. Łącznie,
wyróżniono fragmenty pochodzące z 60 opracowań strategicznych (50 gminnych
i 10 powiatowych).
Na pierwszym poziomie („Dostrzeganie”) uwzględniania tej kwestii wyróżniono frazy
w 9 dokumentach (8 gminnych i 1 powiatowym). Wszystkie z nich dotyczyły stworzenia wizji
rozwojowej podczas spotkań władz lokalnych z mieszkańcami gmin i powiatów.
Do kategorii „Zgłębianie” zaliczono fragmenty pochodzące z 48 dokumentów, z czego
41 obowiązywało na terenie wielkopolskich gmin. Najczęściej pojawiającym się kontekstem
tematycznym były fragmenty opisujące proces pracy nad tworzeniem strategii (w przypadku
38 opracowań gminnych i 7 powiatowych). Wspominano o odbywających się spotkaniach
warsztatowych, spotkaniach grup roboczych czy spotkaniach konsultacyjnych. Poza tym,
w przypadku 7 gmin wskazywano na odbywające się spotkania z mieszkańcami w innym
kontekście niż budowania strategii, np. w kwestii tworzenia budżetu lokalnego, spotkań
przedsiębiorców z władzami.
Na poziomie kategorii „Działanie” analizowano fragmenty pochodzące z 8 dokumentów,
z czego 7 obowiązywało na terenie gmin. Biorąc pod uwagę podział tematyczny zauważono,
że trzykrotnie wskazywano na potrzebę organizacji spotkań w celu polepszenia kontaktów
z przedsiębiorcami, co ma przełożyć się docelowo na rozwój ekonomiczny jednostek
terytorialnych. Również trzykrotnie wspominano o potrzebie spotkań w kontekście zacieśniania
szeroko pojętej współpracy samorządu z mieszkańcami. Dwukrotnie odnotowano wskazania
dla obszaru edukacji, w tym edukacji w kontekście dopasowania do potrzeb rynku pracy,
jednokrotnie wskazano na potrzebę organizacji spotkań z mieszkańcami przed przystąpieniem
do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W ostatniej kategorii „Monitorowanie” wyróżnione zostały fragmenty z 7 dokumentów
(5 gminnych i 2 powiatowych). Pięciokrotnie (w przypadku 4 gmin i 1 powiatu) wymieniano
wskaźniki dotyczące liczby spotkań przeprowadzonych z przedsiębiorcami w zakresie promocji
gospodarczej jednostek terytorialnych oraz rozwoju przedsiębiorczości. Poza tym, raz
wskazano na liczbę spotkań przedstawicieli samorządu z organizacjami pozarządowymi,
również jednokrotnie wskazano na miernik dotyczący - ogólnie - spotkań pomiędzy władzami,
mieszkańcami i przedsiębiorcami.
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Wykres 20. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści fragmenty odnoszące się
do pojęcia spotkania
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Mapa 21. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa w odniesieniu do pojęcia spotkania

Opracowanie WROT.

Reprezentacja
Reprezentacja to kolejne pojęcie zakwalifikowane jako wyznacznik partycypacji
społecznej w życiu społeczności lokalnych. W tym kontekście szczególnie interesujące
z punktu widzenia prowadzonej analizy były te frazy dokumentów strategicznych, które mówiły
o reprezentacji społecznej jako przedstawicielstwie pewnej grupy społecznej (lub całej
społeczności) przy podejmowaniu konkretnych działań czy decyzji.
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Pośród wszystkich analizowanych opracowań, kwestie związane z reprezentacją
odnotowano w 75 dokumentach, z czego 65 obowiązywało na terenie gmin, zaś 10 na terenie
powiatów. Należy zauważyć, że przeważały frazy zakwalifikowane do dwóch bardziej ogólnych
kategorii, czyli „Działanie” i „Zgłębianie”.
Na poziomie pierwszym – „Działanie” – analizowano fragmenty pochodzące
z 20 dokumentów (15 gminnych i 5 powiatowych). Najczęściej pojęcie reprezentacji (lub
reprezentatywności) padało w kontekście przeprowadzenia badań wśród mieszkańców danej JST
(11 razy w przypadku gmin i 4 razy w przypadku powiatów). Przeważnie chodziło o badania
ankietowe organizowane bezpośrednio przed przystąpieniem do formułowania strategii
rozwojowych. Czterokrotnie (3 gminy i 1 powiat) pojęcie reprezentacji pojawiało się w kontekście
zdefiniowania wizji rozwojowej danej jednostki terytorialnej, np. „Łączenie i angażowanie środowisk
reprezentujących różne grupy i formy aktywności społecznej, zawodowej, gospodarczej czy
kulturalnej jest jednym z istotnych warunków decydujących o powodzeniu planowanych zamierzeń
dotyczących miasta i zmian, jakie mają w nim zachodzić” (G139 Kościan), „Misją gminy
i reprezentującego ją samorządu jest dążenie do osiągnięcia takiego stanu gminy, który zaspokoi,
w możliwie największym stopniu, potrzeby i oczekiwania mieszkańców wyrażone w WIZJI” (G181
Szamocin).
W kategorii „Zgłębianie” wzięto pod uwagę fragmenty 67 opracowań, z czego 60
dotyczyło szczebla gminnego. Zdecydowanie najczęściej w tym zakresie reprezentację
społeczną ujmowano przez pryzmat uczestnictwa mieszkańców gmin i powiatów w procesie
tworzenia strategii rozwojowych (taki kontekst pojawiał się w 44 opracowaniach gminnych oraz
4 powiatowych). Wskazywano tutaj zarówno na udział szeroko pojętej reprezentacji społecznej
gminy czy powiatu, jak i na reprezentantów pewnych grup społecznych, organizacji
i podmiotów (np. trzeciego sektora). Prócz procesu tworzenia strategii uwzględniano także
zaangażowanie różnych form reprezentacji społecznych w inne aktywności, takie jak
monitoring wdrażania działań rozwojowych czy ocena zapisów dokumentów lokalnych.
Kolejny obszar tematyczny, w kontekście którego padało sformułowanie reprezentacji,
odnosił się do funkcjonowania władz samorządowych, jako reprezentanta społeczności
lokalnej (kontekst rozpoznany w przypadku 18 opracowań gminnych i 3 powiatowych). W tym
obszarze powtarzały się takie frazy, jak: „Dla społeczności lokalnej bardzo ważny jest również
dialog z miejscowymi władzami samorządowymi, które zostały powołane po to, by
reprezentować jej interesy” (w 10 opracowaniach, m.in. G185 Drawsko, G224 Puszczykowo,
G202 Wągrowiec), „Oczekiwania realizacji powyższych postulatów kierowane są obecnie
w coraz mniejszym stopniu do władz państwowych, a w coraz większym – do władz
samorządowych, które są coraz częściej postrzegane jako faktyczny reprezentant interesów
społeczności lokalnej” (w 4 opracowaniach – G231 Kórnik, G212 Krajenka, G156 Sieraków,
G259 Śrem). Pozostałe aspekty poruszane w zakresie kategorii „Zgłębianie” to:
• wyszczególnienie potrzeb związanych ze zwiększaniem reprezentacji obywateli
oraz różnych podmiotów w życiu społeczności lokalnej (5 gmin);
• opis działalności różnych podmiotów działających na terenie gmin i powiatów jako
reprezentantów danych grup społecznych (3 gminy i 1 powiat), np. organizacji
rzemieślniczych;
• opis innych aktywności podejmowanych przez władze samorządowe przy udziale
mieszkańców (np. głosowanie nad ustawą budżetową).
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Na obu wyższych poziomach, problematyka reprezentacji była poruszana tylko w dwóch
strategiach – gminach Tuliszków (G113) oraz Okonek (G214). W przypadku tej pierwszej
wskazano zapis w kategorii „Działanie” mówiący o promocji gospodarczej polegającej
na udziale w targach lokalnych przedsiębiorców. W drugiej, w kategorii „Monitorowanie”
wyszczególniono wskaźnik „liczba przedsięwzięć gminnych konsultowanych z mieszkańcami
lub ich reprezentantami” w zakresie celu strategicznego dotyczącego wzbogacania oferty
kulturalnej i sportowej.
Wykres 21. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści frazy
związane z reprezentacją
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Mapa 22. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa w odniesieniu do pojęcia reprezentacja

Opracowanie WROT.
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Opiniowanie
Ostatnie zagadnienie analizowane w ramach zasady partnerstwa to opiniowanie. Termin
ten pojawiał się w 36 dokumentach strategicznych – 28 gminnych i 8 powiatowych.
Na pierwszym poziomie analizy („Dostrzeganie”) wyróżniono frazy pochodzące
z 17 dokumentów (12 gminnych i 5 powiatowych). Najczęściej pojawiał się temat działalności
różnych podmiotów i organizacji, które w zakresie swojej aktywności posiadają między innymi
opiniowanie stosownej dokumentacji, prowadzonych działań i inwestycji, czy funkcjonowania
innych podmiotów. W tym obszarze wyszczególniono 7 dokumentów (5 gminnych
i 2 powiatowe) zawierających fragmenty traktujące o działalności organizacji ponadlokalnych,
np. Związku Nauczycielstwa Polskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów
Polskich oraz 6 dokumentów (3 gminne i 3 powiatowe) zawierających fragmenty mówiące
o opiniowaniu prowadzonym przez jednostki szczebla lokalnego, takie jak Rada Działalności
Pożytku Publicznego, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz same gminy czy sołectwa.
Poza tym, w przypadku 4 gmin opiniowanie pojawiało się w kontekście opisu prowadzonych
przez władze samorządowe badań wśród mieszkańców.
Na drugim poziomie analizy, w kategorii „Zgłębianie” w przypadku 11 gmin
wyszczególniono fragmenty ujmujące opiniowanie ze strony mieszkańców i podmiotów
społecznych przez pryzmat opisu procesu budowania strategii rozwojowych oraz ich przyszłej
ewaluacji. We fragmentach czterech opracowań gminnych wskazywano na proces opiniowania
prowadzony przez władze lokalne.
W przypadku 3 gmin i 2 powiatów wyróżniono zapisy mówiące o działaniach (poziom
„Działanie”) związanych z szeroko pojętym opiniowaniem. Planowane działania dotyczyły
w gminach następujących obszarów:
• opiniowania projektów zmian w elewacjach budynków;
• powołania zespołu ds. rozwoju gospodarczego i pozyskiwania inwestycji/kapitału
posiadającego kompetencje w zakresie planowania, opiniowania planów, recenzji
i ewaluacji działań prowadzonych przez władze samorządowe;
• opiniowania
wniosków
organizacji
pozarządowych
o
dofinansowanie
do przedsięwzięć, w zakresie propagowania programów aktywnego starzenia się.
W powiatach natomiast działania te obejmowały następujące kwestie:
• wspierania podmiotów i instrumentów dialogu międzysektorowego, mechanizmów
konsultacji działań sektora publicznego, opiniowania;
• zaopiniowania Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
Tylko w przypadku jednej JST wyszczególniony został fragment, w którym zawarto
wskaźnik monitorujący sytuację rozwojową w kwestii opiniowania (poziom „Monitorowanie”).
Wskaźnik ten dotyczył obszaru administrowania ochroną dóbr kultury i skupiał się
na zmierzeniu liczby wydanych postanowień w zakresie: opiniowania projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowania projektów decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniowania projektów decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego.
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Wykres 22. Liczba dokumentów strategicznych uwzględniających w treści frazy
związane z opiniowaniem
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Mapa 23. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu implementacji
w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa w odniesieniu do pojęcia opiniowanie

Opracowanie WROT.

