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Wstęp 

 

Zasadniczą intencją Projektu „Liderzy Kooperacji” jest wypracowanie Modelu 

Kooperacji, którym będą się posługiwać wszelkie instytucje w obszarze pomocy społecznej, 

czyli będą pracować w pewien ujednolicony sposób. Jednocześnie – jak głoszą ogólnie 

sformułowane cele Projektu - działania pomocowe będą prowadzone z pełnym 

uwzględnieniem specyfiki danego regionu, tzn. będą odnosić się do powtarzalnych ale też 

wyjątkowych cech społeczności, w których będą stosowane rozwiązania pomocowe. Z tego 

też względu zasadne staje się uwypuklenie problematyki aktywizacji i rozwoju układów 

społecznych, w których przede wszystkim realizowane są konkretne działania pomocowe – 

czyli społeczności lokalnych. 

 Pierwsze dekady XXI wieku niosą wiele niepokojących zjawisk i napięć. Powodują 

często odczuwaną niepewność i stan lęku oraz w dalszej perspektywie nierozpoznane lub 

tylko mgliście określone sytuacje, z którymi aktualnie się zmagamy lub w przyszłości 

przyjdzie się zmierzyć. Będą to napięcia wielopłaszczyznowe i wielowątkowe, jak chociażby 

takie jak między tym co: znane i nieznane, lokalne i globalne, naturalne i sztuczne, tradycyjne 

i nowoczesne, otwarte i zamknięte, pewne i niepewne, zdrowe i chore, bezpieczne i 

niebezpieczne itp.. Wcześniej nieco, jakby antycypując to co może nastąpić, sformułowana 

została idea zrównoważonego rozwoju. Zauważono, że nieokiełznany i za wszelką cenę 



 

 

realizowany rozwój w każdej dziedzinie, zapewniający (złudnie) coraz wspanialsze warunki 

życia i zaspokajania potrzeb współczesnym pokoleniom, zagrozić może egzystencji, 

poziomowi konsumpcji i warunkom życia przyszłych pokoleń.  

Można odnieść wrażenie, że rozwój stał się w XIX, XX i obecnym wieku czymś tak 

oczywistym, permanentnym i wszędobylskim, że w pewnym momencie przestaliśmy go w 

ogóle zauważać i nad nim się zastanawiać. Wszystko wokół się rozwija – takich doświadczeń 

dostarcza przede wszystkim nawet pobieżna obserwacja przyrody. W ten sposób łatwo było 

przyjąć, że rozwija się każda dziedzina życia: nauka, kultura, sztuka, sport, architektura, 

miasta, wsie, obronność, technika, przemysł, medycyna, demografia… i można tak bez końca. 

Jesteśmy przyzwyczajeni do życia w permanentnym rozwoju, a jeśli ktoś ma wątpliwości, to 

właściwy zestaw argumentów na ich rozwianie dostarczają mass media (m.in. dlatego 

wszyscy rządzący tak pragną zawładnąć nimi) – z rozwojem i na jego tle dobrze się 

wychodzi. W historii myśli społecznej pojawiły się różne teorie rozwoju, jedną z 

najważniejszych była teoria ewolucjonistyczna, która zawładnęła XIX – wieczną socjologią. 

W XX wieku mimo już wielości podejść i szkół teoretycznych, ewolucjonizm, a właściwie 

jego kontynuacje w postaci neoewolucjonizmu, teorii modernizacji, teorii społeczeństwa 

poprzemysłowego itp. nadal miały swą ważną i niezaprzeczalną rolę w opisie i wyjaśnianiu 

współczesnych zjawisk i procesów społecznych.  

Rozwój społeczny – uściślając – to proces charakteryzujący się tym, że każdy kolejny 

stan systemu przedstawia wyższy poziom analizowanej zmiennej (np. jakości życia, 

dochodów, technologii, wiedzy itp.), lub każdy kolejny stan zbliża system do pewnego stanu 

pożądanego (zbawienia, demokracji, dobrobytu, zdrowia itp.), przy czym ów rozwój 

stymulują immanentne (wewnętrzne) skłonności systemu. Twierdzenie, że coś się rozwija 

pociąga konieczność odnotowania stanu systemu (lub konkretnej zmiennej) w jednym 

momencie czasu i w następnym. Jeśli można stwierdzić polepszenie danych czy ocen, 

wówczas prosta sprawa – jest rozwój i w tym przypadku takie rozumienie analizowanego 

pojęcia zbliża go do pojęcia postępu. To ostatnie pojęcie jest procesem doskonalenia się 

systemu społecznego ze względu na przyjęte kryteria. Doskonalenie bywa czasem 

problematyczne, gdyż miary postępu powodują, że może on być odmiennie interpretowany z 



 

 

różnych perspektyw – to co dla jednych jest postępem, dla innych może okazać się regresem 

(wstecznictwem). Pojęcie to ma zatem zawsze wymiar aksjologiczny, tzn. wartościujący. 

Jednak w XX w. gdy silnie zaznaczała się profesjonalizacja, uzawodowienie wielu 

dziedzin życia, a z coraz większą siłą następowała ekspansja industrializacji i urbanizacji 

wieszczono  rozpad lub „zmierzch” układów lokalnych (Sowa, 1989, s.24-26). Szczególnie 

popularne te tezy stały się w latach 50. i 60. wśród zwolenników teorii społeczeństwa 

masowego, którzy wróżyli, że wszechogarniające procesy industrializacji, podziału pracy, 

specjalizacji, urbanizacji, dominacji miejskiego stylu życia, wzrostu ruchliwości społecznej, 

dominacji wielkich organizacji o zasięgu globalnym, ekspansji mediów masowych i 

globalnych producentów – doprowadzą w konsekwencji do zaniku społeczności lokalnych i 

przejęciu ich funkcji przez wyspecjalizowane instytucje czy organizacje (Turowski,1994, s. 

230-231). 

Idea lokalizmu, jako współczesna odpowiedź na tendencje zanikania układów 

lokalnych. 

