
Partnerstwa terytorialne 
na obszarach wiejskich w Polsce

Marek Furmankiewicz

Współzarządzanie czy ukryta  
dominacja sektora publicznego?

M
arek Furm

ankiew
icz

Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce. W
spółzarządzanie czy ukryta dom

inacja sektora publicznego?

Marek Furmankiewicz
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miczny). Stopień doktora nauk o Ziemi 
w dyscyplinie geografia społeczno-eko-
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obsługą tzw. małych projektów infrastrukturalnych współfinan-
sowanych z programów PHARE Unii Europejskiej, zaś w latach 
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gadnieniach partycypacji społecznej w zarządzaniu zasoba-
mi publicznymi. Zajmował się także tematyką planowania 
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WproWadzenie

Z teoretycznego punktu widzenia istotą administracji publicznej ma być służba społeczeństwu 
poprzez dostarczanie mu określonych, podstawowych usług. Jest ona elementem systemu or-
ganizacji społecznej państwa demokratycznego, którego pozostałymi składnikami są: system 
polityczny, prawo, gospodarka rynkowa i społeczeństwo obywatelskie [Supernat 2009]. Jedną 
z cech wielu współczesnych systemów zarządzania zasobami publicznymi jest częściowe odej-
ście od typowych hierarchicznych sposobów organizacji, w których decyzje podejmowane są 
przede wszystkim przez urzędników administracji publicznej i nadzorujących ich polityków, 
niejednokrotnie jednoosobowo. Coraz częściej można spotkać się z poglądem o większej uży-
teczności koncepcji współrządzenia (governance) z udziałem interesariuszy niepublicznych. 
W wielu krajach wprowadzane są takie zasady organizacji, w których poprzez różne procedu-
ry konsultacyjne i partycypacyjne wzrasta rola sektorów ekonomicznego i społecznego w za-
rządzaniu zasobami publicznymi [Hausner 2015]. Według Mironowicz i Medekszy [2015,  
s. 62] jest to jeden z efektów kryzysu zaufania do tradycyjnej demokracji przedstawicielskiej, 
objawiającego się spadkiem frekwencji wyborczej oraz żądaniami większego udziału w spra-
wowaniu władzy pomiędzy wyborami powszechnymi przez społeczeństwo i grupy interesu. 
Związane jest to z obserwacjami małej wrażliwości i elastyczności zcentralizowanych, hierar-
chicznych struktur władzy publicznej wobec zmieniających się uwarunkowań społeczno-go-
spodarczych i różnorodności potrzeb społecznych.

W literaturze anglojęzycznej w odniesieniu do tych procesów autorzy piszą o stopniowym 
osłabianiu roli modelu government, czyli władzy opartej na strukturach hierarchicznych,  
na rzecz governance, a więc współrządzenia (lub współzarządzania) opartego na koordyna-
cji działań wielu aktorów w sieci wzajemnych powiązań [Rhodes 1996, Kjær 2009, Palumbo 
2010]. Pojęcie „aktora”, często używane w literaturze anglosaskiej, oznacza w tym wypadku 
zarówno podmiot instytucjonalny, jak i indywidualne osoby (np. działaczy lokalnych, aktywi-
stów) angażujące się w określoną działalność. Natomiast w literaturze polskiej autorzy piszą 
o przemianach władzy politycznej, która zaczyna stosować zasadę współrządzenia razem z in-
teresariuszami niepublicznymi, a w przypadku administracji publicznej o metodach współ-
zarządzania zasobami [Hausner 2008, Furmankiewicz 2013, Kołomycew i Pawłowska 2013, 
Mazur 2015a, Sześciło 2015].
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Tradycyjny model władzy centralnej kontrolującej i regulującej hierarchicznie zorganizo-
wane struktury organizacyjne państwa (a więc government) jest uznawany współcześnie za 
mało efektywny [Peters i Pierre 1998]. Ma być on uzupełniany lub całkowicie zastępowany 
strukturami kooperacyjnymi poprzez tworzenie organizacyjnych form współpracy, nazywa-
nych zazwyczaj w literaturze anglosaskiej sieciami [Peters i Pierre 1998] lub partnerstwami 
[OECD 1990, Baker 1993, Hutchinson 1994]. W nowych strukturach decyzje strategiczne 
nie są podejmowane jednoosobowo przez władze polityczne i wyższych urzędników admini-
stracji publicznej, ale znacznie częściej w różnego typu komitetach (radach), w skład których 
mają wchodzić przedstawiciele różnych grup interesów. W takich strukturach zarządzania 
zbiorowego (czyli współzarządzania) przedstawiciele sektorów niepublicznych mają pełnić 
nie tylko rolę doradczą, ale poprzez głosowanie lub negocjacje uzyskiwać także znaczący 
wpływ na konkretne decyzje dotyczące zarządzania publicznego, które wcześniej należały do 
autonomicznych uprawnień administracji państwowej. Według niektórych zwolenników tego 
modelu rządzenie „bez rządu” (governance without government) miałoby stać się dominują-
cą cechą zaawansowanych demokracji przemysłowych [Rhodes 1996, 2010]. Wynikiem tych 
tendencji ma być zarówno decentralizacja państwa polegająca na zwiększaniu roli samorzą-
dów lokalnych i regionalnych, jak i dewolucja, czyli przekazywanie części kompetencji i zadań 
sektora publicznego innym podmiotom prywatnym. Trzeba jednak pamiętać, że w praktyce 
to zwykle państwo (władze polityczne) decyduje, na ile dzielić się kompetencjami z innymi 
organizacjami i jak takie współdziałanie ewentualnie pobudzić lub wymusić [Hausner 2015]. 
Zmiany nie polegają na odrzuceniu lub upadku starego typu administracji i na całkowitym 
zastępowaniu jej przez organizacyjne struktury governance, ale na wprowadzaniu nowych 
metod zarządzania publicznego jako elementów dodatkowych, uzupełniających stary system 
[Böcher 2008, Kjær 2009, Furmankiewicz 2012a].

Jedną z form współzarządzania są różnego typu partnerstwa terytorialne [Edwards i in. 
2001, Liddle 2001, Bailey 2003, Hofmeister i Borchert 2004, Derkzen 2010]. Na obszarach 
wiejskich Polski najważniejszymi organizacjami tego typu są lokalne grupy działania (dalej: 
LGD) mające stowarzyszeniowe struktury organizacyjne i uzyskujące wsparcie z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. Nie są one elementem podziału administracyjnego kraju 
(jak np. regiony lub powiaty), ale mimo to formułują własne, terytorialne strategie rozwoju 
i otrzymują pewien zasób publicznych środków finansowych na ich realizację [Furmankie-
wicz i Królikowska 2010, Pawłowska i in. 2014]. LGD są także ważnym elementem wspie-
rania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Umożliwiają zmianę polityki rozwoju 
obszarów wiejskich od zcentralizowanego, sektorowego wsparcia działalności rolnej i rozbu-
dowy infrastruktury do podejścia zintegrowanego rozwoju terytorialnego, uwzględniającego 
różne sektory gospodarki i lokalne potrzeby mieszkańców [Grosse i Hardt 2010, Zaucha i in. 
2013].

Zagadnienia związane z tworzeniem tego typu terytorialnych struktur współzarządzania 
w Polsce były dotychczas analizowane najczęściej w nauce o administracji [np. Supernat 2009, 
Bosiacki i in. 2010, Mazur 2015a, Oramus 2015], naukach o polityce [np. Pawłowska i in. 
2014] oraz przez socjologów w odniesieniu do zagadnienia kapitału społecznego [np. Zajda 
2011a, Psyk-Piotrowska i in. 2013, Zajda i Kretek-Kamińska 2014]. Nie cieszyły się one dotąd 
tak dużym zainteresowaniem geografów, choć z powodzeniem mogą być analizowane prze-
strzennie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej [Barke i Newton 1994, Little 2001, 
Moseley i in. 2001, Furmankiewicz i Janc 2012]. Według Painter [2010] badania geografów 
nad governance obejmowały głównie dwa zagadnienia:
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rolę sieci w gospodarowaniu zasobami, opisywanych czasem jako „partnerstwa”, będą- •
ce instytucjonalną formą sieciowego współrządzenia (networked governance);
problem zmiany skali rządzenia ( • re-scaling of governance) związany z utratą lub świa-
domym przekazywaniem części kompetencji z centralnych instytucji państwowych na 
rzecz organizacji międzynarodowych (np. Unii Europejskiej) oraz tych o skali mniej-
szej niż państwo (autonomiczne regiony, władze lokalne, partnerstwa terytorialne).

Dyskurs dotyczący governance koncentruje się na konceptualizacji rozwoju jako procesu 
mającego miejsce poza centralnym państwem, jego aparatem administracyjnym i polityczny-
mi reprezentantami. Można postawić zatem pytanie, kto w nowych strukturach organizacyj-
nych i zmodyfikowanym procesie podejmowania decyzji związanych z rozwojem społeczno- 
-ekonomicznym danego terytorium posiada władzę lub wpływy [Thuesen 2010]. Zdaniem 
Nielickiego [2010] w badaniach nad governance w Polsce powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na następujące zagadnienia:

Stopień zgodności polskich realiów z propagowanymi wzorcami (np. zasadami wypra- •
cowanymi przez instytucje Unii Europejskiej), co wiąże się z pojęciem europeizacji;
Analizę procesów interakcji struktur państwowych z innymi interesariuszami, które  •
pomogą odpowiedzieć na pytania: jakie podmioty wchodzą w skład struktur siecio-
wych, jakie interesy są reprezentowane w sieciach powiązań i które z nich są ostatecz-
nie uwzględniane? Czy relacje są równoprawne, czy też występuje dominacja części 
uczestników sieci? Jaka jest otwartość bądź zamknięcie sieci na nowych uczestników? 
Czy są one trwałe?
Analiza dziedzin, które są wyłączone z efektywnego dialogu publicznego; •
Rola konsultacji społecznych i instytucji współpracy sektora publicznego z innymi in- •
teresariuszami;
Problem skuteczności instytucjonalnych form rządzenia zgodnych z koncepcją  • gover-
nance, szczególnie gdy interesy poszczególnych grup interesu są sprzeczne;
Zagadnienia udziału w rządzeniu podmiotów, które nie są formalnymi organizacjami  •
– przede wszystkim osób fizycznych i grup nieformalnych – w procesach partycypa-
cyjnych i ich możliwości obrony swoich interesów w relacjach z państwem.

Niniejsze opracowanie odnosi się do części wymienionych wyżej postulatów badawczych 
i obejmuje wyniki analiz wybranych struktur i relacji społecznych, związanych z procesami 
współzarządzania zasobami lokalnymi w partnerstwach terytorialnych działających na obsza-
rach wiejskich, które wspierane były finansowo w ramach tzw. Osi 4 Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007–2013 i nazywane są lokalnymi grupami działania. Głównymi celami 
pracy są analiza zróżnicowania przestrzennego tych organizacji, ocena ilościowa i jakościo-
wa ewentualnych uwarunkowań stwierdzonych w nich struktur i relacji oraz ich wpływu na 
rodzaj działań lokalnych wspieranych przez te organizacje. Analizy starano się umiejscowić 
w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, jakkolwiek tematyka partnerstw terytorial-
nych ma charakter interdyscyplinarny i nie da się uniknąć odniesień do nauk o polityce, nauk 
o administracji, nauk ekonomicznych czy socjologii. W warstwie teoretycznej opracowanie 
nawiązuje przede wszystkim do koncepcji governance [Rhodes 1996, 2010] i elementów so-
cjologicznego podejścia racjonalnego wyboru Hechtera i Kanazawy [1997, 2006] oraz Ostrom 
[1991, 1998]. Świadomie nie jest tutaj szerzej podejmowana problematyka aktywizacji spo-
łeczności lokalnych, budowy kapitału społecznego (mimo że jest on elementem koncepcji 
racjonalnego wyboru Colemana [Heciak 2008]), analiza efektywności działań zrealizowanych 
przez LGD lub ich rzeczywistego wpływu na rozwój lokalny. Zminimalizowano także opisy 
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historycznego rozwoju partnerstw terytorialnych i szczegółowych zasad programów typu LE-
ADER, gdyż zagadnienia te omówione były we wcześniejszej książce autora niniejszej pracy 
[Furmankiewicz i Królikowska 2010], a także w opracowaniach innych autorów [Halamska 
2005b, Knieć i Hałasiewicz 2008, Pawłowska i in. 2014].

W rozdziale I omówiono wieloznaczne pojęcie partnerstwa w polityce rozwoju i zarządza-
nia zasobami, a także przedstawiono podstawowe typy partnerstw jako organizacji mających 
zwiększyć efektywność tych procesów. Opisano podstawowe założenia koncepcji reprezenta-
cji funkcjonalnej, która wykorzystywana jest przy tworzeniu struktur organizacyjnych part-
nerstw terytorialnych. Następnie omówiono zagadnienia dotyczące poziomu partycypacji 
społecznej w zarządzaniu zasobami publicznymi, w tym pojęcia tokenizmu i klientelizmu.

W rozdziale II omówiono zarys koncepcji governance, która jest dominującym ujęciem 
teoretycznym w analizach partnerstw w literaturze anglojęzycznej. Wyjaśniono, w jaki spo-
sób koncepcja ta wiąże się z aktualnymi paradygmatami rozwoju społeczno-ekonomicznego 
regionów, w tym z pojęciem rozwoju neoendogenicznego. Przedstawiono także związki kon-
cepcji territorial (regional) governance oraz podstawowych zasad funkcjonowania partnerstw 
terytorialnych (typu lokalne grupy działania LEADER) z poglądami charakterystycznymi dla 
podejścia racjonalnego wyboru. Omówiono także kwestie społeczno-kulturowych uwarun-
kowań procesów współzarządzania, określanych jako podejście instytucjonalne.

W rozdziale III przedstawiono dotychczasowy stan badań nad strukturami i relacjami 
społecznymi w partnerstwach terytorialnych, które związane są z procesami współzarządza-
nia. Następnie, na podstawie omówionych zagadnień teoretycznych i przedstawionej literatu-
ry przedmiotu, określono hipotezy badawcze. Dokładnie sprecyzowano także przedmiot ba-
dań (lokalne grupy działania typu LEADER, funkcjonujące na obszarach wiejskich w 2011 r.),  
opisano źródła danych i zastosowane metody analiz.

Rozdziały IV i V prezentują wyniki badań autora. Pierwszy z nich koncentruje się na 
przestrzennej analizie ilościowej wybranych struktur społecznych, obserwowanych w lokal-
nych grupach działania (LGD) w Polsce, w tym przede wszystkim na zagadnieniach udziału 
sektora publicznego, społecznego i ekonomicznego w tych organizacjach. Szczególną uwagę 
zwrócono na rady decyzyjne, które pełnią ważną rolę w procesie współzarządzania środkami 
finansowymi redystrubuowanymi przez LGD. Poszukiwane są związki struktur społecznych 
LGD z lokalnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i społecznymi (w tym politycznymi). 
Przeprowadzone zostają własne klasyfikacje LGD w Polsce za pomocą metod ilościowych. 
Kolejny, V rozdział koncentruje się natomiast na omówieniu relacji społecznych w analizo-
wanych radach decyzyjnych i procesów związanych ze współzarządzaniem zasobami. Anali-
zowane są ich ewentualne powiązania ze stwierdzonymi wcześniej strukturami społecznymi. 
Poszukiwane są także związki preferencji rozwojowych, wyrażonych w celach strategicznych 
i strukturach budżetu LGD, z cechami społecznymi tych organizacji.