3.3. Podsumowanie
1. Zauważa się, że niemal połowa wielkopolskich JST nie posiada strategii rozwoju.
• Obserwuje się niski odsetek gmin i powiatów, które posiadają spisane, aktualne strategie
rozwoju. Jak wynika z przeprowadzonego badania, na 261 JST w województwie
wielkopolskim dokumenty takie posiadało jedynie 66% z nich. Przy czym odsetek ten był
zdecydowanie wyższy na poziomie powiatu (strategie miało 28 z 35 powiatów – 80%) niż
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na poziomie gmin (posiadało je jedynie 146 z 226 gmin Wielkopolski – 65%). Część JST
była na etapie prac nad nową strategią, jednak zdarzały się takie, w których nie znaleziono
żadnej informacji o dokumencie strategicznym – aktualnym bądź nieaktualnym. Sytuacja
taka może świadczyć o wciąż niskim stopniu świadomości części przedstawicieli władz
samorządowych oraz urzędników na temat konieczności planowania długookresowego
i przydatności posiadania ww. dokumentów w praktyce funkcjonowania JST.
2. Strategie JST nierzadko są trudnodostępne.
• W trakcie realizacji badania napotkano na trudności w dostępie do strategii JST lub
problemy z uzyskaniem informacji na ich temat ze strony przedstawicieli urzędów gmin.
W zdecydowanej większości przypadków strategie były dostępne na stronach
internetowych JST; były jednak przypadki, w których weryfikacja istnienia dokumentu była
poprzedzona kilkukrotnym kontaktem telefonicznym. Z niektórych rozmów wynikało, że
pracownicy JST nie orientowali się, czy dokument istnieje i gdzie można go znaleźć.
Zdarzało się także, że dokument znajdował się na stronie internetowej, jednak wyszukanie
go było dość czasochłonne. Takie przypadki ograniczają prawo mieszkańców danej gminy
czy powiatu (oraz innych osób zainteresowanych) do zapoznania się z kierunkami rozwoju
JST. Brakuje jednej, kompletnej bazy dokumentów strategicznych wszystkich JST
w województwie wielkopolskim, która pozwoliłaby na szybszą weryfikację ich posiadania
i przyczyniłaby się do upowszechnienia dostępu. Jest to istotne także w kontekście
realizacji celów związanych z prowadzeniem badań nad dokumentami strategicznymi
– w tym monitoringu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
3. Brakuje spójności pomiędzy poszczególnymi etapami cyklu programowania strategii.
• Spójność cyklu programowania odnosi się do spójności wszystkich czterech poziomów
analizy określonych w ekspertyzie tj. dostrzegania, zgłębiania, działania i monitorowania.
Jak wynika z przeprowadzonego badania, praktycznie dla każdego analizowanego
wymiaru – zarówno w kwestii implementacji zasady równości szans, jak i partnerstwa
– sytuacja taka była rzadkością. Implementacja zasady równości szans i partnerstwa
często ograniczała się do poziomu dostrzegania i/lub zgłębiania zagadnienia, rzadziej
obejmowała konkretne działania, a najrzadziej – monitoring. Należy przy tym zauważyć,
że większa liczba zapisów odwołujących się do pierwszego poziomu implementacji
(dostrzeganie), w przypadku fraz związanych z zasadą równości szans, była wynikiem
uwzględniania na tym poziomie np. przytoczenia danych demograficznych JST, co
stanowi jedynie podstawę analityczną. Poza tym należy zauważyć, że w wielu
przypadkach pojawiały się zapisy dotyczące poziomów wyższych (działania), którym nie
towarzyszyła diagnoza z poziomów niższych (dostrzeganie i zgłębianie). Wskazuje to
jednoznacznie na brak konsekwencji przy tworzeniu dokumentów strategicznych oraz
nie traktowaniu zapisów dokumentu całościowo. Może to wynikać z częstej sytuacji
zlecania opracowania strategii rozwoju JST na zewnątrz – firmom konsultingowym
i nierzadko bezrefleksyjnego akceptowania otrzymanych produktów takiej współpracy.
Taka postawa świadczy o przywiązywaniu większej wagi do samego faktu opracowania
strategii, niż do zawartych w niej zapisów. Potwierdzają to wyniki analizy – w wielu
strategiach znajdują się identyczne, szablonowe zdania, a nawet identyczne rozdziały –
pomimo, że są to strategie różnych gmin.
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4. Istnieje prawdopodobieństwo, że JST w Wielkopolsce słabo rozumieją zasadę
równości szans.
• Istnieje duże prawdopodobieństwo, że władze lokalne słabo rozumieją sens oraz cel
realizacji zasady równości szans na poziomie polityki lokalnej. Zasada ta była
uwzględniana głównie na pierwszych dwóch analizowanych poziomach – dostrzeganie
i zgłębianie, rzadziej – na poziomie działań i monitoringu. Warto podkreślić, że całościowa
formuła „zasada równości szans” nie pojawia się w żadnej z analizowanych strategii.
W kwestii uwzględniania zasady równości szans występuje duże zróżnicowanie
w zależności od kategorii grup defaworyzowanych. Stosunkowo często w strategiach
uwzględnia się kwestie płci, należy jednak podkreślić, że wynika to w dużej mierze
z występowania poziomu dostrzeganie, w którym uwzględniano np. dane statystyczne
w podziale na płeć. Wyższe poziomy implementacji w kwestii równości płci, szczególnie
działania i monitoring, pojawiają się rzadko. Natomiast w żadnej ze strategii nie wskazano
działań na rzecz wyrównywania szans dla osób o odmiennej orientacji seksualnej, co
przecież nie oznacza, że takie osoby nie mieszkają na terenie Wielkopolski. W kwestii
niepełnosprawności dominującą kategorią implementacji zasady równości szans są
natomiast działania na rzecz niwelowania barier architektonicznych. Świadczyć to może
o postrzeganiu kategorii niepełnosprawnych głównie przez pryzmat niepełnosprawności
ruchowej, która na poziomie dostrzegania i zgłębiania problemu występuje w strategiach
znacznie częściej niż inne typy niepełnosprawności. Należy to raczej tłumaczyć
odrębnymi przepisami, obligującymi JST do zapewnienia dostępności budynków dla osób
o ograniczonej mobilności. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zasada równości szans
realizowana jest w strategiach raczej powierzchownie i – w dużej mierze – stereotypowo.
Problematyka antydyskryminacyjna lub działania na rzecz osób o odmiennej rasie,
pochodzeniu etnicznym lub wyznaniu występują niezwykle rzadko, co nie zmienia faktu,
że problemy takie nie pojawią się w Wielkopolsce w najbliższej przyszłości, szczególnie
wobec obecnego tzw. „kryzysu imigracyjnego”.
USZCZEGÓŁOWIENIE:
− W przypadku problematyki dyskryminacji i nierówności szans ze względu na płeć,
w zdecydowanej większości analizowanych dokumentów strategicznych ograniczano
się do przywoływania danych statystycznych bez analitycznej refleksji na temat
przyczyn i skutków istnienia nierówności między kobietami a mężczyznami.
W konsekwencji, w mniej niż 20 JST planowało jakiekolwiek działania mające na celu
wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn;
− Tematyka pochodzenia narodowego lub etnicznego czy różnic rasowych, praktycznie
nie pojawiała się w analizowanych dokumentach strategicznych (z wyjątkiem Strategii
Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030). Jeśli w ogóle była wspominana, to
przeważnie w konsekwencji przytaczania zapisów pochodzących z dokumentów
strategicznych wyższego rzędu. Nawet w JST, w których przytaczano dane
statystyczne dotyczące korzystania z pomocy społecznej przez osoby, które otrzymały
status uchodźcy nie wskazywano działań mających na celu zapewnienie im równego
dostępu do dóbr i usług publicznych lub osiągnięcie efektu synergii, dzięki
uwzględnianiu opinii reprezentantów tych środowisk w decyzjach, które ich dotyczą,
nie tylko jako uchodźców, ale też mieszkańców gminy;
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− Zagadnienie różnic religijnych czy światopoglądowych tylko pozornie było
uwzględniane w analizowanych dokumentach. Jeśli wskazywano cele rozwojowe JST
wiążące się z religią czy wyznaniem, to odnosiły się one przede wszystkim do religii
katolickiej. W przypadku 6 na 11 strategii gminnych, w których zaplanowano
jakiekolwiek działania zakładające możliwość istnienia różnic światopoglądowych
miało to charakter powielanego, standardowego fragmentu, który „wypada zamieścić”
w strategii: „Trzeba inicjować wszelkie formy dialogu nawet pomiędzy organizacjami
reprezentującymi różne światopoglądy, czy podejścia do sposobu rozwiązywania
konkretnych problemów lokalnych”;
− Analiza zapisów dokumentów strategicznych pod kątem uwzględniania zasady
równości szans w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami nasuwa
przypuszczenie, że gdyby nie wydano Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, poziom świadomości na temat ograniczeń w dostępie
do dóbr i usług publicznych osób niepełnosprawnych byłby znacznie niższy.
Przypuszczenie to potwierdza fakt, że w analizowanych dokumentach znacznie
częściej pojawiały się opisy konkretnych działań, mających na celu przede wszystkim
niwelowanie barier architektonicznych, niż diagnoza sytuacji i potrzeb osób
z niepełnosprawnościami mieszkających na obszarze gminy czy powiatu;
− Uwzględnianie w analizowanych dokumentach strategicznych zagadnień
odnoszących się do wieku, jako czynnika istotnie różnicującego potrzeby członków
społeczeństwa miało miejsce zaskakująco rzadko. Zaskoczenie to wynika z faktu, że
zróżnicowanie wieku było wykazywane w części diagnostycznej. Spośród 174
analizowanych dokumentów strategicznych, jedynie w 18 przypadkach
przeprowadzono pogłębioną analizę problemów demograficznych wynikających
z niekorzystnej struktury wiekowej;
− Fakt braku w analizowanych dokumentach strategicznych wzmianki o istnieniu różnic
między członkami społeczeństwa pod względem orientacji seksualnej może wynikać
z różnych przyczyn, np.: 1) traktowanie kwestii seksualności, jako tematu tabu, którego
nie należy poruszać w oficjalnych opracowaniach; 2) przekonanie o niewystępowaniu
tego „problemu” na terenie gminy czy powiatu; 3) niechęć do poruszania tematyki
różnic w orientacji seksualnej; 4) nieuznawanie orientacji seksualnej za potencjalną
przesłankę dyskryminacyjną. Należy podkreślić, że zebrane dokumenty strategiczne
przeszukiwano pod względem występowania rdzeni słów: orient*, seks*, homo*,
LGBT. W przypadku części tych dokumentów kwesta różnic w orientacji seksualnej
mogła być domyślnie uwzględniana w stwierdzeniach o potrzebie budowania
społeczeństwa otwartego na różnorodność;
− Wśród pojęć odnoszących się do zagadnienia równości szans warto wspomnieć
o wykluczeniu. Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku kategorii
niepełnosprawność, w strategiach częściej wymieniano działania mające na celu
zapobieganie lub ograniczanie wykluczenia społecznego lub cyfrowego, niż
przedstawiano rzetelną diagnozę potrzeb osób i grup zagrożonych wykluczeniem.
Można przypuszczać, że w przeważającej większości cele związane z ograniczaniem
ryzyka wykluczenia społecznego oraz reintegracją społeczną i zawodową osób
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wykluczonych wiązały się z planami JST w zakresie pozyskiwania środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego;
− Nawet pobieżna analiza ustawowych zadań własnych gmin pozwala wskazać co
najmniej kilka takich, których prawidłowa realizacja powinna niejako wymuszać
działania na rzecz wyrównywania szans. Na przykład, w nawiązaniu do art. 7. ust. 1.
Ustawy o samorządzie gminnym, działania tego rodzaju mogłyby stanowić:
o działalność w zakresie telekomunikacji – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu
poprzez rozbudowywanie infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewnianie
darmowego dostępu do Internetu w budynkach użyteczności publicznej,
o lokalny transport zbiorowy – dostosowanie środków transportu i infrastruktury
(przystanki, droga do przystanków) do potrzeb osób niepełnosprawnych,
starszych, opiekunów dzieci w wózkach),
o ochrona zdrowia – realizacja programów profilaktyki zdrowotnej
nieograniczających się do wywieszania plakatów w urzędach i placówkach
ochrony zdrowia,
o polityka prorodzinna, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej – stworzenie oferty wsparcia dla kobiet, które chcą lub muszą
szybko wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka lub tworzenie grup wsparcia
psychicznego i organizacyjnego (albo zachęcanie do ich tworzenia);
− Zakres zadań ustawowych powiatu (opisanych w Ustawie o samorządzie powiatowym,
art. 4. ust. 1) jest jeszcze szerszy. Poza sprawami dotyczącymi telekomunikacji,
transportu, promocji i ochrony zdrowia czy polityki prorodzinnej, władze powiatowe
muszą wykonywać następujące zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
w które wpisują się zasady równości szans i podejmowanie działań o charakterze
antydyskryminacyjnym:
o wspieranie osób niepełnosprawnych,
o przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
5. Sposób ujęcia zasady partnerstwa w lokalnych strategiach rozwoju jest (jedynie)
poprawny.
• Zasada partnerstwa pozwala na zaangażowanie wszystkich interesariuszy procesów
rozwojowych w zarządzanie rozwojem lokalnym. Jak wynika z przeprowadzonej analizy
strategii wielkopolskich JST, większość gmin i powiatów implementuje zasadę
partnerstwa – podobnie, jak równość szans – na poziomie dostrzegania i zgłębiania.
Zapisy dotyczące konieczności respektowania zasad związanych z partnerską
współpracą z mieszkańcami były często przywoływane jako element konstytuujący wizję
rozwoju gmin i powiatów, jednak znacznie rzadziej znajdowało to przełożenie
na konkretne cele i działania w dalszych fragmentach opracowań. Część gmin i powiatów
praktykowała wskazywanie partnerów przewidzianych do współpracy w zapisach celów
strategicznych. Brakuje jednak informacji, czy i w jaki sposób podmioty te były
informowane o tym fakcie i czy tak rozumiana współpraca wykraczała poza zapisy
zawarte w strategiach.
• Najczęściej działania te dotyczyły współpracy z organizacjami pozarządowymi
– podmiotem postrzeganym jako główny partner JST (co może być warunkowane
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zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie87). Okazjonalnie
partnerstwo dotyczyło relacji z mieszkańcami i zwiększania poziomu partycypacji
publicznej, a jeszcze rzadziej – współpracy z przedsiębiorcami, jak i innymi partnerami
mającymi wpływ na poziom życia w gminach i powiatach. Można stwierdzić, że pomimo
zauważalnych działań mających na celu zwiększenie poziomu partycypacji publicznej,
prawdopodobnie brakuje efektywnych narzędzi służących zapewnieniu wpływu
mieszkańców na decyzje podejmowane przez władze JST.
USZCZEGÓŁOWIENIE:
− Zasada partnerstwa może być uwzględniana przez władze samorządowe na wielu
poziomach i w wielu wymiarach zarządzania JST. Analiza fragmentów zebranych
dokumentów strategicznych wielkopolskich gmin i powiatów, w których występował
rdzeń, słowo klucz partner* wskazuje, że stosowanie tej zasady ogranicza się często
do zamieszczenia zapisów podkreślających znaczenia partnerskiej współpracy.
Często jedynym działaniem wskazującym na uwzględnianie opinii obywateli
i interesariuszy w procesie decyzyjnym i zarządzaniu JST było przeprowadzenie
badania społecznego lub ogłoszenie konsultacji przy opracowywaniu strategii rozwoju.
Pogłębione dane na temat liczebności próby badawczej lub reprezentacji obywateli
wskazywać mogą na rażąco niską wartość merytoryczną badania, brak albo skrajnie
nieefektywne działania informacyjne lub kompletny brak postaw obywatelskich wśród
mieszkańców;
− Fakt częstego występowania w analizowanych dokumentach słowa klucza
„współpraca” we fragmentach wskazujących na uwzględnianie zasady partnerstwa
należy przypisać (podobnie, jak w przypadku niepełnosprawności) obowiązującym
regulacjom prawnym nakładającym na JST obowiązek współpracy i działalności
na rzecz organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego. Wniosek
taki potwierdza fakt, iż na 174 analizowanych dokumentów strategicznych odnotowano
12 przypadków, w których wskazano pojęcia związane ze współpracą,
współdziałaniem, angażowaniem i udziałem na wszystkich czterech poziomach
implementacji. Monitorowanie realizacji celów operacyjnych odnoszących się
do współpracy wskazano jedynie w 42 gminach i 9 powiatach, mimo że działania
mające na celu współpracę z interesariuszami wskazało 89 gmin i 21 powiatów;
− Kwestia uwzględniania i implementacji przez samorządy gmin i powiatów zasady
partnerstwa w dokumentach strategicznych wiąże się z zapisami ustaw o samorządzie
gminnym i o samorządzie powiatowym. W obu znajduje się m.in. artykuł, zgodnie
z którym: „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy/powiatu
określa uchwała rady gminy/powiatu (odpowiednio: art. 5a. ust. 2; art. 3d. ust. 2). Od
przedstawicieli władz JST zależy charakter konsultacji społecznych. Taki stan rzeczy
wskazuje na konieczność przeprowadzenia szkoleń (nie kampanii informacyjnej)
mających na celu wskazanie korzyści wynikających ze stosowania zasady partnerstwa
oraz kosztów związanych z jej pomijaniem w procesach decyzyjnych. Warto w tym
miejscu wspomnieć o ustawowej możliwości realizowania zadań publicznych w drodze
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Wspólne zlecenie
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diagnozy stanowiącej podstawę określania celów operacyjnych i strategicznych może
stanowić nie tylko rozwiązanie efektywne ekonomicznie, ale także pozwala ujmować
wyzwania i problemy w szerszym kontekście społecznym, a zatem lepiej planować
działania umożliwiające osiągnięcie tych celów;
− Jednym z zadań ustawowych, do którego zobligowane są samorządy lokalne jest
współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Ponadto do zadań gminy należy „wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek
pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz
współpraca ze społecznościami lokalnymi”. Brak zapisów odnoszących się
do wymienionych zdań ustawowych może wynikać z różnych przyczyn, na przykład:
o braku świadomości istnienia problematyki dyskryminacji i nierównego dostępu
do dóbr i usług publicznych, a także korzyści wynikających ze stosowania zasady
partnerstwa w tym zakresie,
o braku wiedzy na temat sposobów niwelowania nierówności i budowania oraz
podtrzymywania relacji partnerskich z interesariuszami i obywatelami,