Należy podkreślić, że idea lokalizmu, na skutek złowróżbnych tendencji 

przekształcania i osłabiania układów lokalnych stała się nad wyraz potrzebna i wręcz 

niezbędna we współczesnym świecie. Jak pisał Paweł Starosta sprowadza się do „...próby 

restytucji podmiotowości społecznej wielu grup i kultur. Dzięki temu [...] lokalizm wraz z 

jego różnymi odcieniami stał się zjawiskiem globalnym” (Starosta, 1995, s. 36). Owa „próba 

restytucji" jest przy tym – jak każda idea – po części wyrazem społecznej potrzeby i presji, po 

części wynika z dążeń grup opiniotwórczych, samorządowców, społeczników, do nowego 

„ułożenia sobie życia” w najważniejszym świecie człowieka, czyli środowisku lokalnym. 

Urzeczywistnienie idei odbywa się m.in. drogą odbudowy społeczeństwa obywatelskiego, na 

które składa się wiele spontanicznych i dobrowolnych zrzeszeń, powstających z inicjatywy 

obywateli i będących niezależnymi od szeroko pojętej zyskownej działalności ludzi i od 

struktur państwowych. 

W takich okolicznościach i z taką konstatacją krytykowano destrukcję a nawet 

zmierzch lokalności (Giddens, 2001, s. 201- 202). Ale w odpowiedzi na to zrodziły się 

starania by ratować i zachować naturalne warunki i zasady współżycia społecznego w postaci 

idei lokalizmu, przy czym nie chodziło w niej powrót do naturalności, prostoty, tradycji, czy 



 

 

wręcz idylli i autarkii społeczności lokalnych. Celem jest nowa jakość oraz nowe zasady 

organizacji życia zbiorowego na tym poziomie. To co obserwujemy obecnie to trzy zjawiska, 

naruszających ukształtowane wcześniej i stabilne poczucie tożsamości: relatywizację, 

fragmentację i detradycjonalizację (Leśniak-Moczuk, 2006, s. 131). 

Relatywizacja oznacza utratę przez jednostki stałego i pewnego punktu odniesienia 

porównawczego, na skutek czego ludzie, grupy lub społeczności, czy tego chcą, czy nie, 

zostają usytuowani w szerszym kontekście poprzez otwarcie wspólnoty lokalnej na świat. 

Prowadzi to do upowszechniania się świadomości istnienia wielości systemów 

gospodarczych, politycznych, kulturowych i społecznych, przy równoczesnym braku 

jednoznacznych kryteriów oceny tej różnorodności. Fragmentacja rzeczywistości społecznej 

przejawia się w tym, że jednostki zmuszone są funkcjonować równocześnie w trzech 

porządkach społecznych: lokalnym, narodowym i globalnym, co prowadzi do rozszczepienia 

tożsamości indywidualnych. Działając w każdym z tych porządków jednostka wchodzi w 

odmienne do pewnego stopnia zestawy ról społecznych. Detradycjonalizacja jest procesem 

uświadomienia sobie przez członków społeczności, że tradycja nie jest czymś stałym, a 

podejście do niej nie polega na bezrefleksyjnym uznaniu jej i zachowaniu, czy iście 

„nabożnym” traktowaniu, ale odwrotnie – tradycja jest intencjonalnie modyfikowana, 

wybierana i nawet kształtowana. Zaczyna jednocześnie dominować świadomość, że normy 

postępowania, wierzenia, rytuały, autorytety są „wytwarzane”, jako konstrukt kulturowy, a 

nie powstały jako trwała część kulturowego środowiska człowieka. Jest to także proces 

osłabiania wpływu tradycji na postępowanie ludzi, czyli dokonuje się wyzwolenie ludzi z 

ograniczeń nakładanych przez przeszłość. 

W integrującym się świecie, wraz z zacieśnianiem powiązań globalnych, państwo traci 

pewne swoje funkcje – słabnie znaczenie militarne, gospodarcze, polityczne państwa 

narodowego z jednej strony a z drugiej strony lokalizm, ucieleśniony w idei i praktyce 

samorządności lokalnej, zwalnia państwo z określonych obowiązków, a wraz z tym także z 

odpowiedzialności. Państwo pozostawiło sobie decyzje w kwestiach¬ polityki pieniężnej i 

fiskalnej, infrastruktury, odpowiada za funkcjonowanie służby zdrowia, opieki społecznej, 

wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa, edukację kulturę i sztukę. Państwo znalazło się 

więc w przestrzeni między globalizacją a lokalizmem i wszystko zmierzać musi do nowego 



 

 

usytuowania tych trzech poziomów struktur społecznych, chociaż zasadnicza opozycja 

przebiega między tymi dwoma skrajnymi wymiarami.  

Leszek Gilejko wymienia trzy zasadnicze walory lokalizmu: 

1. Lokalizm umożliwia kształtowanie się rzeczywistej samorządności, a więc 

umożliwia rozwój demokracji, gdyż władza lokalna oparta właśnie na zasadach 

samorządności jest bardziej demokratyczna, a tym samym skuteczna. 

2. Lokalizm umożliwia bardziej efektywne zarządzanie niż w skali makro. 

Zarządzanie w małej skali, małą przestrzenią jest mniej kosztowne i pozwala na szybkie 

reagowanie na zmiany. 

3. Lokalizm umożliwia bardziej racjonalne reagowanie na potrzeby środowiska 

społecznego. Może to uwalniać aktywność małych społeczności, gdyż wówczas bardziej 

dostrzegają łączność własnego, partykularnego interesu z interesem grupowym (Gilejko, 

2007, s. 22-25). 

Można tę listę poszerzyć o jeszcze jeden walor, który w rozpatrywanym kontekście 

nabiera szczególnego znaczenia: 

4. Lokalizm umożliwia bardziej skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie 

problemów społecznych. Skala lokalnego środowiska jest najlepsza do stwarzania warunków 

łagodzenia takich okoliczności, które jawią się społeczności jako niezgodne z jej celami, 

którymi są przecież identyfikowanie się mieszkańców ze społecznością, odkrywanie na nowo 

i umacnianie więzi środowiskowych, wytwarzanie swoistych idei lokalności (np. idea 

„małych ojczyzn”), jej właściwej symboliki, wielowątkowości i interdyscyplinarności. 

Lokalizm zapewnia autentyczne i skuteczne zajęcie się wszelkimi życiowymi sprawami 

mieszkańców tych „małych ojczyzn”, gdyż nie ma innej struktury społecznej, która mogłaby 

to zrobić równie pomyślnie, gdy z jednej strony słabnie moc i skuteczność 

wszechogarniającego i wszechwładnego państwa, z drugiej strony słabną współczesne 

rodziny. 