W podsumowaniu skoncentrowano się na dyskusji różnic regionalnych pomiędzy bada-
nymi cechami LGD, na możliwości wyjaśniania zaobserwowanych struktur, relacji i procesów 
z wykorzystaniem podejścia racjonalnego wyboru oraz na praktycznych problemach wdraża-
nia europejskiego modelu współzarządzania w ramach partnerstw terytorialnych.
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1.

parTnerSTWa TerYToriaLne  
JAKO prZeDMiOt BADAŃ

1.1. pojęcie partnerstwa

Czym właściwie są partnerstwa, jako organizacje terytorialne, będące głównym przed-
miotem badań niniejszej pracy? Zdaniem wielu autorów koncepcja partnerstwa nie jest w li-
teraturze jednoznacznie zdefiniowana i używa się jej w różnych zagadnieniach naukowych 
[Selsky i Parker 2005, Thuesen 2011, Kołomycew 2013]. Potocznie pojęcie to związane jest ze 
zjawiskami współpracy, wzajemności w relacjach o pozytywnym charakterze (np. przedkłada-
nie kooperacji ponad konfliktami) i z zaufaniem [Kalisiak-Mędelska 2013]. Według Duriasz- 
-Bułhak i Milewskiego [2003] partnerstwo publiczno-prywatne polega na idei współpracy 
pomiędzy władzami publicznymi a podmiotami prywatnymi (takimi jak przedsiębiorstwa 
i organizacje społeczne), która dotyczy wspólnego podejmowania decyzji przy zastosowa-
niu zasady równości lub przynajmniej względnego równoważenia wpływu poszczególnych 
interesariuszy. Termin ten ma mieć według nich dwa podstawowe znaczenia, z jednej strony 
– może dotyczyć procesów współpracy (także nieformalnej, opartej na zwyczajach), z dru-
giej – może oznaczać jakąś organizację opartą na porozumieniu formalnym (może to być np. 
stowarzyszenie, związek stowarzyszeń), w której każda organizacja ma podobną lub równą 
władzę (np. poprzez głosowanie bądź inne metodyczne systemy podejmowania decyzji).
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Partnerstwo, rozumiane jako proces konsultacji z interesariuszami niepublicznymi, w za-
kresie planowania i sterowania rozwojem społeczno-ekonomicznym było jedną z przewod-
nich idei legislacji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej od co najmniej 1988 r., jakkolwiek 
pierwotnie rozumiane było przede wszystkim jako zaangażowanie władz publicznych róż-
nego szczebla w przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju [Manzella i Mendez 2009]. 
Pojęcie partnerstwa popularyzowała także Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(ang. Organization for Economic Co-operation and Development, dalej: OECD). W książce 
poświęconej rozwojowi obszarów wiejskich [OECD 1990, s. 18] zdefiniowano je jako system 
sformalizowanej współpracy pomiędzy kilkoma instytucjami, która opiera się na prawnie za-
wartej umowie lub nieformalnym porozumieniu, powiązaniach w ramach kooperacji i na 
kolektywnie przyjętych planach.

Współpraca terytorialna podmiotów publicznych i prywatnych (w tym przedsiębiorstw, 
organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych), określana mianem partnerstwa, propa-
gowana była m.in. w Kanadzie na przełomie lat 80. i 90. XX wieku [Baker 1993, Freshwater 
i in. 1993b] i w Wielkiej Brytanii [Bailey 1994, Hutchinson 1994, Darlow i Newby 1997]. 
Działania dotyczyły najczęściej aktywizacji lokalnych społeczności na danym terytorium, roz-
woju społeczno-ekonomicznego, rozwiązywania określonych problemów (np. zmniejszanie 
bezrobocia) lub dostarczania określonych usług publicznych. Lloyd [2004] uważa, że ważną 
cechą partnerstwa jest tworzenie i podtrzymywanie relacji zaufania pomiędzy uczestnikami 
procesu współpracy. Jego istotną rolą ma być także sprzyjanie negocjacjom na temat podziału 
władzy pomiędzy uczestniczącymi w nim „jednostkami, agendami i grupami” [Lloyd 2004, 
s. 110]. Partnerstwo ma być tu mechanizmem służącym wypracowaniu zgody w sprawie za-
sad współpracy, które pozwolą na ustalenie wspólnych celów oraz określenie, jakie lub czyje 
interesy przeważą nad innymi przy jego realizacji. Według tej definicji zasada równości part-
nerów nie musi być stosowana.

Pojęcie partnerstwa było często wykorzystywane w dokumentach Unii Europejskiej w pod-
kreśleniu roli konsultacji społecznych i partycypacji podmiotów niepublicznych w formuło-
waniu polityk i strategii działania. Komisja Europejska w wielu dokumentach deklarowała 
poparcie budowy partnerstwa pomiędzy rozmaitymi podmiotami, w większości procesów 
politycznych, włączając w to szczególnie planowanie strategiczne i wydatkowanie środków fi-
nansowych redystrybuowanych przez instytucje Unii Europejskiej [Dąbrowski 2011]. W roz-
porządzeniu Rady 1260/1999/WE, regulującym funkcjonowanie funduszy strukturalnych 
w latach 2000–2006, napisano o partnerstwie pomiędzy „Komisją a państwem członkowskim, 
jak również z władzami i instytucjami desygnowanymi przez państwo członkowskie w ra-
mach przepisów krajowych i bieżących praktyk, a mianowicie władzami regionalnymi i lokal-
nymi oraz innymi właściwymi władzami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecz-
nymi oraz innymi odpowiednimi, kompetentnymi ciałami w tych ramach”. Podobnie w 2014 
roku w tzw. europejskim kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa, zapisano iż: „zasada 
partnerstwa oznacza ścisłą współpracę między instytucjami publicznymi, partnerami gospo-
darczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w trakcie całego cyklu programowania obejmu-
jącego przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ocenę” [Komisja Europejska 2014]. Doku-
ment ten wymienia minimalne wymagania w zakresie wyboru partnerów mających uczestni-
czyć w zarządzaniu funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi Unii Europejskiej do 2020 r.,  
metody angażowania, konsultacji i uwzględniania opinii partnerów, podpisywania umów 
partnerskich. Tego typu działania, silnie związane z koncepcją governance, mają promować 
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procesy koordynacji ułatwiające uwzględnianie potrzeb różnych interesariuszy [Dąbrowski 
2011].

Z kolei w Polsce, w krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010–2020 pojęcie partner-
stwa zdefiniowano jako „współudział, współdecydowanie i współodpowiedzialność podmio-
tów publicznych w tworzeniu polityki i osiąganiu jej celów, a także monitorowaniu i ewaluacji 
podejmowanych w ramach polityki regionalnej działań interwencyjnych. Partnerstwo pod-
miotów publicznych (...) i niepublicznych polega na wspólnym wysiłku przy wyznaczaniu 
celów polityki regionalnej i współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć przyczyniają-
cych się do osiągnięcia założonych celów, a także monitorowaniu i ewaluacji podejmowanych 
w ramach polityki regionalnej działań interwencyjnych. We współuczestniczeniu, współdecy-
dowaniu muszą brać udział podmioty publiczne i prywatne, których decyzje mają największy 
wpływ na przebieg procesów rozwojowych w różnych skalach terytorialnych” [Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego 2010, s. 1445–1446]. Dokument podkreśla, że zaangażowanie pod-
miotów niepublicznych w politykę regionalną ma odbywać się „na równorzędnych prawach”, 
a nie jedynie na podstawie konsultacji społecznych, które nie zawsze są uwzględniane przy 
podejmowaniu decyzji. Nie określono jednak, w jaki sposób ta równorzędność miałaby być 
zagwarantowana. W omawianej strategii wspomina się jednak także o konieczności „aktyw-
nej integracji w środowiskach lokalnych dla zawiązywania partnerstwa społeczno-gospodar-
czego (służącego rozwojowi lokalnemu), włączania się mieszkańców i instytucji spoza sek-
tora publicznego w zarządzanie rozwojem, lokalnymi zasobami, wypracowywania działań 
w odpowiedzi na pojawiające się problemy i wyzwania gospodarcze” [Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego 2010, s. 1480], co można odnieść do tworzenia lokalnych partnerstw teryto-
rialnych.

W literaturze ekonomicznej i politologicznej partnerstwo rozumiane jest zwykle jako 
wspólne zaangażowanie podmiotów publicznych i niepublicznych w określanie celów stra-
tegicznych dla danego obszaru lub dziedziny, podejmowanie decyzji w sprawie podziału 
zasobów i realizację różnych zadań publicznych [Gęsicka 1996, Marks-Bielska i Białobrze-
ska 2004, Rokicki 2004, Sobolewski i in. 2007, Wódz i Wódz 2007, Itrich-Drabarek 2011]. 
Często związane jest z wydatkowaniem środków z Unii Europejskiej, która wymaga tworze-
nia różnego typu grupowych ciał decyzyjnych mających zwiększyć partycypację podmiotów 
niepublicznych w zarządzaniu tymi środkami [Kalisiak-Mędelska 2013]. W Polsce podobne 
komitety planujące wykorzystanie środków z Unii Europejskiej, obejmujące przedstawicieli 
sektorów niepublicznych i mające ograniczyć władzę sektora publicznego w podejmowaniu 
decyzji finansowych, były wprowadzane przede wszystkim jako efekt procedur związanych 
z wydatkowaniem funduszy strukturalnych [Dąbrowski 2008, Swianiewicz i in. 2008].

Według Marks-Bielskiej i Białobrzeskiej [2004] partnerstwo ma tworzyć sieć powiązań 
i relacji pomiędzy jednostkami i organizacjami, które biorą udział w procesie planowania 
rozwoju lokalnego. Wymienia przy tym przedsiębiorców, władze lokalne i organizacje poza-
rządowe jako trzy podstawowe sektory uczestniczące w działaniach lokalnych. McAlinden 
[2004] uważa, że partnerstwo jest długotrwałą relacją między różnymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność w podobnych sferach gospodarki. Jakkolwiek bezpośrednio nie używa 
on słowa „współpraca”, to jednak treść jego wypowiedzi wyraźnie wskazuje na współdziałanie 
w realizacji zbieżnych interesów. Wskazuje on, że partnerstwo stanowi jedną z podstawowych 
zasad wykorzystywanych w organizacji wydatkowania funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej. Analizuje on jako „partnerstwa” różne sformalizowane formy współpracy pomiędzy 
władzami i podmiotami publicznymi, które funkcjonowały w krajach europejskich. W jego 
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rozumieniu o partnerstwie można mówić w prawie każdym przypadku stworzenia grupy do-
radczej lub decyzyjnej złożonej z przedstawicieli władz publicznych i podmiotów prywatnych 
(przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych). Przykładem mogą być różnego typu komite-
ty zarządzające funduszami strukturalnymi na poziomie państwa, regionu bądź gminy, czy 
też zajmujące się rozwiązywaniem określonych problemów społecznych (np. partnerstwa na 
rzecz zatrudnienia). Jego zdaniem współpraca w takich grupach pozwala na efektywniejsze 
wykorzystywanie środków Unii Europejskiej w wyniku lepszej koordynacji, unikania powie-
lania tych samych działań czy też większej innowacyjności niż w hierarchicznych strukturach 
administracji państwowej.

Drugi sposób rozumienia pojęcia partnerstwa (jako podmiotu) oznacza zwykle formal-
ną organizację o charakterze zrzeszeniowym, powołaną do realizacji zdefiniowanych celów 
i zadań, w której członkami są podmioty i osoby związane z różnymi sektorami gospodarki. 
W Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej partnerstwa terytorialne, jako formalne organiza-
cje, zaczęły być powoływane na większą skalę w momencie uruchomienia Inicjatyw Wspólno-
towych takich jak EQUAL i LEADER w 1991 r., które kontynuowano także po powstaniu Unii 
Europejskiej. Szczególnie inicjatywa LEADER wspierała tworzenie organizacji terytorialnych, 
zwanych lokalnymi grupami działania, w których decyzje dotyczące celów strategicznych i re-
alizowanych działań miały być podejmowane przez zespoły złożone z przedstawicieli władz, 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych [Barke i Newton 1997].

Według Munro i in. [2008, s. 61] partnerstwa jako organizacje są wykorzystywane do 
poprawy efektywności dostarczania usług o charakterze publicznym i w celu przezwyciężenia 
barier tradycyjnej, hierarchicznej administracji publicznej. Teoretycznie oddzielenie celów 
politycznych od procesu zarządzania powinno ułatwiać przejście od zamierzeń do praktycz-
nych efektów, co ma zwiększać poziom dobrobytu społecznego (public welfare). Kluczowym 
mechanizmem jest w takim przypadku wzmacnianie zdolności menadżerów organizacji part-
nerskiej do określania najlepszych sposobów zapewniania polityki publicznej, zmniejszenie 
wpływu władz politycznych oraz zwiększanie bezpośredniego zaangażowania mieszkańców. 
Takie podejście kontrastuje z hierarchicznym modelem administracji publicznej, w którym 
społeczeństwo ma ograniczone możliwości bieżącego wpływu na działania urzędów. Odbywa 
się on głównie poprzez działalność grup nacisku i aktywność wyborczą. Z drugiej strony, 
należy pamiętać, że debaty członków partnerstwa i ich decyzje dotyczące dystrybucji dóbr 
publicznych, którymi organizacja taka dysponuje w ramach obowiązującego prawa, są także 
procesem politycznym. Zdaniem Munro pomimo że partnerstwo posiada gorsze niż wynika-
jące z demokratycznych wyborów cechy reprezentowania lokalnych społeczności, to jednak 
mogą w nim działać inne mechanizmy zapewniające demokratyczne zaangażowanie i od-
powiedzialność menadżerów wobec społeczności lokalnych. Przykładowo bliższe kontakty 
pomiędzy menadżerami partnerstwa i mieszkańcami mogą zapewnić wyższy poziom odpo-
wiedzialności w planowaniu i prowadzeniu polityki publicznej, także poprzez mechanizm 
oddzielania ich aktywności od ideologicznych poglądów partii politycznych [Munro i in. 
2008].

Pawłowska i in. [2013] definiują pojęcie partnerstwa międzysektorowego jako dobrowol-
ną i zarazem zinstytucjonalizowaną formę współpracy nawiązywaną przez aktorów repre-
zentujących trzy sektory – publiczny, prywatny i społeczny (tj. pozarządowy, który nie dzia-
ła dla zysku) i zdecydowanie różnicują ten termin od „partnerstwa publiczno-prywatnego”, 
które jest specyficzną formą współpracy sektora publicznego z podmiotami niepublicznymi 
w realizacji konkretnych inwestycji i zadań publicznych. Korbus [2003] opisuje partnerstwo 
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publiczno-prywatne jako formę współpracy między podmiotami sprawującymi władztwo 
publiczne i podmiotami prywatnymi, przeważnie przedsiębiorstwami, które przy realizacji 
przedsięwzięć mogą tworzyć konsorcja pozyskujące kapitał w sektorze bankowym. W ramach 
kooperacji podpisywane jest formalne porozumienie (kontrakt) między podmiotem publicz-
nym i prywatnym na świadczenie usług użyteczności publicznej lub na realizację określonych 
inwestycji. Porozumienie dotyczy zwykle dwóch podmiotów i jednego konkretnego zadania 
inwestycyjnego lub usługi publicznej realizowanych w określonym czasie [Itrich-Drabarek 
2011]. Takie wąskie rozumienie analizowanego pojęcia występowało w praktyce polskiej ad-
ministracji, co sprecyzowano w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 
2008 r. [Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100]. Odnosiła się ona tylko do inwestycji i usług publicz-
nych jako rodzaju formalnej umowy między podmiotem publicznym i przedsiębiorcą, którzy 
wspólnie mieli realizować konkretne przedsięwzięcia (np. inwestycyjne) oparte na podziale 
zadań i ryzyka [Pawłowska i in. 2014]. Ustawowa definicja nie jest jednak właściwa w przy-
padku analizowanych w niniejszej pracy partnerstw terytorialnych, rozumianych jako organi-
zacyjne formy współzarządzania zasobami na określonym terytorium. Lepiej powołać się na 
definicję Bidermana i in. [2004], według której partnerstwo jest dobrowolnym, otwartym po-
rozumieniem co najmniej trzech zachowujących autonomię partnerów, reprezentujących co 
najmniej dwa sektory gospodarki (z trzech: publicznego, prywatnego i pozarządowego), któ-
rzy wspólnie realizują długoterminowe działania na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego 
określonego terytorium. Według powyższych autorów działania te powinny być doskonalone 
i monitorowane. Podkreślają oni konieczność zachowania zasady równości pomiędzy uczest-
nikami współpracy w dzieleniu zasobów, odpowiedzialności, ryzyka i korzyści. Podobną de-
finicję podają Serafin i in. [2005, s. 8], uznając, iż partnerstwo to „strategiczne przymierze 
organizacji reprezentujących różne sektory życia społecznego – publiczny, gospodarczy i spo-
łeczny, zawarte w celu współpracy przy realizacji projektu lub programu zgodnego z celami 
rozwoju zrównoważonego, do którego wszyscy partnerzy wnoszą swoje kompetencje i zasoby, 
w którym wspólnie ponoszą ryzyko i koszty oraz dzielą się korzyściami wynikającymi z osią-
gnięcia wspólnych celów partnerstwa i celów poszczególnych organizacji członkowskich.”

