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Wstęp
Partycypacja to brzmi dumnie. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie
mieszkankom i mieszkańcom terenów wiejskich przede wszystkim praktycznego wymiaru
partycypacji – inaczej mówiąc uczestnictwa, udziału w decyzjach i kształtowaniu
otaczającej nas rzeczywistości.
Zbyt często lokalna aktywność obywateli, a szczególnie kobiet, sprowadza się

do przestrzeni kultury w jej najprostszym wymiarze – lokalne dożynki, festyny, zespoły
ludowe. Ewentualnie do protestów w momencie, gdy jest już za późno, bo na naszym
terenie powstaje nieprzyjazna inwestycja, zamykane są szkoły, młodzież ucieka
do miasta, a seniorom oferuje się jedynie wspólny opłatek i raz do roku wycieczkę.

Nie chcemy w żadnym wypadku pomniejszać znaczenia tego typu lokalnych
działań, są one wszystkie niezmiernie ważne, jednak dzisiaj już nie wystarczą,
aby stworzyć naprawdę przyjazną przestrzeń do życia, zadbać o lokalną gospodarkę,
relacje społeczne, bezpieczeństwo, edukację i jakość życia.
W chwili, gdy świat się zmienia coraz szybciej, kluczowym pojęciem jest
odpowiedzialność i zaangażowanie. Każde nasze małe działanie wpływa na całokształt
naszego życia. Mamy ogromne szczęście, że żyjemy w kraju demokratycznym. Nie jest to
demokracja idealna, ale tylko wspólnym wysiłkiem możemy pracować nad jej rozwojem.
Pora przestać narzekać i zacząć działać!
M amy

nadzieję, że niniejsza publikacja ułatwi podjęcie małych
i większych kroków, które przyczynią się do budowania bardziej obywatelskiego,
świadomego, odpowiedzialnego i zadowolonego społeczeństwa.

Życzymy przyjemnej lektury
i zapraszamy na stronę
www.aktywnelokalnie.pl
Sonia Priwieziencew
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Rozdział 1
Co to jest partycypacja?
Sonia Priwieziencew

PARTYCYPACJA

1.1. Trochę teorii i trochę historii
Partycypacja (z łaciny particeps – biorący udział, z ang. participation –
uczestniczenie) – uczestnictwo, udział jednostek w większej grupie, formacji,
projekcie czy instytucji.

Cytując Wikipedię: „pojęcie partycypacji związane jest z teoriami
demokracji – udział ludności w podejmowaniu decyzji politycznych
i ekonomicznych, współpraca między instytucjami a społeczeństwem, podział
władzy”.
Nie sposób więc, podejść do zagadnienia partycypacji bez zastanowienia
się, czym jest – lub czym powinna być demokracja.
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Demokracja (z greckiego „demos” – lud i „krateo” – rządzę) czyli rządy
ludu, nie została wymyślona dzisiaj. Już w Atenach 2500 lat temu funkcjonował
rodzaj demokracji bezpośredniej. Obywatele spotykali się, aby podejmować
wspólne decyzje w trybie głosowania w sposób bezpośredni – bez wybierania
reprezentantów. Podobnie zorganizowana jest dzisiaj Szwajcaria. Praktycznie
każda ustawa federalna i lokalna może zostać poddana pod referendum, w którym
mogą wziąć udział wszyscy obywatele posiadający czynne prawo wyborcze;
według szacunków prowadzi się tam więcej referendów niż we wszystkich
pozostałych państwach świata łącznie.
Trudno jednak sobie wyobrazić demokrację bezpośrednią w skali
większego kraju, toteż najbardziej rozpowszechniona jest demokracja
przedstawicielska – lud wybiera swoich przedstawicieli i to oni podejmują
decyzje w imieniu reszty narodu. W czasach, gdy demokracja zaczyna być coraz
bardziej powszechna, gdy upadają kolejne dyktatury czy systemy totalitarne,
debata o tym, jaka ta demokracja ma być, aby była „prawdziwą” demokracją jest
bardzo aktualna.
Jak bowiem sprawić, aby nasi przedstawiciele naprawdę wyrażali wolę ogółu,
jeżeli mamy np. parędziesiąt milionów obywateli i prawie połowa popiera opozycję?
Jak zapewnić, aby wola większości miała w poszanowaniu również prawa
mniejszości?
Jak sprawić, aby wybrani reprezentanci podczas sprawowania władzy nadal
słuchali opinii swoich wyborców, konsultowali się z nimi, bronili ich interesów –
a nie swoich prywatnych? Jak uniknąć manipulacji przez elity rządzące?
Nie ma prostych odpowiedzi. W historii niejeden system totalitarny był
najpierw poparty poprzez powszechne referendum.
Z różnych dyskusji mniej lub bardziej abstrakcyjnych wyłania się jednak
jasna idea, że trzeba w ten, czy inny sposób zapewnić partycypację, czyli
rzeczywisty udział obywateli w podejmowaniu decyzji. Jednym słowem,
budować demokrację partycypacyjną.
Tymczasem, jak wynika z sondaży, jeszcze nam do niej daleko.
Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2008 roku:
n blisko 65 proc. Polaków uważało, że zwykli ludzie nie mają wpływu
na to, co się dzieje w kraju,
n 23 proc. uważało, że zdecydowanie nie ma wpływu na sprawy
publiczne,
n 42 proc. uważało, że „raczej nie ma” wpływu na kwestie publiczne,
n 58 proc. uważało, że nie ma wpływu na sprawy swojego miasta oraz gminy.
Warto też poznać badania w krajach, gdzie funkcjonuje demokracja
zbliżona do demokracji bezpośredniej – według nich:
n mieszkańcy są „zadowoleni z życia”,
n dochód na głowę jest znacznie wyższy,
n wydatki jednostek terytorialnych są niższe,
n koszty sektora publicznego są znacznie niższe.
Tak naprawdę demokracja partycypacyjna kształtuje się dopiero na naszych
oczach – poszukując najlepszego połączenia formy demokracji
przedstawicielskiej i elementów demokracji bezpośredniej. Pamiętajmy zresztą
o tym, że doświadczenie demokracji na taką skalę i przy tak dużej populacji jest
czymś zupełnie nowym w historii ludzkości. Dlatego nie ma gotowych rozwiązań.
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Jeszcze niecałe sto lat temu tylko parę państw mogło pretendować do miana
demokratycznych, w tej chwili jest ich 120 na 192 istniejących. Nie są to jednak
demokracje idealne.
Polska została zaliczona do demokracji wadliwych i zajmowała w 2012 r.
niechlubne 44 miejsce na 167 państw – w piątej edycji indeksu demokracji ośrodka
badawczego Economist Intelligence Unit (EIU) – głównie z powodu niskiej
kultury politycznej i słabego udziału obywateli w życiu politycznym. Mimo
niedociągnięć, to właśnie w naszych czasach ma miejsce swoista rewolucja
demokratyczna na skalę globalną, wspomagana przez zupełnie nowe narzędzia
edukacji i dostępu do wiedzy jakim jest np. Internet. Cieszmy się więc z tego,
że możemy brać w niej udział. To od nas wszystkich zależy czy zakończy się ona
sukcesem.
Ciekawe strony o demokracji i partycypacji:
www.demokracjabezposrednia.pl
ww.db.org.pl
www.decydujmyrazem.pl

1.2. Kryteria demokracji, narzędzia i techniki partycypacji
Są różne kryteria, według których można oceniać jakość demokracji.
Powszechnie uznaje się, że państwo jest demokratyczne, gdy ustrój spełnia
następujące warunki:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

dostępność sfery polityki dla wszystkich bez ograniczeń (klasowych,
rasowych, majątkowych, religijnych),
możność wybierania kandydatów na stanowiska publiczne i swobodzie
dostępu do tych stanowisk,
suwerenność narodu (ludu) – oznaczająca, że władza zwierzchnia,
niezbywalna i niepodzielna, należy do zbiorowości społecznej żyjącej
w granicach państwa,
zasada reprezentacji – utożsamiona z delegowaniem uprawnień
władczych na przedstawicieli obieralnych przez naród w wyborach
powszechnych i działających pod jego kontrolą,
uznanie wyborów za główne źródło prawomocności władzy
i konieczności cyklicznego potwierdzania legitymacji władzy
w wyborach powszechnych,
możność zrzeszania się w partie polityczne,
odpowiedzialność rządzących przed rządzonymi – tworzenie
wyspecjalizowanych instytucji kontroli władzy mających w założeniu
zapobiegać jej nadużyciom,
podział władz – wyrażający ideę ograniczania rządu poprzez wzajemne
kontrolowanie,
wolność przekonań i wypowiedzi,
instytucjonalna ochrona praw obywatelskich – wyrażająca się
w stwarzaniu formalnych zabezpieczeń obywateli przed nadmierną
i nieuzasadnioną ingerencją władzy.

Partycypacja to jednak jeszcze coś więcej i należy wziąć pod uwagę takie
elementy, jak aktywność i rzeczywisty udział obywateli i obywatelek
w decyzyjności, czynny i bierny udział w wyborach, stan zorganizowania
społeczeństwa obywatelskiego – np. liczbę organizacji pozarządowych i formy
współpracy z rządem i samorządem.
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Istotne jest również jakie rozwiązania formalno-prawne są do dyspozycji
obywateli, aby włączyć ich w proces ustawodawczy i decyzyjny. Wymieniamy
poniżej najbardziej powszechne:
Wybory – są podstawą demokracji przedstawicielskiej, jeżeli jednak się

zastanawiamy na ile służą demokracji partycypacyjnej, to powinna nas
interesować nie tylko frekwencja, ale sposób podejmowania decyzji przez
wyborców przy głosowaniu. Kto z nas dzisiaj głosując zadaje sobie trud,
by sprawdzić dokładnie na kogo głosujemy? Kto czyta programy partii, sprawdza
czy w poprzedniej kadencji wybrany poseł głosował w sprawach kluczowych
zgodnie z obietnicami i z naszymi własnymi przekonaniami? Czy w ogóle był
obecny na posiedzeniach sejmu, czy był aktywny? Iść na wybory to jedno – pójść
na nie świadomie to drugie. Pamiętajmy jednak, że dzięki wielu stronom
internetowym łatwo uzyskać informacje dot. programu czy zachowania posła
w poprzedniej kadencji. Wiele informacji znajduje się np. na stronie
www.sejmometr.pl prowadzonej przez niezależną organizację pozarządową –
Fundację e-Państwo.

Referendum – powszechnie znany instrument, w którym władza zwraca się

do ludu w bardzo konkretnej kwestii (np. w 2004 r. referendum dotyczące
wstąpienia Polski do UE). Wynik referendum ogólnokrajowego jest wiążący,
jeżeli weźmie w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
Istnieje również możliwość organizacji referendum lokalnego (np. w 2013 r.
w Warszawie ws. odwołania prezydenta miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz).
Aby zorganizować referendum lokalne z inicjatywy obywateli konieczny jest
wniosek co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy
albo powiatu lub 5 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców
województwa.

Inicjatywa obywatelska, zwana również inicjatywą ludową –

obywatele mogą w ten sposób inicjować tworzenie aktów prawnych lub ich
odrzucenie. Istnieje również możliwość zgłoszenia inicjatywy ustawodawczej lub
weta obywatelskiego. W Polsce, by skorzystać z prawa inicjatywy ustawodawczej,
należy założyć Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożony z 15 obywateli
mających czynne prawo wyborcze; by móc go zarejestrować należy zebrać 1000
podpisów poparcia dla inicjatywy. Kolejnym krokiem jest zebranie w ciągu trzech
miesięcy wymaganych 100 000 podpisów popierających projekt danej ustawy
obywatelskiej. Po spełnieniu wszystkich formalnych wymogów projekt
kierowany jest przez Marszałka Sejmu do pierwszego czytania, a przedstawiciel
Komitetu ma prawo być obecny przy pracach parlamentarnych nad projektem
„swojej” ustawy, jednakże nie może czynnie w nich uczestniczyć.
Aktualnej formie zarzuca się jednak, że inicjatywa może być łatwo
odrzucona przez Sejm. Od 1999 r. do 2012 r. w celu wniesienia obywatelskiego
projektu ustawy zarejestrowało się ponad 100 komitetów. Tylko 35 z nich wniosło
swoją propozycję pod obrady Sejmu, a 8 doprowadziło do uchwalenia ustawy.
Oznacza to, że aż 4 580 000 Polaków podpisało się pod obywatelskimi projektami
ustaw, które nigdy nie weszły w życie.

Petycje – prawo do petycji może być również uznane za ważny element

demokracji partycypacyjnej.

Konsultacje społeczne – ta forma dialogu władzy i obywateli dopiero się

rozwija i jest usankcjonowana prawnie jedynie w niektórych przypadkach
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(np. obowiązkowe konsultacje społeczne planu współpracy z organizacjami
pozarządowymi). Jest to jednocześnie jedna z podstaw demokracji
partycypacyjnej, poświęcamy jej w całości rozdział 3 niniejszej publikacji.
Budżet partycypacyjny – system polegający na uspołecznieniu zarządzania

budżetami miast lub dzielnic. Obowiązuje między innymi w mieście Porto Alegre
w Brazylii oraz w kilku dzielnicach Paryża. Budżety partycypacyjne stanowią na
ogół zaledwie kilka procent ogólnego budżetu miasta czy dzielnicy, ale są coraz
bardziej rozpowszechnione. Przykładem budżetu partycypacyjnego w skali kraju
jest Fundusz Sołecki, którego ustanowienie w gminie umożliwia ustawa z 2009 r.
Budżet partycypacyjny wdrożyły również takie miasta, jak Sopot czy Kielce;
w 2013 r. trwają przygotowania do wprowadzenia go w Warszawie.

Obywatelska Inicjatywa Lokalna – to nowa, mało znana jeszcze forma

realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy
z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2010 r. (art. 2 pkt. 4). Obywatele, którzy uznają, że na ich
terenie konieczna jest określona inwestycja lub działania występują z wnioskiem
w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.
Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za
pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Aby ta nowa forma realizacji
zadań publicznych weszła w życie – organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego powinien uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizację zadania publicznego. Przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie
znajdziemy na stronie www.prezydent.pl

Wśród innych form partycypacji można wymienić:
n debaty publiczne – w Polsce organizowane np. często przez Kancelarię
Prezydenta RP (np. w 2012 r. nt. GMO),
n zgromadzenia ludowe – występujące m.in. w niektórych kantonach
w Szwajcarii czy też w USA w stanie Vermont,
n weto ludowe,
n odwołanie,
n wysłuchanie publiczne,
n prawybory,
n skarga konstytucyjna.
Niezależnie od tego jakie są istniejące ramy prawne – podstawą rozwoju
demokracji partycypacyjnej jest jednak świadomy i zaangażowany
obywatel/obywatelka. Również działania niezgodne z prawem takie jak
nieposłuszeństwo obywatelskie - są formą partycypacji. Nieposłuszeństwo
obywatelskie – polega na publicznym, demonstracyjnym (na ogół poprzedzonym
odpowiednią publiczną zapowiedzią) złamaniu przepisu prawa dla wyrażenia
obywatelskiego sprzeciwu wobec tego przepisu. W Polsce po 1989 r.
najgłośniejsze akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa związane były z akcjami
organizacji proekologicznych: protest przeciwko budowie elektrowni atomowej w
Żarnowcu, akcja „Tama Tamie” w Czorsztynie, protest przeciwko budowie
obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy czy aktualne protesty przeciw
wydobyciu gazu łupkowego. Nieposłuszeństwo obywatelskie ma długą historię
i nie raz pozwalało zmienić oblicze świata m.in. dzięki takim postaciom jak
Mahatma Gandhi czy Martin Luther King.
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1.3. Kobiety i Partycypacja
W Polsce mamy demokrację – niestety udział kobiet w tej demokracji jest
nadal słaby. Wystarczy przytoczyć najprostszą statystykę:
n kobiety w populacji ogółem: 52 proc.
n kobiety w Sejmie : 20 proc.
n kobiety w Senacie: 7 proc.
n kobiety na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: 7 proc.
n kobiety w radach gmin: 25 proc.
Polska – z 20 procentami kobiet w Sejmie znajduje się na 60 miejscu wśród
188 państw. W Europie – największy odsetek kobiet w Parlamencie występuje
w krajach nordyckich: Szwecja 47 proc.; Finlandia 38 proc.; Norwegia 38 proc.;
Dania 37 proc.; Holandia poniżej 37 proc. (dane z 2006 r.).
Na świecie sytuacja wcale nie wygląda lepiej (według danych z 2011 r.)
na 192 państw członkowskich ONZ – mamy tylko 12 kobiet prezydentów,
12 kobiet – premierów, 8 kobiet przewodniczących Sejmu. Według danych Unii
Międzyparlamentarnej (Inter-Parliamentary Union) z 30 listopada 2010 r. kobiety
stanowiły na świecie 19,2 proc. ogółu parlamentarzystów. Oczywiście możemy
uznać, że jest znaczący postęp, gdyż w 1945 r. kobiety stanowiły tylko 3 proc.
składu pierwszej izby i 2,2 proc. drugiej izby parlamentu.
PRAWA WYBORCZE DLA KOBIET
istniały przed I wojną światową jedynie w 4 państwach świata: Nowa Zelandia,
Australia, Finlandia i Norwegia.
Prawa wyborcze kobiety uzyskały:
1893 r. – Nowa Zelandia
1906 r. – Finlandia
1918 r. – Polska
1920 r. – Stany Zjednoczone
1924 r. – Turcja
1927 r. – Turkmenistan
1928 r. – Wielka Brytania i Irlandia
Północna

1931 r. – Portugalia
1944 r. – Francja
1946 r. – Włochy
1971 r. – Szwajcaria
1984 r. – Liechtenstein
2005 r. – Kuwejt
2006 r. – Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jedną z metod „ożywienia” partycypacji kobiet jest wprowadzanie kwot
wyborczych. W Polsce wprowadzono je w 2011 roku. Na listach wyborczych nie
może być mniej niż 35 proc. kobiet i 35 proc. mężczyzn. Ustawa dotyczy wyborów
do Sejmu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin i powiatów. Nie dotyczy jednak
wyborów do Senatu i do rad gmin do 20 tys. mieszkańców.
W Unii Europejskiej partycypacja kobiet promowana jest na różne sposoby
poprzez programy na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn. W 1996 r. Rada
Europejska przyjęła zalecenie (96/694/WE) w sprawie równego udziału kobiet
i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji. Z kolei Komisja Europejska
przyjęła tzw. mapę drogową na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 20062010, w której wymienia się promowanie równej reprezentacji kobiet i mężczyzn
w podejmowaniu decyzji.
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Jednocześnie trudno oskarżać kobiety o brak postaw obywatelskich czy
prospołecznych; np. sektor pozarządowy (w szczególności organizacje
prospołeczne, pomocowe, dobroczynne) jest zdecydowanie sfeminizowany.
W stowarzyszeniach sportowych kobiety stanowią średnio nieco ponad jedną
trzecią pracowników, natomiast w organizacjach edukacyjnych, socjalnych,
ochrony zdrowia i kulturalnych – ponad 70 proc. Także wśród wolontariuszy
zewnętrznych (osób nienależących do organizacji, ale decydujących się
nieodpłatnie angażować w ich działania) dominują panie, zaś w blisko jednej
trzeciej przypadków wszyscy wolontariusze to kobiety (wg. danych portalu
www.ngo.pl) .
Średni odsetek kobiet i mężczyzn
w zarządach organizacji zajmujących się różną tematyką
sport, turystyka, rekreacja, hobby

22%

78%
52%

kultura i sztuka

48%

62%

edukacja i wychowanie
usługi socjalne, pomoc społeczna,
humanitarna, ratownictwo

56%

ochrona zdrowia

61%

kobiety

38%
44%
39%
mężczyźni
Źródło: portal www.ngo.pl

Dane te obrazują jasno problem: kobiety są aktywne, kobiety pracują
na rzecz lepszego społeczeństwa, jednak nie trafiają na stanowiska decyzyjne. Nie
ma sensu analizowanie, czy sytuacja ta wynika z tradycji, kultury, historii,
edukacji, sytuacji gospodarczej lub genetycznych uwarunkowań. Jedno jest
pewne: dopóki kobiet na takich stanowiskach nie będzie, dopóty kobiecy punkt
widzenia i specyficzne potrzeby kobiet nie będą tak naprawdę uwzględniane
w decyzjach politycznych, których konsekwencji doświadczamy w naszym
codziennym życiu. Ponieważ to nadal prawie wyłącznie męski punkt widzenia
kształtuje politykę prorodzinną, zdrowotną, edukacyjną itp. – cierpią na tym
zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Tak więc drogie Panie – partycypujcie!
Nie tylko dla siebie – dla nas wszystkich!
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Rozdział 2
Społeczeństwo obywatelskie
– organizujmy się
Katarzyna Sokołowska
Przydałby się ktoś na przyczepkę...