o braku umiejętności włączania zasad równości szans i partnerstwa do strategii
rozwojowych,
o braku zrozumienia dla potrzeby podejmowania działań na rzecz zapewniania
równości szans i uwzględniania zasady partnerstwa w procesach decyzyjnych
(niechęć do podejmowania działań),
o braku funduszy – przekonanie o tym, że sytuacja finansowa JST ogranicza
możliwość podejmowania działań wykraczających poza dotychczasowy zakres
i sposób ich realizowania;
− Wyniki analizy stanowią silny argument na rzecz przeprowadzenia badania
jakościowego z przedstawicielami władz samorządowych i pracownikami instytucji
realizujących działania równościowe i partnerskie. Wyniki badania powinny stać się
podstawą do opracowania programu szkoleń dla przedstawicieli władz
samorządowych i pracowników instytucji samorządowych. W ten sposób zapewnione
zostaną jednakowe podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie uwzględniania zasady
równości szans i partnerstwa w wielkopolskich JST. Ma to szczególne znaczenie,
ponieważ:
o wiele JST nie ma aktualnych strategii rozwoju,
o uwzględnianie tych zasad jest istotne przy realizacji projektów finansowanych lub
współfinansowanych z funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020,
o kadencja obecnych władz samorządowych kończy się w 2018 roku, a zatem
podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności w przedmiotowym zakresie może
przyczynić się do lepszego sprawowania władzy w najbliższych latach.
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4. Dobre praktyki
Analiza dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego województwa
wielkopolskiego pozwoliła wyróżnić kilka przykładów dobrych praktyk w zakresie implementacji
zasad równości szans i partnerstwa w ramach strategii gminnych i powiatowych.
Ilościowym kryterium doboru dokumentów strategicznych jako przykładów dobrych
praktyk była liczba słów kluczy (uwzględnianych w niniejszej diagnozie), które pojawiły się
w dokumentach strategicznych na wszystkich czterech poziomach analizy („Dostrzeganie”
+ „Zgłębianie” + „Działanie” + „Monitorowanie”). U podstaw posłużenia się tym kryterium
leżało przekonanie o kluczowym znaczeniu kompletności podejścia do badanych kwestii.
Potoczek i Stępień w swoim opracowaniu o planowaniu strategicznym podkreślają, że
tworzenie strategii jest procesem, który powinien składać się z kilku faz, począwszy od fazy
diagnostycznej do wskazania konkretnych programów działań. Kolejne sekwencje planowania
strategicznego powinny tworzyć88:
•
ustosunkowanie się do stanu istniejącego (ocena i interpretacja);
•
określenie mechanizmów rozwoju;
•
wyznaczenie pola możliwych rozwiązań;
•
wskazanie kierunków postępowania na drodze do osiągania celów;
•
wykorzystanie okoliczności i pokonywanie ograniczeń.
Uwzględnianie danej kwestii na kilku poziomach świadczy o jej pełniejszym zrozumieniu
i nadaniu znaczenia, zwiększa także szanse na właściwą implementację zasad równości szans
i partnerstwa w różnych obszarach funkcjonowania JST. Równocześnie należy sobie zdawać
sprawę, że faktyczne występowanie danego pojęcia na wszystkich poziomach implementacji
(aspekt ilościowy) nie musi oznaczać odpowiedniego poziomu zgłębienia konkretnego
problemu w treści dokumentu strategicznego dopasowanego do rzeczywistych potrzeb JST
(aspekt jakościowy). Biorąc pod uwagę to zastrzeżenie zdecydowano się wyróżnić w pierwszej
kolejności 4 dokumenty strategiczne (2 na poziomie gmin oraz 2 na poziomie powiatów),
w których zdiagnozowano występowanie kilku słów kluczy na wszystkich poziomach, zarazem
uznając zapisy w nich zawarte za szczególnie wysokiej jakości merytorycznej.
Strategia Rozwoju Gminy Babiak do roku 2022
W Strategii Rozwoju Gminy Babiak do roku 2022 (powstała przy wykorzystaniu metody
ekspercko-partnerskiej, czyli uczestnictwie w pracach instytucji, podmiotów gospodarczych,
organizacji pozarządowych, jak i mieszkańców gminy) pojawiły się odniesienia do 14 z 23 słów
kluczowych, a cztery z nich (niepełnosprawność, wykluczenie, partnerstwo, współpraca)
zostały uwzględnione na wszystkich poziomach implementacji. W przypadku tej gminy warto
wskazać na całościowe podejście do problemu niepełnosprawności. W strategii rozwoju
dostrzega się problem niepełnosprawności poprzez uwzględnianie w opisach statystycznych
liczby osób niepełnosprawnych pozostających w trudnej sytuacji oraz wskazanie
na dokumenty wyższego rzędu, w których reguluje się działania dotyczące tej kwestii.
Następnie odniesiono problem do specyfiki gminy, co wyraża się m.in. w stwierdzeniach:
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„Niepełnosprawni z terenu gminy są często gorzej wykształceni, co zdecydowanie utrudnia ich
funkcjonowanie na rynku pracy” oraz „Dominującymi powodami trudnej sytuacji życiowej
beneficjentów pomocy społecznej w gminie Babiak oprócz ubóstwa, są: bezrobocie,
niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego. W związku z tym nie można zaniechać realizacji projektów
edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przy wsparciu środków UE”. W odpowiedzi na
zdiagnozowaną sytuację, w dokumencie zaproponowano kilka działań na rzecz wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych: „Działania na rzecz stworzenia zintegrowanego systemu
wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych”, „Integracja osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem. Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest zwiększenie dostępu do obiektów
użyteczności publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych. Ponadto kierunek ten
zmierza do zapewnienia zajęć rewalidacyjnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności
oraz organizowania przedsięwzięć o charakterze integracyjnym”.
Realizacja powyższych założeń ma być monitorowana z zastosowaniem kilku
wskaźników o charakterze ilościowym:
• „Liczba projektów, których głównym założeniem była integracja osób
niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy ze środowiskiem lokalnym;
• Liczba zlikwidowanych barier dla osób niepełnosprawnych;
• Liczba osób niepełnosprawnych – mieszkańców na terenie gminy uczestniczących
w projektach integracyjnych ze środowiskiem lokalnym”.
Idąc dalej, należy wskazać, w jaki sposób w treści strategii rozwojowej dla gminy Babiak
potraktowano pojęcie wykluczenia społecznego. Wstępem do przeprowadzenia diagnozy
sytuacji JST pod tym względem było wskazanie dokumentów obowiązujących na poziomie
europejskim, krajowym i regionalnym, które poruszają tematykę szeroko pojętego wykluczenia,
zarazem stanowiąc wytyczne dla władz samorządowych w kreowaniu odpowiedniej polityki
społecznej, co zostało także zauważone przez autorów opisywanej strategii: „(...) prawo
europejskie ma na gminy wpływ w trzech obszarach:
• po pierwsze, w istotnym stopniu określa warunki makroekonomiczne ich
funkcjonowania;
• po drugie, tworzy narzędzia wspomagające (w szczególności o charakterze
finansowym);
• po trzecie, tworzy nowe zadania w stosunku do gmin lub też znacząco modyfikuje
zadania już istniejące (powodując także konieczność wypracowania nowych
kompetencji).
(...) Unia Europejska nie reguluje wszystkich sfer działania gmin. W zakresie
kompetencji wspólnych z państwami członkowskimi musi się ona kierować zasadą
subsydiarności i pozostawić wiele istotnych kwestii do regulacji prawodawców krajowych”. Na
poziomie diagnozy sytuacji w gminie Babiak problem wykluczenia został wytypowany jako
jedno z zagrożeń dotyczących sfery społecznej. Wyróżnienie tego problemu pozwoliło na
postawienie stosownych wniosków przez autorów strategii: „Ubóstwo, brak zatrudnienia,
uzależnienia, zerwanie więzi rodzinnych przyczyniają się najczęściej do występowania różnych
form wykluczenia społecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie gminy Babiak
powinien w części rosnących problemów społecznych poprawić położenie tej grupy społecznej
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zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Jak widać, problem wykluczenia został poszerzony
o szereg innych aspektów mających wpływ na występowanie tego zjawiska. Z tego względu
wśród wyznaczonych do realizacji działań strategicznych zdecydowano się między innymi
na takie aktywności, jak stworzenie Gminnej Sieci Szerokopasmowej oraz uruchomienie
systemu edukacji informatycznej dla wszystkich mieszkańców gminy Babiak (przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu), pomoc finansowa i materialna oraz wsparcie i aktywizacja poprzez
m.in. tworzenie i rozwijanie działań Klubu Integracji Społecznej oraz wspieranie idei sektora
ekonomii społecznej, organizowanie licznych i cyklicznych imprez kulturalnych na terenie
gminy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Problem wykluczenia został zatem
potraktowany w sposób wieloaspektowy, uwzględniający różne grupy mieszkańców gminy pod
względem np. wieku, kapitału społecznego czy zamożności. Wyznaczenie działań
rozwojowych przeciwdziałających zjawisku wykluczenia spowodowało wytypowanie
adekwatnych wskaźników pozwalających w przyszłości na oszacowanie efektów podjętych
aktywności. Warto zauważyć, że proces monitorowania w gminie Babiak zaplanowano
w sposób wieloetapowy (wyznaczone zostały trzy punkty pomiarowe w latach 2013, 2017
i 2022). Wdrożono zarówno wskaźniki produktu, jak i rezultatu, co oznacza, że monitoringowi
podlega np. liczba przeprowadzonych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu, jak
i liczba mieszkańców zaangażowanych w nie.
Biorąc pod uwagę pojęcie partnerstwa, w treści strategii rozwoju, najczęściej pojawiało
się ono w kontekście tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych. W ujęciu proponowanym
przez autorów dokumentu mają one być narzędziem pozwalającym na wzrost aktywności
gospodarczej w gminie, ale także narzędziem służącym budowie kapitału społecznego,
wzrostowi aktywności obywatelskiej oraz rozwojowi infrastrukturalnemu. Partnerstwa
publiczno-prywatne mają być szczególnie przydatne jeśli chodzi o rozwój branży turystycznej
w gminie Babiak. Z pojęciem partnerstwa związany jest także termin współpracy. Ujmowano
go przede wszystkim pod kątem kooperacji z trzecim sektorem, ale również w kontekście
potrzeby prowadzenia współpracy z sąsiednimi samorządami czy też z partnerami
biznesowymi (także międzynarodowymi). Również w tym obszarze tematycznym wytypowano
do realizacji działania rozwojowe wraz ze wskaźnikami monitoringu:
• tworzenie płaszczyzn współpracy międzynarodowej w różnych dziedzinach życia
społecznego i gospodarczego:
o liczba utworzonych projektów współpracy międzynarodowej w różnych
dziedzinach życia społecznego i gospodarczego,
o liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej w różnych
dziedzinach życia społecznego i gospodarczego;
• wspieranie i współpraca z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego:
o liczba podjętych działań na terenie gminy, których celem było wspieranie
i współpraca z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego,
o liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych;
• współpraca władz gminy Babiak z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego:
o liczba podjętych działań na terenie gminy, których celem było wspieranie
i współpraca na płaszczyźnie gmina – organizacje pozarządowe.
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Strategia Rozwoju Gminy Czerwonak na lata 2012-2020
Z kolei w Strategii Rozwoju Gminy Czerwonak na lata 2012-2020 (autorem opracowania
była firma zewnętrzna) odnotowano najwięcej – 16 z 23 słów kluczy, a na wszystkich czterech
poziomach zdiagnozowano występowanie czterech słów kluczy (niepełnosprawność, wiek,
partnerstwo, współpraca). Za przykład kompleksowego podejścia może po pierwsze posłużyć
sposób implementacji zasady partnerstwa (w odniesieniu do słowa klucza „partnerstwo”).
W tym kontekście odwołano się w dokumencie do Narodowej Strategii Spójności oraz Strategii
Polityki Społecznej na lata 2007-2013. Kolejny etap stanowiła diagnoza, w której dostrzeżono
niezwykle ważny problem braku projektów partnerstwa publiczno-społecznego w gminie
Czerwonak. Sformułowano działania, które planuje się zrealizować w okresie obowiązywania
strategii:
• „Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz służb ponadgminnych
realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Opis
kierunku: Główną ideą tego kierunku jest stworzenie partnerstw publicznospołecznych z organizacjami pozarządowymi w realizacji projektów
przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego”;
• Wspieranie i współpraca z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Opis
kierunku: Główną ideą tego kierunku jest zwiększenie koordynacji współdziałania
z organizacjami pozarządowymi, aktywna współpraca z tymi organizacjami
i wsparcie postaw obywatelskich m.in. poprzez tworzenie partnerstw publicznospołecznych”.
Co więcej, zamierza się monitorować osiąganie powyższych celów poprzez
zastosowanie wskaźników w postaci liczby utworzonych partnerstw publiczno-społecznych.
Kolejne pojęcie występujące na wszystkich poziomach implementacji w strategii to
niepełnosprawność. Kwestia ta była poruszana w pierwszej kolejności w kontekście
wyznaczonych priorytetów w krajowych dokumentach prawnych. Po drugie, wyróżnione
w strategii zostały aktualnie podejmowane w gminie działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, w tym np. Gminny Program Wsparcia Rodzin Dysfunkcyjnych, Osób
Niepełnosprawnych, Osób Starszych oraz Zapobiegania Marginalizacji Życia Tych Grup
Społecznych na lata 2001-2010 czy też aktywność trzech podmiotów z trzeciego sektora.
Posiłkowano się również danymi na temat poziomu udzielonej pomocy dla niepełnosprawnych
mieszkańców gminy, co pozwoliło na opracowanie priorytetów działań na rzecz tej grupy
w przyszłości, takich jak zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do
opieki medycznej, zwiększenie dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez
likwidację barier architektonicznych czy przebudowę i rozbudowę infrastruktury terenów
rekreacyjnych. Wśród wskaźników monitorujących proces szerszego włączania osób
niepełnosprawnych w aktywne życie lokalnej społeczności znalazły się głównie te dotyczące
liczby inicjatyw skierowanych do tej grupy oraz liczby aktywnych uczestników wyznaczonych
działań.
W przypadku kategorii wieku strategia zawierała zapisy określające potrzeby lokalne
w prowadzeniu polityki społecznej na rzecz głównie najstarszych mieszkańców. Wytypowanie
konkretnych działań, jakie powinny podjąć w tej kwestii władze JST było możliwe dzięki
przedstawieniu i analizie danych statystycznych dotyczących struktury populacji mieszkańców
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gminy. Dla dookreślenia aktywności sprzyjających opiece nad seniorami pomocne było
również odwołanie się do zapisów dokumentów nadrzędnych (Strategia Polityki Społecznej
na lata 2007-2013), a także zdiagnozowanie obecnych niedoborów w gminie, jeśli chodzi
o infrastrukturę służącą zadaniom opiekuńczym. Ostatecznie, wyróżniono do realizacji zadania
pozwalające na większą integrację społeczną najstarszych mieszkańców gminy wraz
z określeniem liczbowych mierników pozwalających na oszacowanie poziomu wdrażania
zadań w tym aspekcie.
Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015
W Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 (powstała we współpracy
władz lokalnych z IOB), uwzględniono 14 z 23 słów kluczowych, a trzy z nich
(niepełnosprawność, wiek, współpraca) występowały na wszystkich poziomach. Po pierwsze,
można posłużyć się dobrą praktyką powiatu w odniesieniu do problematyki wieku. Na
najniższym poziomie występował tu opis struktury wieku ludności powiatu (w tym według
ekonomicznych grup wieku), a na kolejnym – interpretacja tych danych. Było to podstawą
wnioskowania na temat postępującego procesu starzenia się mieszkańców powiatu, a dalej
m.in. o konieczności zwiększenia nakładów na sferę związaną z zapewnieniem opieki osobom
starszym. Efekty diagnozy przekładają się na sferę praktyki – plany w zakresie monitorowania
liczby osób starszych zamieszkujących powiat poznański oraz ich potrzeb, związanych
z zapewnieniem opieki i wsparcia, a także aktywizacji środowiska seniorów powiatu
poznańskiego (wyrażające się w działaniu pn. Wdrożenie kompleksowego programu pomocy
osobom starszym). Działanie strategiczne ma koncentrować się na sformułowaniu nowej oferty
usług dla seniorów oraz ich rodzin, przygotowaniu akcji informacyjnych nt. usług skierowanych
do osób starszych oraz prowadzeniu doradztwa prawnego, psychologicznego i socjalnego.
Zalecono również wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami pomocowymi
i organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia kompleksowego systemu pomocy seniorom.
Na poziomie wskaźników zaproponowano mierniki w postaci liczby imprez i inicjatyw
integracyjnych dla osób starszych oraz liczby seniorów uczestniczących w programach
integracyjnych.
W przypadku zagadnienia współpracy, w strategii rozwojowej dla powiatu poznańskiego,
było ono ujmowane przede wszystkim pod kątem kooperacji władz samorządowych z różnego
rodzaju podmiotami: organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami
innych władz lokalnych. Współpraca została opisana biorąc pod uwagę takie obszary
tematyczne, jak pomoc społeczna (dla osób niepełnosprawnych, seniorów), gospodarka,
kultura, rozwój lokalny. Powiat, jako JST należy także do takich organizacji, jak Rada
Aglomeracji (w ramach Porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji
poznańskiej) czy Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Na poziomie działań
strategicznych zaplanowanych pod kątem szeroko pojętej współpracy lokalnej wskazano
w strategii między innymi na:
• rozwój przedsiębiorczości – tworzenie platformy współpracy z przedsiębiorcami;
• rozpowszechnianie informacji o potencjale gospodarczym powiatu (współpraca
z mediami, ośrodkami wspierania przedsiębiorczości i ośrodkami doradztwa
gospodarczego m.in. w zakresie dostępu do programów pomocowych i szkoleń);
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•
•
•