Jednym z celów partnerstwa jako organizacji jest zaangażowanie w procesy zarządza-
nia zasobami publicznymi, zarezerwowane dotychczas dla administracji państwowej, grup 
społecznych wcześniej częściowo lub całkowicie wykluczonych z tych działań. Odbywać się 
to ma poprzez udział reprezentantów sektora społecznego i ekonomicznego w planowaniu 
strategicznym i wyborze realizowanych działań publicznych nie tylko jako konsultantów, ale 
także podmiotów współdecydujących. Następuje w ten sposób wzmocnienie oddolnych form 
zarządzania zasobami lokalnymi oraz włączenie zasobów niepublicznych w realizację celów 
wspólnoty. W ten koncept wpisywały się między innymi programy i działania naśladujące 
Inicjatywę Wspólnotową LEADER, które wspierały tworzenie zrzeszeń zwanych lokalnymi 
grupami działania, opartych na oddolnym, terytorialnym i partycypacyjnym podejściu w za-
rządzaniu zasobami [Scott 2004, Böcher 2008, Furmankiewicz 2012a, Marquardt i in. 2012].

Podsumowując, można stwierdzić, że partnerstwa oznaczają mniej lub bardziej sforma-
lizowaną współpracę kilku niezależnych podmiotów i osób (reprezentujących różne grupy 
interesu), które poprzez negocjacje, metodyczne systemy oceny lub rzadziej przez głosowanie 
wspólnie wyznaczają cele rozwoju bądź zadania do realizacji o charakterze publicznym. Jeżeli 
współpraca dotyczy podmiotów z sektora publicznego, społecznego (pozarządowego) i ekono-
micznego (przedsiębiorstwa), możemy mówić o partnerstwie międzysektorowym (trójsekto-
rywym). Jeżeli współpraca dotyczy tylko władz różnego szczebla albo samych przedsiębiorstw 
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etc., możemy mówić o partnerstwie sektorowym (czy raczej w celu uniknięcia nieporozumień 
terminologicznych – monosektorowym). Jeżeli tego typu współpraca dotyczy rozwoju lub 
działań na określonym terytorium (gminy, obszaru funkcjonalnego czy regionu), możemy 
mówić o partnerstwie terytorialnym. W każdym typie partnerstwa decyzje strategiczne i fi-
nansowe dotyczące realizacji określonych zadań podejmowane są w komitetach, radach lub 
innych grupowych ciałach decyzyjnych obejmujących różnych interesariuszy, a nie przez po-
jedyncze osoby, tak jak odbywa się to zwykle w administracyjnych strukturach hierarchicz-
nych. Często w trakcie realizacji procesów współpracy tworzy się samodzielną organizację 
będącą niezależnym podmiotem prawnym, zwykle opartą na zrzeszeniowej formie organiza-
cji. Przykładem są lokalne grupy działania funkcjonujące na obszarach wiejskich w Europie, 
które można traktować jako terytorialne partnerstwa międzysektorowe.

Należy przy tym wspomnieć, że w Polsce postulowane były już w literaturze podobne 
koncepcje współdziałania z organizacjami pozarządowymi. Przykładem są metody „dialogu 
obywatelskiego”, który ma być formą współpracy międzysektorowej opartej na niekonfron-
tacyjnym mechanizmie udziału organizacji sektora obywatelskiego w procesie decyzyjnym 
i wynikającej stąd współodpowiedzialności za końcowy rezultat, jeśli racje strony społecznej 
zostały rzeczywiście uwzględnione [Rymsza w: Makowski i Schimanek 2008, s. 10]. General-
nie jednak do opisu tego typu zagadnień w Polsce w latach 90. XX wieku rzadko używano po-
jęcia „partnerstwa”, w przeciwieństwie do publikacji anglojęzycznych czy dokumentów Unii 
Europejskiej, gdzie – można powiedzieć – jest bardzo modne.

1.2. typologie partnerstw jako organizacji

Pojawiające się w literaturze typologie partnerstw najczęściej odnoszą się do struktur pod-
miotów uczestniczących we współpracy, celów ich działania, struktur organizacyjnych zwią-
zanych ze sposobami zarządzania takimi organizacjami, a także do poziomu partycypacji 
społecznej (np. udziału mieszkańców i innych lokalnych interesariuszy w podejmowaniu de-
cyzji i zarządzaniu zasobami, którymi partnerstwo może dysponować).

Najprostszy podział, niemający naukowo-badawczego charakteru, dotyczy instytucjonal-
no-prawnych form partnerstw. W Polsce większość z nich tworzono w ramach różnego typu 
programów wspierających współpracę na rzecz określonych celów. Programy te określały 
zwykle konkretne zasady formowania takich organizacji. Można wyróżnić następujące, głów-
ne typy partnerstw, które istniały do 2011 roku:

Partnerstwa na rzecz zatrudnienia o zasięgu terytorialnym powiatu, wspierające  •
współpracę podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz ograniczania bezrobo-
cia oraz m.in. dążące do dopasowania szkoleń do potrzeb pracodawców [Gralewski 
2004, Krukowski 2004, Knieć 2005]. W Polsce miały one charakter nieformalnych 
grup, których spotkania organizowano dzięki pomocy programu wspierającego.  
W rezultacie po jego zakończeniu przestały istnieć [Knieć 2005]. W Unii Europejskiej 
w podobnej formie, pod nazwą „Pakty terytorialne na rzecz zatrudnienia”, wspierane 
były od 1997 roku [Huber 2001, Andersen i Mailand 2002].
Grupy partnerskie na rzecz zrównoważonego rozwoju inicjowane przez Fundację  •
Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa ze środków innych grantodawców (np. Polsko- 
-Amerykańskiej Fundacji Wolności). W ramach działań fundacji wspierano powsta-
wanie partnerstw terytorialnych opartych na dobrowolnych porozumieniach organi-
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zacji pozarządowych, jednostek samorządu lokalnego i przedsiębiorców [Biderman  
i Kazior 2002, Furmankiewicz i Królikowska 2010, Knieć 2010]. Najczęściej opierały 
się one na pisemnych porozumieniach, w których członkowie partnerstwa deklaro-
wali współpracę i wyznaczali organizację reprezentującą grupę (zwykle fundację lub 
stowarzyszenie).
Partnerstwa typu LEADER, wzorowane na zasadach stosowanych wcześniej w Inicja- •
tywach Wspólnotowych LEADER, zwane lokalnymi grupami działania. Otrzymują 
one wsparcie ze środków publicznych i są ukierunkowane na wspomaganie rozwoju 
społeczno-ekonomicznego zwartych terytorialnie obszarów wiejskich. Opierają się 
one na idei współzarządzania zasobami przez przedstawicieli trzech głównych grup 
interesu: sektora publicznego, społecznego i ekonomicznego. Decyzje finansowe  
w sprawie udzielenia dotacji na wybrane działania lokalne podejmowane są w nich 
przez tzw. rady decyzyjne, w których przedstawiciele sektora publicznego nie mogą 
przekraczać 50% składu członkowskiego. Model ten wdrażany był w Europie od po-
czątku lat 90. XX wieku i poświęcono mu niezwykle dużo analiz w literaturze przed-
miotu [Barke i Newton 1997, Moseley 2003, Borek 2007, Futymski i Kamiński 2008].
Partnerstwa rybackie, zwane rybackimi lokalnymi grupami działania, koncentrują- •
ce się na rozwoju obszarów specjalizujących się w gospodarce rybackiej i działające 
w formie prawnej stowarzyszeń [Szamrowski i Pawlewicz 2013].

Podobne organizacje, opierające się na idei współpracy administracji publicznej z sek-
torem społecznym i ekonomicznym, powstawały wcześniej w innych krajach, np. w Wielkiej 
Brytanii od 1998 r. powoływano „Nowe porozumienia dla społeczności” (New Deal for Com-
munities), które na obszarach miejskich zajmowały się problematyką rewitalizacji określo-
nych obszarów (np. dzielnic), w tym zagadnieniami bezrobocia, przestępczości, ochrony śro-
dowiska czy warunkami mieszkaniowymi [Perrons i Skyers 2003]. W Anglii od około 2000 r.  
organizowano „Lokalne partnerstwa strategiczne” (Local Strategic Partnership) mające bar-
dzo różne struktury formalne, tworzące strategie i podejmujące lokalne inicjatywy na rzecz 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców [Bailey 2003]. W Szkocji podobne organizacje zwane były 
„Partnerstwami planowania społecznego” (Community Planning Partnerships) i także zajmo-
wały się zagadnieniami planowania lokalnego [Sinclair 2008].

Według Kołomycew [2013] partnerstwa można podzielić na dwa podstawowe typy: ko-
ordynujące i wykonawcze. Partnerstwo koordynujące działa w zakresie rozwiązywania wielu 
problemów. Do współpracy angażowani są kluczowi interesariusze. Dominuje w nim długo-
terminowe współdziałanie strategiczne o szeroko sformułowanych celach, takich jak rozwój 
społeczno-ekonomiczny danej jednostki terytorialnej. Przykładami mogą być wspomniane 
partnerstwa brytyjskie, a także lokalne grupy działania typu LEADER. Natomiast partnerstwa 
wykonawcze są powoływane na określony czas i dotyczą rozwiązania konkretnego problemu. 
Mają one charakter projektowy, ich czas trwania jest z góry zaplanowany i kończy się wraz 
ze zrealizowanym przedsięwzięciem.

W raporcie OECD [1990] partnerstwa zostały podzielone na dwa podstawowe typy: 
publiczne i publiczno-prywatne. Partnerstwa publiczne obejmują porozumienia pomiędzy 
różnymi ośrodkami władzy administracyjnej (np. pomiędzy władzami centralnymi i regio-
nalnymi lub lokalnymi), które współpracują, aby osiągnąć wyznaczone cele bądź zrealizować 
określone zadania. Natomiast drugi typ dotyczy porozumień podmiotów publicznych i pry-
watnych (do których zaliczono zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe) 
realizujące różne cele i zadania.
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Ciekawsze są naukowe podziały partnerstw oparte na badaniach jakościowych, w których 
analizowano sposób ich funkcjonowania oraz zakres partycypacji podmiotów i osób z sektorów 
niepublicznych. Skelcher i in. [2005] na podstawie analizy 26 różnego typu partnerstw brytyj-
skich zaproponowali podział tego rodzaju organizacji na podstawie kryteriów dotyczących:

dostępności publicznej (np. otwarta możliwość uczestnictwa w spotkaniach zarządu); •
wewnętrznych procesów rządzenia (np. posiadanie pisemnego statutu); •
norm dotyczących zachowań członków zarządu (np. czy procedury zapewniają wyłą- •
czenie z podejmowania decyzji osób z konfliktem interesów);
zapewnienia odpowiedzialności (np. otwartość na zewnętrzny audyt, dostępność ra- •
portów z działań).

Na ich podstawie wyróżnili trzy typy organizacji (tab. 1): klub, agencję i radę (organizację 
zorganizowaną politycznie, dosłownie użyli określenia polity).

Tabela 1. Typologia partnerstw według Skelchera i in. [2005], Munro i in. [2008]
Table 1. Typology of partnerships according to Skelcher et al. [2005], Munro et al. [2008]

Typ  
partnerstwa
Partnership 

type

Ideologia
Ideology

Archetyp in-
stytucjonalny
Institutional 

archetype

Skrócony opis
Short description

M

Zarządzanie przez 
specjalistów
(menadżeryzm)
Management as 
done by specialists 
(managerialism)

Agencja
(Agency)

Realizuje najczęściej politykę władz centralnych, 
dominują w nich profesjonalni menadżerowie, 
którzy mogą, ale nie muszą odpowiadać w pełni na 
potrzeby społeczne
Most often implements central government poli-
cies; dominated by professional managers who may 
but do not need to fully respond to social needs

E

Podejmowanie 
decyzji przez elitę 
w ramach podejścia 
neokorporacyjnego
Decision making as 
done by the elites 
according to a non-
corporate approach

Klub
(Club)

Zarządzane przez formalnych przedstawicieli naj-
większych organizacji lub grup interesu 
Management done by the formal representatives 
of the most significant organisations or interest 
groups

I

Angażowanie i ak-
tywność obywateli
Citizen involvement 
and activity

Rada
(Polity)

Zarządzane przez wybieranych demokratycznie 
(zwykle w ramach danej organizacji) przedsta-
wicieli społeczności lokalnych, którymi mogą 
być zarówno reprezentanci elit, jak i inni aktywni 
działacze lokalni. Realizują działania, opierając się 
na zidentyfikowanych potrzebach społecznych.
Management done by democratically chosen (usu-
ally within the given organisation) representatives 
of local communities, including representatives 
from the elites as well as other local activists. The 
implementation of their actions is based on identi-
fying social needs
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Partnerstwo typu „agencja” oparte jest na kadrze kierowniczej. Główną rolę odgrywają 
w nich menadżerowie publiczni (przedstawiciele administracji publicznej) współpracujący 
z przedstawicielami z sektora prywatnego i pozarządowego. Partnerstwa tego typu koncen-
trują się na wdrażaniu polityki publicznej (centralnej, regionalnej) na podstawie kompeten-
cji udzielonych im przez demokratycznie wybieranych polityków. Ich swoboda działania jest 
„technokratyczna” i znajdują się one w zasięgu władzy polityków. Członkowie zarządu po-
zostają raczej w zależności od swoich macierzystych organizacji (głównie publicznych, np. 
kierownicy wydziałów urzędów różnego typu). Zaangażowanie publiczne jest limitowane 
i ograniczane do drugorzędnych ustaleń. 

Partnerstwo typu „klub” jest oparte na idei strategicznej współpracy i negocjacjach człon-
ków zarządu podejmujących decyzje. Są to zwykle osoby o wysokim statusie społecznym, 
które formalnie reprezentują określone grupy interesu obecne na danym obszarze lub po-
jawiające się wśród członków partnerstwa. W odniesieniu do zagadnień polityki publicznej 
frakcje te mogą odpowiadać sektorom: publicznemu, biznesowemu, społecznemu (grupy 
nieformalne) i pozarządowemu (formalne organizacje pozarządowe). Zarząd promuje ich in-
teresy przy podejmowaniu decyzji w partnerstwie. Zaangażowanie większej grupy członków 
(np. organizacji społecznych, biznesu i ogólnie społeczeństwa) odbywa się przez otwarte fora 
i spotkania konsultacyjne, które pełnią rolę informacyjną, ale nie są wiążące dla zarządu. Jako 
przykład autorzy podają brytyjskie „lokalne partnerstwa strategiczne”.

Partnerstwa oparte na tworzeniu „politycznie zorganizowanej jednostki” (polity) odzwier-
ciedlają idee angażowania społeczności lokalnych i demokracji uczestniczącej (partycypa-
cyjnej). Instytucjonalnym pierwowzorem takich organizacji jest politycznie zorganizowana 
społeczność, otwarta dla nowych członków, której struktury instytucjonalne podkreślają wy-
borczą odpowiedzialność większości lub całości zarządu, jawność i intensywne publiczne za-
angażowanie. Organizacje takie wzmacniają raczej współpracę niż konkurencję i mają wkład 
we wspólnie ustalone wartości społeczne i cele. W procesach zarządzania uprzywilejowane 
jest demokratyczne zaangażowanie obywateli, użytkowników usług i innych osób. Podawa-
nym przez autorów przykładem tego typu organizacji są brytyjskie „nowe porozumienia dla 
społeczności” (New Deal for Communities).