2.1. Społeczeństwo obywatelskie
Modne określenie czy znak demokracji? Czym jest społeczeństwo
obywatelskie, czy warto je tworzyć, jaka jest rola obywateli w społeczeństwie
obywatelskim, czy nam się to opłaci – to pytanie stawiamy sobie, kiedy zaczynamy
się zastanawiać nad naszą – obywatela – rolą we współczesnym społeczeństwie.
Przywołując ogólnodostępne definicje możemy zauważyć, że istnieje wiele
określeń terminu „społeczeństwo obywatelskie”.
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Społeczeństwo obywatelskie – charakteryzuje się aktywnością i zdolnością
do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu
ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać
niezależnie od instytucji państwowych. Niezależność nie musi oznaczać
rywalizacji społeczeństwa z władzą – rywalizacja występuje zazwyczaj
w państwach, w których ustrój polityczny jest sprzeczny z wolą większości
obywateli. Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość
jego członków co do potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli
zainteresowanie sprawami społeczeństwa (społeczności) oraz poczucie
1
odpowiedzialności za jego dobro .
Społeczeństwo obywatelskie – można rozumieć między innymi jako
przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają
oddolne organizacje społeczne. W tej przestrzeni obywatele prowadzą debatę
prowadzącą do wypracowania rozwiązań społecznych, które można następnie
2
traktować jako dobro wspólne .
Społeczeństwo obywatelskie (społeczeństwo cywilne) – społeczeństwo,
w którym działalność niezależnych od państwa różnego typu instytucji,
organizacji, związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego rozwoju
obywateli oraz stanowi wyraz ich osobistej aktywności. Idea społeczeństwa
obywatelskiego sięga starożytności, za jej prekursora uważa się Arystotelesa, dla
którego najwyższym wyrazem istnienia społeczeństwa obywatelskiego było
utworzenie państwa (polis). Człowiek bowiem, jako istota społeczna (politikon
zoon), nie może żyć poza nim, gdyż tylko w państwie może urzeczywistniać się
jego społeczna natura. U Cycerona – społeczeństwo obywatelskie jest synonimem
państwa, a zwłaszcza państwa „cywilizowanego” i rządzącego się prawem oraz
społeczeństwa żyjącego w tym państwie, szanującego jego instytucje
i przestrzegającego jego praw3.

2.2. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – trochę historii
Termin „społeczeństwo obywatelskie” został wprowadzony do języka
polskiego w 1949 roku przez komunistyczny aparat propagandowy do jednego
z tłumaczeń tekstów Marksa. Popularny stał się w 1989 roku, gdy został użyty
przez komunistów w celu stłumienia żądań o pełnoprawne i pluralistyczne
społeczeństwo polityczne oraz legitymizacji neoliberalnej transformacji. Wbrew
potocznym opiniom termin „społeczeństwo obywatelskie” nie był znany
antykomunistycznej opozycji. Za czasów pierwszej „Solidarności” nie znano i nie
stosowano go, wypracowując w zamian koncepcję „samorządnej
Rzeczpospolitej”4.
Ważnym uwarunkowaniem wspomagającym rozwój społeczeństwa
obywatelskiego jest nasza historia, a szczególnie próby samoorganizacji
obywatelskiej w czasach zaborów, gdy Polska była narodem bez terytorium
geograficznego a tożsamość narodowa była podtrzymywana i budowana
w świadomości obywateli. Wtedy to można było zauważyć specyficzne dla
1

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_obywatelskie
http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/
3
http://portalwiedzy.onet.pl/83005/spoleczenstwo_obywatelskie,haslo.html
4
Paweł Załęski Propaganda społeczeństwa obywatelskiego w dobie transformacji: Zestawienie zawartości materiałów
prasowych, Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4/2007
2
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naszego kraju „rozdarcie” przestrzeni publicznej związane z długotrwałym
przeciwstawieniem sfery samoorganizacji społecznej wrogiemu wobec niej
państwu. Czasy zaborów – to pojawiająca się w różnych dziedzinach aktywność
stowarzyszeniowa będąca instrumentem emancypacji narodowej Polaków.
W każdej niemal dziedzinie – czy chodziło o samopomoc gospodarczą, czy
o działalność edukacyjną lub kulturalną, czy wreszcie o aktywność religijną –
istotnym czynnikiem ogniskującym działania ludzi była identyfikacja narodowa
oraz sprzeciw przeciwko obowiązującemu systemowi społecznemu
i politycznemu.
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze
Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach
Stanisław Staszic (1755–1826) – wybitna postać polskiego Oświecenia, ksiądz,
podróżnik, zdobywca tatrzańskich szczytów, pisarz, uczony i działacz społeczny, jeden
z duchowych przywódców Sejmu Czteroletniego. Był zwolennikiem poglądów
zbliżonych do francuskiego fizjokratyzmu, przywiązującego szczególne znaczenie do
gospodarki rolnej, ale zarazem podkreślał znaczenie budowania więzi społecznych
i solidarności. Pod koniec życia swoje idee próbował zrealizować
w praktyce.
W zakupionych przez siebie dobrach w sąsiedztwie Hrubieszowa
na Lubelszczyźnie uwolnił chłopów od pańszczyzny i nadał im gospodarstwa
w wieczyste użytkowanie z prawem dziedziczenia.
W 1816 r. opracował dla nich „Ustawę”, czyli statut Hrubieszowskiego Towarzystwa
Rolniczego Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach – chłopi indywidualnie
uprawiali swoje grunty, płacili z nich czynsz, uiszczali również stałą opłatę na wspólne
cele Towarzystwa.
Część ziemi nie rozdysponowana pomiędzy włościan oraz urządzenia gospodarcze
(karczmy i młyny) pozostały wspólną własnością i były kolektywnie eksploatowane,
zysk przeznaczany był na wspólne cele. Towarzystwo zajmowało się organizacją
wspólnego płacenia podatków, pomocy wzajemnej mieszkańców wsi na przykład
przy odbudowie zabudowań po pożarze, opieką nad poszkodowanymi
w wyniku klęsk żywiołowych, nad starcami, kalekami i sierotami, wreszcie prowadziło
kasę zapomogowo-pożyczkową, która udzielała nisko oprocentowanych pożyczek
na rozwój gospodarstw, zakładanie warsztatów, handel, a także na budowę domów.
Zapewniało też mieszkańcom opiekę zdrowotną (własny szpital i lekarz), socjalną
(dom opieki nad starcami i kalekami, sierociniec) i edukację (pięć szkół ludowych,
stypendia fundowane dla najzdolniejszych uczniów w celu kontynuowania nauki
w szkołach wyższego stopnia). Wszystkie te działania, finansowane z funduszów
Towarzystwa, były oparte na obowiązujących członków zasadach samopomocy,
pomocy wzajemnej i solidarności. Na czele Towarzystwa stała demokratycznie
wybierana „Rada Gospodarcza”, zatrudnieni byli „profesjonaliści” – prezes
i odpowiedni urzędnicy, którzy na bieżąco administrowali majątkiem Towarzystwa.
Inicjatywa ta przeżyła swego inicjatora o przeszło wiek – Towarzystwo upadło po
II wojnie światowej, ostatecznie zlikwidowane zostało przez władze komunistyczne
w 1952 r., a jego majątek odebrany współwłaścicielom i upaństwowiony.
Staszic uważany jest za jednego z ojców założycieli spółdzielczości w Polsce,
ale w gruncie rzeczy stworzył znacznie więcej – system sprawnie działającej
lokalnej gospodarki społecznej.
Źródło: Gospodarka Społeczna I Przedsiębiorstwo Społeczne Wprowadzenie do problematyki, redakcja
naukowa Ewa Leś, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
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To rozwarstwienie pomiędzy państwem i społeczeństwem – przepaść
pomiędzy „obcym” i „własnym” – stało się podstawą dla rozwoju specyficznej
szkoły obywatelstwa, utożsamianego z organiczną pracą na rzecz idealnej,
wyobrażonej wspólnoty, a zarazem przeciw lub obok narzuconego porządku
prawnego i instytucjonalnego.
Kolejnym etapem procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego jest czas
II wojny światowej, podczas której aktywność społeczna Polaków skupiona była
w strukturach państwa podziemnego.
Dzisiaj hasło to używane jest najczęściej w odniesieniu do sfery aktywności
społecznej, która zorientowana jest na realizację dobra wspólnego, rozumianego
jako dobro innych, ale nie własne. Wraz z rozwojem polskiego sektora
pozarządowego, skutkującym także jego stopniową „ekonomizacją” oraz
rozwojem jego relacji z administracją publiczną, można zauważyć pewną ewolucję
stanowisk w tej sprawie.
Lisków inicjatywa będąca wzorem do budowania
dzisiejszego społeczeństwa obywatelskiego.
Lisków – wzorowa wieś spółdzielcza.
Warto przypomnieć inicjatywę będącą, niemal wiek po Hrubieszowskim Towarzystwie
Rolniczym Staszica, spektakularnym przykładem systemu gospodarki społecznej
działającej z sukcesem w środowisku lokalnym i przykładem aktywności obywatelskiej.
W Liskowie, niczym niewyróżniającej się podkaliskiej wsi, zalążkiem działającego tu
sprawnie przez 40 lat systemu, stała się założona przez młodego księdza Wacława
Blizińskiego (1870–1944), wkrótce po objęciu przez niego miejscowego probostwa
w 1900 r., „spółka handlowa” ze sklepem, który swymi niskimi cenami skutecznie
wyparł prywatną konkurencję. Przez „spółkę” rozprowadzano także nawozy sztuczne,
nasiona, środki ochrony roślin. W ciągu następnych lat, także po odzyskaniu
niepodległości, powstało w Liskowie – wciąż z inspiracji księdza Blizińskiego –
kilkadziesiąt instytucji lokalnych, których jądro stanowiła spółdzielczość
wiejska. Były to między innymi: wspomniany sklep, spółdzielnia spożywców
„Gospodarz”, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-pożyczkowa, spółdzielnia
ubezpieczeń od ognia, mleczarnia, piekarnia, wypożyczalnia maszyn rolniczych, punkt
inseminacji bydła, „Stowarzyszenie Zbożowe”, własna elektrownia, wodociąg, łaźnia,
przedszkole, różnego typu szkoły, uniwersytet ludowy, sierociniec, przytułek, straż
ogniowa, biblioteka. Prowadzono skutecznie działalność antyalkoholową, oświatową
i kulturalną oraz uporządkowano otoczenie. Wszystko to uczyniło z Liskowa kwitnącą
„wieś wzorową”, którą odwiedzały wycieczki i składali w niej wizyty mężowie stanu.
Sam ksiądz Wacław Bliziński jeszcze przed I wojną światową współpracował
z Narodowym Związkiem Chłopskim (który zresztą w swoim programie przyznał
spółdzielniom i kółkom rolniczym na wsi poczesne miejsce), zaś w okresie
międzywojennym został posłem, a później senatorem z ramienia Obozu Zjednoczenia
Narodowego. Jego zdecydowanie narodowo-prawicowe poglądy polityczne nie
przeszkodziły mu współpracować na niwie spółdzielczej z Towarzystwem
Kooperatystów, zaś stworzony w Liskowie wszechogarniający system spółdzielczy
zbliżony był do ideałów kooperatystycznej „rzeczypospolitej spółdzielczej”.
Dziś po dawnej spółdzielczej świetności w Liskowie nie ma śladu, została skutecznie
zniszczona w czasie II wojny światowej, a potem w okresie PRL. Pozostała jednak
głęboko odciśnięta w świadomości społecznej. Nawiązuje do nich nazwa jednego
z projektów EQUAL – „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej –
budujemy nowy Lisków”.
Źródło: Gospodarka Społeczna I Przedsiębiorstwo Społeczne Wprowadzenie do problematyki, redakcja
naukowa Ewa Leś, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
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Kluczowym działaniem porządkującym relacje administracji z trzecim
sektorem, a także wspierającym rozwój aktywności obywatelskiej było uchwalenie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Ustawa położyła
podwaliny pod rozwój instytucjonalnej współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi. Był to ważny krok w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego od czasu przemian ustrojowych, kiedy to wprowadzono
m.in. wolność zrzeszania się, która ostatecznie znalazła potwierdzenie
w Konstytucji RP.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapewniła
ramy prawne dotowania ze środków publicznych działań podejmowanych przez
organizacje pozarządowe. Przyczyniła się także do rozpowszechniania swoistej
kultury współpracy – poprzez propagowanie także innych, pozafinansowych jej
form – takich jak wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności, konsultowanie aktów normatywnych, tworzenie wspólnych
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. Wprowadzone ustawą
obligatoryjne tworzenie programów współpracy z sektorem pozarządowym
niejako wymuszało refleksję administracji nad potrzebą prowadzenia tej
5
współpracy .
Ustawa ma systemowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego i w ogóle w funkcjonowaniu demokracji w naszym kraju.
W znaczący sposób przybliża nasze prawodawstwo w tym zakresie do rozwiązań
stosowanych w rozwiniętych krajach demokratycznych (Stany Zjednoczone,
Wielka Brytania, Niemcy), gdzie sektor pozarządowy ma wielowiekowe tradycje.
Wielka Brytania już od 1601 roku posiada prawo normujące działania
charytatywne w wielu aspektach życia społecznego. Dziś każde z państw Europy
Zachodniej posiada regulacje prawne dotyczące działalności organizacji
pozarządowych oraz ich stosunków z administracja publiczną.

2.3. Statystyka
Porównanie polskich organizacji pozarządowych z sytuacją III sektora
w innych krajach Unii Europejskiej jest niezwykle trudne i skomplikowane,
ze względu na różnice prawne, ekonomiczne i społeczne funkcjonowania sektora
pozarządowego w Polsce. Wspólnym mianownikiem pozwalającym uzyskać
obraz NGO może być zatrudnienie. Czy jest to wskaźnik miarodajny?
Z jednej strony wiemy, że praca w organizacji często jest oparta
na wolontariacie, z drugiej zaś – prężnie działające organizacje posiadają potencjał
ekonomiczny, który pozwala zatrudniać. Udział zatrudnienia w organizacjach
pozarządowych w stosunku do ogółu liczby osób aktywnych gospodarczo
w poszczególnych krajach UE w latach 2002–2003 i na tym tle Polskę przedstawia
wykres 1.

5

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Praktyczny komentarz, M. Żołędowska, MPiPS,
Warszawa 2011
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Wykres 1. Udział zatrudnienia w organizacjach pozarządowych w stosunku
do ogółu liczby osób aktywnych gospodarczo w poszczególnych krajach UE, 2002-2003.
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Źródło:
http://www.pozytek.gov.pl/III,sektor,w,statystyce,miedzynarodowej,1061.html

W ostatnich latach pojawiło się szereg nowych badań dotyczących
aktywności obywatelskiej. Według badania Głównego Urzędu Statystycznego
SOF-1 z 2010 r. najważniejsze dziedziny działalności statutowej fundacji,
stowarzyszeń i innych organizacji społecznych to:
n sport, turystyka, rekreacja, hobby – tę dziedzinę wskazywało 32 proc.
n

n
n
n
n
n
n
n

podmiotów (to domena ponad 96 proc. stowarzyszeń kultury fizycznej,
związków sportowych),
pomoc społeczna i humanitarna, ratownictwo – 27 proc., w tym
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, pomoc ofiarom klęsk
żywiołowych 18,7 proc. (to domena ponad 95 proc. ochotniczych straży
pożarnych),
kultura i sztuka – 12 proc.,
edukacja i wychowanie oraz działalność naukowo-badawcza – 9 proc.,
ochrona środowiska – 4 proc.,
ochrona zdrowia – 4 proc.,
rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym – 4 proc.,
wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw
obywatelskich – 2 proc.,
rynek pracy, aktywizacja zawodowa – 1 proc.

Na koniec 2010 r. w stowarzyszeniach, organizacjach społecznych
i fundacjach na podstawie stosunku pracy pracowało łącznie 123,8 tys. osób, a dla
103 tys. pracowników organizacje te stanowiły główne miejsce pracy.
W 2008 roku liczba zatrudniony wyniosła 70,8 tys. (w tym jako główne miejsce
pracy 60,2 tys., co wskazuje na wysoką dynamikę wzrostu w ostatnich dwóch
6
latach .

6

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/GS_wstepne_wyniki_bad_spolecz_i_ekono_kondycji_2010_SOF-1.pdf
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Ważnym wskaźnikiem określającym rozwój sektora obywatelskiego będą
dane pokazujące rozwój organizacji w ciągu pięciu lat. (Rys.1.)
Rysunek 1. Dynamika stowarzyszeń, fundacji i podobnych organizacji społecznych
na przestrzeni lat 2005-–2010
zmiana
w stosunku do
poprzedniego okresu
2005
2008
4%

2010

18%

15%

21%

56,4 tys. 64,9 tys. 67,9 tys.