współpracę pomiędzy firmami z aglomeracji poznańskiej a szkołami
ponadgimnazjalnymi prowadzonymi przez powiat;
współpracę podmiotów z trzech sektorów na rzecz lokalnego rynku pracy;
współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

Największą kompleksowością w kwestii uwzględniania zasad równości szans
i partnerstwa wykazała się Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 (zrealizowana we
współpracy z ekspertami/naukowcami). W dokumencie odnotowano 15 z 23 poszukiwanych
haseł, a sześć z nich występowało na wszystkich czterech poziomach. Cztery z nich
– partnerstwo, współpraca, partycypacja społeczna, konsultacje – dotyczyły zasady
partnerstwa, a dwa – niepełnosprawność i wiek – zasady równości szans. Szczególnie warto
podkreślić sposób implementacji zasady partnerstwa w poznańskiej strategii m.in. ze względu
na występowanie słowa klucza partycypacja społeczna. Poziom dostrzegania wyrażał się
w tym przypadku w opisie teoretycznym, w którym przybliżono czytelnikowi ideę partycypacji.
Zwracano w nim m.in. uwagę na fakt, że planowanie o charakterze partycypacyjnym stało się
w ostatnich latach jednym z wyznaczników właściwego zarządzania w sektorze publicznym,
a następnie dokonano opisu koncepcji podejścia partycypacyjnego. Poziom zgłębiania
przejawiał się odniesieniem do lokalnej sytuacji w zakresie uczestnictwa mieszkańców
w sprawach miasta m.in. poprzez wskazanie frekwencji w wyborach samorządowych,
diagnozę funkcjonowania trzeciego sektora w Poznaniu, a także poprzez podkreślenie, że
proces tworzenia strategii miał charakter partycypacyjny. Na poziomie działań wskazano cele
w zakresie wzrostu partycypacji, w tym m.in.:
• „Regularne umieszczanie transparentnych i łatwo dostępnych informacji nt. działań
Miasta Poznania na miejskim portalu internetowym;
• Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informacyjnych i konsultacyjnych, takich jak:
blogi, czaty, sieci społecznościowe i nowe media do zwiększania partycypacji
społecznej”.
Jako jedyny powiat (oraz jedna z trzech JST), Poznań posiada w aktualnej strategii
wskaźniki pozwalające monitorować poziom zaangażowania obywateli w życie publiczne na
szczeblu lokalnym. Wskaźniki mają charakter liczbowy i obejmują: liczbę uruchomionych
elektronicznych usług partycypacyjnych oraz liczbę osób uczestniczących w procesie
tworzenia mapy potrzeb lokalnych.
Strategia była wielokrotnie cytowana w części analitycznej niniejszego raportu
ze względu na wyjątkowość zapisów świadczących o uwzględnianiu zasad równości szans
i partnerstwa. Warto zatem przypomnieć, że strategia dla Poznania była jedyną, w której
zawarto wskaźniki służące monitorowaniu działań w zakresie wyrównywania szans w kwestii
rasy i pochodzenia, związane z kulturowym rozwojem powiatu. Pierwszy dotyczył liczby
projektów o charakterze międzykulturowym realizowanych przez miejskie instytucje kultury
oraz organizacje pozarządowe, drugi natomiast dotyczył liczby uczestników programów
popularyzujących wśród mieszkańców kultury różnych narodów, mniejszości narodowych
i etnicznych. Strategia ta była także jedną z dwóch, w których w ogóle kwestie związane z rasą
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i pochodzeniem pojawiały się na więcej niż jednym poziomie implementacji. Po drugie,
w dokumencie zaproponowano, by jednym z mierników realizacji celu związanego z rozwojem
społeczeństwa obywatelskiego była frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych
do Rady Miasta, co również wyróżnia Poznań spośród innych JST (mimo prostoty przyjętego
rozwiązania). Po trzecie, Poznań był jedynym powiatem i jedną z trzech gmin, którego władze
samorządowe zawarły w strategii rozbudowaną definicję kapitału społecznego, stanowiącą
pomocne narzędzie realizacji działań mających na celu wzmacnianie kapitału społecznego. Po
czwarte, w strategii wskazano na konieczność zbudowania bazy ekspertów społecznych celem
współpracy w procesach konsultacyjnych, co miałoby służyć wzrostowi efektywności
i skuteczności konsultacji. Rozwiązanie to nie pojawiło się w żadnej innej JST, a należy uznać
je za ciekawe, mogące sprzyjać rozwojowi idei samorządowej. Co więcej, strategia
dla Poznania była tylko jedną z czterech, w których zaproponowano wskaźniki w odniesieniu
do konsultacji społecznych. Były to wskaźniki ilościowe, odwołujące do takich danych jak liczba
konsultacji społecznych oraz liczba organizacji pozarządowych biorących udział
w konsultacjach.
Na przykładzie strategii rozwoju Poznania warto przedstawić schemat odnoszący się
do systemu monitorowania przez władze samorządowe działań składających się w całości
na proces rozwoju JST. Jak zostało to zaznaczone, „system monitoringu Strategii Rozwoju
Miasta Poznania do roku 2030 został opracowany w 2011 r. i przetestowany w 2012 r. przez
Wydział Rozwoju Miasta oraz przewodniczących wszystkich programów strategicznych. (...)
jest rezultatem przeprowadzonych prac koncepcyjnych oraz praktycznych prac wdrożeniowych
wielu osób zaangażowanych w koordynację i realizację Strategii. Główne elementy systemu
obejmują: przyjęte koncepcje i założenia teoretyczne, organizację systemu monitoringu,
system wskaźników kontekstowych i strategicznych”. Zaznaczone zostały konkretne idee,
na których opiera się zaproponowany system monitoringu (między innymi doświadczenia
unijne w tworzeniu programów ponadnarodowych) oraz koncepcja podejścia partycypacyjnego
polegającego na zaangażowaniu wielu podmiotów społecznych w cały proces towarzyszący
tworzeniu strategii oraz jej ocenie. Sam system monitoringu powinien, zdaniem autorów
strategii, odpowiadać na pytanie, w jaki sposób jej realizacja przyczynia się do realizacji
założonej wizji i głównych celów strategicznych? W ramach systemu obowiązuje kilka
poziomów analizy pozwalających na określenie stanu realizacji poszczególnych działań
rozwojowych. Zostały one zaprezentowane wraz z opisem na Rysunku 1.
Poniżej zaprezentowany system monitorowania procesu wdrażania działań
rozwojowych (Rysunek 1) sprawia wrażenie kompleksowego i przemyślanego działania władz
samorządowych. Jakkolwiek trudny do realizacji w praktyce wydaje się być proces oceny
poszczególnych aktywności na rzecz rozwoju, proponowany dla Poznania system pozwala
na jak najlepsze oszacowanie pewnych kwestii dzięki zastosowaniu odpowiednio rozszerzonej
metodologii. Powyżej opisany system może stanowić dobrą praktykę dla innych JST
województwa wielkopolskiego w tym zakresie.
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Rysunek 1. System wskaźników monitoringu realizacji założeń Strategii Rozwoju
Miasta Poznania do roku 2030

wskaźniki kontekstowe
związane z wizją rozwoju
Poznania oraz realizacją
celów strategicznych

• trendy i zjawiska postrzegane jako „dowód” właściwego
kierunku rozwoju miasta (zależne od zespołu czynników
wewnętrznych i zewnętrznych)
• podstawowe wskaźniki: PKB per capita, saldo migracji
w granicach miasta i w metropolii poznańskiej, stopa
bezrobocia
• badanie rzeczywistych efektów realizacji poszczególnych
działań i programów oraz korzyści dla poszczególnych grup
docelowych
• badanie efektu zmiany - zmian zachowań grup docelowych,
np. zachowań innowacyjnych przedsiębiorstw lub stopnia
wykorzystania transportu publicznego przez mieszkańców

wskaźniki obrazujące
realizację programów
i działań strategicznych

• analiza programów strategicznych na podstawie karty
programu strategicznego
• karty zawierają wykaz wskaźników kontekstowych
i strategicznych dla danego programu
• dla wskaźników przedstawiono wartości bazowe dla
momentu rozpoczęcia realizacji programu (2010 lub 2013 r.),
wielkości pośrednie (dla 2020 r.) oraz docelowe (dla 2030 r.)

wskaźniki analizy
porównawczej
z innymi miastami
w Polsce i za granicą

• analizowane w porówaniu z innymi miastami referencyjnymi
(miasta polskie drugiej rangi z wyłączeniem Warszawy, a
także wybrane miasta europejskie podobnej rangi i wielkości)
• w przyszłości wskazane jest zbieranie wskaźników nie tylko
dla granic administracyjnych miasta, ale również dla całego
obszaru metropolii

wskaźniki analizy
przyszłych trendów
rozwojowych

• trendy rozwoju gospodarczego (wzrost i rozwój
gospodarczy, nowe zjawiska gospodarcze i pojawiające się
formy prowadzenia działalności gospodarczej)
• trendy rozwoju społecznego (zmiany stylu życia,
zachodzące procesy demograficzne, ale także zmiany
w zakresie wartości i oczekiwań społecznych)
• trendy rozwoju przestrzennego (trendy rozwojowe
w zakresie rozwoju przestrzennego miast, jak i nowe
rozwiązania problemów przestrzennych i pojawiające się
koncepcje zagospodarowania
• trendy w zakresie polityki miejskiej (rozwiązania w zakresie
planowania rozwoju i zarządzania miastem)

Źródło: Opracowano na podstawie Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, s. 246-253.