Każdy z w/w walorów jest wystarczająco mocnym argumentem, przemawiającym na 

korzyść renesansu lokalizmu. Daniel Bell napisał, że „państwo staje się zbyt małe do 

rozwiązania wielkich życiowych problemów ludzkości i zbyt duże do rozwiązywania 

problemów małych” (Sowa, 1989, s. 38). Wymiar lokalny jest najlepszym (tak jak w 



 

 

społecznościach lokalnych) odniesieniem dla skutecznego rozpoznania, doboru środków i 

wspólnego rozwiązywania problemów społecznych. I w konkluzji warto przypomnieć, że tak, 

jak idea lokalizmu jest „globalna”, tak problemy społeczne również nabierają analogicznego 

charakteru – stają się globalne. 

Idea lokalizmu to nowy styl myślenia o zjawiskach społecznych w skali mezzo i nowa 

jakość tego, co terytorialne a także tego, co społeczne oraz psychiczne. To nowe podejście, 

które „…dla badacza wiąże się z większym znaczeniem więzi >>wyobrażonych<< niż tych 

realnych – związanych z terytorium materialnym oraz z coraz większą koncentracją socjologa 

czy antropologa na strukturach i dynamice doświadczeń i atrybutów jednostki” (Kurczewska, 

2004, s. 120). Nowa idea szczególnie mocno skupia się na czynnikach społecznych i 

psychicznych, mniejsze znaczenie odgrywają zaś aspekty terytorialne, bowiem idea lokalizmu 

jest de facto aterytorialna – nie jest już związana w swych przejawach z żadnym terytorium, 

można powiedzieć nawet, że nie potrzebuje już konkretnego odniesienia przestrzennego – jest 

i funkcjonuje jako idea globalna. Gmina jest naturalną strukturą, w której potrzeba oraz 

świadomość przynależności i interesu najpełniej się stykają i uzupełniają. Idąc dalej tym 

tokiem rozumowania dojść można do konkluzji, że zasadniczy cel  funkcjonowania takiej 

struktury samorządowej to jak najdoskonalsze w określonych warunkach zaspokojenie 

potrzeb życiowych jej mieszkańców, zaś zaangażowanie w realizację tych zbiorowych 

potrzeb to najbardziej dosadny przejaw bycia obywatelem (Kościołek, 2015). 

Już to, co zostało napisane wyżej przekonuje, że idea lokalizmu powinna stać się 

atrakcyjna, bowiem w czasach, w których poszukuje się usilnie wszelkich „racjonalności”, 

lokalizm i to co ze sobą niesie po prostu wszystkim się „opłaca” – daje możliwość bardziej 

oszczędnego zaspokajania różnorakich potrzeb. Warto przypomnieć, że decentralizacja i 

przeniesienie licznych zadań centralnych (państwa) na poziom samorządów lokalnych, to był 

dopiero pierwszy etap ich upodmiotowienia. Również w Polsce to okazało się sukcesem po 

1990 roku – to pogłębienie decentralizacji państwa. Tak jak pierwsza faza decentralizacji 

spowodowana była słabnięciem państwa w obliczu ogromu zadań i próbą podzielenia się z 

samorządami odpowiedzialnością za ich wypełnienie, ale też pieniędzmi i władzą, tak 

lokalizm jest dzieleniem się odpowiedzialnością i władzą z obywatelami. 



 

 

Ważne jest aby podkreślić, iż samorządowy i obywatelski charakter władzy lokalnej 

stwarza potencjalne możliwości po temu, aby mieszkańcy sami decydowali o kierunkach 

zmian i rozwoju swoich miejscowości. Przyjmuje się także, że małe samorządne społeczności 

lokalne mogą być bardziej aktywne pod względem obywatelskim, gdyż ludzie żyjący razem 

ze sobą w małych wspólnotach bardziej dostrzegają związek własnego jednostkowego 

interesu z interesem grupowym. Taki charakter społeczności powoduje, że ludzie zaspakajają 

w nich (a w każdym razie powinni zaspakajać) ważne potrzeby społeczne – potrzeby 

podmiotowości, przynależności, uczestnictwa i współtworzenia swojego społecznego bytu. 

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że po trzydziestu latach odtwarzania w naszym kraju 

samorządności obserwatorzy i badacze stwierdzają, że stan tej sfery życia publicznego należy 

uznać, mimo wielu mankamentów i wyraźnych braków, za sukces okresu transformacji. 

Samorządność gminy dotyczy przecież najbardziej podstawowych, codziennych spraw w 

życiu jej mieszkańców. Dobrze zorganizowana i rozumiejąca się społeczność lokalna ma 

również znacznie większe możliwości kontroli swojej władzy. Zatem pierwszym warunkiem 

efektywności lokalizmu jest rzeczywiście samorządowy charakter lokalnej władzy, czyli 

takiej, która potrafi słuchać mieszkańców i komunikować się z nimi, gdy zachodzi taka 

potrzeba. Musi być ona władzą prawdziwie demokratyczną, zapewniającą udział społeczności 

w jej funkcjonowaniu, zorientowaną na potrzeby i problemy społeczne, działającą w interesie 

lokalnej społeczności a jednocześnie odpowiedzialną przed członkami lokalnej społeczności,. 

Praktyka wykazuje jednak, że mimo zmian, jakie się w Polsce dokonały, władza lokalna 

nader często jest silnie zbiurokratyzowana i nawet bezduszna, myśląca jeszcze często 

kategoriami sukcesu wyborczego a nie interesu społecznego. 

 

Istota rozwoju społeczności lokalnych 

 

Rozwój społeczności lokalnych [ang. community development] polega na 

wspólnotowym wysiłku i staraniach ludzi tworzących jakąś społeczność, do zmian 

zmierzających do polepszenia warunków ich wspólnego życia. Jest to idea i praktyka 

rozwijająca się na całym świecie, szczególnie w czasach, w których zaznacza się stopniowa 

niewydolność oraz widoczny brak rezerw państw narodowych. W takim kontekście zaczęto 



 

 

właśnie w społecznościach lokalnych szukać impulsów na zdynamizowanie zmian, 

zmierzających do poprawy warunków i jakości życia w kierunku odzwierciedlającym 

zróżnicowane uwarunkowania, potrzeby, kontekst oraz wyzwania, przed jakimi stają 

społeczności. Rozwój społeczności lokalnych postrzegany jest jako potencjalna potężna siła 

w zwalczaniu kryzysu ekonomicznego i ekologicznego, ochronie praw człowieka, rozwijaniu 

społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianiu demokratycznych instytucji, 

obywatelskiemu uczestnictwu i partycypacji, a także eliminowaniu wszelkich przejawów 

dyskryminacji i niesprawiedliwości. Tym bardziej to się będzie odnosić do układów 

lokalnych w warunkach przeżywanej pandemii COVID – 19 i tego wszystkiego, co z niej 

wyniknie, a co obecnie jeszcze mgliście jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. 