56,4 tys. 64,9 tys. 67,9 tys.

Stowarzyszenia
i podobne organizacje społeczne

Fundacje

Źródło: Podstawowe dane o stowarzyszeniach, podobnych organizacjach społecznych, fundacjach oraz
społecznych podmiotach wyznaniowych działających w 2010 roku (SOF-1) - wstępne wyniki, Główny Urząd
Statystyczny Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie, 2011

Kolejny obraz przedstawia zmiany w liczebności członków i w potencjale
ekonomicznym organizacji. (Rys. 2)
Rysunek 2. Stowarzyszenia, podobne organizacje społeczne oraz fundacje – zmiany
w liczebności, potencjale członkowskim oraz finansach na przestrzeni lat 2005-2010

2010

9 mln
75 tys.
organizacji
17 mld zł

2008

10 mln

13 mld zł
11 mln

2005
liczba członków w mln osób

71 tys.
organizacji

61 tys.
organizacji

8 mld zł
suma wszystkich przychodów w mld zł

Źródło: Podstawowe dane o stowarzyszeniach, podobnych organizacjach społecznych, fundacjach oraz
społecznych podmiotach wyznaniowych działających w 2010 roku (SOF-1) - wstępne wyniki, Główny Urząd
Statystyczny Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie, 2011 r.
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Badania GUS SOF-1 z 2011 r. wskazują, że w 2010 r. działało 76,8 tys.
organizacji, wśród których 67,9 tys. stanowiły stowarzyszenia i podobne
organizacje społeczne; 7,1 tys. – fundacje; 1,8 tys. – społeczne podmioty
wyznaniowe. Baza członkowska organizacji obywatelskich obejmuje
ok. 9 milionów osób. Co dziesiąta z objętych badaniem organizacji trzeciego sektora
posiadała status organizacji pożytku publicznego (OPP) – było ich 7,3 tys. Spośród
67,9 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji – 32,2 tys. to typowe stowarzyszenia
i organizacje społeczne; 18,4 tys. to stowarzyszenia kultury fizycznej, związki
sportowe; 14,8 tys. to ochotnicze straże pożarne; 2,5 tys. to koła łowieckie7.
W ciągu lat 2005-2010 liczba działających stowarzyszeń i podobnych organizacji
społecznych oraz fundacji zwiększyła się o 22 proc., przychody wzrosły
aż o 108 proc., natomiast baza członkowska skurczyła się o 18 proc.
Według badań zarówno organizacji rejestrowych jak i badanych przez GUS
organizacji aktywnych widać duże zróżnicowanie terytorialne funkcjonowania
organizacji obywatelskich. Wyraźna jest tu dominacja województwa
mazowieckiego i samej Warszawy. Według GUS 15,5 proc. organizacji pochodzi
z mazowieckiego, zaś z samej Warszawy 8 proc. łącznej liczby organizacji
(28,9 proc. wszystkich fundacji). Wysoki udział mają również województwa
wielkopolskie (9,8 proc.) i śląskie (8,7 proc.).
Rysunek 3: Badane organizacje obywatelskie aktywne w 2010 według województw,
gdzie miały swoją główną siedzibę (SOF-1)

6 6 6 7
4 2 4 3
4 3 4 4
3 2 34

5 4 5 4

35

10 7 10 8

15

14 16

2 1 3 1
Wskaźnik:
liczba aktywnych organizacji
na 10 tys. mieszkańców
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19,0 - 19,9
20,0 - 20,9
21,0 - 21,9
22,0 - 22,9
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7 8 7 7
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3 1 3 2
9 8 9 11

3 1 3 1
9 10 9 14

Aktywne organizacje (w %)
OGÓŁEM
Fundacje
Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne
Społeczne podmioty wyznaniowe

6

2

7 8

Więcej informacji znajdziemy na stronie www.ngo.pl, gdzie zamieszczane
są wszelkie dane dotyczące funkcjonowania trzeciego sektora w naszym kraju.
7

Dane za: Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji stowarzyszeń, podobnych organizacji
społecznych, fundacji oraz społecznych podmiotów wyznaniowych w 2010 roku (SOF- 1), Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa lipiec 2012.
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2.4. Aktywność obywatelska
Aktywność obywatelska „lokalne uczestnictwo obywatelskie” – jest to
aktywność mieszkańców gminy mającą na celu wpływ na decyzje władz
lokalnych, w tym samorządowej władzy gminnej oraz innych ogniw lokalnej
administracji publicznej, a także wszelką działalność, która wkracza na obszary
działalności władzy samorządowej.
Najprostszą formą aktywności obywatelskiej jest udział w wyborach.
Wybory są najlepiej opisanym statystycznie obrazem świadomości i
aktywności obywatelskiej. Na stronach Państwowej Komisji Wyborczej
znajdziemy dane opisujące wszystkie parametry dotychczas organizowanych
wyborów: www.pkw.gov.pl
Najbardziej powszechnie stosowana miarą aktywności wyborczej jest
frekwencja pokazująca odsetek osób uczestniczących w stosunku do osób
uprawnionych.
Przykłady frekwencji wyborczej w wyborach 2011 przedstawiają poniższe
tabele:
Tabela 1. Frekwencja w wyborach 2011 r.

40,95%

69,54%
Źródło: wybory2011.pkw.gov.pl/att/pl/

Tabela 2. Zestawienie aktywności obywatelskiej w czasie wyborów 2011 r.
Powiat chełmski

Powiat kielecki

Powiat ostrowski

Frekwencja ogółem 35,31%
Frekwencja najniższa 30,5 %
Frekwencja najwyższa 40,99%

Frekwencja ogółem 42,90%
Frekwencja najniższa 33,20 %
Frekwencja najwyższa 49,52%

Frekwencja ogółem 44,10%
Frekwencja najniższa 39,71 %
Frekwencja najwyższa 50,63%

Źródło: Opracowanie na podstawie: wybory2011.pkw.gov.pl/att/pl/
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2.5. Organizacje pozarządowe
obywatelskiej

jako

forma

aktywności

Definicję organizacji pozarządowej znajdziemy w art. 3 pkt 2 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Art. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje
i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Najczęściej spotykaną formą organizacji pozarządowej są stowarzyszenia
i fundacje działające w oparciu o właściwe ustawy.
Rodzaje stowarzyszeń
n Stowarzyszenie rejestrowane powołuje co najmniej 15 osób, które
uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Następnie
składają dokumenty o rejestracje w KRS.
n Stowarzyszenie zwykłe jest określane jako „uproszczona formuła
stowarzyszenia”. Nie ma ono osobowości prawnej. Realizuje cel społeczny
w oparciu o uchwalony regulamin. Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co
najmniej 3 osoby. Uchwalają one nazwę, cel, regulamin działalności, teren
działania i siedzibę oraz wybierają swego przedstawiciela.

Cechy charakterystyczne organizacji
Stowarzyszenie rejestrowane

Fundacja

Założyciele/ - Min. 15 członków (osoby fizyczne)
członkowie - Obywatele polscy (cudzoziemcy na
wyjątkowych zasadach)
- Osoby mające pełną zdolność do
pełnienia czynności prawnych
- Osoba prawna – jedynie jako członek
wspierający

- Fundator/założyciel – jeden lub wielu
(osoby prawne lub fizyczne)
- Nie ma pojęcia „członkostwa” – nie ma
znaczenia obywatelstwo oraz miejsce
zamieszkania

Cel

- Cel niezarobkowy
- Wspieranie własnych członków
- Cele mogą być nierealne,
nierzeczywiste

- Społecznie lub gospodarczo użyteczny
- Cel nie może być nierealny i nie może
polegać na wspieraniu własnych
członków

Organy

- Zarząd
- Komisja rewizyjna
- Najwyższą władzą stowarzyszenia jest
walne zgromadzenie członków

- Zarząd
- Organ kontroli - nieobowiązkowo

Majątek

- Na etapie tworzenia nie jest potrzebny
majątek (to ludzie stanowią „kapitał”)
- Obowiązek płacenia składek członkowskich przez członków stowarzyszenia

- Podstawą działalności fundacji jest
majątek tzw. fundusz założycielski
ustanowiony przez fundatora, mogą to
być zarówno pieniądze, jak i ruchomości
oraz nieruchomości

Sprawo- Organem kontroli zewnętrznej i nadzoru
zdawczość
jest starosta powiatu, na terenie które/kontrola
go mieści się siedziba stowarzyszenia
- Brak corocznych obowiązków
sprawozdawczych
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Organem kontroli zewnętrznej i nadzoru są:
- Minister właściwy do spraw fundacji
(wskazany w statucie przez fundatora)
- Starosta powiatu, na terenie którego
mieści się siedziba fundacji
- Coroczny obowiązek sprawozdawczy
wobec ministra wskazanego przez
fundatora jako organ kontroli.

Wolontariat

Wolontariat – bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz
innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Działanie takie może przyjmować wiele form. Może to być pomoc osobom
indywidualnym, np. starszym, niepełnosprawnym lub dzieciom nie radzącym
sobie w szkole – bez pośrednictwa żadnych organizacji; może to być
zaangażowanie (na rzecz pojedynczych osób, szerszych grup lub różnorakich idei)
poprzez różnego rodzaju organizacje czy instytucje, jak stowarzyszenia, fundacje,
parafie, urzędy miast czy gmin, szkoły, muzea, szpitale. Formalnie tylko ten drugi
rodzaj zaangażowania traktowany jest jako wolontariat8.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonuje świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów
kościelnych/wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, a także organów
administracji publicznej lub podległych im jednostek.
Wolontariat może być organizowany w każdej sferze pożytku publicznego.
Dotychczas wykonywane badania dotyczące tej sfery aktywności obywatelskiej
pokazują, że w Polsce wolontariat jest słabo rozwinięty, nie ma tradycji
bezinteresownej pracy na rzecz innych. Jednak wolontariat jest ważnym aspektem
aktywności obywatelskiej. Rok 2001 był obchodzony również w Polsce jako
Europejski Rok Wolontariatu, a pojawiające się przy tej okazji raporty i badania
pokazały wzrost zainteresowania problematyką.
Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%.
Raport z badań (www.civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/678052.html)
n
n

n
n

n

n

8

Choć na tle europejskim Polacy mało angażują się w działania społeczne,
to jednak od dwóch lat zwiększa się liczba wolontariuszy w Polsce;
Polskie organizacje pozarządowe bazują na pracy społecznej: aż 97 proc.
korzysta z nieodpłatnej pracy swoich członków lub przedstawicieli władz,
50 proc. wspieranych jest przez wolontariuszy zewnętrznych;
Ponad połowa Polaków przekazuje pieniądze lub dary rzeczowe na rzecz
organizacji lub inicjatyw społecznych;
70 proc. organizacji uzyskuje jakieś pieniądze od osób prywatnych:
ponad połowa ma przychody pochodzące ze składek członkowskich,
co trzecia z darowizn, a co dziesiąta z kampanii i zbiórek publicznych;
Co trzeci podatnik (ponad 8 mln osób) przekazał w 2010 r. 1% na rzecz
OPP: to o blisko jedną piątą więcej niż rok wcześniej i ponad 100 razy (!) więcej
niż w pierwszym roku obowiązywania ustawy;
Z urzędami publicznymi w 2009 r. współpracowało łącznie z ok. 12 tys.
wolontariuszy.

http://civicpedia.ngo.pl/x/717299;jsessionid=52430D16EB5685355011109C07EBEEE7#odsylacz_wolontariat
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Wolontariuszem można być w każdym wieku, z każdym wykształceniem.
Miarą użyteczności wolontariusza jest jego zaangażowanie w działalność na rzecz
innych. Profil polskich wolontariuszy przedstawia poniższy schemat:

wykształcenie

wiek

podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

13%
13%
14%

poniżej 25 lat
26-35 lat
36-45 lat
podstawowe
powyżej 55 lat

14%

10%

pracuje na stałe lub dorywczo
bezrobotny
status
emeryt/rencista
zawodowy
uczeń/student
nie pracuje/zajmuje się domem

7%

13%

28%
22%

19%
17%
18%

11%

29%

Źródło: Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%. Raport
z badań, J. Przewłocka, Stowarzyszenie Klon Jawor, Warszawa 2011

Ciekawe linki:
www.erw2011.gov.pl/pl
www.ngo.pl
www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie
www.pozytek.gov.pl
www.decydujmyrazem.pl/partycypacja/co_to_jest_partycypacja__.html
www.mamzdanie.org.pl

22

Rozdział 3
Konsultacje społeczne
jako kluczowa forma partycypacji
Joanna Pietrasik
KONSULTACJE SPOŁECZNE:
Czy chcesz aby zbudowali drogę zamiast szkoły?
tak -chcę drogę zamiast szkoły*
nie- nie chcę szkoły, wolę drogę*
*swoją odpowiedź zaznacz krzyżykiem

3.1. Co to są konsultacje społeczne?
Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego
szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje propozycje
aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych
przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli. Konsultacje nie
ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów lub propozycji,
ale także do wysłuchania opinii mieszkańców na ich temat, ich modyfikowania,
a potem informowania obywateli o ostatecznej decyzji władz.
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Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji
itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio
lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań lub zmian
prawnych.
Nie chodzi tutaj wyłącznie o samo zakomunikowanie obywatelom
zamiarów władzy (każdego szczebla: od lokalnego do centralnego),
ale o wysłuchanie opinii obywateli na ten temat, a następnie o uwzględnienie tych
opinii w dalszym działaniu. Co ważne, należy pamiętać, że konsultacje są
procesem opiniowania przez mieszkańców propozycji decyzji władz a nie
decydowaniem. Dlatego może zdażyć się tak, że pomimo konsultacji społecznych
w ostatecznym kształcie dokumentu czy decyzji – opinie mieszkańców nie zostaną
uwzględnione.
Zasadniczym celem konsultacji jest podjęcie przez władze najlepszej dla
mieszkańców i społeczności decyzji. Decyzji, która będzie konsekwencją dialogu
społecznego czyli dialogu władz z obywatelami i która nie będzie antagonizować
społeczności lokalnej, a jednocześnie pozwoli na rozwiązanie ważnej kwestii.
Konsultacje społeczne przeprowadzane są zazwyczaj w sytuacjach
konieczności spełnienia wymogów prawnych. Podstawą do przeprowadzenia
konsultacji społecznych na poziomie gminy są przepisy Ustawy o samorządzie
gminnym z 8 marca 1990 roku. Zgodnie z nimi rząd i samorządy mogą
przeprowadzić konsultacje społeczne w przypadkach przewidzianych ustawą
(wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla
wspólnot samorządowych.
Poniższa tabela przedstawia przypadki, w których konsultacje społeczne
mają obligatoryjny charakter.
Obligatoryjny charakter konsultacji społecznych
Przedmiot konsultacji społecznych

Podstawa prawna

tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie
gmin (powiatów) oraz ustalanie ich granic

art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy o samorządzie gminnym oraz art.
3a ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
o samorządzie powiatowym

nadawanie gminie lub miejscowości
statusu miasta i ustalania jego granic

art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy o samorządzie gminnym

ustalanie i zmiany nazwy gmin (powiatów)
oraz siedziby ich władz

art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 3
ustawy o samorządzie gminnym oraz art.
3a ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
o samorządzie powiatowym

utworzenie oraz określenia struktury
organizacyjnej i zakresu działania gminnej
jednostki pomocniczejs

art. 5 ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym

studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

art. 11 i 17 ustawy o planowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
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Obligatoryjny charakter konsultacji społecznych
Przedmiot konsultacji społecznych

Podstawa prawna

konsultowanie z organizacjami projektów
programów współpracy jednostek
samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi

art. 5 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia

obowiązek opracowywania i realizacji
powiatowych i wojewódzkich strategii
rozwiązywania problemów społecznych
w oparciu o wyniki konsultacji
przeprowadzonych odpowiednio z gminami
z obszaru danego powiatu oraz powiatami
z obszaru danego województwa

art. 19 pkt 1 i art. 21 pkt 1 ustawy o
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

obowiązek prowadzenia przez władze
publiczne polityki rynku pracy
we współpracy i na podstawie dialogu
z partnerami społecznymi

art. 21 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 20
kwietnia 2004 r.

obowiązek konsultowania przez organy
administracji rządowej z jednostkami
samorządu terytorialnego, partnerami
społecznymi i gospodarczymi projektów
programów rozwoju

art. 19a ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.

obowiązek organów administracji
publicznej konsultowania
ze społeczeństwem dokumentów
planistycznych (np. studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy) oraz decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych
zgody na realizację przedsięwzięcia

ustawa o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 3 października 2008 r.

Nie jest jednak tak, że tylko przymus skłania władze samorządowe
do sięgnięcia po konsultacje z obywatelami. Wyobraźmy sobie hipotetyczną
gminę, której samorząd w ogóle nie komunikuje się z mieszkańcami – nie
informuje ich o podejmowanych działaniach, mających zapaść decyzjach,
szykujących się zmianach, nie pyta o ich zdanie, potrzeby, pomysły, nie mówi
o swoich inicjatywach. Nie ma spotkań, kontaktów w terenie, konsultacji. Nie
istnieje strona internetowa urzędu, nie wydaje on gazetki, nie wywiesza ogłoszeń.
Co traci taki samorząd?

Traci możliwość dotarcia z informacją o swoich inicjatywach
do mieszkańców. Co więcej, ryzykuje podejmowanie działań niedopasowanych
do lokalnych potrzeb oraz rezygnuje z możliwości poddania ich weryfikacji. Może
to wiązać się z wymiernymi stratami – rozwiązywanie konfliktów społecznych
i poprawianie już zakończonych prac kosztuje czas i pieniądze.
Co tracą mieszkańcy?