***
Obraz dobrych praktyk związanych z implementacją zasad równości szans i partnerstwa
w ramach strategii gminnych i powiatowych nie byłby pełny bez przedstawienia innych
modelowych przykładów pochodzących z treści analizowanych dokumentów. Warto przesunąć
akcent na aspekt jakościowy i zaprezentować dobre praktyki pochodzące także z tych
opracowań, w przypadku których liczba słów kluczy uwzględnionych na 4 poziomach analizy
była mniejsza lub zostały one uwzględnione na mniej niż czterech poziomach. Wybór dobrych
praktyk w tym aspekcie ma charakter arbitralny. Zostały wyróżnione, ponieważ podczas
analizy zwrócono uwagę na fragmenty strategii o wysokich (w opinii badaczy) walorach
merytorycznych, stanowiące często pogłębioną analizę wybranej problematyki, zarówno
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pod kątem diagnozy stanu faktycznego, jak i wytypowanych do realizacji działań wraz
ze wskaźnikami monitorowania procesów rozwojowych.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
Można w tym miejscu przywołać Strategię Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa
Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Ma ona zindywidualizowany charakter, uwzględniający
specyfikę lokalną oraz szeroki zakres diagnozy dotyczącej zarówno potrzeb mieszkańców
miasta, jak i konsekwencji zaniechania pewnych aktywności wobec grup obywateli
wymagających wsparcia. Budowa strategii dla Ostrowa Wielkopolskiego robi szczególnie
dobre wrażenie w porównaniu z innymi analizowanymi opracowaniami. Już na etapie
opracowania założeń strategicznych dotyczących rozwoju JST można wytypować kilka
wartościowych zapisów:
• „Kapitał ludzki jest najcenniejszym dobrem miasta. Podnoszenie kompetencji
i kwalifikacji pracowników wszystkich instytucji, organizacji i przedsiębiorstw
działających na obszarze funkcjonalnym miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest
niepodważalną koniecznością odpowiadającą na wyzwania zmian cywilizacyjnych,
społecznych i gospodarczych;
• Podstawowym czynnikiem rozwojowym są innowacje. Miasto Ostrów Wielkopolski
wesprze przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w unowocześnianiu ich produktów
i usług oraz wdrażaniu nowych technologii, profesjonalizując i podnosząc standardy
obsługi potencjalnych inwestorów i efektywnie współpracując z instytucjami
otoczenia biznesu;
• Marka Ostrowa Wielkopolskiego budowana będzie z zastosowaniem najnowszych
trendów, w tym marketingu terytorialnego, w którym potencjał gospodarczy i kapitał
ludzki będą podstawową wartością. Wykorzystane zostaną także niematerialne
atuty miasta, w tym otwartość mieszkańców i ich znaczący potencjał;
• Mając na uwadze tempo rozwoju cywilizacyjnego miasto przyjmuje za swoją
powinność przyczynienie się do podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród
młodszego i starszego pokolenia dla wzmocnienia jakości kapitału ludzkiego
i ograniczenia zjawiska wykluczenia cyfrowego”.
Inną wartościową częścią strategii dla Ostrowa Wielkopolskiego jest opis
poszczególnych priorytetów rozwojowych (wyróżniono 4 priorytety: Nowoczesna gospodarka,
Kapitał ludzki, Jakość życia i Otoczenie zewnętrzne). Każdy z działów tematycznych zawiera
szczegółową charakterystykę potencjału miasta we wskazanym zakresie, a także wyróżnienie
potrzeb JST wraz z postawieniem diagnozy (analiza stanu obecnego) i określeniem wpływu
planowanych aktywności na funkcjonowanie miasta. Wśród zapisów strategii Ostrowa
Wielkopolskiego obrazujących jej wartość merytoryczną można wskazać między innymi:
• Priorytet I Nowoczesna Gospodarka:
o „Ważna jest rola samorządu terytorialnego, który może pełnić funkcję inspiratora
i koordynatora wspólnych działań”,
o „Nowoczesne zarządzanie miastem jest niezbędne wobec wyzwań
rozwojowych, wszechobecnej konkurencji i zmian cywilizacyjnych. Z pewnością
konieczność zmian spowodowana jest uterytorialnieniem polityki rozwoju”,
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„Miasto Ostrów Wielkopolski powinno starannie rozważyć możliwość
stosowania
partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Istnieje
konieczność
prowadzenia szerokiej polityki informacyjnej, analizy dobrych praktyk, szkolenia
potencjalnych Interesariuszy. Ważne jest również budowanie wokół partnerstwa
dobrego klimatu biznesowego i przełamanie istniejącego negatywnego odbioru
tego typu inicjatyw”;
Priorytet II Kapitał Ludzki:
o „Kapitał ludzki miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest najbardziej znaczącym
kapitałem mającym największy wpływ na rozwój miasta. Trudno przecenić jego
znaczenie szczególnie w okresie, kiedy UE podejmuje wyzwanie budowania
nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy”,
o „Ostrów
Wielkopolski
potrzebuje
prorozwojowych
elit
zdolnych
do podejmowania niestandardowych i kreatywnych wyzwań, umiejących
doskonale poruszać się w wszechobecnej informacji cyfrowej, zdolnych
do budowania rozległych sieci kontaktów i wymiany wiedzy”,
o „Starzenie się europejskiego i polskiego społeczeństwa staje się faktem, który
będzie miał znaczący wpływ na funkcjonowanie miasta. Należy zwrócić uwagę,
że seniorzy są potrzebni miastu dla utrzymania więzi międzypokoleniowej,
przekazywania życiowej mądrości i w wielu przypadkach, dla wzmocnienia
poczucia bezpieczeństwa młodego pokolenia”;
Priorytet III Jakość życia:
o „Trudno przecenić aktywność organizacji pozarządowych i ich znaczenie
dla społeczności lokalnej. Zważywszy jednak na złożoność zmian
cywilizacyjnych, gospodarczych i społecznych konieczne będzie sieciowanie
tych organizacji w wymiarze ponadlokalnym dla wzmocnienia siły ich
oddziaływania i profesjonalizacji działalności”,
o „Utalentowany mieszkaniec miasta Ostrowa Wielkopolskiego, któremu
społeczność lokalna umożliwiła rozwój może stać się najlepszym ambasadorem
tego miasta. Ważne jest wypracowanie marki Ostrowa Wielkopolskiego jako
miasta wybitnie dbającego o swoich uzdolnionych, kreatywnych mieszkańców”;
Priorytet IV Otoczenie zewnętrzne:
o „Miasta nie funkcjonują w próżni. Zmieniają się i rosną w siłę. Coraz bardziej
wpisują się w sieci różnych relacji: finansowych, ekonomicznych, a przede
wszystkim społecznych. Ich granice administracyjne nie odpowiadają już
różnym formom współpracy uzależniającej istnienie miasta od jego otoczenia”.
o „Niezwykle ważna będzie zdolność miasta Ostrowa Wielkopolskiego
do wpisania się w wyznaczone, regionalne inteligentne specjalizacje
dla podniesienia innowacyjności miejskiej gospodarki i współpracy
z najlepszymi podmiotami w regionie przy dostrzeżeniu, że te podmioty będą
także współpracowały z najlepszymi podmiotami na rynku międzynarodowym”.
o „Miasto Ostrów Wielkopolski będzie silne swoją marką tylko w przypadku
właściwej pozycji wśród innych miast oraz jako uczestnik obecny w przestrzeni
przepływów ludzi, towarów i usług, a także jako miasto o znaczących zasobach
gospodarczych, silnym kapitale ludzkim i spójne społecznie”.
o