Tendencja do akcentowania rozwoju społeczności lokalnych ma kilka źródeł, które 

zostały wstępnie zasygnalizowane powyżej. Uwzględniając różne określenia i interpretacje, 

których nauka dopracowała się już pokaźną ilość, można wymienić następujące wspólne 

właściwości rozwoju lokalnego: 

• rozwój lokalny to cykl zdarzeń, a nie stan, to seria powiązanych ze sobą 

działań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu, 

pozytywnych przeobrażeń, które nie mają jakiegoś określonego stanu finalnego; 

• wykonawcą rozwoju nie jest wyłącznie władza lokalna, ale też mieszkańcy 

danego terenu, którzy uświadamiają sobie korzyści wspólnotowe ze zbiorowych starań i  

podejmowanych działań;  

• rozwój ten charakteryzuje się uświadomieniem sobie potrzeb, które są jasno 

wyartykułowane i celowością, przy czym cele są dostosowywane do istniejących warunków 

rozwoju; 

• rozwój determinowany jest przez czynniki wewnętrzne znajdujące się w 

przestrzeni lokalnej, ale także i czynniki zewnętrzne mogą odgrywać pewną kreatywną rolę; 

• działania podejmowane w kierunku rozwoju lokalnego powinny być 

akceptowane przez miejscową społeczność lokalną oraz wykonywane przy jej aktywnym 

współudziale, tak, aby rezultaty ta społeczność mogła przypisywać głównie sobie (Gęsina, 

2015, s. 268-269). 

Zatem rozwój lokalny można przedstawić jako działania:  



 

 

• podejmowane przez władze, społeczność lokalną, przedsiębiorców, organizacje 

społeczno-kulturalne i inne podmioty umiejscowione lokalnie z zachowaniem wiodącej roli 

tych pierwszych, 

• wykorzystujące czynniki rozwoju – przede wszystkim te lokalne ale także, jeśli 

to możliwe – te zewnętrzne,  

• mające na celu przede wszystkim podnoszenie jakości życia mieszkańców 

(Sekuła, 2005, s. 592).  

Warto odnotować, że koncepcja rozwoju lokalnego ma wiele wspólnego z szeroko 

propagowanymi i będącymi wyraźnie w kręgu zainteresowań naukowców i samorządowców 

koncepcjami zrównoważonego rozwoju i ekorozwoju. Uwzględnia się w nich nie tylko 

potrzebę i ukierunkowanie na rozwój gospodarczy, ale równie silny (równorzędny) akcent 

kładzie się także na rozwój społeczny i ochronę zasobów naturalnych. Zrównoważony rozwój 

stwarza konieczność integrowania trzech obszarów: ładu przestrzennego wraz z ochroną 

środowiska, gospodarki i sprawiedliwego podziału korzyści z niej wynikających oraz rozwoju 

społecznego. Mówiąc trochę bardziej szczegółowo, szansa dla wszystkich na godziwe życie, 

wraz racjonalną gospodarką zasobami naturalnymi wynika właśnie z przyjęcia i racjonalnego 

zarządzania zrównoważonym rozwojem, na który składają się: 

1. ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, poprzez 

między innymi ograniczanie zanieczyszczenia środowiska, ochronę zagrożonych 

wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, promocję odnawialnych źródeł energii, 

2. wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających, 

poprzez między innymi ułatwianie dostępu do rynków dla państw rozwijających się, 

finansowanie rozwoju, zmianę nieracjonalnych wzorców konsumpcji i produkcji, 

3. rozwój społeczny, poprzez między innymi walkę z ubóstwem, dostęp do 

edukacji, ochrony zdrowia i łagodzenie lub eliminację problemów społecznych itp. 

Celem nadrzędnym takiej działalności jest jednak zawsze zapewnienie ludziom 

możliwie najwyższej jakości życia. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wysoka jakość życia w 

czasie teraźniejszym nie jest, bo też nie może być jedynym kryterium – celem jest 

zapewnienie możliwie wysokiej jakości życia także przyszłym pokoleniom. Tak więc 

nadmierna eksploatacja zasobów, rozpasana konsumpcja i przesadna, nieuzasadniona dbałość 



 

 

o wygody współczesnych, mogą sprawić, że następne pokolenia będą pozbawione tych dóbr i 

możliwości, jakie są – ze wszelkimi ograniczeniami – udziałem pokoleń współczesnych. Tak 

więc chodzi o takie ich wykorzystywanie, aby zachować odpowiednią jakość i walory tych 

zasobów dla przyszłych pokoleń, przy należytej trosce w osiąganiu wyższej jakości życia 

przez wszystkich mieszkańców społeczności lokalnych. „Problematyka rozwoju lokalnego 

powinna uwzględnić narastający od lat 60. XX w. ogólnoświatowy trend do przeciwstawiania 

się takim działaniom ekonomicznym i politycznym, które prowadzą z jednej strony do 

zakłóceń w równowadze ekologicznej, z drugiej strony do pogłębiania się nierówności 

społecznych i marginalizacji różnych grup i społeczeństw” (Psyk-Piotrowska, 2011, s. 151). 

W takiej więc perspektywie problematyka ta nabiera znaczenia uniwersalnego i staje się 

zagadnieniem – globalnym.  

Lokalne działania i wysiłki są zasadniczo nakierowane na ograniczoną przestrzeń 

społeczną i fizyczną, Z takich też głównie zasobów w pierwszej kolejności mogą korzystać 

ludzie i instytucje podejmujący działania w tym wymiarze. Można przy tym wyróżnić kilka 

kategorii zasobów społeczności lokalnej, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju lokalnym 

– są to: 

- zasoby ludzkie, 

- zasoby materialne 

- zasoby instytucjonalne, 

- zasoby wynikające z przeszłości. 