Nie mają wpływu na działania samorządu ani świadomości tego, jakie
inicjatywy są dla nich i w ich imieniu podejmowane. Brakuje wspólnej wiedzy na
temat wzajemnych planów, oczekiwań i działań w najbliższym otoczeniu.
Wytworzenie jej jest możliwe tylko dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu
kanałów komunikacyjnych, które pozwalają na skuteczne działanie.
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3.2. Po co prowadzi się konsultacje społeczne?
Dobrze przeprowadzone konsultacje pozwalają m.in. na:
lepsze rozpoznanie potrzeb interesariuszy i dopasowanie działań samorządu
do ich oczekiwań,
n zaoszczędzenie czasu i pieniędzy
(mniej protestów, opóźnień),
n spojrzenie na problem z wielu punktów widzenia i wypracowanie nowych
rozwiązań,
n w przypadku konfliktu – podsunięcie nierozważanych dotąd, ciekawych
i realistycznych rozwiązań zaproponowanych przez mieszkańców,
n wzmocnienie pozytywnego wizerunku urzędu i budowanie poparcia
społecznego wokół przekonsultowanych działań,
n aktywizowanie całych społeczności – stanowią inkubator, w którym
„wykluwają się” nowi społecznicy i zaangażowani obywatele,
n zwiększenie gotowości obywateli do samodzielnego rozwiązywania
problemów i zaspokajania potrzeb oraz rozwój ich umiejętności w tym
zakresie,
n budowanie zaufania do władz i instytucji oraz współobywateli (kapitał
społeczny), co procentuje większym zaangażowaniem w przyszłości,
n zwiększenie ogólnego zaufania do samorządu, więc też zwiększenie
skłonności do zaakceptowania także decyzji podejmowanych bez
konsultowania,
n oswojenie z nimi mieszkańców – regularnie konsultacje nie skłaniają
do podejrzeń chęci manipulacji,
n możliwość zawarcia porozumienia w trudnych, konfliktogennych
sytuacjach (np. musimy zlikwidować waszą szkołę, ale w zamian damy
gimbusa, plac zabaw i remont mostu).
n

Aby konsultacje prowadziły do osiągnięcia korzyści, o których mowa
wyżej, muszą trzymać się kilku reguł.
Mając na uwadze rzetelność konsultacji prowadzonych w krajach
członkowskich UE i w celu wskazania podstawowych reguł dobrych praktyk
w zakresie prowadzenia konsultacji, swoje standardy dotyczące minimum
konsultacyjnego opracowała Komisja Europejska.
Dotyczą one przede wszystkim:

n sposobu informowania o konsultacjach (np. „właściwa, konkretna,

zrozumiała i rzeczowa informacja winna być przekazywana każdemu
uczestnikowi konsultacji”),
n uwagi Komisji Europejskiej zmierzają także do zapewnienia
interesariuszom równego i pełnego dostępu do udziału
w konsultacjach („objęcie konsultacjami wszystkich grup docelowych”),
a więc prowadzenie konsultacji za pośrednictwem środków komunikacji
dostosowanych do celów konsultacji i oczekiwań ich uczestników,
n autorzy wskazówek kładą także nacisk na właściwe domknięcie
procesu konsultacji, tzn. ogłoszenie wyników konsultacji
oraz sposobu ich wykorzystania.
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3.3. Jak powinny wyglądać prawidłowo przeprowadzone
konsultacje społeczne?
Chcąc brać udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez
władze samorządowe warto przede wszystkim śledzić strony internetowe
np. urzędu gminy, czytać tablice ogłoszeń. Jednak najskuteczniejszym sposobem
jest po prostu spytanie urzędnika czy w temacie, który nas interesuje, nie
prowadzone są obecnie konsultacje albo kiedy będą się odbywać. Pamiętajmy,
że to urząd ma obowiązek poinformować obywateli i wszystkich potencjalnie
zainteresowanych tematem o organizacji konsultacji społecznych jakiejś
propozycji decyzji.
Proces konsultacji społecznych powinien składać się z 7 etapów:
n sformułowanie i poznanie tematu konsultacji;
n rozpoznanie osób i grup, których interesy mogą być bezpośrednio lub
n
n
n
n
n

pośrednio związane z przedmiotem decyzji;
poinformowanie mieszkańców o debacie;
przygotowanie debaty;
przeprowadzenie debaty;
spisanie wniosków płynących z debaty i przekazanie ich Młodzieżowej
Radzie Gminy i/lub władzom Gminy;
spotkanie z decydentami na temat sposobu wykorzystania przez władze
wniosków z konsultacji.

Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych (sposoby ich
przeprowadzenia, kto może w nich wziąć udział, ile czasu mają mieszkańcy
na zgłaszanie swoich uwag i opinii) regulują
tzw. akty normatywne władz gmin.
Chodzi tu m.in. o uchwały rady czy zarządzenia wójta, które szczegółowo i różnie
w różnych jednostkach samorządu terytorialnego określają procedurę
prowadzenia tych konsultacji w poszczególnych gminach.
Dlatego warto dowiedzieć się w Biurze Obsługi Rady albo w Biurze Obsługi
Mieszkańca czy w waszej gminie taki dokument został przyjęty, a jeśli tak – jakie
dokładnie zapisy zawiera o sposobie prowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami.
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3.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Projektowanie przestrzeni publicznej musi odbywać się w procesie
konsultacji z mieszkańcami, ponieważ to ich przede wszystkim będą dotyczyły
skutki podjętych decyzji. Ustalenia planu definiują rodzaj wykorzystania pewnego
obszaru na wiele lat i dotyczą zarówno dorosłych jak i młodzieży, która będzie
korzystała ze sposobu zagospodarowania przestrzeni wykonanego na podstawie
planu.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – to akt prawa
miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający
przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej
(uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).
Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie.
Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące
podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium,
które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W planie miejscowym
dokonuje się również zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze (tzw. odrolnienie) i nieleśne.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać
poza granice administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej
obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów miejscowych,
ich granice jednak nie mogą się nakładać. Plan nie może naruszać ustaleń studium,
co stwierdza rada gminy przed jego uchwaleniem.
Organem sporządzającym plan miejscowy jest odpowiednio wójt
(w gminach wiejskich), burmistrz (w miejskich lub miejsko–wiejskich).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez radę
gminy (radę miasta) i ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
Procedura sporządzania planu miejscowego:
n rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP);
n ukazuje się w prasie ogłoszenie wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta o przystąpieniu do planu i możliwości składania wniosków
do planu;
n wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca się z do organów
i instytucji zewnętrznych z prośbą o przesyłanie wniosków do
projektu planu;
n dla danego terenu zostaje opracowana dokładna, wielobranżowa
analiza stanu istniejącego oraz zebrane zostają uwarunkowania;
n przygotowanie projektu planu;
n opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko
przyrodnicze;
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n
n
n
n
n

n
n

n
n
n
n

akceptacja wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i skierowanie
projektu planu do opiniowania i uzgodnień;
opinie – władz gmin sąsiednich oraz gminnej (miejskiej) komisji
urbanistyczno-architektonicznej;
uzgodnienia – m.in. urząd wojewódzki, właściwy zarządca dróg,
konserwator zabytków, policja, wojsko, straż pożarna;
opracowanie analizy skutków ekonomicznych realizacji planu;
wyłożenie planu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21
dni. Zainteresowani zawiadamiani są poprzez ogłoszenie w prasie
lokalnej i krajowej. W czasie wyłożenia organizowana jest
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie;
w terminie do 14 dni od zakończenia wyłożenia można składać uwagi
do planu;
wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje uwagi do planu, które
wpłynęły w trakcie wyłożenia, a następnie przekazuje do rady gminy
(miasta) projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami. Jeżeli
w wyniku uwzględnienia uwag, do projektu wprowadzono zmiany,
ponawia się uzgodnienia w niezbędnym zakresie;
rada gminy (miasta) stwierdza, że projekt planu nie narusza ustaleń
studium;
rada gminy (miasta) uchwala MPZP;
wójt, burmistrz lub prezydent przedstawia wojewodzie plan wraz
z dokumentacją w celu oceny ich zgodności podjętej z prawem;
MPZP zostaje ogłoszony w dzienniku urzędowym właściwego
województwa. Uchwała w sprawie uchwalenia MPZP obowiązuje
od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż
po upływie 14 od dnia ogłoszenia. Najpóźniej w dniu wejścia
w życie, kopia planu musi być przekazana staroście.

Przedmiotem konsultacji powinno być wyłożenie planu miejscowego, czyli
wstępna wersja planu, przygotowana przez urbanistów. Zgodnie z prawem plan
miejscowy przed przyjęciem przez radę gminy musi zostać upubliczniony.
Zgodnie z procedurami mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do tego planu. Jest to
bardzo ważny mechanizm wpływu obywateli na decyzje kształtujące wygląd
miejscowości.

3.5. Przykłady przeprowadzonych konsultacji społecznych
Konsultacje propozycji Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Płużnica
do 2020 r. z Młodzieżową Radą Gminy Płużnica
Opis powstał na podstawie doświadczenia i wniosków płynących
z faktycznie zrealizowanych konsultacji społecznych w gminie Płużnica (woj.
kujawsko-pomorskie) realizowanych w ramach projektu Fundacji Civis Polonus
„Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji społecznych”.
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Młodzieżowa Rada Gminy
Płużnica w ramach konsultowania
„Aktualizacji Strategii Rozwoju
Gminy Płużnica do 2020 r., brała
udział jako uczestnicy (delegacja
Młodzieżowej Rady) w warsztatach
organizowanych przez Gminę,
których celem było prace nad nowym
kształtem dokumentu. Oprócz
przedstawicieli młodych
społeczne Młodzieżowej Rady Gminy
w warsztatach brali udział, radni, Konsultacje
Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie) dotyczące
władze gminy, dyrektorzy jednostek
aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Płużnica
(źródło: Fundacja Civis Polonu)
organizacyjnych Gminy
przedstawiciele zainteresowanych środowisk. Prace nad dokumentem rozpoczęły
się pod koniec lutego 2012 r. Łącznie odbyło się siedem spotkań, podczas których
szukano ścieżek rozwoju gminy Płużnica.
Więcej o przebiegu tych konsultacji można obejrzeć:

www.youtube.com/user/DecydujmyRazemTV

Konsultacje rocznego programu imprez kulturalnych w gminie Płużnica
Opis powstał na podstawie doświadczenia i wniosków płynących z faktycznie zrealizowanych
konsultacji społecznych w gminie Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie) realizowanych w ramach
projektu Fundacji Civis Polonus „Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji
społecznych”.

10 maja o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Płużnica odbyło się spotkanie
z władzami, radnymi, przedstawicielami stowarzyszeń, instytucji, firm
i dyrektorami szkół dotyczące organizacji świąt i festynów gminnych. Jako
przedstawicielka Młodzieżowej Rady Gminy została zaproszona i uczestniczyła
w nim Karolina Rola oraz opiekun Młodzieżowej Rady Gminy, Jolanta Osińska.
Przedstawicielki Młodzieżowej Rady uczestniczyły w wymianie zdań pomiędzy
wójtem a radnymi na wymieniony wyżej temat. Wójt podczas spotkania wziął pod
uwagę ankietę, którą Młodzieżowa Rada Gminy przeprowadziła wśród młodzieży
w wcześniejszym terminie. Ankieta dotyczyła organizacji Święta Rodziny. Na
podstawie jej wyników i wypowiedzi osób zgromadzonych na sali został
ustanowiony kalendarz uroczystości gminnych w 2012 roku.
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Konsultacje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sierpniu 2013 r. rozpoczęło
kolejny etap konsultacji I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020). Przedkładany do konsultacji projekt
PROW 2014–2020 stanowi rozwinięcie Zarysu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
Na przełomie czerwca i lipca 2013 r. zakończyły się konsultacje Wstępnego
zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Podstawowym narzędziem procesu konsultacji społecznych PROW
2014–2020 jest utworzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalny
organ opiniodawczo–doradczy, tj. zespół wspierający prace nad przygotowaniem
programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020. Przedstawiciele
interesariuszy, uczestniczący w pracach Zespołu zgłosili propozycje i komentarze
do prezentowanych dokumentów. Równolegle z pracami Zespołu prowadzone
są konsultacje online.
Za pomocą specjalnego formularza online można przekazywać uwagi,
komentarze i propozycje do I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020. Uwagi można przekazywać do dnia
15 września 2013 r.

3.6. Gdzie szukać informacji o partycypacji obywatelskiej
i konsultacjach społecznych?
Literatura dla początkującego
konsultacji społecznych:
n
n
n
n
n

organizatora

i

uczestnika

Piechociński T., Stempień M., Wielkopolan B., Wojciechowska M., Wygnański J.J. (2011), Raport z
badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych w Polsce, Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”, SMG/KRC Millward Brown, Warszawa.
Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrski M. (2010), Jak prowadzić konsultacje
społeczne w samorządach? Przewodnik dla samorządów, Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Warszawa.
Gramberger M. (2010), Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD na temat informowania,
konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych, Stowarzyszenie
Klon/Jawor, Warszawa.
Probosz M., Sadura P. (2011), Konsultacje w społeczności lokalnej. Planowanie, przygotowanie,
prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową, Instytut Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa.
Urbanik A. (2011), Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej, Instytut Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Portale o tematyce partycypacji obywatelskiej i rozwoju lokalnego:
decydujmyrazem.pl – największy polski portal poświęcony tematyce

partycypacji obywatelskiej powstały w ramach rządowego projektu.
www.partycypacjaobywatelska.pl – portal o tematyce partycypacji obywatelskiej
prowadzony przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
www.ps2012.pl – strona Projektu Społecznego 2012 zawierająca bogatą bazę
danych związanych z zagadnieniami partycypacji obywatelskiej i konsultacji
społecznych – szczególnie w kontekście mistrzostw piłki nożnej EURO 2012.
www.wiemjakjest.pl – strona projektu "Partycypacja obywatelska: diagnoza
barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie”.
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Rozdział 4
Partycypacja w naszej gminie
Sonia Priwieziencew

Z funduszem sołeckim znacznie lepiej się kręci!!!

Rozwój technologii informacyjnych - Internet, facebook, telewizja, radio
stwarzają bezprecedensowe możliwości dostępu do informacji dla obywateli,
a więc również możliwości udziału w życiu publicznym. Często jednak więcej
słyszymy o tym, co dzieje się na poziomie Unii Europejskiej, w Brukseli, czy na
poziomie władzy centralnej w Warszawie niż o tym, co nas bezpośrednio otacza –
w obrębie naszej gminy, dzielnicy, miasteczka lub wsi.
Jak brać udział w lokalnych decyzjach, nie będąc wójtem czy radnym?
Jak partycypować w życiu i rozwoju naszej małej lub większej miejscowości?
Przypominamy poniżej prawa, obowiązki, a przede wszystkim możliwości,
które istniejący demokratyczny ustrój stwarza mieszkańcom. Coraz łatwiej jest
uczestniczyć w życiu publicznym i mieć swój wkład w rozwój swojej miejscowości.
Pierwszym warunkiem jest informowanie się o tym, co się dzieje w naszej gminie.
Minimalną formą partycypacji jest oddanie swojego głosu podczas wyborów
władz - lepszą jest kandydowanie na sołtysa, radną, radnego, wójta.
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Dla osób, które nie są zainteresowane ani polityką ani powagą funkcji, istnieją
inne możliwości angażowania się i wpływania na lokalne decyzje. Przede
wszystkim należy pamiętać o jednym: wspólnota samorządowa to nie tylko wójt
i radni – to wszyscy mieszkańcy danego terenu i to do nich (nas) wszystkich należy
decydowanie o lokalnym rozwoju.

4.1 Pierwsza zasada: informuj się, czyli siła wiedzy
Kluczowym elementem partycypacji jest informowanie i konsultowanie
obywateli przez władzę. W większości przypadków lokalne samorządy nie
wywiązują się z tego obowiązku należycie. Każdy aktywny obywatel może jednak
dzisiaj skorzystać z wielu instrumentów, które zapewnią, że na bieżąco będzie
poinformowany o tym co w „gminie piszczy”.
Internet

Większość gmin posiada własną stronę www, na której można znaleźć
podstawowe informacje. Ponadto, każda gmina ma obowiązek prowadzić
w Internecie BIP – czyli Biuletyn Informacji Publicznej. BIP został stworzony
w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn www, na których władze publiczne
oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje
publiczne wymagane przez polskie prawo. Dotyczy to między innymi
podejmowanych uchwał, sposobu wydatkowania pieniędzy (budżetu gminy),
przeprowadzanych konkursów na stanowiska urzędowe, wszelkich decyzji
podejmowanych przez radę gminy itp. Znajdziemy tam więc i deklaracje
majątkowe radnych, i protokoły posiedzeń z Rady Gminy. Możemy się z nimi
zapoznać w domu, a jeżeli nie mamy Internetu, to już prawie w każdej gminie jest
bezpłatny dostęp do niego w bibliotece, świetlicy wiejskiej czy w domu kultury.
Dostęp do informacji publicznej

W skrócie – wszelkie działania władz wybieranych w powszechnych
wyborach, instytucji publicznych, ich sposób działania, organizacja i sposób
wydawania pieniędzy publicznych, procedury podejmowania decyzji itp.
są informacją publiczną. Do informacji publicznej każdy obywatel może mieć
dostęp bez konieczności uzasadniania do czego ta informacja jest mu potrzebna.
Dostęp ten powinien być bezpłatny i – jeżeli to tylko możliwe – niezwłoczny.
Oznacza to między innymi, że każdy może mieć wgląd np. do protokołów
posiedzeń rady gminy, że może również zażyczyć sobie skopiowania tych
protokołów (lub przekazania w formie elektronicznej) oraz, że ma prawo wstępu
na posiedzenia rady gminy.
Warto też wiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny, w 2002 r. określił
szczegółowo pojęcie informacji publicznej: Informację publiczną stanowi więc
treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy
publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej,
związanych z nimi, bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nią zarówno
treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których
używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko
w części ich dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od nich.
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej stwierdza m.in...:
Art. 2
1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji
publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.
2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać
wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Art. 3
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej
pochodzących z powszechnych wyborów.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego
uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach
publicznych.
Art. 4
1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz
inne podmioty wykonujące zadania publiczne (…)
1.
1)
a)
b)
c)
2)
4)
a

b)
c)
d)
5)

Art. 6
Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
projektowaniu aktów normatywnych,
programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,
wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań.
podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 (…)
danych publicznych, w tym:
treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
–dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu
karnego,
treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
majątku publicznym (…)

Art. 12 (…)
2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić
możliwość:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni,
powszechnie stosowany nośnik informacji.
Art. 23
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
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Bez względu na formę w jakiej żądamy dostępu do informacji (ustnie,
czy na piśmie) musimy określić:
n czego chcemy się dowiedzieć?
n sposób i formę udostępnienia informacji (tzn. czy życzymy sobie otrzymać informację np. w formie elektronicznej lub potrzebujemy większą
ilość kopii).
Możemy skorzystać z gotowych formularzy wniosku o udostępnienie
informacji publicznej. Takie wzory znajdziemy na stronach BIP. Wnioskując
o informację publiczną NIE musimy informować o tym, kim jesteśmy, jaki mamy
NIP, gdzie jesteśmy zameldowani, ani podawać żadnych innych danych czy
zgadzać się na przetwarzanie naszych danych.
A co, jeżeli padnie Internet

Najprostszym sposobem jest zawsze przyjazny dialog – zakładając,
że urzędnikom i władzom zależy na poprawnych relacjach z mieszkańcami
i dopełnieniu obowiązków ustawowych (za niedopełnienie jak w przypadku ustawy
o dostępie do informacji mogą im grozić poważne kary). W przypadku jednak
problemów – pamiętajmy, że dobrze jest mieć wszystko na piśmie
i że w dialogu z administracją stosuje się Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Kodeks Postępowania Administracyjnego

Kodeks Postępowania Administracyjnego – to dosyć stary akt prawny
(pierwsza wersja pochodzi z 1960 r.), który normuje tryb załatwiania spraw
w urzędzie oraz postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Szczególnie warte
zapamiętania są następujące punkty Kodeksu działające na korzyść obywatela
w relacji z urzędami:
n Prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania
administracyjnego,
n Prawo do wyczerpującej informacji,
n Prawo obywatela do obiektywizmu w załatwianiu sprawy,
n Prawo do szybkiego i skutecznego załatwiania sprawy,
n Prawo do uzyskania decyzji w sprawie, a nie jakiejkolwiek odpowiedzi,
n Prawo obywatela do żądania kontroli prawidłowości poczynań
administracji.
Art. 8 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
„Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić
postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli
do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli”
Dokumenty strategiczne gminy

Jak już przypomniano w Rozdziale 3 niniejszej publikacji, istnieje szereg
dokumentów, które samorząd powinien konsultować z mieszkańcami. Niestety nie
ma jeszcze jednolitej ustawy określającej wszystkie obowiązkowe dokumenty,
które musi sporządzić samorząd i sposób ich konsultowania – niektóre zapisy są
zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, inne w ustawie o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, jeszcze inne w ustawie o planowaniu
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i zagospodarowaniu przestrzennym. Władze i urzędnicy czasami sami gubią się
w nich lub wykorzystują luki prawne, gdy jest to im na rękę. Tym trudniej
wymagać od mieszkańców, aby orientowali się w gąszczu czasami niespójnych
przepisów.
Pamiętajmy jednak o tym, że każda sytuacja prawna jest tylko
odzwierciedleniem jakiegoś stanu społeczeństwa. Prawo można tworzyć,
zmieniać i dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości. To w dużej mierze
od zainteresowania, chęci i zaangażowania mieszkańców zależeć będzie czy ich
opinia zostanie usłyszana i wzięta pod uwagę przy opracowywaniu
obowiązkowych lub dobrowolnych dokumentów dotyczących planów rozwoju
ich miejscowości. Tak więc warto zainteresować się istniejącymi dokumentami,
przeczytać je i włączyć się w proces konsultacji w momencie, gdy będą
aktualizowane.
Wśród dokumentów sporządzanych obowiązkowo warto wymienić
następujące:
n
n
n
n
n

Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Plan gospodarki odpadami w gminie,
Plan zaopatrzenia w energię,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Niestety, ponieważ w prawie nie przewidziano sankcji za brak planu
zagospodarowania przestrzennego (nie należy go mylić ze studium
uwarunkowań), to wiele gmin nie uchwala takich planów pozostawiając sobie
sporo pole do manewrowania w tej trudnej dziedzinie.
Wśród dokumentów nieobowiązkowych, ale zalecanych i sporządzanych
dobrowolnie znajdują się m.in...:
n Strategia rozwoju gminy,
n Plan rozwoju lokalnego gminy.