W Polsce także analizowano partnerstwa terytorialne, opierające się na idei współpracy 
przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i pozarządowego, pod kątem rzeczywiste-
go zaangażowania sektorów niepublicznych oraz ich otwartości na przyjmowanie nowych 
członków. Knieć [2009] na podstawie analizy 6 lokalnych grup działania przedstawił typolo-
gię partnerstw, w której wyróżnił:

Czyste partnerstwo – otwarte na nowych członków, aktywne, w którym władza jest  •
ustalona na podstawie przestrzeganych parytetów, a lokalne organizacje pozarządowe 
mają istotne znaczenie w procesach współzarządzania;
Partnerstwo na rozdrożu – pośrednie między „czystym partnerstwem” a pseudopart- •
nerstwem, w którym pojawiają się skłonności do dominacji grup interesu;
Pseudopartnerstwo klientelistyczne – biuro i zarząd organizacji zdominowane jest  •
przez wybrane organizacje pozarządowe, które nie dopuszczają do władzy innych lo-
kalnych organizacji; oparte na relacjach klientelistycznych;
Skolonizowane pseudopartnerstwo – partnerstwo zdominowane przez sektor samo- •
rządowy, oparte na „władzy dyskrecjonalnej”, polegające na sugerowaniu otwartości 
i zaangażowania organizacji pozarządowych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej 
kontroli władz nad podejmowanymi decyzjami; w radach dominują władze i urzędni-
cy gminni przedstawiani jako przedstawiciele organizacji pozarządowych i biznesu.
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Podobnie, w uproszczeniu, można także wyróżnić partnerstwa inkluzywne i ekskluzywne. 
Pierwsze mają charakter otwarty dla nowych członków, współpracują z różnymi lokalnymi 
interesariuszami i uwzględniają ich potrzeby w procesach negocjacyjnych, drugie tworzą za-
mknięte kręgi zmierzające do „zdominowania lokalnego życia publicznego” [Pawłowska i in. 
2014, s. 25].

Knieć i Goszczyński [Knieć 2010, Knieć i Goszczyński 2011] na podstawie badań 57 part-
nerstw terytorialnych i 5 jakościowych studiów przypadku dokonali podziału tych organizacji 
według sposobów sprawowania w nich władzy organizacyjnej:

Model oddolny: ma charakter demokratyczny, występuje podział kompetencji pomię- •
dzy władzami a szeregowymi członkami, brak jest wyraźnego lidera albo jest on obec-
ny formalnie we władzach, biuro partnerstwa odgrywa głównie rolę administracyjną. 
Taką strukturę miała około 1/3 analizowanych przez nich partnerstw;
Model liderski: w partnerstwie istnieje lider wykreowany w toku prac partnerstwa,  •
który może nie być członkiem władz, ale zachowuje wysoką aktywność i wpływy;
Model struktury płaskiej: dotyczy partnerstw nieformalnych lub półformalnych, ze  •
słabo wykształconymi strukturami organizacyjnymi, gdzie władza sprawowana jest 
wspólnie przez rządzących i zwykłych członków. Często oparte są na relacjach niefor-
malnych (przyjaźni, znajomości, wspólnych pasjach itp.);
Model biurokratyczny: posiada struktury, w których największe wpływy mają pracow- •
nicy biura i konsultanci zewnętrzni, wykorzystujący status najbardziej kompetentnego 
i poinformowanego gracza w partnerstwie;
Model odgórny: to struktura, w której to władze partnerstwa wysuwają propozycje  •
działań i sprawują kontrolę nad ich realizacją, a członkowie jedynie legitymizują ich 
pseudodemokratyczny charakter.

Powyższe typologie opierały się raczej na badaniach jakościowych i nie informowały, jakie 
rodzaje partnerstw terytorialnych przeważają na większych obszarach (np. w całym kraju lub 
regionach). Zazwyczaj także nie dokonywano ich klasyfikacji na podstawie danych ilościo-
wych dotyczących wybranych struktur społecznych organów zarządzających partnerstwami. 
Dlatego tego typu zagadnienia starano się poruszyć w niniejszej pracy. Próby ilościowych kla-
syfikacji szczególnego rodzaju partnerstw terytorialnych, jakimi są lokalne grupy działania, 
oparte na metodach wielocechowych, przedstawiono w rozdziale 4.

1.3. reprezentacja funkcjonalna jako podstawowe założenie 
partnerstw terytorialnych

Jak już wspomniano, podstawowym założeniem partnerstw terytorialnych jest współpraca 
zespołowa i wspólne podejmowanie decyzji przez podmioty i osoby reprezentujące rozmaite 
grupy interesu w zakresie gospodarowania lokalnymi zasobami [Storey 1999, Bailey 2003, Ha-
lamska 2005b, Sinclair 2008]. Dokumenty promujące ideę partnerstwa [European Commis-
sion 2006, 2014] mówią zwykle o przedstawicielach lokalnych społeczności, przedsiębiorców 
czy instytucji publicznych, czyli o partnerstwie międzysektorowym (cross-sector partnership). 
Przykład podziału potencjalnych uczestników, oparty na idei istnienia grup interesu związa-
nych z poszczególnymi sektorami gospodarki – publicznego, społecznego i ekonomicznego, 
pokazuje ilustracja Duriasz-Bułhak i Milewskiego [2003] przedstawiona na rycinie 1. Nawet 
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jej pobieżna analiza pokazuje wątpliwości co do takiego podziału – np. czy przedsiębiorstwo 
komunalne należące do gminy to grupa interesu związana z sektorem przedsiębiorczości, czy 
tak naprawdę z sektorem publicznym? Jeszcze większym problemem może być określenie, kto 
jest reprezentantem danego podmiotu lub sektora gospodarki w organizacji partnerskiej. Czy 
ma być to pracownik zarządzający danym podmiotem? A może dowolna osoba delegowana 
jako reprezentant? Czy jednak każdy pracownik danego podmiotu rzeczywiście się z nim 
identyfikuje?

Ryc. 1. Potencjalni uczestnicy partnerstwa międzysektorowego według Duriasz-Bułhak i Milewskiego 
[2003]

Fig. 1. Potential participants of cross-sector partnership according to Duriasz-Bułhak and Milewski 
[2003] 

Tego typu pytania obrazują znany w literaturze przedmiotu fakt, iż koncepcja reprezen-
tacji jest postrzegana jako niejednoznaczna, generująca sporo problemów teoretycznych, jak 
i praktycznych. Zagadnieniom tym poświęcono wiele publikacji książkowych w dziedzinie 
politologii [Vieira i Runciman 2011] i w niniejszej pracy nie będą tak szczegółowo omawia-
ne. Według Szymanka [2013] istnieje mnóstwo skomplikowanych, często subiektywnych 
podziałów reprezentacji. Ich podstawą ma być założenie istnienia jakiejś grupy, wspólnoty 
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posiadającej wspólne idee, tożsamość lub cele. Drugim głównym założeniem reprezentacji 
jest uznanie na gruncie polityki, iż jest to forma sprawowania władzy w imieniu kogoś, kto 
z jakiś powodów osobiście nie może tego robić. Po trzecie, reprezentacja wymaga powiązania 
interesów reprezentanta i reprezentowanego, a więc stałej interakcji między nimi, tak by re-
prezentowany mógł zgłosić sprzeciw do działań swojego reprezentanta (np. odwołać go).

W zagadnieniach dotyczących formowania partnerstw terytorialnych istotnym zagad-
nieniem rozpatrywanym przez badaczy są kwestie partycypacji poszczególnych grup intere-
su w rządzeniu (współzarządzaniu). Analizowane są często działania na rzecz angażowania 
interesariuszy, którzy dotychczas byli wykluczeni z procesu podejmowania decyzji dotyczą-
cych wykorzystania zasobów publicznych (na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym) 
– a więc w praktyce nie mieli swoich przedstawicieli, którzy wpływaliby na te decyzje [Geddes 
2000, Shucksmith 2001, Shortall 2008]. Częstym tematem badań są analizy relacji społecznych 
pomiędzy uczestnikami procesu współrządzenia, a także kwestie reprezentowania przez nich 
różnych grup interesu [Hastings 1999, Hemphill i in. 2006, Derkzen i in. 2008, Furmankiewicz 
i in. 2014, Esparcia i in. 2015, Johansen i Chandler 2015]. Nie wchodząc w szersze rozważania 
dotyczące definicji i rodzajów reprezentacji, niniejsza praca koncentruje się na wykorzysta-
niu koncepcji „reprezentacji zawodowo-funkcjonalnej” [Szymanek 2013] lub „funkcjonalnej”, 
która jest stosowana w tworzeniu struktur współrządzenia w Unii Europejskiej [Knodt i in. 
2011, Piattoni 2011]. Często cytowany w literaturze Samuel Beer zdefiniował pojęcie reprezen-
tacji funkcjonalnej jako odnoszące się do każdej teorii, stwierdzającej podział społeczeństwa 
na różne warstwy, z których każda posiada pewną wspólną jedność i utrzymuje, że powinna 
być reprezentowana we władzach [Beer 1965 za: Vieira i Runciman 2011, s. 123]. Podejście to 
związane jest z ideą pluralizmu politycznego, uznającej, iż każda jednostka powinna być repre-
zentowana raczej wedle tego, czym się aktualnie zajmuje, niż wedle organizacji politycznej, do 
której należy lub gdzie zamieszkuje [Vieira i Runciman 2011, s. 105].

W wielu opracowaniach w XX wieku w społeczeństwie wyróżniano takie grupy intere-
sów jak: pracodawcy, robotnicy i rolnicy (farmerzy). Także w strukturach władzy Unii Eu-
ropejskiej rozbudowywano różne ciała konsultacyjne. Przykładem jest Komitet Ekonomicz-
ny i Społeczny (Economic and Social Committee), w których członkami są m.in. pracodawcy 
i pracownicy [Vieira i Runciman 2011]. Tak więc termin ten związany jest często z reprezen-
towaniem w systemie władzy grup wydzielonych według klasy społecznej lub zajęcia (miejsce 
pracy). W strukturach rządzenia w Unii Europejskiej najczęściej stosuje się wspomniany już 
podział grup interesu na sektor publiczny, ekonomiczny i społeczny [Knodt i in. 2011]. Mają 
być one reprezentowane w ciałach decyzyjnych zarządzających funduszami Unii Europejskiej 
na różnym na poziomie, w tym w lokalnych grupach działania [European Commission 2006, 
2014]. W praktyce, ze względu na wielość ról społecznych, podział ten może być utrudnio-
ny. Na przykład do jakiego sektora zakwalifikować zastępcę wójta, prowadzącego działalność 
gospodarczą i będącego jednocześnie członkiem lokalnego stowarzyszenia? Podejmowanie 
działań w różnego typu organizacjach jest częste także na obszarach wiejskich, np. pracowni-
cy sektora publicznego udzielają się w organizacjach pozarządowych. Problem ten zauważyła 
również Pawłowska [2016], która stwierdziła, że trudno opisać podmioty życia publiczne-
go przez pryzmat przynależności do konkretnych sektorów, gdyż w praktyce granice między 
nimi ulegają rozmyciu, a podmioty te mogą mieć podwójną lub potrójną tożsamość. To samo 
dotyczy jednostek indywidualnych, które mają te sektorowe podmioty reprezentować.

W ujęciu koncepcji reprezentacji funkcjonalnej kluczowe jest rozpoznanie, czym dana 
osoba zajmuje się przez większość czasu i jakie ma cele, co częściowo zastosowano w me-
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todologii niniejszej pracy. Przykładowo – wójt, burmistrz i ich zastępcy w analizach zawsze 
traktowani są jako sektor publiczny, nawet jeżeli twierdzą, że reprezentują lokalną organizację 
pozarządową. Tego typu uproszczenia metodologiczne były konieczne w przypadku wyko-
nalności badań i zostały opisane w metodyce.

W literaturze wskazuje się na zasadnicze różnice pomiędzy reprezentacją terytorialną 
(osoby są przedstawicielami mieszkańców z określonych geograficznie okręgów wyborczych) 
a funkcjonalną (osoby są przedstawicielami określonych grup społecznych lub innych grup 
interesu). Knodt [2011] uważa jednak, iż w praktyce istnieje wiele podobieństw między tymi 
dwoma rodzajami reprezentacji. Partnerstwa terytorialne są interesującym przypadkiem pró-
by zastosowania obu z nich, przy jednoczesnym dążeniu do odejścia od reprezentacji w ra-
mach partii i stronnictw politycznych. Z jednej strony, organizacje te są typowo terytorialne 
(w radach i zarządach często reprezentowane są określone gminy), a z drugiej – wprowadzone 
jest ograniczenie maksymalnego udziału osób związanych z poszczególnymi sektorami go-
spodarki.

1.4. Zwiększanie partycypacji społecznej w zarządzaniu 
publicznym jako ważny cel funkcjonowania partnerstw 
oraz pojęcia tokenizmu i klientelizmu

Ważnym zadaniem partnerstw, które wymieniano często w głównych celach ich tworzenia, 
jest zwiększanie udziału podmiotów niepublicznych, a także społeczności lokalnych, w pro-
cesach zarządzania zasobami w porównaniu z tradycyjnymi, hierarchicznymi formami admi-
nistracji, nadzorowanymi przez polityków [Shucksmith 2000, Scott 2003, Lacquement 2013]. 
Jeden z bardziej znanych podziałów poziomu partycypacji społecznej we władzy zapropo-
nowała Arnstein [1969]. Często nawiązywali do niej autorzy, którzy analizowali lub popu-
laryzowali wzmacnianie partycypacji społecznej w administrowaniu zasobami publicznymi 
i propagowali tworzenie różnego typu partnerstw [Wilcox 1994, Choguill 1996, Maier 2001]. 
Autorka ta wyróżniła 8 poziomów partycypacji (ryc. 2). 

Brak udziału społeczeństwa w rządzeniu obserwujemy w „terapii” i „manipulacji”, typo-
wej dla np. dyktatur, w których manipuluje się społeczeństwem, np. poprzez środki masowe-
go przekazu czy system edukacji. Kolejne są trzy poziomy tokenistyczne, w których władza 
sprawia jedynie wrażenie uwzględniania racji społecznych, ale w rzeczywistości sama po-
dejmuje decyzje. Może ona jednostronnie informować społeczeństwo o swoich ustaleniach. 
Na wyższym poziomie znajduje się konsultowanie decyzji ze społeczeństwem. Władza zbiera 
opinie, lecz nie jest zobligowana prawnie do ich uwzględniania. Na kolejnym poziomie podej-
mowane są działania pojednawcze (mediacje) z przedstawicielami społeczeństwa, które mają 
prowadzić do osiągnięcia kompromisu lub „udobruchania” (placation) społecznych grup in-
teresu. 
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Fig. 2.  Eight rungs on the “ladder of citizen participation” according to Arnstein [1969]

Wyższe poziomy partycypacji są określane wspólną nazwą władzy obywatelskiej. W part-
nerstwie przedstawiciele społeczeństwa mogą mieć wpływ na podejmowane decyzje na rów-
ni z przedstawicielami administracji państwowej (np. poprzez głosowanie lub inne grupowe 
metody wyboru celów i działań do realizacji). Jeszcze wyżej sklasyfikowana została władza 
obejmująca delegowanie władzy i kontrolę obywatelską, gdzie decyzje podejmowane są przez 
społeczeństwo np. w referendum, a władza jedynie zleca realizację tych działań podmiotom 
zewnętrznym lub sama je wprowadza.

W podziale Arnstein [1969] partnerstwo jest zaawansowaną formą władzy obywatel-
skiej, procesem w którym interesariusze niepubliczni włączani są w podejmowanie decyzji 
związanych z zarządzaniem zasobami publicznymi na równi z władzami administracyjny-
mi. Jest to poziom partycypacji, który praktycznie nie występował w Polsce przed wejściem 
do Unii Europejskiej (rady międzysektorowe typu komitety oceniające projekty próbowano 
tworzyć jedynie w niektórych programach przedakcesyjnych). Władze publiczne co najwy-
żej konsultowały swoje decyzje i w najlepszym przypadku uwzględniały część wyników tych  
konsultacji.