Zasoby ludzkie to – śmiało można przyznać – najważniejszy z zasobów, jakimi może 

dysponować społeczność lokalna (jak i każda inna struktura społeczna). To ludzie, ich 

wiedza, doświadczenie, kompetencje, kwalifikacje, sprawności i zdolności, ale też siła 

fizyczna, zdrowie i energia oraz umiejętność wykorzystywania swoich atutów przy 

minimalizowaniu negatywów. To, najprościej rzecz ujmując, jakość ludzi, jacy biorą udział w 

realizacji celów i zadań. Wartość tego zasobu daje o sobie znać głownie w trakcie realizacji 

zadań mających prowadzić do osiągania celu Zasoby ludzkie są przy tym zasobem 

nadrzędnym wobec pozostałych (materialnych, instytucjonalnych czy historycznych), gdyż 

warunkują ich wykorzystanie. Wśród mniej lub bardziej zorganizowanych społeczności warto 

rozpoznać takich ludzi i te grupy, którzy są szczególnie istotni dla lokalnego środowiska, 



 

 

mogą mieć decydujący wkład w sformułowanie i realizację celów ważnych dla całości 

społeczności.  

Zasoby materialne – to nie tylko środki finansowe, którymi mogą dysponować 

działający na rzecz łagodzenia problemów społecznych (te środki są zwykle zbyt skromne) 

ale także cała sfera materialnego „obudowania” działających – budynki, urządzenia, środki 

transportu, niezbędne do działalności przedmioty itp. Do nich należy  również  zaliczyć 

miejsca,  w  których mogą się odbyć bezpośrednie spotkania z  mieszkańcami, wymiana 

informacji, dyskusje. Ważne jest, aby takie miejsca stwarzały odpowiednią atmosferę, na 

którą składają się: bezpieczeństwo, intymność, dyskrecja, estetyka, możliwość poświęcenia 

należytej troski i uwagi. Do zasobów materialnych należą także elementy lokalnego 

środowiska naturalnego, miejsca wykorzystywane jako przestrzeń dla celów sportowych, 

artystycznych, kulturowych, turystycznych itp. Wśród nich znajdują się też tereny zielone 

oraz miejsca specjalnie zorganizowane do aktywności, jak na przykład boiska  sportowe,  

parki  i  place  zabaw. Zasoby materialne to też infrastruktura mieszkaniowa i towarzyszące 

jej punkty handlowe, usługowe oraz  powiązane z nimi układy komunikacyjne wraz z 

infrastrukturą transportową.  

Z zagadnieniem zasobów materialnych wiąże się jeszcze jedna co najmniej kwestia, o 

której trzeba w tym miejscu wspomnieć – cała ta sfera materialna nie istnieje w ludzkim 

doświadczeniu sama w sobie, niezależnie od pewnej powtarzalności owych doświadczeń, a 

więc zachowań zmierzających w kierunku uwzorowania. Inaczej mówiąc bardzo ważną jest 

kwestia użytkowania owych zasobów materialnych przez członków społeczności. Widać to 

wyraźnie po tym, gdy zmienił się w 1990 roku system prawnego umocowania samorządów 

lokalnych w Rzeczpospolitej Polskiej i przywrócenia własności municypalnej. Mieszkańcy 

naraz stali się współwłaścicielami zasobów gminnych, choć niektórzy jeszcze do dzisiaj nie 

wiedzą o tym, że są współwłaścicielami szkół, ośrodków zdrowia, boisk itp.  

W zakres zasobów instytucjonalnych wchodzą różnego rodzaju instytucje działające 

we wszystkich  sektorach – publicznym (w tym przede wszystkim samorządowym), 

prywatnym (firmy i przedsiębiorstwa) oraz pozarządowym (stowarzyszenia, koła, fundacje, 

rady itp.). Z punktu widzenia budowania partnerskich sieci kooperacji w Projekcie, celowe 

może się okazać identyfikowanie innych podmiotów, umiejscowionych się poza granicami 



 

 

lokalnego środowiska, które potencjalnie mogą mieć wpływ i znaczenie dla partnerskich 

zespołów kooperacji. Mogą to być instytucje regionalne, inne samorządy gminne, firmy i 

przedsiębiorstwa, fundacje o zasięgu ponadlokalnym czy nawet globalnym. Przede wszystkim 

jednak ważne są te, które w przeważającym stopniu tworzą charakter, specyfikę i jakość 

lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku 

pracy, tzn. kluczowi pracodawcy, organizacje przedsiębiorców (pracodawców), związki 

zawodowe i producenckie, najaktywniejsze organizacje pozarządowe, koła, instytucje 

zaufania społecznego, jednostki  administracji  publicznej  cieszące  się  pozytywnym  

wizerunkiem  i  uznaniem  społecznym. 

Zasoby wynikające z przeszłości, dodajmy: historycznej, społecznej, artystycznej itp. 

obejmują zabytki materialne, takie jak budynki, kościoły, pomniki, obiekty techniczne (np. 

śluzy na rzekach), specyficzne ukształtowanie terenu (np. kopce, kurhany), ale też trudno 

uchwytne właściwości duchowe społeczności, takie jak tradycje wspólnotowego działania, 

patriotyczne, wzajemnej pomocy, obywatelskiej odpowiedzialności i troski o wspólne dobro. 

Dodać do tego można także tradycje samorządności (chętny udział mieszkańców w 

różnorakich radach, kołach), samopomocy (popularne niegdyś np. kółka rolnicze, 

współcześnie aktywne grupy producenckie itp.).  

Takie tradycyjne dopełnienie zasobów materialnych, instytucjonalnych i ludzkich 

(chociaż to ludzie są ich nośnikami przede wszystkim) tworzy wyjątkową aurę powiązania 

współczesności z przeszłością. Mogą, a nawet powinny stanowić fundament i swoiste 

odniesienie dla tendencji rozwojowych społeczności lokalnych.  

Rozwój lokalny stymulowany jest wieloma czynnikami, przy czym przyjmuje się, że 

zasadniczą wagę mają te o charakterze wewnętrznym. Tym zewnętrznym przypisuje co 

prawda pewne znaczenie, ale jest ono mniejsze, jakby drugoplanowe i odległe – trudno je 

pominąć, gdyż bądź co bądź takie czynniki jak np. polityka fiskalna państwa, polityka 

kulturalna, zdrowotna itp. oddziałują na środowiska lokalne dość wyraźnie. Podstawowe 

czynniki rozwoju lokalnego można przedstawić w sposób następujący (Orłowska, 2018) : 

1. zewnętrzne i wewnętrzne; 



 

 

• te zewnętrzne dotyczą całej sfery relacji z otoczeniem zewnętrznym, tak 

szczebla krajowego, jak i międzynarodowego – te krajowe dotyczą różnych sfer polityki 

państwa: gospodarczej, edukacyjnej społecznej, zdrowotnej, kulturalnej, obronnej itp. 