Wszystkie te dokumenty są co jakiś czas aktualizowane i władze gminy
powinny dołożyć starań, aby były opracowywane z uwzględnieniem opinii
mieszkańców. Od mieszkańców jednak zależy czy chcą się zaangażować w ten
proces, niezależnie od tego jaką formę przyjmą konsultacje – ankiet, spotkań,
uwag do proponowanego planu czy innych.
Spotkania osobiste

Najstarszą formą dialogu, konsultacji i współpracy jest oczywiście
spotkanie się i rozmowa. Przypomnijmy o tym, że zarówno radni, wójt jak
i urzędnicy są po to, by realizować określoną służbę dla ogółu wspólnoty
samorządowej – tak więc wysłuchanie i dialog z mieszkańcami należy niejako do
ich obowiązków. Wójt i Radni powinny pełnić dyżury, na które mieszkańcy mogą
przyjść bez zapowiedzi. Mieszkańcy mogą brać udział w zebraniach wiejskich
na zaproszenie sołtysa i sami inicjować inne okazje do dyskusji ważnych kwestii
na szerszym forum publicznym.
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4.2 Zasada druga: głosuj a nawet kandyduj!
Rada Gminy i wójt – to podstawowe organy, które podejmują decyzję
o wydatkowaniu budżetu, podatkach czy inwestycjach publicznych w gminie.
Wójt decyduje również o zatrudnianiu urzędników pracujących w Urzędzie
Gminy i innych jednostkach podlegających. W momencie, gdy wójt i radni zostali
wybrani, mieszkańcy mają jedynie głos konsultacyjny, licząc na to, że radni i wójt
spełnią obietnice wyborcze i będą działać zgodnie z wolą ogółu i interesem
publicznym (w przypadku gdyby tak się nie stało – zawsze możliwa jest
organizacja referendum w sprawie odwołania wójta. W 2013 r. mieszkańcy
Warszawy zainicjowali takie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta
Hanny Gronkiewicz-Waltz). Wybory reprezentantów wspólnoty samorządowej są
kluczowym i ważnym momentem. Przypomnijmy na jakich zasadach odbywają
się wybory samorządowe w Polsce.
Wybory w Polsce reguluje
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
Zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych,
wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu
Europejskiego, przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne
za przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Ustawa weszła w życie z dniem
1 sierpnia 2011 r. Ustawa ta wprowadziła m.in. warunek zapewnienia minimum
35 proc. osób danej płci na listach do rad miejskich w miastach na prawach
powiatów, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Nie dotyczy to niestety gmin
poniżej 20 tys. mieszkańców, a jak wiadomo udział kobiet w radach pozostaje
bardzo mały.
Wybory samorządowe – co, gdzie, kiedy

Wybory samorządowe do rad gmin, rad powiatów, sejmików
wojewódzkich oraz wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) odbywają się
łącznie. Zarządza je Prezes Rady Ministrów. Ostatnie wybory samorządowe
VI kadencji odbyły się w listopadzie (I tura) i grudniu (II tura) 2010 roku. Następne
wybory samorządowe czekają nas więc pod koniec 2014 roku.
W wyborach samorządowych wynik wyborów ustala odpowiednia
terytorialna komisja wyborcza. Wybory do rad gmin niebędących miastami na
prawach powiatów odbywają się zgodnie z założeniami systemu większości
względnej, dlatego też mandat przypada tam temu kandydatowi, który otrzymał
największą liczbę głosów. W przypadku wyborów do pozostałych rad oraz sejmiku
wojewódzkiego mandaty dzielone są podobnie jak w wyborach parlamentarnych
z pominięciem list, które nie przekroczyły progu wyborczego 5 proc. pomiędzy
kandydatów na liście w kolejności otrzymanej przez nich liczby głosów.
W przypadku wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) –
za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów. Gdyby żaden z kandydatów nie osiągnął tej większości,
to przeprowadza się głosowanie ponowne, w którym bierze udział dwóch
kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów w pierwszej turze
wyborów. W przypadku, gdyby któryś z kandydatów nie chciał lub nie mógł wziąć
udziału w drugiej turze, jest ona przeprowadzana z udziałem tylko jednego
kandydata. Musi on uzyskać bezwzględną większość ważnie oddanych głosów,
w przeciwnym wypadku wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dokonuje
rada gminy bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady.
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Jak kandydować?

Aktualny system daje możliwość kandydowania osobom nie należącym
do żadnej partii właśnie w małych gminach. Wynika to ze specyfiki organizacji
wyborów.
Kandydatką/kandydatem na radną/radnego może być osoba, która
posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest pełnoletnia (18 lat).
Musi zgłosić swoją kandydaturę, być stałym mieszkańcem gminy, w której
kandyduje, natomiast nie musi posiadać obywatelstwa polskiego (może być
innego kraju UE). Kandydatów zgłaszają komitety wyborcze, te z kolei
mogą być tworzone przez partie polityczne, organizacje społeczne i przez
wyborców.
Aby wystartować w wyborach, trzeba więc założyć komitet wyborczy. Jest
to dość proste –- wystarczy do tego pięć osób. W gminach liczących do 20 tysięcy
mieszkańców nie trzeba nawet zbierać podpisów poparcia dla utworzenia komitetu
(w większych wystarczy 20 podpisów; w przypadku działania na terenie co najmniej
dwóch województw konieczne jest zebranie tysiąca). Nie można zapomnieć
o powiadomieniu komisarza wyborczego o założeniu komitetu i zamiarze
wystawienia kandydatów na radnych. Termin zgłoszeń mija 4 października – ten,
kto się spóźni, nie będzie mógł potem kandydować. Później potrzebne będzie
jeszcze zebranie 25 podpisów poparcia dla kandydata bądź kandydatów na radnych
(w przypadku małej gminy) i ich zarejestrowanie w terytorialnej komisji wyborczej
do 22 października. Oczywiście, pozostaje najważniejsze – przekonać wyborców do
głosowania na akurat tych, a nie innych kandydatów. W mniejszych gminach jest to
o tyle proste, że większość mieszkańców doskonale zna kandydujących.
Niestety, tylko w małych gminach radnym zostaje ten, kto dostanie najwięcej
głosów. W pozostałych przypadkach przeliczanie głosów na mandaty jest bardziej
skomplikowane, ponieważ w podziale mandatów biorą udział tylko te komitety,
które zdobyły co najmniej 5 proc. głosów w całej gminie (po podsumowaniu
wszystkich okręgów). Może się więc okazać, że kandydat w swoim okręgu zyska
nawet 20 proc. głosów, ale radnym nie zostanie, bo jego komitet – przez słaby
wynik w innych okręgach – nie przekroczył progu wyborczego. Tak więc,
w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, nie ma sensu rejestrować listy
kandydatów tylko w jednym okręgu wyborczym. System ten powoduje,
że im większa gmina lub powiat, tym większe znaczenie mają listy partyjne.
Kandydatka/kandydat na wójta lub burmistrza musi mieć ukończone
25 lat. Kandydata może zgłosić jedynie komitet wyborczy, który
zarejestrował listy w wyborach do rady gminy w co najmniej
połowie okręgów w danej gminie.

4.3 Zasada trzecia: nie zapominajmy o sołtysach!
Uprawnienia sołectwa

Jeżeli nie chcemy od razu angażować się na poziomie rady gminy,
pomyślmy o naszym najbliższym otoczeniu – sołectwie. Jako jednostka
pomocnicza gminy sołectwo posiada i realizuje zadania własne na warunkach
określonych w swoim statucie.
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Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa
oraz sposób wewnętrznego zorganizowania (poprośmy o statut swojego sołtysa).
Opinia sołectwa stanowi podstawę analizy rozporządzeń organów gminy
dotyczących spraw sołectwa. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu określone
niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania,
że naruszone są istotne interesy mieszkańców sołectwa.
Jak każdy organ administracji publicznej sołectwo posiada zdolność
sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i przyjętego
statutu. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspólnoty
mieszkańców sołectwa. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie
wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
Do kompetencji sołectwa należy rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych
mieszkańców, podejmowanie inicjatyw kulturalnych, z zakresu opieki
zdrowotnej, sportu i rekreacji, wypoczynku, bezpieczeństwa i porządku
publicznego, a także realizowanie inicjatyw społecznych oraz gospodarowanie
mieniem gminnym.
Sołtys ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy.
Choć sołtysi nie mogą brać udziału w głosowaniu i podejmować decyzji
w sprawie uchwał rady gminy, to ich obecność i aktywność na posiedzeniach rady
decyduje o tym, na ile interesy sołectwa będą znane i brane pod uwagę przez
radnych i urzędników gminnych. Jak wynika z powyższego, sołectwo może więcej
niż to co na ogół realizuje, wszystko zależy jednak od aktywności jego
mieszkańców i od sołtysa. A więc dobry sołtys – to kluczowa postać.
Wybory i podejmowanie decyzji w sołectwie

Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa
w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim. Wybory sołtysa
zarządza co 4 lata rada gminy. Prawo uczestnictwa w zebraniu wiejskim i prawo
wybierania mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, zameldowani lub stale
zamieszkujący na obszarze sołectwa i posiadający czynne prawo wyborcze.
Na zebraniu wiejskim mieszkańcy mogą podejmować uchwały o wykonaniu prac
na rzecz swojej wsi, wyrażać uwagi i wnioski pod adresem sołtysa i władz
gminnych, a także instytucji gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Zebranie wiejskie – to siła sołectwa. Im więcej konstruktywnych zebrań
wiejskich, tym więcej dobrego wydarza się na wsi. Mieszkańcy za pomocą
zebrania wiejskiego i swojego sołtysa mogą nie tylko reprezentować interesy
społeczności sołeckiej przed organami gminy, ale także organizować wspólną
działalność mieszkańców w sprawach publicznych, takich jak np. opieka nad
młodzieżą, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, upowszechnianie kultury
i tradycji, utrzymanie porządku. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys i on musi zadbać
o to, by uczestniczył w nim wójt.
Rada sołecka – to organ doradczy i wspomagający sołtysa. Zakres jej
działań określa statut sołectwa. Do kompetencji członków rady sołeckiej należy:
n pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
n inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych
do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale
mieszkańców sołectwa.
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Sołectwo nie ma swojego własnego budżetu, ale może i powinno zabiegać
o odpowiednie środki na potrzebne działania w swojej miejscowości z budżetu
gminnego. To główne zadanie sołtysa, który musi pilnować, aby postulaty
zebrania wiejskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu gminy
i planie jej rozwoju.
Dobry sołtys – rzadki skarb

Sołtys spełnia zatem trzy podstawowe funkcje: łącznika, organizatora
i administratora. Jest łącznikiem między mieszkańcami a organami gminy
(wójtem lub burmistrzem oraz radą gminy), co oznacza, że z jednej strony
powinien informować ich o potrzebach i problemach mieszkańców, a z drugiej
przekazywać treści uchwał rady gminy, decyzji i zarządzeń wójta do mieszkańców
sołectwa.
Po drugie sołtys jest organizatorem zebrań wiejskich. Przygotowuje
program zebrania, zbiera pomysły i pilnuje porządku obrad. Sołtys też organizuje
wspólne prace mieszkańców sołectwa, uzgodnione na zebraniu wiejskim i stara się
je koordynować. Sołtys to również administrator, który pilnuje, aby ustawy,
rozporządzenia, zarządzenia i uchwały organów gminy, powiatu, województwa
były znane w sołectwie i wykonywane. Do powszechnych zadań sołtysa należy też
zbieranie podatków czy zawiadamianie o obowiązkowych szczepieniach
zwierząt.
To wiele zadań dla funkcji, która jest funkcją społeczną (nie otrzymuje się
wynagrodzenia z tytułu bycia sołtysem). Co zrobić, aby nasz sołtys stał się
animatorem życia społecznego i kulturalnego? Znaleźć właściwą osobę
i ją wspierać. Albo – kandydować osobiście. W ostatnich latach zwiększa się liczba
kobiet na stanowisku sołtysa. Ich praca u podstaw zaczyna odnosić efekty i być
doceniania.
Przykładem może być Grażyna Więch, sołtyska Ossowa, która znalazła się
w 2013 r. w gronie najlepszych sołtysów w naszym kraju. 7 czerwca w Senacie
odebrała puchar Sołtysa Roku – nagrodę w ogólnopolskim konkursie
organizowanym przez „Gazetę Sołecką” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Jak podaje „Gazeta Sołecka”, Grażyna Więch została uhonorowana za aktywność
społeczną i obywatelską oraz działalność na rzecz mieszkańców sołectwa Ossów
i gminy Wołomin, a także podtrzymywanie tradycji historycznych wśród
młodszych pokoleń. Laureatka jest sołtyską Ossowa już drugą kadencję. Działa
w Stowarzyszeniu Sołtysów Powiatu Wołomińskiego, w minionej kadencji była
również członkiem Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Równina Wołomińska”.
Od 6 lat przewodzi swojemu sołectwu, inicjując akcje upiększania wsi
i organizowania kiermaszów z okazji rocznicy Cudu nad Wisłą. Współtworzyła
projekt parku kulturowego „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej” i ścieżek
rowerowych.

Wiele dobrych pomysłów i projektów aktywizujących sołectwa i sołtysów
można znaleźć na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów www.kss.org.pl .
Pamiętajmy jednak, że najlepszy sołtys nic nie wskóra bez poparcia
i zaangażowania mieszkańców swojego sołectwa.

40

4.4

Zasada czwarta: pieniądz kołem się toczy
Oprócz przyglądania się z bliska budżetowi i wydatkom gminy możemy
wykorzystać możliwości jakie daje nam Ustawa o Funduszach Sołeckich
z 2009 roku. Ponadto, warto wykorzystać fakt, że wiele środków finansowych
gmina może pozyskać z zewnątrz, o ile sama zadba o dobra współpracę
z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami.
Fundusz Sołecki

Szczegółowy opis zasad dotyczących funduszów sołeckich znajdziemy na
stronie www.funduszesołeckie.pl. Przypomnijmy tylko, że od 2009 r., rada
gminy może wyodrębnić z budżetu gminy część, która zostanie przeznaczona
na realizację działań w poszczególnych sołectwach, i o której przeznaczeniu
decyzję podejmują mieszkańcy każdego sołectwa bezpośrednio na zebraniu
wiejskim. Jest to tzw. przykład budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to
na ogół około 20–25 tys. złotych na sołectwo (dokładna kalkulacja jest
przeprowadzana zgodnie z ustawą i zależy głównie od liczby mieszkańców
i dochodów gminy). Kwota ta może być wydatkowana na prawie dowolny cel
ustalony przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim, pod warunkiem,
że obejmuje on realizację zadań gminy, które będą służyły poprawie życia
mieszkańców danego sołectwa. Musi też być zgodny ze strategią rozwoju gminy.
Może to więc być np. wyremontowanie przystanku autobusowego, budowa placu
zabaw, zasadzenie drzewek, postawienie śmietników, koszenie trawy na boisku,
a także usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Radni gminy co roku muszą
podjąć uchwałę o tym, czy fundusze sołeckie będą w naszej gminie czy nie
(do dnia 31 marca). Tak więc, możemy ich zachęcić do decyzji pozytywnej. Należy
też podkreślić, że rozliczeniem i zaksięgowaniem wydatków nadal zajmuje się
księgowość gminna – sołtys nie musi się o to martwić. Warto pamiętać, o tym
że część wydatkowanych z fundusz sołeckiego środków można odzyskać
z budżetu państwa – jest to więc dodatkowy wpływ do budżetu całej gminy.
Finansowanie działań organizacji pozarządowych z budżetu gminy

Gminy mają obowiązek utworzenia rocznego planu współpracy
z organizacjami pozarządowymi – stowarzyszeniami, fundacjami itp. (więcej
w Rozdziale 5.) Plan ten powinien być konsultowany, wyznaczać obszary
współpracy oraz zakładać jaki budżet gmina przewiduje na sfinansowanie działań
organizacji, oczywiście w zakresie tzw. zadań pożytku publicznego – co NIE
oznacza, że organizacja musi mieć statut OPP (organizacja pożytku
publicznego, uprawniona do otrzymywania 1% środków z podatku dochodowego
od osób fizycznych) – tylko że statut i działania organizacji są zgodne z ustawą
o wolontariacie i pożytku publicznym (tak naprawdę dotyczy prawie wszystkich
organizacji tego typu).
Zaznaczmy, że bardziej prężne organizacje pozarządowe pozyskują często
pieniądze z zewnętrznych źródeł, funduszy grantowych krajowych,
zagranicznych i unijnych i często mają trudności w zapewnieniu tzw. wymaganego
wkładu własnego. Dobrze pojęte partnerstwo publiczno–społeczne, czyli
urzędu gminy i lokalnego stowarzyszenia, może umożliwić im pokrycie wkładu
z budżetu gminy, a tym samym realizację wielu działań i pozyskanie większej
ilości środków z zewnątrz na działania lokalne.
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Dobra współpraca samorządu i lokalnych organizacji pozwoliła na
realizację „Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej” w gminie
Myszyniec (woj.mazowieckie). Fot.Sonia Priwieziencew.