Istotnym kierunkiem badań związanym z poziomem partycypacji społecznej w między-
sektorowych partnerstwach terytorialnych są problemy „wykluczenia” i „włączenia” społecz-
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nego (social exclusion, social inclusion) [Shucksmith 2000, 2001]. Zagadnienie odnoszone 
jest zazwyczaj do grup zmarginalizowanych – bezrobotnych, ubogich, osób pozostających 
poza grupami społecznymi uzyskującymi dochody i mającymi wpływ na zarządzanie zaso-
bami lokalnymi. W literaturze opartej zwykle na studiach przypadku spotykane są nieco róż-
ne poglądy na temat roli partnerstw terytorialnych – czy są organizacjami zdominowanymi 
przez elity, czy też inkluzywnymi (inclusive), a więc angażującymi przedstawicieli różnych 
środowisk społecznych. Böcher [2008, s. 383–384] uważa, że dzięki zaleceniom obecnym 
w różnych dokumentach Unii Europejskiej tzw. tradycyjnie słabe grupy interesu, do których 
zalicza on m.in. młodzież, kobiety i osoby popierające ochronę przyrody, mają możliwość 
na zaangażowanie się w procesy zarządzania zasobami lokalnymi. Jednak Shortall [2008] 
stwierdziła w badaniach, że niektóre tego typu grupy społeczne w Irlandii Północnej (prote-
stanci, kobiety, rodziny rolników) nie uczestniczyły w dużym stopniu w partnerstwach typu 
LEADER. Podobnie Scott [2004] zauważył, że zaangażowanie grup najbardziej zmarginalizo-
wanych pozostaje nadal wyzwaniem dla tego typu organizacji. Derkzen i Bock [2007] wska-
zują, że konieczność profesjonalizmu w zarządzaniu działaniami programów typu LEADER 
powoduje, że część osób nieposiadających zasobów wiedzy ekonomicznej i organizacyjnej nie 
jest w stanie w pełni uczestniczyć w działaniach partnerstw. Taką konkluzję podaje również 
Shuckshmith [2000], twierdząc, że w inicjatywach rozwoju endogenicznego obserwowane są 
tendencje do umacniania tych interesariuszy, którzy już wcześniej posiadali większą zdolność 
do angażowania się i wpływania na działania lokalne (np. lokalnych liderów i najbardziej 
wpływowych grup interesu). Może to według niego prowadzić nawet do przejmowania ini-
cjatyw przez elity reprezentujące jeden sektor gospodarczy. Grupy tradycyjnie bardziej zmar-
ginalizowane nie są bowiem w takim samym stopniu zdolne do angażowania się w programy 
tworzenia partnerstw, o ile nie są prowadzone specjalne starania w tym kierunku. Jest to zwią-
zane ze znanymi od dawna problemami aktywizacji społeczności lokalnych [Wierzbicki 1973, 
Kłodziński 2003, Podedworna 2013, Peter-Bombik i Szczudlińska-Kanoś 2015].

W systemach terytorialnego współrządzenia, w tym także w partnerstwach terytorial-
nych, często może pojawiać się konflikt interesów. Zdaniem Szawiela [2001] spór, rywalizacja, 
konkurencja, stronniczość i konflikty należą jednak do samej istoty demokracji. Tego typu 
relacje (postrzegane zwykle jako negatywne) w systemach demokratycznych zakładają jednak 
wzajemne uznanie prawa do odmienności pozostających ze sobą w sporze stron (co jest po-
strzegane jako cecha pozytywna demokracji). W rezultacie nie prowadzą one do dezintegracji 
społeczności (i państwa). Także Putnam [1995, s. 135] uznaje, iż jest mało prawdopodobne, 
aby wspólnota obywatelska była pozbawiona konfliktów. Większe znaczenie w harmonijnym 
rozwoju ma rodzaj tych konfliktów i zdolność aktorów do dochodzenia do kompromisów 
poprzez negocjacje, które są szczególnie promowane w partnerstwach [Simard i Chiasson 
2008, s. 475].

Jak już wspomniano przy opisie drabiny partycypacji Arnstein [1969], pojęcie tokenizmu 
dotyczy sytuacji, gdy władza rządząca jedynie sprawia wrażenie (udaje), iż uwzględnia np. 
konsultacje społeczne lub że dopuszcza partycypację innych grup interesu w podejmowaniu 
decyzji politycznych bądź administracyjnych, a w rzeczywistości nie uwzględnia wyników 
tych konsultacji i dąży do dominacji w zespołowych radach doradczych, konsultacyjnych 
i decyzyjnych. W Polsce takie działania stwierdzano już przy wyborze członków do tzw. re-
gionalnych komitetów sterujących, zarządzających funduszami strukturalnymi w wojewódz-
twach, które miały pracować zgodnie z omawianą już „zasadą partnerstwa” [Dąbrowski 2008]. 
Według procedur Unii Europejskiej w komitetach tych powinni uczestniczyć reprezentanci 
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organizacji pozarządowych i biznesu. W co najmniej dwóch niezależnych badaniach stwier-
dzono, że władze regionalne starały się wprowadzać tam osoby powiązane z partią rządzą-
cą i władzami regionalnymi, a nie niezależnych przedstawicieli organizacji pozarządowych 
[Dąbrowski 2008, 2013, Lackowska-Madurowicz i Swianiewicz 2013], co nazwano nawet 
„karykaturą partnerstwa” [Dąbrowski 2008]. Przedstawicielami organizacji społecznych były 
w wielu przypadkach osoby piastujące wysokie stanowiska w samorządach [Swianiewicz i in. 
2010]. Zjawisko tokenizmu obserwowano jednak także w niektórych partnerstwach w Wiel-
kiej Brytanii [Shucksmith 2000].

Innym negatywnym zjawiskiem związanym z zagadnieniami partycypacji społecznej 
i uwzględniania potrzeb różnych grup interesu, które może pojawiać się także w partner-
stwach, jest klientelizm. Polega on na nieformalnych powiązaniach typu ekonomiczno-po-
litycznego, w którym przedstawiciel władzy (patron) roztacza opiekę nad osoba lub grupą 
(klientem) w zamian za poparcie polityczne. W Polsce, także na obszarach działania part-
nerstw terytorialnych, obserwowano zjawiska wspierania finansowego „zaprzyjaźnionych” 
(popierających władzę) organizacji lokalnych, np. przez wójta, przy jednoczesnym wyklu-
czaniu z pomocy gminy organizacji, które wspierały w wyborach jego przeciwników [Fur-
mankiewicz i Królikowska 2010]. Podobnie Knieć [2009] odnotował w jednym z partnerstw 
terytorialnych rekrutację tylko wybranych stowarzyszeń do zarządu, przy celowym pomi-
nięciu innych. Zjawisko klientelizmu w tego typu organizacjach obserwowane było czasem 
także w Hiszpanii [Esparcia i in. 2015]. Może się ono pojawiać, jeżeli daną radę (komitet), 
podejmującą decyzje o celach strategicznych lub o wydatkowaniu środków publicznych zdo-
minuje jedna grupa interesów (np. partia polityczna, grupa ekonomiczna, grupa osób z jed-
nej miejscowości) preferująca realizację działań korzystnych dla jej własnych przedstawicieli 
[Lackowska-Madurowicz i Swianiewicz 2013]. W badaniach Swianiewicza i in. [2010] stwier-
dzono, iż gminy i powiaty posiadające „swojego” członka w radach decydujących o rankingu 
projektów starających się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej miały szansę na 
pozyskanie większych środków.

Klientelizm dotyczy także partii politycznych, które uzyskują poparcie wyborcze wpły-
wowej grupy społecznej lub regionu w zamian za nadanie im określonych przywilejów lub 
świadczone dobra, np. dotacje [Antoszewski i Herbut 2001]. Osti [2000] wskazuje, że nawet 
partnerstwa terytorialne, wspierane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych LEADER, mogły 
stawać się ukrytą formą korporacyjnych porozumień, w których dobrze zorganizowane grupy 
interesu kontynuowały dotychczasowe powiązania z lokalnymi organami władz administra-
cyjnych w celu monopolizacji przepływu dóbr. Zjawiska klientelizmu i tokenizmu postrze-
gane są jako negatywne, sprzeczne z ideą partycypacji lub wspólnego zarządzania zasobami 
w obrębie partnerstwa [Esparcia i in. 2015, Furmankiewicz i Macken-Walsh 2016].

Zdaniem zwolenników tworzenia partnerstw sieci współpracy międzysektorowej mogą 
lepiej poradzić sobie z lokalnymi problemami niż hierarchiczna administracja publiczna, 
ponieważ grupy kompetentnych aktorów łatwiej znajdują innowacyjne rozwiązania i kon-
trolują się wzajemnie [Vidal 2009]. Korupcja (ale częściowo także klientelizm) jest bardziej 
prawdopodobna w strukturach hierarchicznych, gdzie decyzje podejmują pojedyncze osoby, 
niż w przypadku zespołowego podejmowania decyzji. Współpraca lokalnych interesariuszy 
w partnerstwie ma także redukować ryzyko sprzeciwu społeczności lokalnych wobec wdra-
żania nowych inicjatyw, ze względu na ich współudział w planowaniu i realizacji działań. 
W ten sposób struktury organizacyjne oparte głównie na relacjach koordynacji i kooperacji 
mają sprzyjać redukowaniu konfliktów pomiędzy różnymi grupami interesu i stałej kontroli 
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społecznej działań partnerstwa jako organizacji. Gdyby jednak jacyś kluczowi interesariu-
sze, posiadający znaczne zasoby i pomysły na działania, byli pomijani w sieci współdziałania, 
wówczas istniałoby ryzyko zahamowania procesów efektywnego współzarządzania. Domi-
nacja jednej grupy interesu może hamować tworzenie pomostowego kapitału społecznego, 
który uznaje się za istotny warunek sukcesu ekonomicznego regionów [Putnam 1995, 2008]. 
Jak wskazuje literatura, zjawiska klientelizmu lub tokenizmu mogą także pojawiać się w orga-
nizacjach takich jak partnerstwa terytorialne, opartych na współpracy lokalnych grup intere-
su, choć nie jest to zgodne z ideą tworzenia tego typu organizacji.

Przed sformułowaniem głównych empirycznych hipotez badawczych w kolejnym roz-
dziale rozwinięto tematykę dotyczącą koncepcji governance, rozumianej jako współzarzą-
dzanie [Hausner 2015], która silnie wiąże się z zagadnieniami tworzenia i funkcjonowania 
partnerstw terytorialnych, w tym analizowanych w niniejszej pracy lokalnych grup działania 
typu LEADER. Koncepcja ta formułuje podstawowe założenia także dla idei świadomego 
formowania partnerstw terytorialnych [Böcher 2008] i jest silnie powiązana z „behawioral-
nym” (tzn. nieekonomicznym) podejściem do racjonalnego wyboru w działaniach wspólnych 
[Ostrom 1998].
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2. 

KONcepcJA GOVERNANCE i pODeJście 
rAcJONALNeGO WYBOrU W BADANiAcH 
pArtNerSKieGO WSpÓŁZArZĄDZANiA ZASOBAMi

2.1. problemy zdefiniowania terminu governance

Ważnym ujęciem teoretycznym stosowanym w analizach funkcjonowania partnerstw teryto-
rialnych jest koncepcja governance. Zdaniem wielu autorów świadome wspieranie tworzenia 
partnerstw, w tym lokalnych grup działania, jest wynikiem jej popularyzacji wśród naukow-
ców, ekspertów, polityków i praktyków pracujących w administracji państwowej [Bailey 2003, 
Furmankiewicz 2012a].

Governance jako koncepcja badawcza próbuje wyjaśniać procesy kształtowania i realiza-
cji polityki publicznej poprzez identyfikowanie najważniejszych interesariuszy (stakeholders), 
czyli podmiotów, osób i grup zainteresowanych wpływem na zarządzanie zasobami. Stara 
się także określić ich rolę w tym procesie. Analizuje, jak ich zachowania i wzajemne relacje 
kształtują świadczenie usług publicznych. Według Atkinsona [2002] początkowo miała ona 
pomóc zrozumieć zmiany, w wyniku których władze centralne traciły swoje dotychczasowe 
kompetencje i możliwości wpływu na otoczenie na rzecz innych podmiotów działających na 
rynku. Pierwotnie termin ten nie oznaczał zatem świadomej metody lub strategii władz pu-
blicznych włączania innych interesariuszy w proces podejmowania decyzji. Rhodes [1996] 
wykorzystywał koncepcję governance do analizy rozwoju systemu władzy w Wielkiej Brytanii 
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w latach 80. i 90. XX w., gdzie procesy prywatyzacji, urynkowienia i decentralizacji służb pań-
stwowych doprowadziły do spadku znaczenia struktur hierarchicznych (biurokratycznych) 
na rzecz zwiększenia roli rynku i sieci w dostarczaniu usług publicznych [Atkinson 2002].

W tłumaczeniach prac anglojęzycznych na język polski długo nie różnicowano w istotny 
sposób znaczeń bliskoznacznych słów government i governance, uznając najczęściej, iż oba 
oznaczają „rządy” lub „rządzenie”. W wielkim słowniku PWN-Oxford termin governance jest 
tłumaczony na język polski po prostu jako „rządy” (czynność), podczas gdy termin govern-
ment – „rządzenie, sprawowanie władzy” oraz „rządy, rząd” (jako podmiot lub system) [Linde- 
-Usiekniewicz 2006]. Jednak w literaturze anglojęzycznej odróżnienie tych pojęć ma zasad-
nicze znaczenie w zrozumieniu odmiennych procesów i instytucji współczesnego państwa 
[Nielicki 2010]. Autorzy wykazują wyraźną odmienność form rządzenia (governance, gover-
ning) w stosunku do sposobów sprawowania władzy przez rząd (government), co podkreślają 
tytuły kluczowych publikacji na ten temat: „The New Governance: Governing without Go-
vernment” [Rhodes 1996], „Governance without government? (...)” [Peters i Pierre 1998]. 
W bardzo dużym uproszczeniu w tradycyjnym government władze publiczne administrują 
zasobami w strukturach hierarchicznych, koncentrując się na poprawności biurokratycznej 
działań i ich efektach politycznych. Natomiast w praktyce governance mamy do czynienia 
ze współzarządzaniem (współrządzeniem) zasobami publicznymi w strukturach poziomych 
(komitety decyzyjne, grupy zadaniowe, sieci relacji i powiązań), które teoretycznie skupiają 
się na efektach społeczno-ekonomicznych związanych z zaspokajaniem potrzeb różnych in-
teresariuszy.

W literaturze słowo governance używane było w różnych kontekstach, a jego znaczenie 
zmienia się często w zależności od użytego przymiotnika, np. corporate governance, good 
governance, multi-level governace, network governance, regional governance, territorial gover-
nance itd. [Pawłowska i in. 2014, 2016]. Zdaniem Stead [2014] przynajmniej część tych ter-
minów w j. angielskim może być traktowana jako pleonazmy, tworzone przez autorów „na 
siłę”, by podkreślić wyjątkowość swoich badań. Przykładowo uważa on, iż rządzenie zawsze 
było związane z układami terytorialnym (takimi jak państwa, regiony, jednostki administra-
cyjne) i nie ma potrzeby odróżniać pojęcia governance od territorial governance [Stead 2014]. 
Swoboda stosowania tego typu terminów przez różnych autorów w analizie rozmaitych zja-
wisk społeczno-ekonomicznych sprawia trudności w tłumaczeniach tekstów anglojęzycznych 
[por. Jessop 2007]. Przykładowo termin odnoszący się do zarządzania przedsiębiorstwami 
corporate governance tłumaczono najczęściej jako „ład korporacyjny” [Mesjasz 2013]. Z ko-
lei „dobre rządzenie” ma być odpowiednikiem terminu good governace oznaczającego efek-
tywne, sprawne rządzenie [World Bank 1992, Jessop 2007, Łopaciuk-Gonczaryk i Fałkowski 
2012]. Jednak tłumaczenia te nie oddają w pełni znaczenia terminu governance związanego 
z problematyką zarządzania zasobami publicznymi. W koncepcji tej często podkreśla się rolę 
współudziału podmiotów niepublicznych (wspomnianych aktorów lub interesariuszy) w po-
dejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących zarządzania zasobami lokalnymi, co dawniej 
było domeną wyłącznie administracji publicznej. Dlatego zdaniem Izdebskiego [2010, s. 24] 
terminu tego nie można tłumaczyć w prosty sposób jako „zarządzanie” lub „rządzenie”.