• te wewnętrzne wynikają z pozostających w dyspozycji lokalnych społeczności 

i władz zasobów w postaci kapitałów: finansowego, intelektualnego, organizacyjnego, 

społecznego, relacyjnego, kulturowego, ale także zasobów naturalnych i tradycji 

wspólnotowego działania i rozwiązywania problemów społecznych; 

2. makroekonomiczne i mikroekonomiczne; 

• te makroekonomiczne kreowane są na poziomie krajowym czy 

międzynarodowym, jak polityka gospodarcza i fiskalna państwa, polityka  gospodarcza Unii 

Europejskiej (wewnątrz wspólnoty i w relacjach z państwami trzecimi) itp. 

• te mikroekonomiczne wynikają z własnych działań władz lokalnych, własnego 

gospodarowania swoimi środkami i swoją własnością;  

3. twarde i miękkie; 

• do twardych można zaliczyć np. wyposażenie infrastrukturalne, urządzenia, 

sieci przesyłowe, dostęp do dróg i połączeń transportowych,   ilość i jakość podmiotów 

gospodarczych, ilość i jakość miejsc pracy, zasobność gospodarstw domowych i instytucji 

publicznych itp. 

• do miękkich można zaliczyć np.  jakość i właściwości władz lokalnych, kapitał 

społeczny i ludzki (taki jak np. kreatywność, innowacyjność, wiedza), czyli przede wszystkim 

właściwości ludzi zamieszkujących daną gminę. 

Czynniki, które występują w każdym układzie lokalnym mogą sprzyjać lub 

przeszkadzać rozwojowi lokalnemu. Niektóre mogą działać jak bariery, czy nawet zagrożenia, 

które będą hamować lub nawet uniemożliwiać ten rozwój. Warto poświęcić im także trochę 

uwagi, gdyż lepiej wiedzieć czego się wystrzegać a nawet co eliminować ze swojego 

otoczenia. 

Wśród barier wewnętrznych na pierwszy plan wysuwają się następujące: 

• Brak pracy i  powiązana z nim problematyka wewnętrznego rynku pracy, 

pauperyzacja mieszkańców, niewystarczająca liczba podmiotów gospodarczych, mogących 

zaoferować ciekawe, inspirujące oraz zaspokajające aspiracje ekonomiczne stanowiska.  



 

 

• Przeszkodą rozwojową społeczności lokalnej bywa także przestarzała 

infrastruktura techniczna, jej zły stan oraz braki niektórych składników, np. oczyszczalni 

ścieków, wysypisk śmieci.  

• Problemem jest stan dróg i ulic, oraz ich ilość przekładająca się niekorzystnie 

na możliwości komunikacyjne, co jeszcze potęgowane jest brakiem połączeń autobusowych 

czy kolejowych szeregu miejscowości. W ostatnich latach wiele połączeń zlikwidowano na 

zasadzie „wygaszania popytu”, przez co niektórzy, szczególnie najmłodsi i najstarsi 

mieszkańcy są pozbawieni możliwości dotarcia do miejsc pracy, nauki, lecznictwa itp.  

• Rozwojowi nie sprzyja archaiczny stan i struktura gospodarki gminnej, w 

głównej mierze brak pożądanych dziedzin przemysłu, przetwórstwa, usług i miejsc pracy 

związanych z administracją, ochroną zdrowia, opieką, edukacją itp. Na terenach wiejskich 

barierą jest zbyt rozdrobnione rolnictwo, dodatkowo jeszcze „ukrywające” nadmiar siły 

roboczej. 

• Nieatrakcyjne lub słabo wykorzystane położenie geograficzne, przez co słabo 

jest rozwinięte zaplecze turystyczne, brak inwestorów lub nieopłacalne inwestycje w 

dziedzinie rekreacji czy turystyki. Jeszcze większe problemy stwarza dewastację środowiska 

przyrodniczego, gdyż działa ono jak swoiste obciążenie, z którym trudno się lokalnym 

społecznością uporać. 

• Wiele barier ma naturę świadomościową – chodzi tu o braki wiedzy, pasywne 

postawy i dążenia przeważającej części społeczności lokalnej, brak chęci do szukania nowych 

rozwiązań i przeciwstawianiu się  zmianom w działaniach władz lokalnych (Sekuła, 2005, s. 

596-597.  

• Tkwiące w świadomości społecznej trwałe stereotypy i uprzedzenia. Takie 

bowiem uproszczone, skrótowe i negatywnie zabarwione wartościująco obrazy 

rzeczywistości, bardzo często odnoszące się do osób, grup, sytuacji, instytucji nie pozwalają 

realizować nawet wydawałoby się prostych zadań. Z kolei uprzedzenia sprowadzające się do 

krzywdzących, wrogich bądź pogardliwych nastawień dotyczących ludzi i grup, opartych 

wyłącznie na ich przynależności do określonego środowiska (negatywnie środowiskowo 

ocenianego) panujące w danym społeczeństwie lub jego odłamie skutkują odrzuceniem i 

wykluczeniem jakiejś części społeczności. 



 

 

• Barierą są też ludzie, których określa się mianem free-rider, tzn. gapowicz. 

Tacy osobnicy korzystają z dóbr publicznych, których nie wytworzyli i nie ponosili kosztów 

ich powstania. Najczęściej wiedzą, że ktoś inny za nie zapłacił lub włożył wysiłek czy 

starania by je wytworzyć. Tego typu obserwowane zachowania wpływają destrukcyjnie na 

postawy części ludzi żyjących w takich środowiskach lokalnych, gdzie tego typu postawy 

występują. 

• Poważną barierą jest powstawanie tzw. negatywnego kapitału społecznego. 

Przykładem, jakże często spotykanym, mogą być grupy i organizacje zamknięte, kumoterskie, 

„mafijne”, „partyjniackie” – nastawione na realizację jedynie partykularnych celów swoich 

członków, którzy nie działają na rzecz dobra publicznego, a starają się zagarniać (często 

niestety skutecznie) wszelkie sfery życia lokalnego dla swoich korzyści.  