Niestety nadal takie partnerstwa rzadko się zdarzają, chociaż są powszechne
w Niemczech, Austrii czy Irlandii. W Polsce ramy prawne wspierają zawieranie
takich partnerstw, a co bardziej świadome samorządy ułatwiają również pracę
organizacji pozarządowych udzielając im np. bezpłatnych pożyczek na realizację
projektów (np. do czasu uzyskania zwrotu środków z funduszy unijnych lub
innych), co również jest zgodne z prawem.
Środki Lokalnych Grup Działania a samorząd

Większość gmin w Polsce należy do jakiejś Lokalnej Grupy Działania. Są
to stowarzyszenia utworzone na szczególnych zasadach pozwalające uzyskać
środki unijne z tzw. Programu Leader, który jest jedną z linii budżetowych
szerszego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Trudno w tej
chwili prognozować na co dokładnie będzie można przeznaczyć te środki
w kolejnym okresie budżetowania UE (aktualny kończy się w 2014 r.),
prawdopodobnie samorządy będą jednak dalej mogły aplikować do swojej LGD –
np. z kategorii „Odnowa i rozwój wsi”. Można je więc do tego zachęcać, jak
również monitorować na jakie projekty składane są wnioski. Kategoria „Odnowa i
rozwój wsi” pozwala na uzyskanie maksymalnie 500 000 zł na daną miejscowość,
szczególnie na projekty inwestycyjne związane m. innymi z kulturą, turystyką,
przestrzenią publiczną i poprawą jakości życia mieszkańców (często jest to np.
wyposażenie, budowa lub rozbudowa świetlic, domów kultury, ale również place
zabaw, obszary zielone, festyny).
Fundusze Leader zapewniają 75 proc. dofinansowania, gmina musi dołożyć
tylko 25 proc. z innych źródeł. Do LGD wnioski mogą również składać
mieszkańcy i lokalne stowarzyszenia, np. na „Małe projekty” pozwalające
sfinansować rozmaite działania do wysokości 25000 zł.
Im lepsza współpraca
samorządu, obywateli i lokalnych organizacji,
tym większa szansa
na pieniądze z zewnątrz dla rozwoju całej gminy.
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4.5

Pozytywne przykłady, czyli jest coraz lepiej
Niezależnie od przeszkód, trudności i niedociągnięć – partycypacja
społeczna na poziomie samorządowym z pewnością postępuje. Lokomotywą są
zarówno prężne i zaangażowane społecznie organizacje pozarządowe, jak
i bardziej świadomi przedstawiciele samorządów, którzy nie postrzegają już
lokalnych stowarzyszeń czy aktywnych obywateli jako zagrożenie, ale jako
potencjał wspólnego rozwoju.
Ciekawymi inicjatywami z Mazowsza są np. informowanie obywateli
SMS–em o ważnych spotkaniach w gminie, internetowa skrzynka dobrych
pomysłów i zadawanie pytań wójtowi przez Internet – tak dzieje się w gminie
Andrzejewo w powiecie ostrów mazowiecka (www.andrzejewo.pl ), czy
pożyczki dla lokalnych organizacji i duże projekty realizowane wspólnie
z lokalnymi stowarzyszeniami w gminie Myszyniec.
Na poziomie ogólnopolskim – dobrym przykładem jest udział wielu
samorządów w projekcie „Decydujmy Razem” (www.decydujmyrazem.pl)
mającym na celu promowanie i wdrażanie partycypacji społecznej w gminach
Wiele pozytywnych przykładów aktywności i projektów aktywizujących
sołectwa znajdziemy na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Co roku
również stowarzyszenie organizuje wspólnie z „Gazetą Sołecką” konkurs
na najlepszego sołtysa.
W konkursie wyróżnia się sołtysów (niezależnie od tego, czy mają pod
opieką kilkusetosobowe sołectwa czy małe wioski), którzy mają na swoim koncie
wiele dokonań dużych (tzw. infrastrukturalnych) i mniejszych, ale również takich
związanych z ożywieniem życia społecznego i kulturalnego we wsi. Przykładem
jest Biesów (woj. warmińsko-mazurskie, gmina Biskupiec), gdzie w ciągu 4 lat
kadencji sołtysa mieszkańcy naprawili most, uregulowali rzekę, zrobili park, plaże
i stadion, ławki, tablice, drogowskazy i rzeźby z drewna, odnowili świetlicę, mają
stronę internetową i chodniki. Takich pozytywnych przykładów jest coraz więcej.
Strony, na które warto zajrzeć:
n www.mojapolis.pl – szczegółowa baza danych o gminach prowadzona

n

n
n
n
n

przez niezależne stowarzyszenie Klon/Jawor, znajdziemy tutaj wiele
informacji o naszych gminach, w tym dotyczące budżetów naszych gmin,
wydatków, przychodów, ludności, aktywności obywatelskiej, wyników
wyborów itp.
www.siecobywatelska.pl – portal organizacji strażniczej zajmującej się
„patrzeniem władzy na ręce”; na portalu są takie tematy jak np. fundusze
sołeckie, pilnowanie zapewnienia dostępu do informacji publicznej czy
obywatelski monitoring sportu.
www.informacjapubliczna.org.pl – portal monitorujący dostęp
do informacji publicznej.
www.funduszesoleckie.eu – strona projektu „Fundusze sołeckie
szansą dla wsi”.
www.kss.org.pl – strona Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
www.gazetasolecka.pl – portal i gazeta zajmująca się m.in.
problematyką samorządów gminnych, rozwojem rolnictwa, obszarów
wiejskich i drobnej przedsiębiorczości oraz Unii Europejskiej.
Propaguje wzorce aktywnych i kreatywnych sołtysek i sołtysów –
działaczy lokalnych, którym sprawy polskiej wsi nie są obojętne.
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Rozdział 5
Organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne
- partycypujmy razem
Tomasz Kosiński

Dziś lecę na spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich,
jutro Ochotniczej Straży Pożarnej, a pojutrze Rada Gminy...

Ochotnicza
Straż
Pożarna

Samorząd

Koło
Gospodyń
Wiejskich

Wójt
5.1. Organizacje społeczne
terytorialnego

jako

partner

samorządu

Aktywność obywatelska może być wyrażana w formie indywidualnego
uczestnictwa poszczególnych osób w życiu społecznym z wykorzystaniem
różnego rodzaju narzędzi demokracji bezpośredniej, takich jak udział
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w konsultacjach społecznych, debatach publicznych, czy referendum. Może być
również wyrażania poprzez zaangażowanie w pracę grupową, jak uczestnictwo
w międzysektorowych zespołach roboczych czy konsultacyjnych, członkostwo
w radach pożytku publicznego, komisjach konkursowych, a przede wszystkim
w organizacjach pozarządowych.
Współpraca władz lokalnych z organizacjami społecznymi działającymi
w tzw. trzecim sektorze jest jedną z najbardziej skutecznych form partycypacji
społecznej, gdyż skupiają one najbardziej aktywnych i zaangażowanych
mieszkańców. Jednocześnie działają najbliżej nich, dzięki czemu posiadają
najlepsze rozeznanie ich potrzeb i problemów. Istotna jest również ich rola, jaką
spełniają w zakresie edukacji obywatelskiej.
Dla samorządu lokalnego organizacje społeczne są partnerem w trzech
co najmniej rolach:
są reprezentantem społeczności lokalnej, wyrazicielem potrzeb,
dążeń i oczekiwań tej społeczności. Spełniają rolę pasa transmisyjnego,
przez który przepływają informacje zarówno od mieszkańców do
samorządu, jak i od samorządu do mieszkańców. Organizacje te jako
reprezentant społeczności powinny mieć zatem możliwość
wypowiadania się w sprawach ważnych dla społeczności
i współuczestniczyć w podejmowaniu przez władze samorządowe
istotnych decyzji dla mieszkańców;
n ś w i a d c z ą p o m o c b e z p o ś re d n i ą . D y s p o n u j ą c w i e d z ą
i doświadczeniem, mogą wykonywać zadania publiczne, których
zakres i sposób realizacji określa samorząd. Mowa tutaj zwłaszcza
o kontraktowaniu przez samorząd usług organizacjom społecznym;
n podejmują działania o charakterze innowacyjnym. Wypracowują
nowe i niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania problemów,
z którymi nie radzą sobie władze lokalne (np. opieka nad umysłowo
chorymi, prowadzenie domów opieki społecznej). W działaniach tych
organizacje społeczne powinny być wspierane przez władze lokalne
poprzez system dotacji i grantów.
n

5.2. Modele współpracy władz lokalnych z organizacjami
pozarządowymi
Dotychczasowa praktyka współdziałania władz lokalnych z organizacjami
społecznymi pozwala na wyróżnienie trzech zasadniczych modeli współpracy:
konkursowego, zadaniowego oraz kontraktowania usług.
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1. Model konkursowy

Na czym polega?
Istota tego modelu polega na tym, że władze gminy wyodrębniają co roku określoną
pulę środków dla organizacji pozarządowych. Przyjmuje się, że jest to około
1 proc. budżetu gminy. O alokacji tych środków wśród ubiegających się organizacji
decydują wyniki konkursu (dotyczącego różnych obszarów aktywności władz
lokalnych). Konkurs rozstrzyga komisja, w skład której wchodzą zarówno
przedstawiciele poszczególnych partii politycznych reprezentowanych w radzie
gminy, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych. Z każdą
z organizacji otrzymującą wsparcie finansowe podpisywana jest umowa.
Jej realizację nadzoruje właściwa komórka urzędu gminy.

Jakie są jego zalety?
Do zalet tego modelu zaliczyć należy przejrzystość i jawność dysponowania
środkami publicznymi przeznaczanymi na współpracę z organizacjami
społecznymi.
Jakie są jego ograniczenia?
Istotnym ograniczeniem tego modelu jest wyeliminowanie merytorycznych
pracowników urzędów z prac komisji podejmującej decyzje o przeznaczeniu
środków gminnych na współpracę z organizacjami społecznymi.
2. Model zadaniowy

Na czym polega?
Każda z merytorycznych jednostek urzędu w oparciu o zgłoszone przez siebie
zapotrzebowanie finansowe otrzymuje z budżetu gminy określoną kwotę
na realizację danych przedsięwzięć we współpracy z organizacjami społecznymi.
Jakie są jego zalety?
Zaletą modelu zadaniowego jest to, że umożliwia on samorządowi większy wpływ
na rodzaj projektów realizowanych przez organizacje społeczne ze środków gminy
(zgłaszane projekty muszą odpowiadać priorytetom zapisanym w budżecie
gminy). Model ten stwarza również większe szanse na długofalową współpracę
organizacji społecznych i władz samorządowych (decyzje o współpracy nie mają
loteryjnego charakteru jaki siłą rzeczy towarzyszy konkursom).
Jakie są jego ograniczenia?
Decyzje zapadające w ramach tego modelu nie są w pełni obiektywne i przejrzyste,
a co za tym idzie mniejsza jest kontrola społeczna nad efektywnym
wydatkowaniem środków publicznych (np. urzędnicy samorządowi mogą
preferować dana organizację czy też grupę organizacji). Ponadto, często urzędnicy
samorządowi nie są zainteresowani (nie potrafią lub nie chcą) wspierać projektów
o interdyscyplinarnym charakterze. Z modelem tym wiąże się również,
w odróżnieniu od nagłaśnianych konkursów, długie oczekiwanie na decyzje
i środki finansowe na realizację projektu.
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3. Kontraktowanie usług

Na czym polega?
Jest to najbardziej dojrzała forma współdziałania samorządu terytorialnego
z organizacjami społecznymi. Polega ona na przekazaniu przez władze publiczne
swoich ustawowych kompetencji i zadań oraz związanych z nimi środków
finansowych organizacjom społecznych. Wyboru organizacji społecznych
do realizacji zadań powierzanych przez samorząd terytorialny dokonuje się
w oparciu o procedury zamówień publicznych.

Jakie są jego zalety?
Do zalet tego systemu zaliczyć należy przede wszystkim wysoki poziom usług
świadczonych przez organizacje społeczne i ich profesjonalizację. Ponadto jest to
najbardziej dojrzała forma stwarzania podstaw finansowych dla działań
organizacji społecznych.
Jakie są jego ograniczenia?
Obowiązujące obecnie procedury przetargowe dyskryminują organizacje
społeczne w ubieganiu się o kontrakty na realizację ustawowych zadań samorządu
(np. konieczność realizacji zadań w postaci działalności gospodarczej, co jest
sprzeczne z zasadą działań niektórych organizacji). Innego rodzaju utrudnieniem
w procesie kontraktowania usług publicznych z organizacjami społecznymi jest
niewłaściwe stosowanie procedur zamówień publicznych (np. ustawienie przez
zamawiającego warunków przetargu w taki sposób, że kryterium ceny w ofercie
opieki na umysłowo chorymi stanowi 70%, a kryterium jakości 10% punktacji).
Obserwacja praktycznych wyników dotychczas stosowanych rozwiązań
w ramach opisanych powyżej modeli skłania do wniosku, że dla podniesienia
efektów współdziałania samorządu terytorialnego i organizacji społecznych
konieczne jest zastosowanie zintegrowanego podejścia, polegającego
na stworzeniu jednego systemu uwzględniającego rozwiązania każdego z wyżej
wymienionych modeli.
Rozwiązanie takie (system mieszany) oparte byłoby o następujące
elementy:

system grantowy (wspieranie finansowe projektów najbardziej
atrakcyjnych z punktu widzenia władz lokalnych);
n system kontraktowy (oparty o zasadę ekwiwalentności świadczeń
i stosowany jedynie dla dobrze wyodrębnionych zadań o określonych
standardach i rozwiniętym rynku dostarczycieli dóbr i usług);
n system projektów skonsolidowanych (możliwość wspólnego
występowania o środki, konsorcjum organizacji wspólnie
i komplementarnie pracujących na rzecz rozwiązania danego projektu;
n system wsparcia infrastruktury społecznej (celem nie jest
konkurowanie o środki między organizacjami, ale wspieranie ich
i podnoszenie ich szans na dostęp do środków).
n
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5.3. Program współpracy
pozarządowymi

samorządu

z

organizacjami

Program współpracy – to podstawowy dokument, który opisuje zasady
współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie
organizacjami pozarządowymi. Uchwalenie rocznego programu współpracy jest
obowiązkiem samorządu. Mówi o tym art. 5 a ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Roczny program współpracy musi być
uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania
programu.
Program powinien stanowić wytyczną przy opracowywaniu budżetu,
a nawet zawierać konkretne kwoty, które dany samorząd chce w następnym roku
przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
W planowaniu prac nad programem samorząd powinien także uwzględnić
czas na skonsultowanie tego dokumentu z organizacjami pozarządowymi,
ponieważ konsultacji takich wymaga ustawa. Sposób, w jaki prowadzone są
konsultacje musi być opisany w samym programie. Jeśli na danym terenie działa
Gminna, Powiatowa lub Wojewódzka Rada Działalności Pożytku
Publicznego – wówczas program współpracy obowiązkowo powinien być z nimi
skonsultowany.
Najlepiej byłoby oczywiście, gdyby program nie tylko był konsultowany
z organizacjami pozarządowymi, ale tworzony wspólnie przez władze lokalne
i sektor pozarządowy.
Jeśli dany samorząd nie przyjmie w terminie programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi, wówczas każda organizacja pozarządowa
(jako podmiot, który ma interes prawny w uchwaleniu programu) może
wezwać samorząd do jego uchwalenia. A jeśli i to nie pomoże – może zaskarżyć
brak tego dokumentu do sądu administracyjnego (art. 101 a Ustawy
o samorządzie gminnym, art. 88 Ustawy o samorządzie powiatowym, art. 91
Ustawy o samorządzie województwa).

Uchwałę o przyjęciu programu współpracy podejmuje rada miasta,
gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego. Jednak za przygotowanie i realizację
programu odpowiada władza wykonawcza, czyli burmistrz, wójt, prezydent
miasta lub marszałek województwa. Urzędnicy ci mają obowiązek sprawozdawać
się z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Muszą to zrobić przed radą
lub sejmikiem nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje
także możliwość uchwalania przez samorządy wieloletnich programów
współpracy (art. 5a ust. 2), przy czym ustawa nie określa, ile lat mogą
obowiązywać programy uchwalane przez samorząd.
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W praktyce sytuacja wygląda inaczej niż w założeniach ustawowych. O ile
większość samorządów poważnie traktuje ustawowy obowiązek uchwalania
rocznych planów współpracy z organizacjami pozarządowymi, o tyle dyskusyjny
pozostaje tryb konsultowania tego dokumentu oraz udział przedstawicieli
III sektora w jego współtworzeniu. Najczęściej władze samorządowe ograniczają
się do mniej lub bardziej szczegółowego opracowania takiego planu
i przedstawienia go do konsultacji (co do niedawna też było rzadko
praktykowane). Przy czym sam tryb powiadamiania o terminach i zasadach
konsultacji planu pozostawia wiele do życzenia, gdyż wiele organizacji skarży się,
że nadal normalną praktyka jest jedynie informowanie o takowym fakcie jedynie
na stronie internetowej jednostki samorządu w miejscach niedostępnych
z poziomu menu głównego lub strony startowej, albo wyłącznie na tablicy
ogłoszeniowej w urzędzie.
Niestety przeglądając strony internetowe gmin, zwłaszcza wiejskich,
z trudem można na nich znaleźć aktualne programy współpracy na dany rok, nie
mówiąc już o ogłoszeniach o konsultacjach tego planu. Znaczna większość
organizacji przekonana jest, że jest to nadal dokument, który jest czystą
„papierologią”, gdyż codzienna praktyka w zakresie współpracy z sektorem
społecznym przez władze publiczne polega wciąż na uznaniowości i w oparciu o
bliżej nieokreślone kryteria.
Inną sprawą jest fakt, że nazbyt często zdarzają się przykłady, gdy przy
dobrej woli władz związanej z chęcią współpracy przy tworzeniu planu
współpracy i jego konsultacjach zaangażowanie przedstawicieli sektora
pozarządowego bywa znikome. Trudno potem mieć zarzuty co do jego
ostatecznego kształtu, skoro na etapie jego tworzenia nie było chętnych do jego
weryfikacji i zgłaszania uwag w wyznaczonym terminie.