•

•

•
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Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego
na lata 2014 – 2020
Dokument strategiczny opracowany dla powiatu gnieźnieńskiego wyróżnia się
szczególnie pod kątem rozszerzonej analizy SWOT, zdefiniowanych obszarów problemowych
oraz liczbą projektów wyszczególnionych do realizacji w ramach strategii. W przypadku
diagnozy mocnych i słabych stron powiatu gnieźnieńskiego autorzy przyjęli podział według
obszarów tematycznych dotyczących życia społecznego. Łącznie przeanalizowano 11
działów, co pozwoliło na syntetyczne ujęcie dla całego powiatu. W przypadku wytypowanych
działań rozwojowych zaproponowano 73 projekty w ramach 3 celów strategicznych, czyli:
Nowoczesny Powiat Gniezno - blisko stolicy regionu, Powiat Gniezno wygodnym
i bezpiecznym miejscem do życia, Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego.
Każde z działań posiada w strategii uszczegółowiony opis zawierający takie elementy, jak:
• jednostka prowadząca projekt,
• okres realizacji,
• cel realizacji projektu,
• opis korzyści dla mieszkańców,
• sposób finansowania (w trakcie i po zakończeniu realizacji), w tym środki z budżetu
powiatu,
• oczekiwanie korzyści społeczne,
• wskaźniki produktu i rezultatu.
***
Przedstawione przykłady dobrych praktyk w zakresie stosowania zasady równości
szans oraz zasady partnerstwa z pewnością mogą pełnić rolę ważnego źródła wiedzy dla
każdej JST, która planuje rozpocząć prace nad tworzeniem nowej strategii rozwoju lokalnego.
Należy jednak podkreślić, że kluczowe znaczenie dla prawidłowej implementacji obu zasad ma
uwzględnianie specyfiki poszczególnych gmin i powiatów. W świetle przytoczonych
konkretnych przykładów dokumentów rozwojowych warto wskazać, po pierwsze, potrzebę
uwzględniania danej problematyki na wszystkich poziomach tworzenia strategii rozwojowej, po
drugie, należy w miarę możliwości pogłębić wybraną tematykę w kontekście lokalnym
i globalnym zarazem. Dopiero takie podejście pozwala na wypracowanie celów i działań, które
będą adekwatne dla konkretnej społeczności.
Warto także zauważyć, że autorzy dokumentów strategicznych najczęściej w sposób
kompleksowy ujmowali w treści opracowań podobne słowa kluczowe, czyli wykluczenie, wiek,
niepełnosprawność, partnerstwo czy współpracę. Nadreprezentacja takich pojęć wynika, po
pierwsze z bardzo szerokiego zakresu, jakiego mogą dotyczyć, po drugie z faktu, że dotyczą
zagadnień uznawanych w dokumentach wyższego rzędu za najbardziej istotne, związane
z obszarem społecznym życia na poziomie lokalnym i są relatywnie łatwe do zdiagnozowania
przez władze samorządowe, ale także przez samych mieszkańców, co przekłada się na
artykułowanie określonych potrzeb przez obywateli. Warto zarekomendować JST, aby
w tworzonych w przyszłości nowych opracowaniach strategicznych większą uwagę poświęcać
także innym elementom składającym się na realizację polityki uwzględniającej zasadę
równości szans i zasadę partnerstwa.
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5. Wnioski i rekomendacje
Ekspertyza nie byłaby zasadna bez przedstawienia wniosków wynikających
z odniesienia wyników przeprowadzonego badania do szerszego kontekstu społecznopolitycznego. W rozdziale zaproponowano także rekomendacje dla samorządów w zakresie
uwzględniania polityki równości szans i zasady partnerstwa w dokumentach strategicznych lub
szerzej – planowania strategicznego. W osobnej części zostały przedstawione wnioski
i rekomendacje dla monitorowania wskazanych zasad.
Wniosek 1. Zasada równości szans jest markowana w strategiach lokalnych. Trudno
z nich odczytać politykę równości szans.
Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają odpowiedzieć na pytanie
o powszechność stosowania zasad równości szans i partnerstwa w dokumentach
strategicznych samorządu lokalnego. Zasada partnerstwa jest powszechnie stosowana
w dokumentach, trudno jednak o tak jednoznaczne stwierdzenie w przypadku zasady równości
szans. Z całą pewnością zasada ta jest w strategiach lokalnych markowana, tzn. pewne
elementy ją konstytuujące są w dokumentach wymienione. Do takich elementów należą
wzmianki lub pewne analizy w części diagnostycznej odnoszące się do zróżnicowania
społeczności lokalnej. Wśród celów strategicznych pojawiają się cele związane
z wykluczeniem społecznym, integracją społeczną (np. przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, działalność na rzecz integracji społecznej, pomoc potrzebującym); ponadto
dokumenty zawierają osobne części o systemach monitorowania. Jednakże podejmowana
problematyka nie wyjaśnia, np. w jakich obszarach mieszkańcy bądź mieszkanki danej
gminy/powiatu są „niedoreprezentowani” w swoich potrzebach. Nie podaje się informacji,
w jaki sposób cele strategiczne będą monitorowane – wprawdzie w kilku z nich cele te są nawet
wskaźnikowane, ale w żadnej wskaźniki nie opisują wprost grup defaworyzowanych
(dyskryminowanych). Najczęściej cele związane z wykluczeniem, czy integracją społeczną są
mierzone liczbą organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców.
Czy zasada ta jest w wystarczający sposób podkreślana w dokumentach
strategicznych? Scharakteryzowane markowanie zasady równości szans, można uznać
za najniższy poziom, na jaki można pozwolić sobie w dokumentach strategicznych. Modelowo
chodzi nie tylko o opisanie jej na każdym etapie programowania strategicznego (planowanie,
wdrażanie, monitorowanie, ewaluacja), ale przede wszystkim umiejscowienie w każdym
z wybranych celów strategicznych. Zebrane strategie lokalne w województwie wielkopolskim
mają w zdecydowanej większości długi okres obowiązywania (do 2018 roku i dłużej). Z drugiej
strony niemal połowa gmin nie posiada strategii rozwoju. Czy zatem można oczekiwać
modelowych rozwiązań w kwestii ujmowania zasady równości szans w strategiach lokalnych?
Jakie można zaproponować rekomendacje? Odpowiedzi na te pytania wymagają
poprzedzenia komentarzem.
Po pierwsze, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zasada równości szans
została włączona do głównego nurtu działań wszystkich podmiotów korzystających ze środków
publicznych. Zdecydowana większość obowiązujących dokumentów strategicznych
samorządu lokalnego powstała w 2007 lub 2014/2015 roku. Z całą pewnością były one
tworzone w nawiązaniu do kolejnych unijnych perspektyw finansowych. Niezwykle istotny jest
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fakt, że posiadanie strategii lokalnych było premiowane w ubieganiu się o środki unijne
(preferencje takie były stosowane przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym w poprzedniej perspektywie finansowej). Można by się zatem
spodziewać w mniejszym lub większym stopniu przełożenia założeń wypracowanych
na poziomie europejskim w lokalnych strategiach. Instytucje zarządzające programami
operacyjnymi podejmowały wysiłki w promowaniu zasady równości szans w projektach
unijnych i dzielenia się dobrymi praktykami. Z jednej strony w niektórych analizowanych
dokumentach charakterystyczny był wręcz język projektowy – wskaźniki dzielono na dotyczące
produktu, rezultatu, oddziaływania (podobnie jak w dokumentacji przygotowywanej
dla beneficjentów ubiegających się o środki unijne). Realizacja celów strategicznych
przedstawiana była w formie „fiszek projektowych”. Z drugiej jednak strony, wpasowanie się
lokalnych strategii do „założeń europejskich” przybrało charakter fasadowy (tj. teza
o markowaniu zasady w strategiach), nawet gdy mowa o strategiach lokalnych pisanych
językiem projektowym. To pragmatyczne podejście autorów (decydentów) strategii lokalnych
uwidacznia dodatkowo fakt, że w dokumentacji konkursowej IZ WPRO dla beneficjentów
wymagano analiz i potwierdzania potrzeb społecznych zgłoszonych do wsparcia, które
potencjalni beneficjenci zawierali w strategiach lokalnych (warto przypomnieć, że
w analizowanych dokumentach strategicznych samorządu lokalnego problematyka równości
szans dominowała w części diagnostycznej). Na marginesie można dodać, że problem
dominującego w dokumentacji unijnej mechanizmu egzekucji zasad bez refleksji jest szeroko
badany. Warto także podkreślić, że to pragmatyczne podejście nie jest równoznaczne
z ignorowaniem przez samorządowców problematyki równości szans. Być może jest ona
lokowana w większym zakresie w innych dokumentach.
Po drugie, pod uwagę należy wziąć sam charakter dokumentu strategicznego.
Wyznaczone są w nim główne, wybrane kierunki rozwoju; strategie zawierają cele,
w mniejszym zakresie katalog konkretnych działań, które charakterystyczne są dla
dokumentów programowych. Przedmiotem badań nie były lokalne programy rozwiązywania
problemów społecznych (także lokalne programy współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi), w których mogą być prezentowane polityki równości szans. Ale podjęta
analiza dokumentów strategicznych pozwoliła postawić hipotezę, że w lokalnych dokumentach
programowych wyrównywanie szans będzie dotyczyło odpowiednio grup społecznych, których
kwestiami zajmuje się wskazana ustawowo jednostka podległa samorządowi. Zatem
w dokumentach gminnych będą dominować kwestie dostępności do edukacji przedszkolnej,
szkolnej (poziom podstawowy i gimnazjalny), dostępności do poradnictwa specjalistycznego
świadczeniobiorców pomocy społecznej, integracji społecznej osób starszych. Natomiast
w dokumentach powiatowych – problematyka przeciwdziałania bezrobociu (w tym nierówności
kobiet na rynku pracy), dostępu do edukacji ponadgimnazjalnej i ustawicznej. W zebranych
do analizy dokumentach cele strategiczne związane z wykluczeniem społecznym, integracją
społeczną zostały bowiem przełożone na kierunki działań, za realizację których odpowiadały
właściwe jednostki podległe samorządom (liczne wskazania w badanych materiałach
na MOPS, PCPR, szkoły, itd.) oraz na działania infrastrukturalne (np. termomodernizacja
szkoły, budowa przedszkola, poprawa lokalowa klubu seniora).
Skupienie się na aspekcie infrastrukturalnym może wynikać z kilku przyczyn. Po
pierwsze może być konsekwencją pewnych niepisanych zasad sporządzania dokumentacji
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w samorządach lokalnych, np. strategie podejmują kwestie poprawy dostępności
do podstawowych usług społecznych, natomiast kwestie „miękkie” (społeczne) poruszane są
w dokumentach programowych. Po drugie, może zależeć od wyboru kierunków działań
najlepiej realizujących dane cele rozwojowe, a po trzecie, może wynikać z utylitaryzmu
nakazującego dostosowanie się do możliwości i oferty wparcia finansowego np. WRPO
2007-2013 (w którym środki EFRR wspierały rozwój infrastruktury). Bez względu na przyczyny
uwypuklania problematyki infrastrukturalnej w strategiach lokalnych, uwagę zwraca brak
łączenia problematyki równości szans z poprawą warunków infrastrukturalnych. Co więcej,
praktycznie brakuje odniesień w badanych strategiach (za wyjątkiem kilku z nich) do lokalnych
dokumentów programowych (wspomniane programy rozwiązywania problemów społecznych,
czy programy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi). Podkreśla się za to
unijną Strategię Europa 2020, strategie krajowe i Strategię rozwoju województwa
wielkopolskiego89.
W odpowiedzi na postawione wyżej pytania można stwierdzić, że nie należy oczekiwać
modelowych rozwiązań (tj. zalecanych w dokumentach unijnych) w kwestii ujmowania zasady
równości szans w strategiach lokalnych. Jeżeli w nowej dokumentacji konkursowej związanej
z perspektywą finansową 2014-2020 strategie lokalne nie będą przedmiotem premiowania
(zauważa się, że nastąpił zwrot w kierunku preferowania programów, planów),
to pragmatyczne podejście autorów (decydentów) strategii lokalnych sugeruje właśnie taką
odpowiedź. Jeżeli istniejące strategie lokalne będą aktualizowane lub będą powstawać nowe,
to mogą one – już niezależnie od oczekiwań i podporządkowania się aktualnej dokumentacji
unijnej – wypracować własny sposób prezentowania tej zasady. Nie ulega wątpliwości, że
ujmowanie zasady równości szans, czy to w strategiach, czy w programach, staje się
standardem. Instytucje publiczne współpracujące z nauką, organizacje pozarządowe
(notabene najbardziej zainteresowane implementacją narzędzi równościowych) rozwijają
warsztat metodologiczny i praktyczny. W krajach rozwijających się dyskutuje się np. na temat
gender budgeting (powiązania wielkości dochodów i wydatków budżetu lokalnego z ich
wpływem na sytuację społeczną i ekonomiczną kobiet i mężczyzn). Ten kierunek myślenia
i działania w sferze publicznej nie może pozostać bez wpływu na polityki lokalne. W drodze
adaptacji do zmieniającego się środowiska społeczno-politycznego, instytucje dostosowują się
do dominujących wartości, idei, wzorów, które w końcu same zaczynają się ucieleśniać90.
W odniesieniu do wyników przeprowadzonej analizy można zarekomendować większą
dbałość w ujmowaniu w strategiach lokalnych dokumentów programowych (gminnych
i powiatowych). Ukazywana byłaby w ten sposób pełniejsza, bardziej zintegrowana polityka
równości szans w społeczności lokalnej. W strategiach – ze względu na swoją specyfikę
– polityka równości szans nie musi być dokładnie opisana, bowiem wymagane jest to
w dokumentach programowych, planistycznych. Powinien być jednak zarysowany sposób
realizacji tej zasady (tj. polityka równości szans): różnicowanie głównych kierunków działań
i związanych z nimi obszarów problemowych, grup społecznych (tzw. tematyzacja problemu,
terytorializacja), określenie potencjalnych korzyści dla każdej ze stron oraz wybór głównych
narzędzi realizacji.
89
90

W dokumentach tych podkreślona jest realizacja celów zgodnie z zasadą równości szans.
March J.G., Olsen J. P., Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005, s. 200-201.
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Prezentowanie polityki równości szans w dokumentach strategicznych może z początku
sprawiać problemy (z uwagi na fakt, że nie jest to powszechna, znana praktyka), dlatego zaleca
się wspieranie przepływu informacji, praktyk i doświadczeń w tym zakresie w samorządach
gminnych i powiatowych przez samorząd wojewódzki oraz instytucje krajowe (dysponują one
odpowiednimi instrumentami, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy pełnomocnicy
wojewodów ds. mniejszości narodowych itd.). Z kolei w samorządzie wojewódzkim od kilku lat
funkcjonuje Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne stanowiące platformę
wiedzy o regionie i wymiany doświadczeń (głównie przez instrument Regionalnego Forum
Terytorialnego).
Rekomendacje:
• Zachowanie większej dbałości w ujmowaniu w strategiach samorządu lokalnego
dokumentów programowych (gminnych i powiatowych).
• Wspieranie przepływu informacji, praktyk i doświadczeń w zakresie prezentowania
zasady równości szans i polityki równości szans w strategiach lokalnych wśród
samorządów gminnych i powiatowych przez samorząd wojewódzki i instytucje
krajowe.
• Kontynuowanie edukacji (np. w formie szkoleń, warsztatów) w zakresie
wykorzystania zasady równości szans w prowadzeniu polityki lokalnej wśród
radnych gminnych i powiatowych.
Wniosek 2. Strategie lokalne ujawniają politykę partnerstwa, realizowaną w modelu
rządzenia (a nie współrządzenia).
Należy jeszcze raz podkreślić, że zasada partnerstwa jest powszechnie stosowana
w dokumentach strategicznych. Ponadto w strategiach lokalnych zarysowana jest także
polityka partnerstwa. W niektórych strategiach partnerzy pojawiają się niemal w całym cyklu
programowania, obejmującego przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie. Część strategii
zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców w celu
rozpoznania potrzeb, wskazuje się na powstanie zespołów przygotowujących i koordynujących
powstanie strategii, wyznacza się podmioty odpowiedzialne za realizację danych kierunków
działań, wspomina się o konsultacjach społecznych projektu dokumentu i obserwowaniu przez
władzę lokalną realizacji celów. Zdarzały się także cele strategiczne odnoszące się
do partnerstwa. W zdecydowanej większości analizowanych strategii brakuje jednak
konsekwencji w prezentowaniu polityki partnerstwa w całym cyklu programowania.
W strategiach lokalnych głównym partnerem są jednostki podległe samorządowi. To
przedstawiciele szkół, ośrodków pomocy społecznej, komendy policji itd. zasilają zespoły ds.
przygotowania strategii, a instytucje które reprezentują są głównym odbiorcą działań. Można
powiedzieć, że o rozwoju lokalnym współdecyduje szerokie grono (głównie podwładnych lub
zależnych finansowo jednostek), ale ostateczną decyzję zawsze podejmuje władza lokalna.
Taki charakter partnerstwa jest opisany w literaturze przedmiotu jako zarządzanie zadaniami
publicznymi (government), w przeciwieństwie do współrządzenia sieciowego (governance).
Wybór sposobu realizacji zasady partnerstwa wynika z kultury politycznej, w której jest
zakorzeniony. W obszernej literaturze przedmiotu sugeruje się, że na kulturę polityczną
składają się skłonności władz samorządowych do dominowania nad lokalnymi sieciami
decyzyjnymi. W społecznościach zawierane partnerstwa powstają najczęściej z inicjatywy
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władz lokalnych91. Ich tworzenie to często mistyfikacja, podłożem której jest płaszczyzna
ekonomiczna – tworzy się instytucjonalną fasadę służącą targom o alokację zasobów
ulokowanych w funduszach europejskich92. Nawiązuje się kontakty z największymi,
kluczowymi dla rozwoju lokalnego firmami lub tymi przedsiębiorcami, którzy już sprawdzili się
we współdziałaniu. Przy czym przedsiębiorcy postrzegani są jako wyjątkowo pragmatyczni,
zainteresowani tylko taką kooperacją, która – najlepiej w krótkim czasie – przyniosłaby im
zyski. Relacje między władzą lokalną a organizacjami pozarządowymi opisywane są jako
patronackie93. Z kolei ludzie postawieni w obliczu złożoności problemów, o których wstępnie
chcieliby współdecydować, wycofują się ze swoich partycypacyjnych aspiracji, przekazując
podejmowanie decyzji i wzięcie odpowiedzialności przez wyspecjalizowanych
administratorów94. Uwagę zwraca także fakt, że obowiązujący model demokracji
przedstawicielskiej może sugerować decydentom, że ich dążenie do współpracy będzie
przejawem słabości i niekompetencji.
Wspomniano wcześniej, że zdecydowana większość obowiązujących dokumentów
strategicznych samorządu lokalnego powstała na początku perspektywy finansowej 20072013 lub 2014-2020 na potrzeby spełnienia warunków zawartych w dokumentacji konkursowej
IZ WRPO. W wytycznych ministerialnych dotyczących realizacji tej zasady w perspektywie
finansowej 2014-2020 partnerstwo traktowane jest dość miękko. Wskazuje się, że udział
partnerów w ramach realizacji zasady partnerstwa powinien być, w miarę możliwości,
uwzględniony na wszystkich etapach cyklu programowania; partnerstwo oznacza nawiązanie
stałej, ale w miarę możliwości oraz potrzeb, sformalizowanej współpracy między partnerami,
przybierającej różne formy dostosowane do zakresu podmiotowego i przedmiotowego tej
współpracy. Zdaje się, że zawarty w analizowanych dokumentach strategicznych sposób
ujmowania zasady partnerstwa spełnia ogólne zalecenia krajowe. Jeżeli będą powstawać
nowe strategie lokalne ich autorzy mogą podpatrzeć sposoby ujmowania zasady
w obowiązujących dokumentach. Nie oznacza to jednak, że nie należy poszukiwać
i przedstawiać nowych rozwiązań w zarządzaniu kwestami publicznymi, żeby nie powiedzieć
współrządzenia sprawami publicznymi.
W odniesieniu do wyników przeprowadzonej analizy można zarekomendować większą
dbałość w opisywaniu w strategiach lokalnych partnerstwa (udziału partnerów) w całym cyklu
programowania (przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie, ewaluacja). Dominująca
w strategiach lokalnych polityka partnerstwa typu government odstaje od obserwowanych
trendów budowania partnerskich powiązań między rozmaitymi podmiotami lokalnymi
(governance). Z drugiej strony samorządy podejmują dyskusję nad budżetami obywatelskimi,
modne stają się konsultacje on-line, powstaje literatura na temat sądów obywatelskich,
organizacje pozarządowe podlegają większej ekonomizacji (uniezależniając się od dotacji
sektora publicznego), a instytucje publiczne – deinstytucjonalizacji. Dlatego zaleca się
91