W literaturze w języku polskim używane były takie tłumaczenia terminu governance jak 
„współzarządzanie” [Oramus 2015], „zarządzanie partnerskie” [Izdebski 2010], a nawet „ne-
gocjowana demokracja” [Wódz i Wódz 2007]. Ze względu na trudności związane z tłumacze-
niem tego pojęcia praktykowane i postulowane jest także stosowanie bezpośrednio terminu 
angielskiego governance [Supernat 2009, Nielicki 2010, Pawłowska 2016]. Jednak najwię-
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cej autorów przyjmuje za poprawne użycie słowa „współrządzenie” [Mazur 2010, Klekotko 
i Gorlach 2013, Kołomycew i Pawłowska 2013, Wilkin 2013, Radzik-Maruszak 2016], które 
odpowiadałoby terminowi collaborative governance [Pawłowska i in. 2014]. Z kolei zdaniem 
Hausnera [2015], gdy governance odnosi się do zagadnień stricte politycznych, powinno być 
tłumaczone jako „współrządzenie”, natomiast gdy dotyczy mechanizmów koordynacji działań 
w administracji publicznej (np. poprzez zwiększanie partycypacji społecznej w podejmowa-
niu decyzji administracyjnych) – jako „współzarządzanie”. Jego zdaniem governance oznacza 
świadome podejmowanie działań wynikających z dyskursu, interakcji i współdziałania, a nie 
z siły i przymusu. Partnerstwa terytorialne, jakimi są lokalne grupy działania typu LEADER, 
nie tworzą aktów prawa lokalnego, tak jak np. gminy, a jedynie zarządzają pewną pulą zaso-
bów publicznych na zasadach określonych ustawą, stąd autor proponuje w niniejszej pracy 
stosować termin współzarządzanie jako najbardziej odpowiadający governance w odniesieniu 
do funkcjonowania tych organizacji, co nawiązuje do poglądów Hausnera [2015].

Governance jako współrządzenie lub współzarządzanie jest uznawane za mechanizm ne-
gocjowania i realizacji polityk publicznych z udziałem aktorów reprezentujących różne pod-
mioty życia publicznego, co ściśle wiąże się z omówionym już pojęciem partnerstwa [Koło-
mycew i Pawłowska 2013]. Kluczowa dla tego podejścia jest idea wzajemnej współpracy tych 
podmiotów w wyznaczaniu i późniejszej realizacji wspólnych celów, które służą zaspokajaniu 
potrzeb lokalnych społeczności. 

W literaturze używa się także terminów multi-tier lub multi-level governance, które tłu-
maczone są na język polski jako (współ)rządzenie lub (współ)zarządzanie wielopoziomowe, 
wielowarstwowe, wieloszczeblowe, a nawet wielopasmowe [Sroka 2009, Zawicki 2010, Kozak 
2013]. Koncepcja ta rozwijana była głównie w trakcie badań integracji europejskiej i jest zako-
rzeniona w federalizmie, a więc raczej obca państwom unitarnym takim jak Polska [Lackow-
ska 2009b]. W takiej organizacji rządzenia państwem (a nawet grupą państw, np. Unii Euro-
pejskiej) władza nie działa w systemie zcentralizowanym, odgórnym (downwards), ale raczej 
oddolnym (upwards) w ramach aktywności politycznej rozmaitych interesariuszy działają-
cych w różnej skali terytorialnej – od poziomu lokalnego, poprzez narodowy i ponadnarodo-
wy [Allen 2008]. Ważnym elementem zarządzania (rządzenia) wielopoziomowego jest system 
stałych negocjacji pomiędzy władzami na wielu poziomach terytorialnych – ponadnarodo-
wych, narodowych, regionalnych i lokalnych. Powiązania pomiędzy podmiotami mają mieć 
charakter zarówno horyzontalny, jak i wertykalny [Chrabąszcz 2015]. Multi-level governance 
jest definiowane także jako „rekonfiguracja relacji i wymiana zasobów między zróżnicowa-
nymi aktorami systemu politycznego, ulokowanymi na jego różnych poziomach, sektorach 
i polach” [Mazur 2010, s. 65]. Inna definicja mówi, iż jest to „zestaw wiążących procesów de-
cyzyjnych, który angażuje różnorodnych, niezależnych politycznie, lecz współzależnych w in-
nych obszarach aktorów instytucjonalnych – prywatnych i publicznych – funkcjonujących 
na różnych poziomach agregacji terytorialnej, w mniej lub bardziej trwałe negocjacje, debatę 
i implementację, i który nie zakłada wyłącznych kompetencji politycznych oraz nie przyznaje 
niezmiennej dominacji władzy politycznej żadnemu z tych podmiotów” [Chrabąszcz 2015,  
s. 268]. Zdaniem Marka Scotta [2004] koncepcja wielopoziomowej współpracy (multi-level 
collaborative activity) jest zakorzeniona w koncepcji partnerskiego współrządzenia (partner-
ship governance). 

Duży wkład w rozważania teoretyczne nad governance miał Jan Kooiman [2008], który 
wyróżnił trzy jego główne rodzaje:
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1) Self-governance, tłumaczone jako samozarządzanie [Izdebski 2010], związane ze wza-
jemnym oddziaływaniem (interference). Członkowie określonej sieci (grupy) wyposa-
żeni są w wiedzę i informowani o zamiarach władzy publicznej, która jednak bezpo-
średnio nie ingeruje w ich decyzje [Jessop, w: Kooiman 2008].

2) Co-governance, tłumaczone jako współzarządzanie [Izdebski 2010], związane z re-
lacjami współdziałania (interplay). Władza publiczna współuczestniczy na równych 
prawach w podejmowaniu decyzji z członkami sieci (grupy), np. w ramach partnerstw 
międzysektorowych.

3) Hierarchical governance, tłumaczone jako zarządzanie hierarchiczne [Izdebski 2010], 
związane z procesami interwencji (intervention), w którym rząd (państwo) odgrywa 
zasadniczą rolę w podejmowaniu decyzji, ale pozostaje „częścią społeczeństwa”, np. 
dzięki efektywnym procesom konsultacyjnym [Jessop w: Kooiman 2008].

Kooinman wprowadził także pojęcie meta-governance, które zdaniem Mazura [2015b] 
zostało przez niego słabo zoperacjonalizowane i oznacza pośrednią formę rządzenia, realizo-
waną poprzez świadome kształtowanie przez władze publiczne zróżnicowanych procesów sa-
morządzenia społeczeństwa, w tym grup interesu. Można to rozumieć jako system, w którym 
władza pozostawia znaczącą niezależność i autonomię społecznym grupom terytorialnym 
i grupom interesu, ale reguluje mechanizmy (zasady, procesy) samorządzenia. Taki typ syste-
mu ma obejmować przede wszystkim procesy koordynacji oraz wpływania na społeczne, po-
lityczne i administracyjne relacje, co wymaga nowych form rządzenia interaktywnego [Hau-
sner 2010]. Jest ono ukierunkowane na równoważenie interesów społecznych, ustanawianie 
ograniczeń, oraz kreowanie nowych możliwości dla aktorów społecznych, aby zorganizowali 
się sami, dzięki przyjmowaniu własnych, wspólnych rozwiązań lub w następstwie zastosowa-
nia odgórnie narzuconych wzorów. Rządzenie takie ma wzmacniać procesy formułowania 
wspólnych celów przez różnych interesariuszy. Zarządzanie interwencyjne oraz samoorgani-
zacja społeczna mają uzupełniać się w rozwiązywaniu problemów i wykorzystywaniu możli-
wości dalszego rozwoju [Jessop, w: Kooiman 2008].

Graficzne uporządkowanie znaczenia terminów governance odnoszących się do współ-
działania w różnej skali terytorialnej przedstawiono na rycinie 3. Pojęcie global governance 
można odnosić do zagadnień globalnych, ponadnarodowych sieci, które mają być „wpółau-
tonomiczne, samoorganizujące i samozarządzające się” [Hausner 2015]. Natomiast territorial 
governance autorzy odnoszą zazwyczaj do współrządzenia lub współzarządzania na ograni-
czonym poziomie terytorialnym, np. ponadpaństwowym (Unii Europejskiej), państwowym, 
regionalnym lub lokalnym [Stead 2014]. Według Knodt [2011, s. 354] europejski system 
współrządzenia może być opisany jako policentryczny, w którym różne ośrodki podejmo-
wania decyzji istnieją niezależnie od siebie. Hierarchiczne centrum systemu zostało zastąpio-
ne przez funkcjonalne sieci powiązań i podzielone na częściowo pokrywające się polityczne 
„areny” (arenas) charakteryzujące się luźnymi powiązaniami. 

Partnerstwa typu LGD traktowane są w literaturze czasem jako regionalny poziom współ-
zarządzania [Böcher 2008], a czasem jako lokalny [Esparcia i in. 2015]. W rzeczywistości 
można uznać, że stanowią ogniwo pośrednie między typowym poziomem regionalnym 
(w Polsce odnoszącym się do województwa) a lokalnym (obejmującym gminę lub sołectwo). 
W literaturze autorzy odnoszą się także często do obszarów funkcjonalnych, mówiąc np. o ru-
ral i urban governance, czyli współrządzeniu (czy współzarządzaniu) na terenach wiejskich 
i miejskich [Simard i Chiasson 2008], czy też o metropolitan governance, a więc dotyczące-
go obszarów metropolitalnych [Lackowska 2009b]. Należy przy tym wspomnieć, iż nie ma 
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w literaturze pełnej zgodności, czy multi-level governance, governance i territorial governance 
można traktować jako znacząco różniące się terminy. Dokładniejszą analizę tych problemów 
przedstawił m.in. Stead [2014].
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Ryc. 3. Uporządkowanie podstawowych terminów określających governance (współrządzenie) na 

różnych poziomach terytorialnych. W każdym przypadku ważny jest współudział aktorów 
niepublicznych w procesach rządzenia. 

Fig. 3. Arrangement of terms described governance on various territorial levels. In every case the 
non-public actors participation in governance processes is important. Source: the author's 
research 
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Autor niniejszego opracowania skłania się ku odróżnieniu multi-level governance, jako 
współrządzenia na wielu poziomach jednocześnie (grupy decyzyjne obejmujące władze róż-
nego szczebla i organizacje działające w różnej skali terytorialnej), od bottom-up territorial go-
vernance (oddolnego współzarządzania terytorialnego), gdy mamy do czynienia z zarządza-
niem danym obszarem realizowanym podczas współpracy różnych podmiotów działających 
tylko wewnątrz tego terenu (np. przez mieszkańców i podmioty zarejestrowane na danym 
terytorium). Aby można było mówić o współrządzeniu (współzarządzaniu) wielopoziomo-
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wym, liczne interakcje (w tym zjawiska wzajemnej koordynacji o charakterze negocjacyjnym) 
powinny zachodzić między aktorami działającymi na różnych szczeblach terytorialnych [Lac-
kowska 2009b]. Partnerstwa terytorialne, takie jak lokalne grupy działania LEADER, można 
uznać za przykład współzarządzania terytorialnego (jednopoziomowego). Koncepcja rządze-
nia wielopoziomowego być może nadawałaby się do analiz sformalizowanych sieci współpra-
cy krajowej i międzynarodowej LGD, chociaż mają one głównie rolę lobbystyczną i w zakresie 
transferu doświadczeń, a raczej niewielki wpływ na decyzje władz krajowych czy instytucji 
Unii Europejskiej [Magryś 2009, Kawałek i Rosińska 2011].

W niniejszej pracy istotne jest także odróżnienie zwykłej decentralizacji (gdy zarządza-
niem zasobami lokalnymi zajmują się władze lokalne i podległa im administracja publiczna) 
od implementacji systemu governance (gdy w procesy decyzyjne zarządzania zasobami włą-
czone są osoby i podmioty spoza sektora administracji publicznej). Z koncepcją governance 
silnie powiązana jest idea partnerstwa jako mechanizmu realizowania polityki zarządzania 
zasobami lokalnymi biorącego pod uwagę zależności i powiązania pomiędzy różnymi pod-
miotami działającymi w danej tematyce lub na danym terytorium. Jego celem jest osiąganie 
wyższej efektywności w zarządzaniu zasobami, co ma przynosić korzyści większej liczbie lo-
kalnych podmiotów, a więc silnie wiąże się z naukami ekonomicznymi i ich podejściem do 
efektów osiąganych w pracy grupowej. W ten sposób pośrednio koncepcja nawiązuje do teorii 
racjonalnego wyboru. Kluczową cechą partnerstw jest współpraca różnych interesariuszy po-
przez procesy interaktywne i dyskursywne (interactive and discursive processes) [Scott 2004].

Pojęcie territorial governance w pewnym stopniu można wiązać z „terytorialnym syste-
mem społecznym”. Jest to taki system, w których ludzie zajmują, zagospodarowują i kontro-
lują określony obszar powierzchni ziemi. Wyróżniają go przede wszystkim [Chojnicki 2008, 
s. 22]:

heterogeniczność układu (zbiorowość ludzka i materialne środowisko, które zamiesz- •
kują);
wieloaspektowa integracja (powiązania wewnętrzne takie jak ekonomiczne, politycz- •
ne i kulturowe mają dominować nad zewnętrznymi);
samoorganizacja (mechanizmy samoregulacji i samokontroli warunkują działanie sys- •
temu).
zróżnicowanie zasięgu przestrzennego (lokalny, regionalny, krajowy, globalny). •

Koncepcja współrządzenia (lub współzarządzania) terytorialnego nie nawiązuje jednak 
zwykle do pojęcia systemu, ale znacznie częściej do koncepcji sieci społecznych lub ekono-
micznych [Stenlas 1999, Hovik i Stokke 2007, Marcussen i Torfing 2007, Furmankiewicz i in. 
2014]. Koncentruje się ona bowiem na relacjach pomiędzy jednostkami społecznymi (osoba-
mi lub organizacjami), a nie na powiązaniach pomiędzy wszystkimi elementami środowiska. 
Ponadto, w definicji systemu czasem podkreślana jest jego względna spójność wewnętrzna 
pozwalająca na wyodrębnienie go od otoczenia [Domański 1982], podczas gdy w podejściu 
sieciowym mówi się raczej o mniej lub bardziej stabilnych skupieniach (klastrach) istnie-
jących w sieci powiązań globalnych. Ich stwierdzenie wymaga niejednokrotnie dokładnych 
analiz relacji zachodzących między na pozór odrębnymi elementami. Dodatkowo klastry te 
nie muszą mieć charakteru terytorialnego. Warto przypomnieć także, że w literaturze doty-
czącej sieci społecznych lub ekonomicznych zwykle nie mówi się o „uwarunkowaniach” ich 
funkcjonowania, ale o ich „zakorzenieniu” lub „umocowaniu” (embededness) w otoczeniu 
[Stryjakiewicz 2001, Boekema i Rutten 2004, Knodt i in. 2011].
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2.2. Zarys rozwoju koncepcji governance

Według Hausnera [2008] koncepcja governance jest efektem historycznej ewolucji podejścia 
do organizacji i działania aktorów publicznych w zakresie problematyki zarządzania publicz-
nego, obejmującej cztery główne paradygmaty (ryc. 4). Najstarszym z nich jest „państwo 
prawne” (Rechtsstaat), w którym instytucje publiczne były przede wszystkim narzędziem 
wykonywania obowiązującego prawa. Kolejny paradygmat „administracji publicznej” (public 
administration) uznawał, iż instytucje publiczne są narzędziem wykonywania decyzji poli-
tycznych. W tym podejściu kluczowym problemem było oddzielenie administracji od polity-
ki, racjonalna organizacja administracji (koncentracja na procedurach działania) i zagadnie-
nia kontroli wewnętrznej. Te dwa podejścia wiążą się silnie z koncepcją idealnej biurokracji 
Webera. Jej krytyka doprowadziła do sformułowania dwóch paradygmatów zarządzania pu-
blicznego. Pierwszy obejmował „menadżerskie zarządzanie publiczne” (zwane częściej przez 
innych autorów nowym zarządzaniem publicznym – New Public Management), które stara 
się wprowadzić zasady rynkowe do działalności administracji publicznej, zminimalizowanej 
pod względem swoich rozmiarów. Ten rodzaj zarządzania koncentruje się na celach, anali-
zach kosztów i efektów działań. Opiera się na kontraktach na realizację usług publicznych 
z firmami prywatnymi, które wybierane są na zasadzie konkursu (np. w przetargach). Drugi 
paradygmat obejmuje „partycypacyjne zarządzanie publiczne” (public governance), w którym 
zarządzanie odbywa się poprzez partnerstwo. Administracja publiczna pozostaje w silnej 
interakcji z interesariuszami niepublicznymi, w tym ze społeczeństwem obywatelskim, po-
przez procedury partycypacyjne i konsultacyjne. Podmioty niepubliczne mają wysoki, jawny 
wpływ na decyzje administracyjne poprzez różne mechanizmy współrządzenia (lub współ-
zarządzania).