5.4. Rady pożytku publicznego
Rada Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest
konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki
administracyjnej, przy której ta rada działa. Szczególną wartością takiej rady jest
to, że składa się ona nie tylko z przedstawicieli organizacji pozarządowych,
ale także z reprezentantów administracji publicznej.
Nominacja Roberta Biernackiego
z Fundacji Poza Horyzonty
do Świętokrzyskiej Rady Pożytku
Publicznego przez Marszałka
Adama Jarubasa
(źródło www.sejmik.kielce.pl)

49

Dzięki temu na forum rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów
i jest szansa wypracowywanie konsensusu, który uwzględnia racje stron.
Oprócz Rady Działalności Pożytku Publicznego, będącej organem
opiniodawczo–doradczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ustawa
przewidziała tworzenie rad na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.
Warunkiem powołania rady jest wniosek organizacji pozarządowych.
W przypadku rady na szczeblu regionalnym ustawa wymaga, by był to wspólny
wniosek co najmniej 50 organizacji, prowadzących działalność na terenie
województwa. Na szczeblu powiatu i gminy rada może być powołana na wniosek
organizacji, jednak ustawa nie narzuciła ich liczby.
Rada, bez względu na to na jakim szczeblu działa, jest powoływana przez
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Na szczeblu regionalnym
powołuje ją marszałek województwa. W powiecie – zarząd, zaś w gminie – wójt
(burmistrz, prezydent).
Jeśli do marszałka województwa trafi wspólny wniosek 50 organizacji
domagających się powołania rady wojewódzkiej, jest on zobowiązany
do zrealizowania tych oczekiwań. Natomiast podobne wnioski organizacji
na niższych poziomach samorządu nie zobowiązują organów samorządowych
do powołania rad. Jest to ich prawo, ale nie obowiązek. Należy jednak mieć
nadzieję, że tego typu inicjatywa po stronie trzeciego sektora będzie napotykała na
pozytywny odzew samorządów.
D o z a d a ń Wo j e w ó d z k i e j R a d y P o ż y t k u P u b l i c z n e g o n a l e ż y
w szczególności:
n wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy,
n wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego
dotyczących sfery pożytku publicznego – oznacza to, że rada ma prawo
opiniować zarówno projekty uchwał Sejmiku, ale także te które ma
wydawać wojewoda,
n udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy
organizacjami a administracją publiczną,
n wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom –
zarówno przez samorząd województwa jak i przez wojewodę,
n opiniowanie strategii rozwoju województwa.
Kompetencje rad powiatowych i gminnych określone w ustawie obejmują w
szczególności:
n opiniowanie projektów strategii,
n opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego
dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
n wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
n udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy
organizacjami a administracją publiczną,
n wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom.
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Baza Rad Pożytku Publicznego działających w Polsce liczy 128 pozycji
(stan na 15.09.2013 r.), a powstała na podstawie informacji uzyskanych
z Jednostek Samorządu Terytorialnego i została zweryfikowana z danymi, które
uzyskano od organizacji pozarządowych (dane Ogólnopolskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych).
Przykładowo w województwie świętokrzyskim działają:
n

gminne : Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Strawczynie, Brodach

n

miejskie: Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

n

powiatowe: Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Kielcach, Skarżysku Kamiennej, Jędrzejowie

n

wojewódzkie: Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Kielcach

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach
powstała jesienią 2010 roku. W skład ŚRDPP wchodzi 12 osób: dwóch
przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, trzech przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jeden
przedstawiciel wojewody oraz sześciu przedstawicieli organizacji
pozarządowych, działających w obszarze m.in.. edukacji, kultury, ekologii
i pomocy społecznej. Kadencja Rady trwa 2 lata. Obecnie Rada pracuje
w zmienionym składzie podczas swojej drugiej kadencji. Znamienne jednak jest
to, że we władzach Rady zasiadają w większości przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego.
We wrześniu 2011 r. powstała w Kielcach Powiatowa Rada Pożytku
Publicznego, a po wielu burzliwych dyskusjach, medialnych przepychankach
i naciskach organizacji pozarządowych z Kielc w marcu 2012 r. udało się powołać
Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego , a co istotne jej
przewodniczącym został przedstawiciel organizacji wolontariackiej, a nie
reprezentant urzędu.
O ile aktywność rady wojewódzkiej czy powiatowej, wbrew
oczekiwaniom, pozostawia nadal wiele do życzenia, o tyle miejska rada postawiła
przed sobą wiele ambitnych zadań, jak chociażby występowanie w roli podmiotu
pojednawczego w ewentualnych sporach między władzami miasta
a organizacjami pozarządowymi, czy też współuczestniczenia w procesie
tworzenia aktów prawnych najbardziej istotnych dla funkcjonowania sektora
pozarządowego.
Niestety, pomimo kilku udanych wspólnych inicjatyw, jak opracowanie
regulaminu konkursu dla organizacji pozarządowych, czy przygotowanie
wspólnie z Miastem wydarzeń promujących III sektor m.in.. w trakcie Święta
Kielc (kiedy kilkanaście organizacji przygotowało wspólne stoisko informacyjne),
można niestety stwierdzić, że (mimo początkowych deklaracji) od samego
początku powstania tej rady wzajemna współpraca władz Kielc i społeczników
wydawała się przebiegać problemowo. Wystarczy przytoczyć dwa przykłady
spornych sytuacji.
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Jako pierwsze można podać duże zaangażowanie i częste protesty
Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje w stosunku do projektów planów
zagospodarowania przestrzennego czy też inwestycji budowlanych w mieście.
Organizacja ta korzystając z dostępnych środków prawnych stara się mieć wpływ
na wizerunek architektoniczny miasta, przez co często wchodzi w konflikt
z miejscowymi planistami i władzami, które nie konsultują lub nie uwzględniają
uwag mieszkańców przy opracowywaniu planu np. przebiegu nowej drogi,
stawianiu nieestetycznych ekranów drogowych, budowy parkingu
wielopoziomowego ograniczającego przestrzeń w centrum itp. Działania
pojednawcze rady w tym przypadku nie przyniosły skutku, gdyż władze miasta nie
wyraziły woli uczestnictwa w debacie, uważając członków stowarzyszenia i ich
zwolenników za szkodników społecznych blokujących pożądane dla miasta
inwestycje.
Drugim przykładem tylko z ostatniego okresu może być sprawa
przekazania w 2012 r. Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie w bezpłatną 30-letnią
dzierżawę atrakcyjnego budynku w centrum miasta w trybie poza przetargowym,
co wzbudziło wiele kontrowersji w środowisku pozarządowym Kielc, gdzie wiele
organizacji od dawna starało się u władz miasta o choćby kilkumetrowe lokale na
prowadzenie swojej działalności społecznej. Tu nie bez znaczenia był także fakt,
że owa nieruchomość była wystawiona wcześniej na sprzedaż za kilkanaście
milionów złotych, ale nie została sprzedana inwestorowi, który zaoferował
nieznacznie mniej niż oczekiwali miejscy urzędnicy. Posądzenia
o niegospodarność miejskich decydentów płynęły w tej sprawie nie tylko ze strony
sektora pozarządowego. Sugestie MRDPP, aby tego typu decyzje z nią
konsultować, pozostały bez odzewu.
Zwoływanie oddzielnych konferencji, porozumiewanie się poprzez media
a nie dyskusja na forum rady, czy też wzajemne oskarżenia o złą wolę lub
rozgrywki polityczne, to przykład trudnych początków dialogu na linii prezydent
miasta – członkowie rady. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne lata przyniosą
poprawę tej współpracy i wymierne efekty. Jedną z takich jaskółek może być wola
władz Kielc do utworzenia budżetu obywatelskiego.

5.5. Budżet obywatelski
Budżet Obywatelski Kielc w kwocie 3 mln zł
utworzono w 2013 roku
źródło ww.naszekielce.com

Budżet partycypacyjny czy inaczej budżet
obywatelski – to oddolny proces definiowania
priorytetów budżetowych i wskazywanie przez
obywateli, które inwestycje i projekty należy
realizować w ich miejscowości.
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Przykładowo w Kielcach, po długich i burzliwych dyskusjach
i zaangażowaniu mediów oraz jedności sektora społecznego, po raz pierwszy
Prezydent Miasta zgodził się latem 2013 roku na przeznaczenie 3 mln złotych
na budżet mieszkańców.
Regulamin budżetu obywatelskiego Kielc mówi m.in. że:
Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska
przyczyniająca się do rozwoju miasta, polegająca na budowie
lub restauracji elementu infrastruktury miejskiej;
n Zadania muszą być zgodne z prawem oraz podlegać kompetencjom
Miasta;
n Koszt zadania nie może przekraczać wysokości całego budżetu
obywatelskiego;
n Każde zadanie musi być zgłoszone przez co najmniej 15 osób
(od 16 roku życia), zamieszkujących na terenie Kielc;
n O wyborze zadania do realizacji decydują mieszkańcy Kielc (od 16 roku
życia), w drodze głosowania;
n W wyniku głosowania powstanie „Lista zadań” uporządkowana według
liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania
z najmniejszą liczbą głosów. Do realizacji w 2014 r. zakwalifikowane
zostaną te zadania, których suma ogółem – licząc od pierwszego nie
przekroczy kwoty 3 mln zł.
n

W wyznaczonym terminie do 14 czerwca 2013 r. wpłynęło ponad 100
zgłoszeń zadań do realizacji, które poddano weryfikacji możliwości realizacji
i głosowaniu. Do głosowania wybrano 75 zadań, w tym m.in. budowę placu zabaw,
boisk, drogi lokalnej, remont chodników, siłowni na otwartym powietrzu,
parkingu, czy oświetlenia. Mieszkańcy mogą głosować w lokalach Urzędu Miasta
Kielce, za pośrednictwem Internetu lub poprzez przesłanie listem wypełnionego
formularza. O tym jakie ostatecznie inwestycje będą zrealizowane z tego budżetu
mieszkańcy Kielc dowiedzą się po ogłoszeniu wyników głosowania.

5.6. Dobre praktyki współpracy międzysektorowej
Budżet obywatelski Kielc jest niewątpliwie przykładem trudnej, acz
efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i władz publicznych. Dobrych
praktyk w tym temacie, jak i też problemowych sytuacji można by przytoczyć
zapewne wiele z każdej gminy w naszym kraju. Aby jednak wskazywać drogę do
właściwych rozwiązań i uczyć się na przykładach, a czasem także błędach innych,
przytoczmy tutaj kilka działań z województwa świętokrzyskiego z ostatnich lat,
które mogą stanowić przykład modelowej współpracy między sektorem
publicznym i pozarządowym, a także prywatnym. Obecnie współpraca
wielosektorowa, mimo że trudna, to jednak w wielu obszarach staje się
koniecznością, by osiągać wspólnie oczekiwane efekty, realizować ambitne,
strategiczne cele i zdobywać chociażby przewagę konkurencyjną między
regionami.
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Jednym z takich przykładów współpracy międzysektorowej mogą być
„Targi Współpracy Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego”
zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach
9 września 2013 r. W ramach tej inicjatywy przedsiębiorcy, samorządowcy
i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się, aby rozmawiać
o korzyściach i barierach wynikających ze współpracy międzynarodowej,
o doświadczeniach i dobrych praktykach, które zdobyli angażując się w projekty
ponadnarodowe, a także o potencjale i przyszłości regionu w kontekście
współpracy zagranicznej.

Targi Współpracy Międzynarodowej 9 września 2013 roku w Kielcach
Fot. Joanna Klich

Uczestnicy rozmawiali w trzech panelach dyskusyjnych: dla
samorządowców, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych. Każdy
z paneli dyskusyjnych realizowany był w partnerstwie. Biznesowi towarzyszył
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, organizacjom
pozarządowym – Federacja „Forum Wiedzy”. Natomiast partnerem
samorządowców był Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
Po zakończeniu paneli dyskusyjnych w grupach rozpoczął się panel wspólny
podsumowujący wypracowane stanowiska i prezentujący wnioski
z poszczególnych grup dyskusyjnych. Podczas panelu dyskusyjnego
prezentowane były również priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata
2012-2016 z odniesieniem do priorytetów współpracy zagranicznej województwa
świętokrzyskiego. Ostatnim i zarazem kulminacyjnym wydarzeniem była debata
połączona z prezentacją stoisk wystawienniczych. Targom Współpracy
Międzynarodowej Regionu Świętokrzyskiego towarzyszyły Targi Produktów
Regionalnych i Ekologicznych, w których wzięło udział ok. 400 osób, a swoje
produkty regionalne i ekologiczne promowało 23 wystawców.
Kolejnym przykładem dobrej współpracy między sektorami jest
działalność Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego, która skupia 12 powiatów, 40 samorządów, 45 organizacji
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pozarządowych, 58 przedsiębiorstw i instytucji (hotele, biura podróży, instytucje
kultury). Najbardziej spektakularnym działaniem tej organizacji jest realizacja
Kampanii Promocyjnej Województwa Świętokrzyskiego, której elementem są
m.in.:
n współfinansowanie serialu „Ojciec Mateusz ”, który pomaga
w promocji nie tylko Sandomierza, ale także po części także innych
miejscowości regionu;
n organizacja „Kabaretowych wakacji z duchami” transmitowanych
przez telewizję i realizowanych każdorazowo w innej gminie;
n organizacja „Sabatu Czarownic” w Amfiteatrze na kieleckiej
Kadzielni, transmitowanego przez telewizję publiczną;
n współorganizacja Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki AGROTRAVEL, które są największą tego typu
imprezą wystawienniczą w Polsce od 5 lat.
Nie bez znaczenia są też inicjatywy federacyjne w sektorze samorządowym
otwarte na współpracę z władzami publicznymi i biznesem. Jednym z nielicznych
jak dotąd przykładów tego typu działań jest inicjatywa powołania klastra „Forum
Wiedzy”. W grudniu 2011 r. siedem organizacji pozarządowych z województwa
świętokrzyskiego, po serii spotkań sieciujących, utworzyło grupę założycielską
Federacji Organizacji Pozarządowych „Forum Wiedzy”, która skupia podmioty
zajmujące się szeroko pojętą popularyzacją wiedzy. Po ciężkich bojach
z procedurami rejestracyjnymi udało się w sierpniu 2012 r. uzyskać wpis do KRS.
Obecnie federacja skupia 10 organizacji i współpracuje z kilkunastoma
instytucjami publicznymi, w tym samorządowymi (jak Kielecki Park
Technologiczny, Targi Kielce, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii czy Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz
firmami szkoleniowymi i konsultingowymi, szkołami wyższymi i innymi
podmiotami z branży edukacyjnej. Klaster „Forum Wiedzy” jest organizatorem
wielu spotkań sieciujących, szkoleń, warsztatów, imprez promocyjnych,
konferencji, paneli dyskusyjnych oraz innych wydarzeń. W planach jest powołanie
instytutu wydawniczego, utworzenie ośrodka szkoleniowego oraz biura
kojarzenia partnerów z branży szkoleniowej i innowacyjnej.
Jedno ze spotkań
sieciujących klastra
„Forum Wiedzy”
Fot. Joanna Klich
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Rozdział 6
Kobiety i partycypacja
Klaudia Wojciechowicz

Partycypacja KOBIET ... wzrasta

2010 2011 2012

2013

Jak już wspominano w poprzednich rozdziałach pojęcie partycypacji można
rozumieć na bardzo wiele sposobów. Jednym z nich jest partycypacja polityczna
czyli angażowanie się w działania instytucji władzy publicznej oraz organizacji
sektora publicznego. Partycypacja polityczna to na przykład głosowanie
w wyborach, udział w referendum odwoławczym wójta, przynależność do partii
politycznej, osobiste zaangażowanie w tworzenie strategii rozwoju edukacji
w gminie.
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6.1. Partycypacja polityczna kobiet
Na poziomie krajowym bardzo ciekawym przykładem kobiecej inicjatywy
politycznej rozumianej jako przynależność do partii politycznej jest powołana
do życia w 2007 r., przez polską pisarkę Manuelę Gretkowską Partia Kobiet.
W 2006 r. Gretkowska opublikowała „Manifest” wyrażający sprzeciw przeciwko
sytuacji kobiet w Polsce i zapoczątkowała ruch społeczny Polska Jest Kobietą.
Ruch przekształcił się następnie w partię polityczną – Partię Kobiet. Główne
punkty programu partii koncentrują się wokół polityki prorodzinnej, w tym
zwiększenia aktywności zawodowej kobiet poprzez rozwój sieci żłobków
i przedszkoli oraz walki z dyskryminacją kobiet. Kobiety należące do partii
lobbują (lobbing od angielskiego słowa „lobby”, oznacza praktykę spotykania się
zarejestrowanego lobbysty z decydentami politycznymi w celu wywierania na
nich wpływu), na rzecz ustaw prokobiecych i popierają działaczki walczące
o prawa kobiet.
www.partiakobiet.com.pl

Partycypacja polityczna nie oznacza, że od razu musimy zapisywać się
do partii lub kandydować na wójta. Rozwieszanie plakatów podczas kampanii
wyborczej bądź przekonywanie znajomych do głosowania na kandydatkę
lub kandydata, który wydaje nam się najodpowiedniejszy także jest rodzajem
partycypacji politycznej.
Partycypacja to także angażowanie się w ruchy społeczne mające nierzadko
cele polityczne lub wykorzystujące politykę do realizacji interesów. Przykładem
dużego ogólnokrajowego ruchu społecznego powstałego z inicjatywy kobiet jest
Kongres Kobiet. Jest to ruch społeczny, stowarzyszenie i coroczna konferencja
odbywająca się w Polsce. Celem kongresu jest diagnoza statusu kobiet w Polsce
w różnych obszarach życia społeczno-politycznego a także działania na rzecz jego
poprawy.
Na pierwszy Kongres Kobiet, który odbył się w 2009 r. w Warszawie
przyjechało 4 tys. Polek z całego kraju. Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą
zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki
biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych,
związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej
Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest
związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną. Poza
ogólnokrajowym spotkaniem rokrocznie odbywają się kongresy regionalne.
Na rok 2013 zaplanowano ich aż 19.
www.kongreskobiet.pl

13 kwietnia 2013 r. w Płocku odbył się I Kongresu Kobiet Regionu
Płockiego. Kongres zorganizowany został z inicjatywy pełnomocniczki Kongresu
Kobiet Regionu Płockiego Iwony Wierzbickiej oraz Fundacji Kobiet Regionu
Płockiego w partnerstwie z wieloma lokalnymi organizacjami i instytucjami.
Fundacja skupia grupę kobiet aktywnych, zainteresowanych prowadzeniem
własnej działalności gospodarczej oraz inicjatywami społecznymi. Zajmuje się
organizacją spotkań, szkoleń i realizacją projektów, jednak jej głównym celem jest
promowanie idei równego traktowania kobiet i mężczyzn w środowisku lokalnym,
regionalnym i ogólnopolskim.
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Pierwszy postulat I Kongresu Kobiet Regionu Płockiego brzmi:
Domagamy się uwzględnienia polityki równościowej
w Strategii Rozwoju Mazowsza do 2030 r.
i Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.