Kołomycew A., Pawłowska A., Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie
Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, [w:] Studia Regionalne i Lokalnej 2(52)2013, s. 76.
Frieskie K.W., Popławski P., Soroka J., Demokracja partycypacyjna: dynamika instytucji i uwarunkowania rozwoju,
Warszawa 2008, s. 2.
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Zajda K., Władza lokalna, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy – współdziałanie na rzecz rozwoju wsi. Studium
przypadku gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego [w:] Samorząd Terytorialny nr 3/2013, s. 15-19.
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Frieske K.W., Polowanie na jednorożca: demokratyczna administracja publiczna? [w:] Samorząd Terytorialny nr 12/2014, s. 8.
92

143

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA PARTNERSTWA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

wspieranie przepływu w samorządach gminnych i powiatowych informacji, praktyk
i doświadczeń w zakresie angażowania partnerów i współdecydowania. Wsparcia mógłby
udzielić m.in. samorząd wojewódzki, który dysponuje odpowiednimi instrumentami, jak
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Ze względu na rozwój narzędzi
demokracji deliberatywnej (np. panele obywatelskie, sondaż deliberatywny) i wykorzystywanie
zasady partnerstwa w prowadzeniu polityki lokalnej (governance) zaleca się kontynuowanie
edukacji (np. w formie szkoleń, warsztatów) w tym zakresie wśród radnych gminnych
i powiatowych.
Rekomendacje:
• Zachowanie większej dbałości w opisywaniu w strategiach lokalnych udziału
partnerów w całym cyklu programowania (przygotowanie, wdrożenie,
monitorowanie, ewaluacja).
• Wspieranie przepływu informacji, praktyk i doświadczeń w zakresie prezentowania
zasady partnerstwa w strategiach lokalnych wśród samorządów gminnych
i powiatowych przez samorząd wojewódzki.
• Kontynuowanie edukacji (np. w formie szkoleń, warsztatów) w zakresie
wykorzystania zasady partnerstwa w prowadzeniu polityki lokalnej wśród radnych
gminnych i powiatowych.

Propozycja monitorowania zasady równości szans i zasady partnerstwa
w regionie
Wniosek 3. Sposób wdrażania zasady równości szans i partnerstwa wymaga stałego
monitoringu.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, czwarty, najwyższy z poziomów implementacji
obu zasad – monitorowanie, jest formą stosowaną przez gminy i powiaty Wielkopolski, ale
większość strategii zawiera ogólnikowe stwierdzenia dotyczące mierzenia efektów
planowanych działań, bez wskazania konkretnego momentu pomiaru realizacji celu, czy też
innych bardziej szczegółowych wartości. Konieczne jest wsparcie JST w tym zakresie.
Powinno ono mieć dwa wymiary. Pierwszym jest wsparcie kierowane bezpośrednio do JST,
zorientowane na wzrost umiejętności określania wskaźników i monitoringu ich osiągania.
Drugim jest prowadzenie monitoringu realizacji zasad partnerstwa na poziomie wojewódzkim
– np. przez Urząd Marszałkowski – którego monitoring byłby naturalną kontynuacją analiz
prowadzonych na potrzeby niniejszej ekspertyzy. Przeprowadzona analiza jest pierwszym
realizowanym na tak szeroką skalę i pierwszym tak pogłębionym badaniem sposobu
implementacji zasady równości szans i partnerstwa przez wielkopolskie JST. Wypracowana
tutaj metodologia może posłużyć do kontynuowania monitoringu.
Rekomendacje:
1) Zaleca się zachęcenie JST do prowadzenia bieżącego monitoringu realizacji zasady
równości szans i partnerstwa poprzez:
−
wsparcie JST w definiowaniu i określaniu wskaźników dla działań strategicznych
przez szkolenia i/lub mentoring;
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−

zachęcenie JST do wprowadzenia precyzyjnych i mierzalnych wskaźników (oraz
terminów ich osiągnięcia) dla działań zapisanych w strategiach;
−
podniesienie świadomości i wiedzy JST na temat różnych sposobów
monitorowania wskaźników np. poprzez szkolenia i/lub mentoring;
−
popularyzowanie wśród JST dobrych praktyk wprowadzania i monitorowania
wskaźników dla realizacji zadań rozwojowych.
2) Zaleca się kontynuowanie badań nt. implementacji zasady równości i partnerstwa
w strategiach rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski przez Urząd Marszałkowski
zgodnie z następującymi wytycznymi:
−
coroczne monitorowanie poziomu aktualności dokumentów strategicznych JST;
−
prowadzenie analizy w momencie pojawiania się nowej strategii rozwoju JST lub
jej aktualizacji – w związku z różnym czasem obowiązywania dostępnych
strategii;
−
wykorzystanie opracowanej metodologii analizy w celu zapewnienia
porównywalności wyników;
−
przeszkolenie koordynatorów ds. równości szans w zakresie opracowanej
metodologii analizy;
−
dodanie do metodologii wymiaru badań terenowych – wywiadów indywidualnych
wśród władz samorządowych i pracowników JST na temat sposobów i motywacji
opracowywania strategii, co pozwoli na diagnozę rzeczywistego poziomu
świadomości na temat równości szans i partnerstwa oraz rzeczywistych potrzeb
JST w zakresie niezbędnego wsparcia merytorycznego w tym zakresie;
−
rozszerzenie w przyszłości katalogu słów kluczowych (np. wskutek
heterogenizacji społeczeństwa).
Monitorowanie uwzględniania zasady równości szans i zasady partnerstwa
w Wielkopolsce może być prowadzone na jednym z dwóch opisanych poniżej sposobów lub
poprzez łączne ich wykorzystanie. Wybór jednego ze sposobów niesie z sobą korzyści
związane z oszczędnością czasu i środków finansowych, ale zwiększa ryzyko mniejszego
obiektywizmu zbieranych informacji. Wybór połączonej metody monitorowania stanowi
większe wyzwanie organizacyjne i wymagać będzie większych nakładów czasu, pracy
i pieniędzy, ale pozwala na opracowanie skuteczniejszych rozwiązań i osiąganie założonych
celów.
Pierwsza propozycja monitorowania została nazwana „Dorzeczem”. Monitoring
realizowany w oparciu o tę metodę powinien być prowadzony nie częściej niż raz na kwartał
i nie rzadziej niż raz w roku. Przed rozpoczęciem etapu pozyskiwania danych należy uprzedzić
JST o zapotrzebowaniu na informacje.
Nazwa wynika ze sposobu pozyskiwania danych z możliwie najmniejszych jednostek
samorządowych, które „spływają” do szerszego „nurtu” danych powiatowych, a następnie
do wojewódzkiej „rzeki głównej” (bazy danych). Dane powinny być zbierane przy
wykorzystaniu elektronicznego formularza. W takiej sytuacji przekazywanie danych z gmin
przez powiaty nie jest konieczne (dane i tak trafiają bezpośrednio do głównej bazy danych),
jednak zaangażowanie powiatu może być użyteczne z organizacyjnego punktu widzenia
na etapie pozyskiwania danych.
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Formularz powinien zawierać (poza danymi identyfikującymi JST) pola wielokrotnego
wyboru umożliwiające stosowanie filtrów (reguł przejścia, w zależności od wybranych pól).
W głównym polu formularza przedstawiciel JST (posiadający odpowiednie dane) wskazuje czy
w JST są realizowane działania skierowane do danych kategorii wyróżnionych w oparciu
o przesłanki dyskryminacyjne. Osoba wypełniająca formularz wskazuje czy JST
prowadzi/współprowadzi działania na rzecz:
• kobiet (płeć głównym kryterium);
• osób starszych (wiek głównym kryterium);
• osób z niepełnosprawnością (niepełnosprawność głównym kryterium, typ
niepełnosprawności i stopień);
• uchodźców, imigrantów (pochodzenie głównym kryterium);
• przedstawicieli wyznań innych niż dominujące w JST (główne kryterium
poświadczone (jeśli nie jest to możliwe, to deklarowane) wyznanie oraz odniesienie
do spisu powszechnego lub liczby świątyń danego wyznania);
• osób o odmiennej orientacji seksualnej niż heteroseksualna (orientacja seksualna
głównym kryterium);
• współpracy z innymi podmiotami (typ podmiotów głównym kryterium, liczba
podmiotów, zakres współpracy, nazwy podmiotów).
Określenie głównego kryterium jest istotne ze względu na możliwość spełniania przez jedną
osobę kilku warunków. Wskazanie głównego kryterium pozwala prowadzić analizę ilościową.
Po wybraniu pól osoba wypełniająca formularz wskazuje czy prowadzi (lider) czy
współprowadzi (partner) działania dla danej kategorii.
Zdefiniowane reguły przejścia pozwolą uszczegółowić informacje odnoszące się
do działań na rzecz poszczególnych kategorii, takie jak: nazwa zadania/działania (ew. tytuł
i numer projektu); forma wsparcia/ typ działania, planowana liczba osób, które otrzymają
wsparcie, liczba osób, które na dzień badania otrzymały wsparcie itp. Kluczową kwestią będzie
pozyskanie informacji o wskaźnikach mierzących realizację celów działania. Formularz może
posiadać w tym polu półotwartą strukturę, która ułatwia prowadzenie analiz ilościowych,
a jednocześnie umożliwia rozbudowywanie bazy wskaźników.
Pozyskane w ten sposób dane umożliwią jednoznacznie stwierdzenie czy w JST
prowadzone są działania uwzględniające zasadę równości szans i zasadę partnerstwa oraz
do kogo są skierowane.
Ryzyko stosowania metody „Dorzecze” wiąże się z możliwością wystąpienia niechęci
wobec kolejnej formy sprawozdawczości ze strony przedstawicieli JST. W konsekwencji, może
to przynieść odwrotne skutki do zamierzonych, przejawiające się na przykład w traktowaniu
zasad równości szans i partnerstwa jako obciążenia administracyjnego, a nie elementu
podnoszenia jakości rządzenia.
Innym sposobem pozyskania danych mogłoby być zaangażowanie organizacji
pozarządowych lub ich zrzeszeń. Proponowana nazwa: MoNGO (od monitoring i NGO).
Wprowadzenie takiego procesu monitoringu powinno zostać poprzedzone konsultacjami
z szeroko pojętymi NGO. W przypadku MoNGO dane również byłyby pozyskiwane
przy pomocy elektronicznego formularza, do którego dostęp miałyby zaangażowane NGO.
Budowa formularza byłaby zbliżona do przedstawionego powyżej, ale ponadto zawierałaby
146