Wyżej wyodrębnione bariery lokalnego rozwoju spotyka się z różnym nasileniem w 

wielu społecznościach. Jednym z najpoważniejszych sposobów na właściwe wykorzystanie 

potencjału i atutów poszczególnych społeczności jest mocny samorząd lokalny (gminny). 

Warto poświęcić trochę miejsca także temu zagadnieniu.   

 

Samorząd lokalny – społeczne znaczenie, funkcje, zadania i zasady funkcjonowania. 

 

Zgodnie z Art. 3. Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego: „Samorząd 

terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych 

prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną 

odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców” (Szewc, 2002, s. 3-28). Tak określony 

samorząd współcześnie stanowi jedną z form decentralizacji państwa, która sprowadza się w 

ostatecznym znaczeniu na sprawowaniu władzy administracyjnej przez wybieralne władze 

lokalne, które działają w imieniu i na rzecz lokalnej, lub regionalnej społeczności.  

W klasycznej teorii administracji samorząd pojmowany jest jako forma samodzielnego 

i niezależnego zawiadywania przez grupy obywateli swoimi sprawami, co oznacza 

wykonywanie przez nich samych funkcji administracji publicznej (Izdebski, 1997, s. 139). 

Samorząd terytorialny definiowany jest na gruncie prawa, jako „ukształtowany w strukturze 

państwa i powstały z mocy prawa związek lokalnego społeczeństwa, powołany do 



 

 

samodzielnego wykonywania administracji publicznej i wyposażony w materialne środki 

umożliwiające wykonywanie nałożonych na niego zadań” (Herc, 2005, s.15). W Polsce 

zaczęliśmy się „uczyć” samorządności lokalnej i regionalnej, niejako od nowa, dopiero po 

reformach reaktywujących samorząd w roku 1990, najpierw na poziomie gminnym, a także 

po dopełnieniu reformy w roku 1998 o poziom powiatów i województw (weszły w życie od 

01. 01. 1999.). Ustawy przywracające samorządność na trzech szczeblach uważane są za 

jedne z najistotniejszych elementów przemian ustrojowych, jakie zostały zrealizowane w 

naszym kraju po transformacji 1989 roku, a także przyjmuje się, że były i są wyrazem 

niekwestionowanego sukcesu społeczeństwa oraz Państwa polskiego. Dzięki temu 

społeczności lokalne stały się jedną z podstaw działania demokratycznego ustroju państwa, 

którego fundamentem jest dobrowolne i zaangażowane uczestnictwo obywateli w zarządzaniu 

sprawami publicznymi i rozwojem lokalnym. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalona 2 kwietnia 1997 i przyjęta 

ostatecznie w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku stanowi, że ogół 

mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego (czyli gmin) stanowi z mocy 

prawa wspólnotę samorządową. Konstytucja nie wymienia, poza gminą, żadnych innych 

jednostek samorządu terytorialnego i tym samym, zgodnie z Art. 164. ust. 1 „Podstawową 

jednostką samorządu terytorialnego jest gmina”. Art. 164. ust. 2 – „Inne jednostki samorządu 

regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa”  – wymienia obok gminy inne 

jednostki samorządu lokalnego (chodzi o powiaty) i samorządu regionalnego (województwa), 

które muszą być określone w odrębnych ustawach, tak więc tylko gmina ma podstawowy i 

gwarantowany konstytucyjnie charakter. 

W rezultacie uchwalenia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządach: 

powiatowym i wojewódzkim oraz ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych 

ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej. W wyniku tego z dniem 

1 stycznia 1999 roku został wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej trójstopniowy 

podział administracyjny państwa. Tym samym mamy w Polsce obok samorządnych gmin 

także samorządy powiatowe i wojewódzkie. Trzeba jednak mocno podkreślić, że pomiędzy 

poszczególnymi szczeblami samorządu nie ma żadnych relacji zależności (organizacyjnej, 

finansowej, personalnej czy innej) – są one równorzędne. Warto o tym napisać, gdyż w 



 

 

potocznym mniemaniu jeszcze dość często pokutuje pogląd, że wójt jest zależny od starosty, 

a oni razem podlegają marszałkowi; jest to wskaźnik niskiej wiedzy obywatelskiej. 

Kolejna ważną zmianą w funkcjonowaniu samorządów stało się bezpośrednie 

wybieranie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do roku 2002 wybierani oni byli przez 

odpowiednie rady (gmin czy miast), jednak w dniu 20 czerwca 2002 roku uchwalona została 

ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Ustawa ta dokonała 

zasadniczej zmiany, jeśli chodzi o układ organów gminy. Organem wykonawczym gminy w 

miejsce kolegialnego zarządu został odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Z 

tego też względu samorząd gminy różni się istotnie od samorządu powiatu i województwa, 

gdzie organami wykonawczymi nadal są zarządy (Moczuło, 2012, s. 72). W ten sposób 

piastujący te ważne urzędy w samorządach – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast – 

stali się względnie niezależni od rad gmin, chociaż mogą też liczyć się z odwołaniem przed 

końcem swojej kadencji, ale to wymaga procedury powszechnego głosowania przy ponad 50 

% frekwencji.  

„Reforma ustroju terytorialnego państwa i systemu administracji publicznej opierała 

się na koncepcji decentralizacji funkcji, odpowiedzialności i zasobów” (Gąciarz, Bartkowski, 

2012, s. 23). Decentralizacja funkcji oznacza przekazanie jednostkom samorządu 

terytorialnego (JST) kompetencji administracji państwowej, co umożliwia administracji 

rządowej skupienie się na strategicznym zarządzaniu państwem. Decentralizacja 

odpowiedzialności z kolei oznacza przekazanie części spraw administracji lokalnej i 

regionalnej, co podnosi prestiż tych ostatnich, ale zarazem sprowadza się do wzięcia przez nie 

części odpowiedzialności właśnie za te sprawy – szczebel centralny odpowiada za zadania 

mające wymiar ogólnopaństwowy, natomiast za sprawy o charakterze typowo lokalnym lub 

regionalnym odpowiedzialne są poszczególne szczeble samorządu terytorialnego. 

Decentralizacja środków finansowych oznacza, że na realizację zadań ciążących na organach 

państwowych a przekazanych do wykonania JST muszą iść odpowiednie środki i tym samym 

państwo musi się z samorządami podzielić posiadanymi zasobami, które dzięki temu i przy 

tym będą – tak się zakłada – bardziej racjonalnie i gospodarnie wydatkowane. 