Modele działania administracji publicznej
Models of public administration activities

Modele Weberowskie
Webers’ models

Modele zarządzania publicznego
Models of public management

Państwo prawne

Rechsstaat

Administracja  
publiczna

Public administration

Menadżerskie  
zarządzanie publiczne

(Nowe zarządzanie 
publiczne)
New Public  

management

Partycypacyjne  
zarządzanie publiczne

Public governance

Ryc. 4. Podstawowe modele funkcjonowania administracji w ujęciu historycznym
Fig. 4. The basic models of public administration on historical bacground
Źródło: opracowanie własne na podstawie Hausnera [2008] i Szumowskiego [2014]
Source: the author’s work based on Hausner [2008] and Szumowski [2014]
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Sformułowanie modeli zarządzania publicznego było efektem dostrzeżenia problemów 
hierarchicznego modelu administracji publicznej. Istotne było zwrócenie uwagi na jego czę-
stą nieefektywność [Niskanen 1971]. Z tego powodu podjęto próby poszukiwania nowych 
struktur organizacyjnych, które ograniczyłyby przynajmniej część obserwowanych, nieko-
rzystnych zjawisk modelu weberowskiego. Zaczęto zwracać uwagę na efektywność zaspo-
kajania potrzeb lokalnych, a więc osiągnięcie celów polityki społeczno-gospodarczej przy 
jak najniższych kosztach [Kachniarz 2012]. W rezultacie w administracji publicznej zaczęto 
wprowadzać metody organizacji działań charakterystyczne wcześniej dla sektora ekonomicz-
nego (np. wykorzystanie metod zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwach, tworzenie 
wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się określonymi usługami publicznymi, zaku-
py rynkowe w przetargach, powierzanie części usług publicznych niezależnym instytucjom 
w wyniku przetargu). Efektem tych działań był wzrost znaczenia współpracy różnych pod-
miotów publicznych i niepublicznych, w tym idei partnerstwa publiczno-prywatnego przy re-
alizacji zadań publicznych. Było to więc związane także z częściową rezygnacją administracji 
państwowej z bezpośredniego wykonywania niektórych usług na rzecz ich kontraktowania 
z instytucjami niepublicznymi [Nielicki 2010].

Działania tego typu zaczęto popularyzować w ramach nowego zarządzania publiczne-
go (New Public Management – dalej: NZP), którego założenia dyskutowane były szerzej od 
początku lat 80. XX wieku. Jako nowy termin NZP spopularyzowane zostało przez Hooda 
[1991]. Koncepcja ta była próbą zbliżenia administracji publicznej do gospodarki rynkowej 
w celu zapewnienia jej należytej sprawności (efektywności) w zakresie właściwego wykorzy-
stania środków (zasobów) publicznych do osiągnięcia przyjętych celów (związanych z za-
spokajaniem potrzeb mieszkańców). Wysoka efektywność i jakość zarządzania publicznego, 
według zwolenników NZP, mają być zapewnione dzięki nowym technikom komunikacji z in-
teresariuszami reprezentującymi inne sektory i silną koordynację działań w obrębie wspólnie 
wypracowanych strategii. Zdaniem Supernata [2009] w nowym zarządzaniu publicznym za-
częto zwracać szczególną uwagę przede wszystkim na następujące zagadnienia:

efektywność polityki publicznej, a więc osiąganie jak najlepszych rezultatów działań  •
przy wykorzystaniu minimum zasobów;
stosowanie zasad rynkowych, które mają przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom  •
biurokracji (np. rezygnacja z publicznych firm lub wydziałów administracji państwo-
wej zaspokajających określone potrzeby społeczne na rzecz przetargów na realizację 
tych samych działań przez prywatne podmioty zewnętrzne);
koncentrowanie się na zaspokajaniu potrzeb ludności i zwiększaniu jej zadowolenia  •
z usług publicznych (co nie musi być związane z maksymalizacją dobrobytu mierzo-
nego np. wysokością dochodów, a więc rozwoju typowo ekonomicznego);
zwiększenie odpowiedzialności władz publicznych za podejmowane decyzje; •
decentralizację władzy polegającą na zwiększaniu kompetencji samorządu lokalnego  •
a także na tworzeniu struktur współrządzenia;
polepszanie jakości polityki społecznej (np. poprzez uruchamianie programów wspie- •
rających realizację działań o charakterze typowo społecznym).

Z kolei Krynicka [2006] podaje następujące cechy NZP:
działania mają być zorientowane na wynik, a nie na regulację procesów administrowa- •
nia, stąd cele muszą być jasno określone, z naciskiem na ich mierzalność;
dużo większy nacisk kładziony jest na personalną odpowiedzialność kierowników; •
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odchodzi się od klasycznej biurokracji w kierunku tworzenia bardziej elastycznych  •
warunków zatrudnienia, pracy i organizacji;
ocena programów publicznych opiera się o zasadę „3Es”: oszczędność, efektywność  •
i skuteczność (z ang. economy, efficiency and effectiveness);
efektywność niektórych zadań sektora publicznego jest weryfikowana przez rynek  •
(kontrakty);
dąży się do ograniczania funkcji pełnionych przez władze publiczne poprzez prywaty- •
zację (np. służby zdrowia, zakładów gospodarki komunalnej etc.).

Przeciwnicy NZP wskazywali, że możliwości zastosowania menedżerskiego modelu do 
realizacji zadań administracji są ograniczone, gdyż wiele usług publicznych nie ma charakte-
ru w pełni rynkowego (np. nie da się zwykle podłączyć do konkurencyjnej sieci wodociągowej 
lub gazowej). Wskazywano, iż tak naprawdę jego idee rzadko były konsekwentnie wprowa-
dzane w życie przez administrację. Dodatkowo, prywatyzacja i konkurencja nie zawsze pro-
wadziły do obniżenia kosztów lub poprawienia wskaźników efektywności usług [Kachniarz 
2012, Swianiewicz 2016a].

Nowe metody zarządzania publicznego polegały także m.in. na dążeniu do podniesie-
nia efektywności działania administracji i wykonywania usług publicznych poprzez włącze-
nie w proces planowania i podejmowania decyzji lokalnych interesariuszy prywatnych (np. 
przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych). Termin governance został spopularyzowany 
pierwotnie w odniesieniu do kompleksowych form zarządzania w organizacjach prywat-
nych, określanych jako corporate governance albo business governance i analizowanych często 
w latach 80. XX wieku [Williams i Findlay 1984]. W naukach o administracji zaczął być on 
stosowany na większą skalę w latach 90. XX w., szczególnie w odniesieniu do przemian w bry-
tyjskiej administracji publicznej [Clark i Stewart 1994, Rhodes 1996, Garmise i Rees 1997]. 
Aby odróżnić te zagadnienia od problematyki zarządzaniem organizacjami prywatnymi, sto-
sowano także czasem termin public governance [Hausner 2008, Zachariasz 2010, Szumowski 
2014].

Koncepcja governance odnosi się zwykle do procesów społecznej i ekonomicznej koordy-
nacji, zarządzania i sterowania w problematyce administracyjnej, związanej z zarządzaniem 
zasobami i organizacją państwa. Istotnym składnikiem tego pojęcia jest zagadnienie koordy-
nacji działań pomiędzy różnymi organizacjami, częściami organizacji, grupami i jednostka-
mi, opartej nie na modelach hierarchicznych, ale na poziomej organizacji sieciowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem procesów samoorganizacji. Według Jessopa [1998, s. 29] governance 
odnosi się do każdego sposobu koordynacji współzależnych działań (a więc sytuacji, gdzie 
różne podmioty zaczynają w trakcie współpracy koordynować działania, które na siebie wza-
jemnie wpływają). W literaturze politologicznej zagadnienia te dotyczą zazwyczaj metod rzą-
dzenia i administrowania zasobami publicznymi [Rhodes 1996, Palumbo 2010]. Cieszyły się 
one mniejszym zainteresowaniem geografów [Little 2001, Lackowska 2009a, Painter 2010]. 
Według Izdebskiego [2010] analizowana koncepcja jest wieloideową próbą poszukiwania in-
strumentów kształtowania i rozwoju demokracji deliberacyjnej (partycypacyjnej, negocjo-
wanej, uczącej się), które umożliwią obywatelom większy udział w sprawowaniu władzy niż 
w ramach tradycyjnej demokracji przedstawicielskiej. Propaguje ona szczególnie takie hasła 
jak partycypacja społeczna, samorządność lokalna i rozwój społeczności lokalnej.

Duże znaczenie w popularyzacji podejścia partycypacyjnego w zarządzaniu zasobami lo-
kalnymi miał także Mancur Olson, który analizował „logikę działania zbiorowego” w książce 
wydanej pierwszy raz w 1965 roku [Olson 2012]. W odróżnieniu od podejścia planowania 
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zbiorowego (collective planning), w której instytucje publiczne jedynie konsultują i mediują 
zapisy planów, w modelu działań zbiorowych (collective action) kładł on nacisk na zaanga-
żowanie i współudział sektora niepublicznego w realizacji działań publicznych. Zwracał przy 
tym uwagę na zwiększenie partycypacji społecznej i przyznawał państwu (sektorowi publicz-
nemu) jedynie rolę wspomagającą procesy zarządzania. Jakkolwiek jego model także spo-
tkał się z krytyką za trudności w wyjaśnianiu poziomu i struktury zaangażowania jednostek 
w działalność społeczną, to jednak wywarł on wielki wpływ na późniejsze prace politologów 
i socjologów [Grzybek 2010].

Pojęcie współrządzenia (governance), w przeciwieństwie do sprawowania władzy (govern-
ment) oznaczającego hierarchiczne struktury rządowe i administracyjne (tab. 2), ma odnosić 
się do procesu zarządzania zasobami i zaspokajania potrzeb społecznych z udziałem pod-
miotów sektora zarówno publicznego, jak i prywatnego (ekonomicznego i pozarządowego), 
często w formie zrzeszeniowej (lub w postaci nieformalnych sieci), w której podmioty pu-
bliczne nie dominują w podejmowaniu decyzji, lecz zajmują się jedynie administrowaniem 
na podstawie decyzji podjętych wspólnie z podmiotami niepublicznymi. W tym ujęciu go-
vernance może oznaczać sprawną i kompetentną biurokrację, miarę walki z korupcją, par-
tycypację społeczną, a nawet promocję praw politycznych i społecznych [Simard i Chiasson 
2008]. Administracja publiczna w tej koncepcji jest elementem demokracji opierającej się na 
idei stosunkowo wysokiego udziału obywateli w systemie decyzyjnym (demokracja uczestni-
cząca). Szczególnie ważna jest w takim przypadku zasada subsydiarności, która zwraca uwagę 
na powierzanie zadań publicznych instytucjom społeczeństwa obywatelskiego (np. stowarzy-
szeniom, fundacjom etc.).

Tabela 2. Porównanie cech modelu sprawowania władzy (government) i współrządzenia (governance)
Table 2. A comparison of the characteristics of the government and governance models 

Termin
Term Government

Governance
(w odniesieniu do zarządza-

nia zasobami lokalnymi)
1 2 3

Tłumaczenie poję-
cia na język polski
Translating the 
term into Polish

Rządzenie, sprawowa-
nie władzy, władza Współrządzenie lub współzarządzanie

Główny podmiot 
podejmujący de-
cyzje strategiczne
Main strategic 
decision maker 

Polityczne władze publicz-
ne (w praktyce często także 
najwyższy szczebel podle-
głej im administracji)
Political public authorities  
(in practice often including the 
highest branch of the administra-
tion within their jurisdiction)

Włączenie do procesu podejmowania stra-
tegicznych decyzji organizacji sektora poza-
rządowego non-profit i przedsiębiorczości 
poprzez tworzenie dobrowolnych zrzeszeń 
(„sieci” formalnych i nieformalnych) for-
mułujących wspólnie cele do realizacji
Including the non-profit non-governmental 
sector and entrepreneurship into the stra-
tegic decision making process by creat-
ing voluntary associations (formal and 
non-formal “networks”), which would 
formulate common goals for realisation
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Tabela 2 c.d. – Table 2 cont.
1 2 3

Dysponowa-
nie zasobami
Resource use

Administrowanie (podejmowa-
nie bieżących decyzji bez prawa 
decydowania o nakładach in-
nych niż wynika to z odgórnej 
dyspozycji władz politycznych)
Administration (making direct 
decisions with no right to making 
decisions regarding expendi-
tures other than those included 
in the bottom-down instruc-
tions by political authorities)

Zarządzanie (podejmowanie decyzji i wy-
konywanie czynności wynikających z przy-
sługujących praw, w tym decyzji związanych 
z dysponowaniem zasobami), pobudzanie 
(zachęcanie) podmiotów niepublicznych 
do udostępniania ich prywatnych zasobów 
dla realizacji wspólnie przyjętych celów
Management (making decisions and executing 
actions in accordance with available rights, 
including decisions related to resource use), 
stimulating (encouraging) non-public enti-
ties to provide their private resources for 
the realisation of mutually adopted goals

Charakter struktur 
rządzenia
Character of gov-
ernance structures

Dominacja struktur pionowych 
(hierarchicznych)
Dominance of vertical (hierarchi-
cal) structures 

Dominacja struktur poziomych i grupowego 
podejmowania decyzji (sieci, grupy, komitety, 
zespoły zadaniowe)
Dominance of horizontal structures and 
group decision making (networks, groups, 
committees, task teams)

Priorytet organi-
zacji wewnętrznej
Internal organisa-
tion priority

Koncentrowanie się na popraw-
ności procedur biurokratycznych
Focusing on the correct execution 
of paperwork related procedures

Koncentrowanie się na sprawności działań 
organizacji
Focusing on the efficiency of organisational 
activity

Główny podmiot 
realizujący zada-
nia publiczne
Main body 
responsible for 
the realisation of 
public tasks

Zadania publiczne realizowa-
ne przez administrację i różne 
agencje rządowe, co powoduje jej 
rozrost
Public tasks realised by the ad-
ministration and various govern-
ment agencies, which leads to its 
expansion

Przekazanie części zadań publicznych 
podmiotom niepublicznym (np. w wyniku 
konkursów, przetargów), ograniczanie roli 
administracji w poszczególnych działaniach
Transferring part of public tasks to non-
public entities (e.g. through tenders and bids), 
limiting the role of administration in specific 
activities

System motywa-
cyjny
Motivational 
system

Przyjęcie określonego przepisami 
prawa sposobu funkcjonowania 
organizacji publicznych i wy-
muszanie jego przestrzegania za 
pomocą nakazów i zakazów
Adopting a legally regulated 
method of functioning for public 
organisations and imposing com-
pliance with the use of orders and 
restrictions

Stymulacja realizacji celów ponadlokalnych 
(grupowych) za pomocą zachęt ekonomicz-
nych, np. funduszy grantowych, ulg podatko-
wych bez odgórnego zmuszania wszystkich 
interesariuszy do takiego postępowania
Stimulating the realisation of extra-local 
(group) goals with the use of economic incen-
tives, such as grants, tax reliefs etc. instead of 
forcing it upon every stakeholder

Oczekiwane efekty 
działań
Expected effects

Koncentrowanie się na efektach 
mierzonych w sposób ściśle eko-
nomiczny i polityczny
Focusing on effects measured in 
a strictly economic and political 
manner

Zwracanie większej uwagi na efekty społeczne 
działań i różnorodność potrzeb lokalnych
Paying more attention to the social effects of 
undertaken actions and the diversity of local 
needs

Źródło: opracowane na podstawie [Izdebski 2010, Kożuch 2010, Mazur 2010]
Source: based on [Izdebski 2010, Kożuch 2010, Mazur 2010]
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W naukach politycznych badacze często definiują governance jako sieci, postrzegane jako 
niezamierzone konsekwencje polityki neoliberalnej, której celem było zminimalizowanie 
roli państwa centralnego, urynkowienie i zastosowanie koncepcji nowego zarządzania pu-
blicznego. Tego typu reformy wpłynęły na osłabienie kontroli państwa bez wystarczającego 
ustanowienia warunków rynkowych, które wytworzyły sieci jako alternatywę zarówno dla 
całkowicie wolnego rynku (pełna konkurencja), jak i hierarchicznych struktur gospodarki 
(np. gospodarka centralnie planowana). Administracja państwowa w tym układzie ma działać 
głównie jako jedna z wielu organizacji współdziałających w ramach sieci, zapewniając różno-
rodne usługi. Governance jest charakteryzowane przez organizacje zależne od władzy (power-
dependent organizations), tworzące częściowo autonomiczne i czasami samozarządzające się 
sieci (self-governing networks) [Bevir i Rhodes 2001, s. 39]. Peters i Pierre [1998] wyróżniają 
cztery podstawowe elementy koncepcji governance:

1) Przekonanie o wysokiej roli sieci w polityce publicznej

Sieci w ich rozumieniu są amorficznym zbiorem aktorów (a nie formalnymi instytucjami 
tworzącymi politykę) zaangażowanych w procesy rządzenia. Sieci te mają posiadać zdolność 
do samoorganizacji, która uodparnia je w znacznym stopniu na próby bezpośredniej kontro-
li władz nad podejmowanymi przez nie działaniami. Sektor prywatny (działający dla zysku 
i non profit, czyli ekonomiczny i pozarządowy) według tej koncepcji jest bardziej efektywny 
w działaniach niż zbiurokratyzowane struktury administracyjne, dlatego jego udział w rzą-
dzeniu ma ogólnie polepszać jakość zarządzania zasobami. Stąd pochodzi idea włączania sek-
tora społecznego i ekonomicznego w decyzje dotyczące wyznaczania celów strategicznych 
i sposobu wydatkowania środków publicznych w lokalnych grupach działania.