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I ZASADA PARTNERSTWA W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

pola odnoszące się do oceny JST pod względem prowadzenia działań na rzecz zapewniania
równego dostępu do dóbr i usług publicznych, równych szans i zapobiegania dyskryminacji
(wg przesłanek dyskryminacyjnych), a także prowadzenia działań wskazujących
na respektowanie zasady partnerstwa. Badanie takie byłoby prowadzone nie częściej niż raz
na 6 miesięcy i nie rzadziej niż raz na rok.
Alternatywnym rozwiązaniem byłoby prowadzenie monitoringu na poziomie
wojewódzkim poprzez zlecanie na zewnątrz usługi pozyskania niezbędnych danych. Badanie
prowadzone w ramach monitoringu powinno obejmować realizowane działania wskazujące
na respektowanie zasad równości szans i partnerstwa. W próbie badawczej powinny
znajdować się zarówno przedstawiciele JST, jak i osoby reprezentujące przedstawicieli
partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych właściwych podmiotów reprezentujących
społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska,
organizacji pozarządowych i podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenie
społecznego, równości płci i niedyskryminacji.
Niezależnie od wybranego sposobu monitorowania rekomendowane jest opracowanie,
opublikowanie i upowszechnianie katalogu dobrych praktyk w zakresie implementacji polityki
równości szans w planach i procesach rozwojowych JST na różnych poziomach. Praktyki te
powinny uwzględniać nie tylko przykłady zapisów zamieszczanych w dokumentach
strategicznych, ale przede wszystkim konkretne przykłady praktycznych realizacji opisujących
skutki i rezultaty działań w samorządach. Rekomendacja ta ma szczególne znaczenie
w kontekście zakresu implementowania zasad równości szans na poszczególnych poziomach.
Podczas gdy na poziomie dostrzegania stosunkowo dużo JST uwzględnia przedmiotową
zasadę, to na kolejnych trzech poziomach (szczególnie w wymiarze operacyjnym, kiedy to
pojawiać się powinny konkretne działania) ma to miejsce zdecydowanie rzadziej. Konieczna
jest zatem większa konsekwencja w odniesieniu do całego cyklu programowania,
obejmującego poszczególne poziomy.
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Aneks
Załącznik 1. Lista dokumentów strategicznych JST objętych analizą
NAZWA JST*

NAZWA DOKUMENTU
Gminy

Babiak (2)
Baranów (2)
Blizanów (2)
Bralin (2)
Brodnica (2)
Brudzew (2)
Brzeziny (2)
Budzyń (2)
Buk (3)
Chocz (3)
Chodzież (1)
Chodzież (2)
Chrzypsko Wielkie (2)
Czajków (2)
Czarnków (1)
Czarnków (2)
Czempiń (3)
Czerniejewo (3)
Czerwonak (2)
Damasławek (2)
Dąbie (3)
Dobra (3)
Dolsk (3)
Dopiewo (2)
Doruchów (2)
Drawsko (2)
Duszniki (2)
Gniezno (1)
Gniezno (2)
Godziesze Wielkie (2)
Gołuchów (2)
Gostyń (3)
Grabów nad Prosną (3)
Grodziec (2)
Grzegorzew (2)
Jarocin (3)
Jastrowie (3)
Kawęczyn (2)
Kazimierz Biskupi (2)
Kaźmierz (2)
Kępno (3)
Kleczew (3)

Strategia Rozwoju Gminy Babiak do roku 2022
Strategia rozwoju gminy Baranów na lata 2012-2022
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Blizanów na lata 2012-2021
Plan rozwoju lokalnego gminy Bralin na lata 2007-2015
Strategia Rozwoju Gminy Brodnica na lata 2014-2024
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzew
Strategia rozwoju lokalnego gminy Brzeziny na lata 2015-2022
Strategia Rozwoju Gminy Budzyń 2006-2018
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Buk 2004-2015
Strategia rozwoju gminy Chocz 2008-2020
Strategia Rozwoju Miasta Chodzieży 2014-2024
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chodzież na lata 2007-2016
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2014- 2024
Strategia rozwoju gminy Czajków na lata 2007-2015
Strategia Rozwoju Miasta Czarnków na lata 2015-2025
Strategia Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2011-2020
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Czempiń na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Czerniejewo
Strategia Rozwoju Gminy Czerwonak na lata 2012-2020
Strategia Rozwoju Gminy Damasławek na lata 2008-2017
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Dąbie do roku 2025
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Dobra na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2014-2022
Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2013-2025
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Doruchów na lata 2007-2015
Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2002-2015
Strategia Rozwoju Gminy Duszniki do 2015 roku. Dokument aktualizowany w 2007
roku
Strategia Rozwoju Miasta Gniezna
Strategia Rozwoju Gminy Gniezno
Strategia Rozwoju Gminy Godziesze Wielkie na lata 2014-2023
Strategia rozwoju gminy Gołuchów do 2015 roku
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gostyń na lata 2014-2020
Strategia rozwoju gminy Grabów nad Prosną na lata 2014-2022
Strategia Rozwoju Gminy Grodziec na lata 2015-2024
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Grzegorzew
Strategia rozwoju gminy Jarocin na lata 2011-2025
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020
Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Gminy Kazimierz Biskupi
Program rozwoju gminy Kaźmierz na lata 2014-2020
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kępno na lata 2007 - 2020
Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020
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NAZWA JST*
Kłodawa (3)
Kobyla Góra (2)
Koło (1)
Komorniki (2)
Kościan (1)
Kościan (2)
Kościelec (2)
Koźmin Wielkopolski (3)
Koźminek (2)
Kórnik (3)
Krajenka (3)
Kramsk (2)
Krobia (3)
Krzykosy (2)
Krzywiń (3)
Krzyż Wielkopolski (3)
Książ Wielkopolski (3)
Kuślin (2)
Lądek (2)
Lipka (2)
Lipno (2)
Lisków (2)
Luboń (1)
Lwówek (3)
Miasteczko Krajeńskie (2)
Miedzichowo (2)
Mieleszyn (2)
Mieścisko (2)
Mosina (3)
Murowana Goślina (3)
Mycielin (2)
Nekla (3)
Niechanowo (2)
Nowe Miasto nad Wartą (2)
Obrzycko (2)
Odolanów (3)
Okonek (3)
Opalenica (3)
Opatówek (2)
Orchowo (2)
Osiek Mały (2)
Ostrów Wielkopolski (2)
Ostrzeszów (3)
Pakosław (2)
Pępowo (2)
Piła (1)
Pleszew (3)

NAZWA DOKUMENTU
Strategia Rozwoju Gminy Kłodawa
Strategia rozwoju gminy Kobyla Góra na lata 2011-2020
Strategia Rozwoju Gminy Koło na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2013-2020
Wizja strategiczna dla miasta Kościana
Strategia Rozwoju Gminy Kościan
Strategia Rozwoju Gminy Kościelec na lata 2015-2020
Strategia rozwoju miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008-2020
Strategia rozwoju gminy Koźminek na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008-2017
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017
Strategia Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy Krobia na lata 2014-2020
Strategia rozwoju gminy Krzykosy na lata 2009-2015
Strategia Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014 – 2020
Strategia Rozwoju Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2015-2022
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Książ Wielkopolski na lata 2006-2029
Strategia Rozwoju 2008 - 2015
Strategia Rozwoju Gminy Lądek na lata 2015-2020 (projekt)
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lipka na lata 2012-2020
Strategia rozwoju gminy Lipno na lata 2008-2017
Strategia rozwoju gminy Lisków na lata 2014-2020
Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Luboń na lata 2008-2017
Strategia Rozwoju Społeczno-gospodarczego Gminy Lwówek 2011 - 2021
Strategia Rozwoju Gminy Miasteczko Krajeńskie do 2015 roku
Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Gminy Mieleszyn na lata 2014-2022
Strategia rozwoju Gminy Mieścisko na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Gminy Mosina 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2010-2020
Strategia rozwoju gminy Mycielin na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020
Strategia Rozwoju Gminy Niechanowo
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata
2004-2015
Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko
Strategia rozwoju gminy i miasta Odolanów na lata 2012-2025
Strategia Rozwoju Gminy Okonek na lata 2012-2020
Strategia Rozwoju Gminy Opalenica do 2015 roku
Strategia rozwoju gminy Opatówek na lata 2014-2025 (projekt)
Strategia Rozwoju Gminy Orchowo na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015-2020
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
Strategia rozwoju miasta i gminy Ostrzeszów na lata 2006-2015
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pakosław 2011-2025
Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Miasta Piły na lata 2005-2015
Strategia rozwoju miasta i gminy Pleszew 2015-2023
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NAZWA JST*
Pniewy (3)
Pobiedziska (3)
Pogorzela (3)
Powidz (2)
Przedecz (3)
Przemęt (2)
Przygodzice (2)
Puszczykowo (1)
Pyzdry (3)
Rawicz (3)
Rogoźno (3)
Rokietnica (2)
Ryczywół (2)
Rzgów (2)
Siedlec (2)
Sieraków (3)
Sieroszewice (2)
Skoki (3)
Skulsk (2)
Słupca (1)
Słupca (2)
Sompolno (3)
Sośnie (2)
Stare Miasto (2)
Stawiszyn (3)
Stęszew (3)
Suchy Las (2)
Swarzędz (3)
Szamocin (3)
Szczytniki (2)
Szydłowo (2)
Ślesin (3)
Śmigiel (3)
Śrem (3)
Środa Wielkopolska (3)
Święciechowa (2)
Tarnowo Podgórne (2)
Tarnówka (2)
Trzcianka (3)
Trzcinica (2)
Trzemeszno (3)
Tuliszków (3)
Turek (2)
Ujście (3)
Wągrowiec (1)
Wągrowiec (2)
Wierzbinek (2)

NAZWA DOKUMENTU
Strategia rozwoju gminy Pniewy na lata 2005-2015
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2012-2022
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2014-2020
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Powidz
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Przedecz
Strategia Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014-2020
Strategia rozwoju gminy Przygodzice do roku 2020
Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowo na lata 2010-2020
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz
Strategia Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2005-2015
Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Ryczywół na lata 2007-2020
Strategia Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Siedlec
Strategia Rozwoju Gminy Sieraków do roku 2020
Strategia rozwoju gminy Sieroszewice na lata 2014-2024
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2014-2020
Strategia rozwoju gminy Skulsk 2009-2019
Strategia Rozwoju Miasta Słupca na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Sompolno na lata 2007-2016
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Sośnie
Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-2025. Projekt
Strategia rozwoju gminy i miasta Stawiszyn na lata 2014-2020
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Stęszew
Strategia Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2013-2022
Swarzędz 2020. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Swarzędz
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011-2020
Strategia rozwoju gminy Szczytniki na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Szydłowo na lata 2010-2021
Analiza Strategiczna i Strategia Rozwoju Gminy Ślesin na lata 2015-2025
Strategia Rozwoju Gminy Śmigiel na lata 2007-2015 Aktualizacja dokumentu z roku
2002
Strategia Rozwoju Gminy Śrem na lata 2013-2020
Strategia Rozwoju Gminy Środa Wielkopolska na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2010-2019
Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne
Strategia Rozwoju Gminy Tarnówka na lata 2006-2018
Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030
Strategia rozwoju gminy Trzcinica na lata 2010-2020
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2009-2018
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013-2025
Strategia Rozwoju Miasta Turku
Strategia Rozwoju Gminy Ujście na lata 2015-2024
Strategia Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku
Strategia Rozwoju Gminy Wągrowiec na lata 2003-2015
Strategia Rozwoju Gminy Wierzbinek 2004-2016
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NAZWA JST*

NAZWA DOKUMENTU

Wilczyn (2)
Strategia Rozwoju Gminy Wilczyn 2013-2020
Witkowo (3)
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2020 roku
Wronki (3)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014-2020
Września (3)
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020 (projekt)
Wyrzysk (3)
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Wyrzysk na lata 2008-2015
Zagórów (3)
Strategia Rozwoju Gminy Zagórów
Zakrzewo (2)
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Zakrzewo na lata 2012-2022
Zaniemyśl (2)
Strategia rozwoju gminy Zaniemyśl na lata 2004-2015
Złotów (1)
Strategia Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020
Złotów (2)
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Złotów
*Cyfry w nawiasie oznaczają: 1 – gmina miejska, 2 – gmina wiejska, 3 – gmina miejsko-wiejska.
Powiaty i miasta na prawach powiatu
Powiat chodzieski

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chodzieskiego na lata
2011-2020

Powiat czarnkowskotrzcianecki

Strategia rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020

Powiat gnieźnieński
Powiat gostyński
Powiat grodziski
Powiat jarociński
Powiat kaliski
Powiat kępiński
Powiat koniński
Powiat kościański
Powiat krotoszyński
Powiat leszczyński
Powiat miasto Kalisz
Powiat miasto Konin
Powiat miasto Leszno
Powiat miasto Poznań
Powiat nowotomyski
Powiat pilski
Powiat pleszewski
Powiat poznański
Powiat rawicki
Powiat słupecki
Powiat średzki
Powiat śremski
Powiat turecki
Powiat wągrowiecki
Powiat wolsztyński
Powiat wrzesiński

Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 20142020
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022
Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2014-2020
Strategia rozwoju powiatu jarocińskiego na lata 2014-2020
Strategia rozwoju powiatu kaliskiego na lata 2014-2021
Strategia rozwoju powiatu kępińskiego na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju i Promocji Powiatu Konińskiego
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kościańskiego 2002-2015
Strategia rozwoju powiatu krotoszyńskiego na lata 2014-2020
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Leszczyńskiego na lata 2014-2020
Strategia rozwoju miasta Kalisza na lata 2014-2024
Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-2020.
Strategia Rozwoju Leszna
Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotomyskiego na lata
2008 – 2017
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata 2015-2025
Strategia rozwoju powiatu pleszewskiego na lata 2007-2015
Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego
Strategia Rozwoju Powiatu Słupeckiego
Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego
Strategia Rozwoju Powiatu Śremskiego do roku 2020
Strategia Rozwoju Powiatu Tureckiego 2001-2015
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego na lata 2006-2015
Strategia Rozwoju Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2015-2025 (projekt)
Strategia Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020
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Załącznik 2. Lista dokumentów, do których odwoływano się dokumentach
strategicznych JST
NAZWA DOKUMENTU
Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020
Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
Europejska Karta Społeczna
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Krajowa Polityka Miejska 2023
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
Metropolia Poznań 2020
Model Społeczny Unii Europejskiej i Rady Europy
Narodowa Strategia Integracji Społecznej
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz
Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Wielkopolskim na lata
2007-2013
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
Strategia Europa 2020
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020
Strategia Lizbońska
Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013
Strategia Polityki Społecznej Rządu na lata 2007-2013
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Strategia Rozwoju Oświaty w Województwie Wielkopolskim
Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim na lata 2007–2013
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
Strategia Sprawne Państwo 2020
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
Wieloletni Program Senior-WIGOR na lata 2015-2020
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 20082012
Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej
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