Współcześnie samorząd terytorialny rozumiany jest jako wykonywanie zadań 

administracji publicznej w sposób zdecentralizowany i na własną odpowiedzialność przez 



 

 

odrębne w stosunku do państwa podmioty, które nie są w zakresie wykonywania 

powierzonych im zadań, poddane żadnej ingerencji państwowej (Dolnicki, 2006, s. 17). To, 

że państwo nie może ingerować w działania samorządów nie oznacza, że są one całkowicie 

dowolne, gdyż, z drugiej strony, zgodnie z Konstytucją rząd może kontrolować działania 

samorządów, ale tylko wyłącznie w kwestiach obejmujących legalność owych działań. Art. 

171. ust. 1 Konstytucji mówi: „Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z 

punktu widzenia legalności”. W ust. 2 precyzuje, że: „Organami nadzoru nad działalnością 

jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie 

spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe” . Dodatkowe gwarancje samodzielności 

samorządu zawiera wspomniana już wcześniej Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, 

której Polska jest sygnatariuszem.  

Można sformułować kilka obowiązujących cech systemu samorządności lokalnej w 

Polsce, gdzie jednostki samorządu terytorialnego: 

1. posiadają osobowość prawną; 

2. posiadają wyodrębnione mienie komunalne; 

3. posiadają własny budżet, o którego kształcie całkowicie samodzielnie 

decydują; 

4. obowiązuje zasada domniemania generalnej kompetencji do wykonywania 

zadań publicznych nie zastrzeżonych przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz 

publicznych; 

5. w demokratyczny sposób wybierają organy stanowiące (czyli rady gmin, miast 

i powiatów oraz sejmiki wojewódzkie) – tak aby spełnione były konstytucyjne warunki 

wyborów, tzn. aby były one: powszechne, równe, bezpośrednie i tajne; 

6. zadania własne i zlecone wykonują poprzez pracowników samorządowych, 

którzy stanowią odrębną kategorię pracowniczą (Doganowski, 2001, s. 26). 

Konstytucja (Art. 172. ust. 1) przyznaje samorządom prawo do zrzeszania się, co m. 

in. pozwala im wspólnie tworzyć istotną siłę wobec instytucji państwa i ułatwia obronę 

swoich interesów. Jest wiele organizacji zrzeszających jednostki samorządowe 

poszczególnych szczebli a obecnie za reprezentatywne, uznawane w świetle obowiązujących 

przepisów ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego to: Związek Gmin 



 

 

Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast 

Polskich, Unia Miast i Miasteczek RP, Związek Województw RP. Formułą reprezentacji 

interesów samorządów województw są cykliczne spotkania marszałków województw zwane 

Konwentem Marszałków. 

Samorząd terytorialny jest wyrazem upodmiotowienia społeczności lokalnych (w 

gminie i powiecie) oraz regionalnych (w województwie), co przejawia się w ich 

wyodrębnieniu od państwa i usamodzielnieniu jako podmiotów władzy i administracji . Owo 

wyodrębnienie i usamodzielnienie JST opiera się na kilku zasadach, które warto 

wyartykułować. 

1. Zasada samorządności – oznacza zdolność wspólnoty do samodzielnego 

podejmowania decyzji dotyczących tak problemów, jak i spraw życia społecznego. Wyraża 

się to głównie poprzez powołanie samorządu terytorialnego, będącego emanacją i zarazem 

formą zorganizowania mieszkańców określonego terytorium. 

2. Zasada decentralizacji – polega na tym, że państwo przekazuje coraz więcej 

spraw i tym samym problemów samorządowym organom władzy, będącym najbliżej 

obywateli, których owe sprawy i problemy dotyczą. 

3. Zasada pomocniczości (subsydiarności) – polega na tym, że państwo zajmuje 

się tylko sprawami i problemami dla niego zastrzeżonymi i takimi, którymi nie są w stanie 

zająć się i rozwiązać społeczności regionalne lub lokalne. 

Samorządy stopniowo zaczynają być i są traktowane prze swoich mieszkańców jako 

podmiot, który reguluje coraz bardziej znaczącą część warunków ich życia. Ale także – co 

równie ważne – same coraz bardziej świadomie i otwarcie przyjmują i realizują tę rolę. 

Szczebel centralny przekazuje uprawnienia „na dół” i co za tym idzie – zrzuca z siebie 

odpowiedzialność. Samorządy stają się także odpowiedzialne za rozwój lokalny, który jest 

animowany przez trzy podstawowe, wzajemnie się przenikające grupy zjawisk ekonomiczno 

– społecznych, tworzących mechanizm rozwoju lokalnego. Składają się nań: sposób 

funkcjonowania rynków lokalnych, wpływ uwarunkowań zewnętrznych rozwiązań 

ustrojowych i polityki makroekonomicznej oraz oddziaływanie władz lokalnych i 

regionalnych na sytuację ekonomiczno-społeczną mikro czy makroregionu (Dziekański, 

2011, s. 42-43).  



 

 

W wyniku procesu legislacyjnego i podziału kompetencji w sferze pomocy społecznej 

pomiędzy szczeble samorządu lokalnego można podsumować, że obecnie samorząd ten pełni 

zarówno funkcje zarządzające, jak i wykonawcze. Jednak samorząd lokalny skupia się przede 

wszystkim na realizacji zadań socjalnych, samorządowe województwo i administracja 

rządowa (urzędy wojewódzkie) nie świadczą żadnych usług na rzecz potrzebujących. 

Regionalne ośrodki polityki społecznej zajmują się diagnozą potrzeb, planowaniem i 

dbałością o kadry, natomiast wojewodowie i ministerstwo wykonują zadania nadzorcze i 

kontrolne (Rabczewska, 2012, s. 544). Główny ciężar kosztów pomocy społecznej w naszym 

kraju ponoszą samorządy lokalne a wiadomo, że ich możliwości finansowe są bardzo 

zróżnicowane – mimo dotacji i subwencji, które niwelują do pewnego stopnia znaczne 

różnice w dochodach własnych gmin. Ten fakt powoduje, że wielkości środków, jakie mogą 

być przeznaczone na pomoc społeczną znacznie się różnią z perspektywy gmin powiatów i 

województw. 
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