Zaangażowanie w tworzenie
strategii rozwoju na poziomie gminy
czy regionu jest bardzo ważnym
elementem partycypacji obywatelskiej.
Strategia jest oficjalnym dokumentem.
Jeżeli realizacja określonego celu
lub jakiś nasz postulat zostanie zapisany
w strategii musi być realizowany. Dlatego
tak ważne jest np. uczestniczenie
w tworzeniu strategii współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi.
www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/O_nas

Fot.1 i 2. Przedstawicielki koła
gospodyń wiejskich z gminy Łąck,
powiat płocki ziemski na I Kongresie
Kobiet Regionu Płockiego

6.2. Partycypacja społeczna kobiet
Przykładem partycypacyjnego tworzenia strategii jest gmina Głóchów.
W tej niewielkiej gminie w województwie łódzkim od 2002 r. realizowany był
projekt Fundacji Komeńskiego „Gdy nie ma przedszkola”. Dzięki projektowi
powstało pięć ośrodków przedszkolnych, które okazały się bardzo potrzebne
lokalnej społeczności. Przedszkola mogły jednak przestać działać wraz z końcem
projektu. Dlatego uznano, że ich istnienie powinno być zapisane w ważnym,
strategicznym dokumencie. Nauczycielki, pracownicy urzędu gminy, radni oraz
rodzice małych dzieci, przy wsparciu pracowników fundacji, postanowili
stworzyć gminną strategię edukacji dzieci i młodzieży. Jej elementem było
zapewnienie opieki przedszkolnej dla jak największej liczby dzieci w wieku
od trzech do pięciu lat. Do 2002 r. tylko część małych dzieci w gminie Głuchów
miała szansę dostać się do publicznego przedszkola. Obecnie w Głuchowie opieką
przedszkolną objętych jest 95 proc. dzieci w tym wieku. Tworzenie dokumentu
trwało prawie trzy lata (2004-2007).
www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl
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Pojęcie partycypacji można zdefiniować jeszcze szerzej, po prostu jako
udział w działaniach zbiorowych, podejmowanych w społecznościach do
których należymy. Działania te mogą mieć rozmaity charakter od zakładania kół
gospodyń i innych organizacji pozarządowych po zabieranie głosu w sprawach
planowania przestrzennego, organizowanie wspólnych zabaw i imprez
po wspólne zbieranie śmieci w lesie czy zagospodarowanie plaży czy skweru, tak
by służył mieszkańcom.
Prawdopodobnie wiele z nas brało udział w działaniach, które można
określić mianem partycypacyjnych nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Udział
mieszkańców w życiu społeczności, czyli wychodzenie poza wąsko rozumiane
korzyści własne służy poprawie jakości życia wszystkich mieszkańców, sprzyja
umacnianiu więzi między ludźmi i sprawia, że miejsce w którym mieszkamy
kształtowane jest podług naszych potrzeb dzięki czemu żyje się nam łatwiej
i przyjemniej.
Początkowo może nie być łatwo zaangażować się lub przekonać innych
do partycypacji. Szczególnie trudne może być to w przypadku kobiet, których
aktywność napotyka często wiele przeszkód ze strony samej społeczności
lub członków rodziny. Także praca bez widocznego wynagrodzenia bywa
niezrozumiała i postrzegana jako pozbawiona większego sensu, łatwiej gdy w grę
wchodzi poprawa bytu swojego i rodziny.

Jadwiga Farat przewodnicząca stowarzyszenia “Sąsiad” na spotkaniu projektu aktywne lokalnie.
fot. Klaudia Wojciechowicz

Wyjątkowym przykładem jest działalność stowarzyszenia na rzecz
rozwoju wsi „Sąsiad”. Stowarzyszenie działające na terenie gmin Goworowo
i Wąsewo w woj. mazowieckim zostało powołane na potrzeby projektu
„Hodowla bydła i trzody chlewnej źródłem dochodu dla rodzin rolniczych
w terenie Kurpi Białych” finansowanego przez fundacje Heifer International.
W ramach projektu zakupiono 30 jałówek i 30 loszek dla niskotowarowych rodzin
rolniczych. Dodatkowo dla wszystkich uczestników projektu zakupiono maszyny
i urządzenia – rozdrabniacz do gałęzi, aparat do bielenia obór, przyrząd do
pielęgnacji racic, przyczepka samochodowa oraz nasiona warzyw i sadzonki
krzewów owocowych. Ponadto organizowano 4 do 5 szkoleń rocznie, w których
uczestniczyły przeważnie kobiety. Po pięciu latach, bo tyle trwał projekt,
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zawiązały się przyjaźnie i panie współpracują ze sobą do dnia dzisiejszego. Po tak
zwanym ,,wyjściu z domu” kobiety bardzo zaangażowały się w działalność
społeczną. Z okazji Dnia Dziecka przygotowują atrakcje i upominki dla dzieci,
współorganizują dożynki gminne, podejmują nowe wyzwania. Jednym z nich był
projekt „Zielononóżka – zielonym światłem dla gospodyń wiejskich” w ramach
którego zakupiono po sto kurcząt dla dziesięciu gospodyń oraz wylęgarnię.
Projekt zakładał, że każda z obdarowanych kobiet przekaże sąsiadce sto jaj
zielononóżki. Dzięki temu stado zielononóżek powiększyło się kilkukrotnie.
Projekt zdobył uznanie okolicznych gospodyń, a ponieważ apetyt rośnie w miarę
jedzenia zrodził się pomysł na nowy projekt „Kaczka i warzywa rynek zdobywa”.
Kobiety podjęły się hodowli rodzimej rasy kaczek Pekin i Minikaczki oraz uprawy
warzyw ekologicznych.
Stowarzyszenie działa od 2004 r. Na przestrzeni tych lat, jak zgodnie
przyznają członkinie stowarzyszenia, w społeczności nastąpiła zauważalna
zmiana mentalności w stosunku do pracy społecznej i aktywności kobiet, udało się
także polepszyć status współpracujących rodzin.

6.3. N i e p o s ł u s ze ń s t wo
partycypacja

o b y wat e l s k i e

–

to

także

Bardzo szczególną, niekiedy barwną a często także bardzo skuteczną, formą
partycypacji jest nieposłuszeństwo obywatelskie. Polega ono na publicznym,
demonstracyjnym (na ogół poprzedzonym publiczną zapowiedzią) złamaniu
przepisu prawa będącego wyrazem obywatelskiego sprzeciwu wobec tego
przepisu. Występowanie przeciwko przepisom może wynikać z przekonania,
że przepisy te naruszają istotne dla nas wartości, bądź przyczynią się do spadku
jakości życia naszego i naszej społeczności. Nieposłuszeństwo obywatelskie
wiąże się ze zgodą na możliwością poniesienia negatywnych konsekwencji
prawnych. Formami nieposłuszeństwa są między innymi blokada i okupacja.

Kobiety uczestniczą aktywnie w proteście przeciw koncernowi Chevron w Żurawlowie.
Fot. Andrzej Bąk
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Kobiety uczestniczą aktywnie w proteście w Żurawlowie. Fot. Andrzej Bąk

Przykładem partycypacji poprzez protest i nieposłuszeństwo obywatelskie
jest trwający od czerwca 2013 r. protest mieszkańców Żurawlowa, Rogowa,
Szczelatyna i Siedliska w gminie Grabowiec w województwie lubelskim
przeciwko poszukiwaniu gazu łupkowego przez Chevron w sąsiedztwie ich
społeczności. Podczas procedury przydzielania koncesji na poszukiwanie nie
zadbano o udział ani zgodę lokalnych społeczności. Mieszkańcom narzucono
określony plan zagospodarowania przestrzeni, odmawiając im zarazem prawa
głosu w temacie, który bezpośrednio dotyczy ich życia oraz pracy. Mając słuszne
podstawy do obaw o to, że wydobycie gazu, spowoduje zanieczyszczenie wody
i gleby rolnicy zablokowali dostęp do pola, które wydzierżawiła firma Chevron –
właściciel koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie gazu łupkowego. W trwającym
od miesięcy proteście znaczącą rolę odgrywają w nim kobiety.
„Myśmy brały dzieci do tyłu i szłyśmy pierwsze. No bo co mamy
do stracenia – przecież tu nie będzie życia, jak oni zaczną ten gaz łupkowy
wydobywać – opowiada Ala – same się pchamy, bo jak nas zamkną, to niewielka
strata. Młodzi mają dzieci, pracę, z chłopami by się od razu zaczęła szarpanina,
więc szłyśmy na pierwszy ogień”.
www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,14229771,Zurawlow
_nie_chce_gazu_lupkowego.html?as=2

W sierpniu 2013 r. sąd w Hrubieszowie ukarał protestujących za pierwsze
trzy dni blokady: 32 mieszkańców otrzymało naganę, a 4 osoby, w tym sołtysa
Emila Jabłońskiego i jego żonę Małgorzatę ukarano grzywną po 100 złotych za
przewodzenie nielegalnemu zgromadzeniu. Protest w Żurawlowie to jeden
z najdłuższych stacjonarnych protestów w Polsce w ciągu ostatnich dziesięcioleci.
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6.4. Dlaczego partycypacja kobiet jest taka ważna
Na dzień dzisiejszy władze lokalne to struktury ze zdecydowaną przewagą
mężczyzn. Fakt ten jest jedną z przyczyn, dla których samorządy w swoich
działaniach i zainteresowaniach koncentrują się przeważnie na infrastrukturze –
jej modernizacji czy rozbudowie, mniej miejsca poświęcając innym kwestiom.
Większy nas kobiet udział w życiu publicznym zmienia priorytety lokalnej
polityki w kierunku obszarów ważnych społecznie – takich jak edukacja,
ochrona środowiska czy osoby starsze.
Partycypacja to nic innego jak działania na rzecz tego, co uważamy
za najważniejsze i tego, jak chcemy aby wyglądało nasze otoczenie. Jeśli
uważamy, że bardziej potrzebny niż droga jest nam plac zabaw lub że wolimy
dofinansować szkolną stołówkę niż budowę parkingu mamy prawo oczekiwać
od władz, że będą przeprowadzały inwestycje i planowały budżet zgodnie
z naszymi potrzebami. Aby tak się jednak stało musimy nasze potrzeby
sygnalizować, a niekiedy dopominać się o swoje prawa. Partycypacja to nie
fanaberia, to wpływanie na podejmowanie realnych decyzji o tym, jak będzie
wyglądało życie nasze i naszych dzieci. To podejmowanie decyzji, które sprawią,
że życie będzie łatwiejsze, spokojniejsze i lepsze. Partycypacja w najszerszym
rozumieniu – to nasze codzienne wybory i działania wyrażające nasze
oczekiwania, co do rodzaju społeczności i świata, w którym chcemy żyć.
Działania partycypacyjne mogą wychodzić także od władz lokalnych. Są to
wszelkie działania, których celem jest angażowanie mieszkańców do wspólnego
podejmowania decyzji. Takim rodzajem działania jest np. organizowanie
konsultacji społecznych. Konsultacje mogą być podejmowane na różnych
szczeblach i dotyczyć rozmaitych zagadnień: od kwestii zagospodarowania
przestrzeni publicznej po godziny otwarcia przedszkoli w danej gminie. Musimy
pamiętać, że konsultacje to nie negocjacje czy zawieranie porozumień, ale
zbieranie opinii i propozycji.

6.5. Co możesz zrobić, aby bardziej aktywnie partycypować
w lokalnych decyzjach?
W przypadku partycypacji sprawdza się zasada, że lepiej działać w grupie
niż w pojedynkę. Partycypacja – to co innego niż realizowanie własnych
osobistych potrzeb – dlatego dobrze chcąc podjąć jakieś działania należy upewnić
się czy jakaś część członków wspólnoty myśli podobnie do nas. Działając
w grupie możemy liczyć na wzajemne wsparcie i podział kompetencji (niektórym
z nas łatwiej coś napisać, inne są świetnymi mówcami). Wspólnie działanie dodaje
poczucia pewności i na pewno ułatwia rozmowy z lokalnymi władzami.
Nie oznacza to, że od razu musimy zrzeszać się w stowarzyszenie lub koło
gospodyń. Równie dobrze możemy działać jako nieformalna grupa przyjaciół,
mieszkańców czy obywateli połączonych wspólnym celem.
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Formą partycypacji obywatelskiej jest kontakt z radnymi i wójtem. Radny
ma ustawowy obowiązek utrzymania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich
organizacjami. W ramach tego obowiązku radny powinien przyjmować postulaty
mieszkańców i przedstawiać je do rozpatrzenia radzie lub wójtowi (burmistrzowi).
Postulaty radny może przyjmować w czasie dyżurów, może ustalić także inne
formy kontaktów np. drogą mailową. Postulaty mogą przybierać formę wniosków
lub skarg. Radni, którzy przedstawiają radzie gminy postulaty mieszkańców
powinni być – najpóźniej w ciągu 14 dni (licząc od daty wniesienia
lub przekazania) – poinformowani o sposobie ich załatwienia. Ustalmy zatem
kiedy radny ma dyżury lub w jaki inny sposób możemy się z nim kontaktować.
Możemy także kontaktować się z radnymi poprzez sołtysa, któremu
przekażemy swoje postulaty. Jeśli chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w naszej
gminie powinniśmy regularnie zapoznawać się z uchwałami rady gminy. Każdy
może przeczytać uchwałę – jest ona częścią prawa miejscowego. Uchwałę
znajdziemy na tablicy informacyjnej w urzędzie lub w Wydziale Obsługi Rady
w Urzędzie Gminy. Możemy poprosić o umożliwienie skserowania nam uchwały
i przeczytać ją spokojnie w domu.
Partycypacja to także udział w posiedzeniach rady gminy. Informacja
o terminach posiedzeń jest jawna. Każdy mieszkaniec gminy może w nich
uczestniczyć, zadawać pytania i zabierać głos. Aby przygotować się do udziału
w posiedzeniu rady możemy wcześniej w Wydziale Obsługi Rady spytać o plan
posiedzenia Rady. W Wydziale Obsługi Rady możemy także przejrzeć
protokoły z dotychczasowych posiedzeń rady które są ogólnodostępne.
Inną formą partycypacji są petycje, czyli pisma skierowane do władz
czy osób na wyższym stanowisku na przykład w sprawie likwidacji szkoły przez
gminę w danej miejscowości. Petycję składa się bądź przedstawia. Ma ona
większą szansę pozytywnego załatwienia sprawy wówczas, gdy zawarte w niej
argumenty będą sformułowane jasno i przekonująco. Petycja może mieć formę
skargi lub wniosku, pod petycją zbieramy podpisy osób popierających nasze
postulaty. Podpisy zbierać możemy na różne sposoby. Po pierwsze możemy
zwyczajnie obejść z petycją wszystkich znajomych i osoby, które znamy –
porozmawiać, przedstawić sprawę i jeśli ją popierają poprosić o podpisanie
petycji. Innym sposobem jest zbieranie podpisów w miejscu publicznym. W takiej
sytuacji należy dobrze wybrać miejsce ( przed kościołem po mszy albo na festynie
tak, aby dotrzeć do jak największej liczy osób) lub w widocznym miejscu
na planszy lub transparencie umieścić informacje o tym, dlaczego i w jakiej
sprawie zbieramy podpisy. Jeśli petycję kierujemy do samorządu lokalnego
składamy ją w sekretariacie urzędu gminy, gdzie powinna zostać rozpatrzona bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
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Niniejszy poradnik został wydany w ramach projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet terenach
wiejskich” realizowanego przez Społeczny Instytut Ekologiczny (województwo mazowieckie)
wspólnie z partnerami – Fundacją Regionalis (województwo świętokrzyskie)
i Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej Stella (województwo lubelskie).

Społeczny Instytut Ekologiczny
ul Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa
biuro@sie.org.pl
www.sie.org.pl

Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest stowarzyszeniem (OPP) założonym w 1990 r., z siedzibą
w Warszawie. SIE prowadzi działania, których celem jest zrównoważony rozwój obszarów
wiejskich, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie świadomości ekologicznej.
W ostatnich trzech latach na terenie północno wschodniego Mazowsza zrealizowano ponad
150 bezpłatnych szkoleń i wyjazdów studyjnych (w Polsce i zagranicą), w takich dziedzinach jak
rolnictwo ekologiczne, ekoturystyka czy przetwórstwo lokalne. Beneficjentami projektów są
mieszkańcy terenów wiejskich, w szczególności rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych,
kobiety wiejskie, członkowie samorządów, uczniowie szkół rolniczych. SIE realizuje również projekty
wymiany międzynarodowej, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz
suwerenności żywnościowej oraz zrównoważonego rozwoju w takich krajach jak Armenia, Gruzja,
Ukraina czy Mołdawia.
Fundacja Regionalis
ul. Przemysłowa 33, 25-660 Kielce
fundacja@regionalis.org.pl
www.regionalis.org.pl

Fundacja Regionalis została założona w 2006 r. w Kielcach. Fundacja działa w kilku obszarach, m.in.:
rozwój regionalny, promocja przedsiębiorczości, kultura, turystyka; realizuje projekty z EFS
i programów krajowych dla młodych osób wchodzących na rynek pracy, wspierania III sektora
i wzmacniania ekonomii społecznej. Działa na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego,
ochrony środowiska, dóbr kultury i zabytków. Organizuje działania informacyjne, edukacyjne,
kulturalne i turystyczne. Prowadzi edukację regionalną wśród młodzieży i dorosłych; inicjuje,
wspiera i promuje działalność kulturalną, artystyczną, sportową, naukową i oświatową.
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej
„Stella”
ul. Zawalna 21, 22-145 Dubienka
poczta@swasstella.pl
www.swasstella.pl

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" zostało założone w 2010 r.
w Dubience. Celami działania Stowarzyszenia są m.in.: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
oraz upowszechnianie idei pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym,
niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieję i godnie żyć. SWAS Stella
działa również na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego; na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych oraz wyrównywania szans kobiet
w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia. Stowarzyszenie od 2011 roku prowadzi Klub Integracji
Społecznej, który jest placówką zatrudnienia socjalnego realizującą zadania wynikające z ustawy
o zatrudnienie socjalnym, mające na celu aktywizację społeczną i zawodową uczestników.
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