2) Odejście od kontroli na rzecz wywierania wpływu

W koncepcji governance państwo traci lub świadomie rezygnuje z możliwości bezpośred-
niego kontrolowania wszystkich procesów w obrębie hierarchicznych struktur administracyj-
nych na rzecz układów zdecentralizowanych – sieci powiązań, w których instytucje publiczne 
pozostają jednak wpływowymi podmiotami (aktorami, interesariuszami). Zajmują one nadal 
istotną pozycję w strukturach władzy, ale pozostają w silnych zależnościach z podmiotami 
niepublicznymi. Władza (jako proces) w tym podejściu ma dotyczyć umiejętności rządu do 
prowadzenia negocjacji i zawierania umów z uczestnikami owej sieci, a nie jego zdolności do 
podejmowania samodzielnych interwencji poprzez administrację państwową. Istotne jest tu 
odróżnienie wpływu od władzy. Władza jest jedynie potencjalnym wpływem, możliwością 
wywierania wpływu. Natomiast wpływ jest konkretnym aktem wywołania zmiany postaw 
drugiej jednostki w kierunku, na którym zależy jednostce posiadającej władzę. Można ją po-
siadać, ale nie mieć wpływu. np. jeżeli jednostka nie jest świadoma jej posiadania lub z jakichś 
powodów tej władzy nie wykorzystuje. W przypadku lokalnych grup działania tylko rada 
gminy ma „władzę”, by podjąć decyzję o przystąpieniu jednostki samorządu terytorialnego 
do LGD. Lokalne organizacje i przedsiębiorcy w praktyce nie mogą całkowicie niezależnie 
od gminy przystąpić formalnie do partnerstwa, samodzielnie wpływać na jego decyzje i mieć 
możliwość otrzymania środków poprzez LGD, jeżeli gmina nie wejdzie formalnie w skład 
tej organizacji. Tylko dobrowolne przystąpienie gminy do LGD umożliwia lokalnym pod-
miotom pełny udział w partnerstwie. Jeżeli jednak gmina już przystąpi formalnie do LGD, to 
wpływ władz gminnych i administracji na decyzje finansowe i strategiczne takiej organizacji 
jest celowo ograniczany przez procedury narzucone w ustawie, która wprowadza ogranicze-
nie mówiące, iż sektor publiczny nie może stanowić więcej niż 50% składu rad decyzyjnych.
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3) Łączenie zasobów publicznych i prywatnych

Dzięki tworzeniu mniej lub bardziej formalnych partnerstw (postrzeganych jako sieci 
współpracy) zasoby sektora publicznego i prywatnego mają być łączone do osiągnięcia wspól-
nych celów. Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych pozwala im uzyskać dostęp 
do zasobów, które nie byłyby osiągalne w działaniu indywidualnym. Przykładowo włączenie 
prywatnych spółek lub organizacji pozarządowych do realizacji programów społecznych po-
zwala rządowi ominąć niektóre drogie czy czasochłonne procedury. Umożliwia także ograni-
czenie kosztów utrzymania stałej administracji, która zajmowałaby się tymi zagadnieniami. 
Ważnym elementem tych procesów jest organizacyjny model partnerstwa publiczno-prywat-
nego w realizacji konkretnych inwestycji, jednak idea governance jest szersza, gdyż dotyczy 
ogólnie tworzenia partycypacyjnych struktur decyzyjnych i planowania strategicznego, a nie 
tylko współpracy przy pojedynczych inwestycjach. W LGD organizacje pozarządowe, rolnicy 
i przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie tych działań własnych, które są zgodne z cela-
mi strategicznymi wypracowanymi dla całego terytorium LGD. W ten sposób angażują swoje 
zasoby w realizację celów społeczno-ekonomicznych, na których wcześniej koncentrowała się 
głównie administracja publiczna.

4) Użycie wielu instrumentów

Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego oznacza rozwijanie alternatywnych 
sposobów planowania i wdrażania polityki rozwoju, w których nie jest stosowana bezpośred-
nia interwencja państwa poprzez nakazy i zakazy. Stosowane są natomiast instrumenty po-
średnie, takie jak np. wprowadzanie ulg podatkowych i grantów. Przykładem jest zachęta do 
tworzenia struktur partnerstw terytorialnych typu LGD LEADER poprzez system wsparcia 
finansowego takich organizacji. Nie są one tworzone nakazem prawno-administracyjnym, 
ale poprzez finansowe motywowanie podmiotów lokalnych do samodzielnego formowania 
takich struktur zarządzania zasobami lokalnymi. Podejście to ściśle nawiązuje do koncepcji 
racjonalnego wyboru, gdyż zakłada, że ze względu na możliwe korzyści indywidualne pod-
mioty lokalne nawiążą współpracę w realizacji wspólnie określonych celów społeczno-ekono-
micznych, związanych z rozwojem konkretnego terytorium.

Governance jako praktyczna metoda stymulowania kooperacji i koordynacji działań po-
między podmiotami i osobami reprezentującymi różne grupy interesu jest przez niektórych 
autorów krytykowana w literaturze [Oramus 2015, Zawicki 2015]. Według Zawickiego [2010] 
istnieją następujące, główne problemy współrządzenia (i współzarządzania):

niezdolność sieci do samoorganizacji, •
nieprzejrzystość relacji między aktorami polityk, •
słabość mechanizmów pomiaru efektów implementacji współzarządzania publicznego, •
słabość otwartej metody koordynacji. •

Z kolei Hausner [2008] wymienia następujące wady „partycypacyjnego zarządzania pu-
blicznego”:

może prowadzić do spowolnienia lub blokowania procesów decyzyjnych; •
otwierając się na zróżnicowane perspektywy i stanowiska, utrudnia określenie dobra  •
wspólnego, a więc celów priorytetowych (trudno jest zaspokoić zróżnicowane potrze-
by wszystkich interesariuszy, które mogą być ze sobą sprzeczne);
pojawia się problem systemowej integracji wielu funkcjonalnie zdywersyfikowanych  •
podmiotów władzy publicznej.
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Odpowiedzią na te niedostatki według niektórych autorów ma być częściowy powrót do 
idei sprawnej administracji, odwołującej się do dorobku Maxa Webera, wzbogaconego jed-
nak o pozytywne doświadczenia współzarządzania i nowego zarządzania publicznego, zwane 
neoweberyzmem. Zdaniem Kopycińskiego [2016] do podstawowych cech neoweberyzmu 
należą:

Odejście od orientacji wewnętrznej, skierowanej na biurokrację, koncentrującej się na  •
przepisach, w kierunku orientacji zewnętrznej, skupiającej się na potrzebach i oczeki-
waniach obywateli. Prowadzić ma do tego profesjonalna jakość obsługi, a nie wykorzy-
stanie mechanizmów rynkowych;
Uzupełnienie demokracji przedstawicielskiej o różne mechanizmy konsultacji i party- •
cypacji społecznej;
Koncentracja na rezultacie, a nie procesie, a więc formułowanie przepisów prawa tak,  •
by zachęcić do osiągania oczekiwanych wyników bez koncentrowania się na popraw-
ności proceduralnej;
Profesjonalizacja usług publicznych (urzędnicy mają być sprawnymi menadżerami,  •
a nie jedynie ekspertami w zakresie procedur).

Partnerstwa terytorialne, takie jak lokalne grupy działania, nie mają nic wspólnego z mo-
delami weberowskimi, bo nie są częścią administracji publicznej (choć sektor publiczny ma 
w nich także uczestniczyć). Nie mają też charakteru organizacji rynkowych, np. nie konku-
rują ze sobą, gdyż posiadają rozdzielne terytoria i odgórnie ustalone budżety, proporcjonalne 
do liczby mieszkańców. Nie realizują typowych usług publicznych, za które odpowiedzialne 
pozostają samorządy. Są więc również w małym stopniu związane z nowym zarządzaniem 
publicznym. Dlatego dalsza część pracy świadomie nie będzie odnosić się do tych koncepcji.

Tworzenie partnerstw terytorialnych typu LEADER, opartych na stowarzyszeniowych 
formach organizacji, angażujących w procesy decyzyjne różnych lokalnych interesariuszy, 
wyraźnie odpowiada ideom postulowanym w pracach poświęconych koncepcji governance 
[Scott 2004, Böcher 2008, Marquardt i in. 2010, Esparcia i in. 2015]. Dlatego w niniejszej 
pracy przyjęto, iż governance w odniesieniu do partnerstw terytorialnych będzie rozumiane 
jako współzarządzanie – a więc jako struktury i procesy mające zwiększyć efektywność zaspo-
kajania potrzeb mieszkańców i pobudzania rozwoju lokalnego poprzez tworzenie zbiorowych 
ciał decyzyjnych, wykorzystujących teoretyczne efekty pracy grupowej, w których podmioty 
niepubliczne mają porównywalny wpływ na podejmowane decyzje o podziale i wykorzysta-
niu dostępnych zasobów jak podmioty publiczne.

2.3. Związki koncepcji governance z dominującymi 
paradygmatami rozwoju społeczno-ekonomicznego

Aby lepiej zrozumieć popularyzację koncepcji governance, warto przypomnieć, iż wzorce rzą-
dzenia i zarządzania publicznego były historycznie modyfikowane w powiązaniu ze zmianami 
paradygmatu ekonomicznego i dominującej doktryny gospodarczej [Hausner 2015]. Z tymi 
poglądami związane jest także przekonanie o potrzebie tworzenia partnerstw terytorialnych, 
które mają być elementem pobudzania rozwoju endogenicznego na podstawie struktur „od-
dolnego” (bottom-up) współzarządzania opartego na lokalnych interesariuszach i mieszkań-
cach danego obszaru.
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Po II wojnie światowej do lat 80. XX w. dominowało przekonanie o większej skuteczno-
ści rozwoju o charakterze egzogenicznym, a więc polegającym na generowaniu rozwoju „od 
góry” (top-down) przez centralne instytucje państwowe. Kluczową rolę miała mieć w nim sil-
na administracja publiczna. Założenia te opierały się na neoklasycznej teorii ekonomii i kla-
sycznym weberowskim modelu idealnej biurokracji. W tego typu koncepcjach poszczególne 
terytoria były jedynie przedmiotem oddziaływania uniwersalnych mechanizmów społeczno- 
-gospodarczych, a nie podmiotami ustanawiającymi reguły i mechanizmy własnego rozwo-
ju [Gałązka 2011]. Teorie te uzasadniały hierarchiczne działania władz centralnych państwa 
i administracji, zmierzające do uzyskania wzrostu gospodarczego, które miały polegać głów-
nie na wysokim poziomie inwestycji (mierzonym w skali państwa w stosunku do PKB), za-
tem na wzroście nakładu kapitału (maszyn i budynków) i pracy, a także na koncentrowaniu 
się na postępie naukowo-technicznym. Uznawano, że obszary słabiej rozwinięte w naturalny 
sposób będą rozwijać się szybciej dzięki zjawisku konwergencji (przepływ kapitału do państw 
i regionów słabiej rozwiniętych, które dzięki niższym kosztom pracy uzyskiwać będą wyższe 
realne stopy wzrostu, a więc wyższe zyski z inwestycji). Teoria wzrostu egzogenicznego kon-
centrowała się na mechanizmie kumulowania się czynników produkcji, natomiast mniejszą 
uwagę poświęcała zagadnieniom polityki gospodarczej. W rezultacie mogła opisywać wzrost 
gospodarczy zarówno w krajach o gospodarce rynkowej, jak i typowo centralnie planowanej, 
a także uzasadnić każdy rodzaj polityki gospodarczej, który tylko zapewniałby wzrost stopy 
i efektywności inwestycji [Gałązka 2011].

Typową polityką rozwoju obowiązują na obszarach wiejskich w tym okresie była maksy-
malizacja produkcji oparta na wysokim poziomie mechanizacji i stosowaniu nowoczesnych, 
intensywnych metod uprawy i hodowli. Tego typu podejście obowiązywało także w polity-
ce rolnej kształtującej się wówczas Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Bezpieczeństwo 
żywnościowe uzyskiwane było poprzez centralne subsydiowanie producentów rolnych na 
podstawie osiągniętej efektywności produkcji. Taka filozofia działania, połączona ze wspar-
ciem finansowym konkretnych produktów, umacniała sektorową specjalizację w działalności 
rolniczej. Generowało to bardzo wysokie koszty polityki rolnej oraz nadprodukcję żywności 
[Gorlach 2004, s. 196]. W powiązaniu z intensywną industrializacją w obszarach miejskich 
powodowało to wiele negatywnych zjawisk obejmujących m.in.:

nasiloną migrację ze wsi do miast skutkującą niekorzystnymi strukturami demo- •
graficznymi i społecznymi na wsi (starzenie się społeczeństwa i niższy poziom wy-
kształcenia),
zwiększone zanieczyszczenie środowiska z powodu chemizacji rolnictwa, •
zmniejszenie poziomu zarobków i wzrost bezrobocia na obszarach wiejskich. •

Na nieskuteczność i wysokie koszty centralnie zarządzanej polityki sektorowej zaczęto 
zwracać coraz większą uwagę już w połowie lat 70. XX wieku. Popularność zyskiwały teorie 
promujące wzrost „od dołu”, a więc uznające podmiotowość i „samowiedzę” regionów oraz 
lokalnych jednostek osadniczych w podejmowaniu decyzji o działaniach prorozwojowych 
[Gałązka 2011]. Wśród wielu koncepcji istotne były teorie rozwoju endogenicznego i modele 
nowej geografii ekonomicznej. Dostarczały one argumenty raczej na rzecz dominacji ten-
dencji dywergencyjnych związanych z hipotezami opartymi na koncepcji rdzenia i peryferii, 
które wywodziły się jeszcze z koncepcji Perroux [Domański 2008, s. 53]. Z drugiej strony, 
według Domańskiego, pomimo wcześniejszych procesów różnicowania regionów na bogate 
i biedne, niejednokrotnie obserwowano zjawisko „doganiania” regionów bogatych przez te 
słabiej rozwinięte. Zmniejszenie zróżnicowań regionalnych stało się ważnym celem polityki 
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ekonomicznej wielu krajów, organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych (np. w Unii 
Europejskiej).

W polityce dotyczącej obszarów wiejskich zaczęto postulować wprowadzanie zasad roz-
woju opartych na endogenicznych zasobach własnych danego terytorium i wzajemnej koor-
dynacji i kooperacji głównych interesariuszy [Bowler 1999, Ray 1999]. Wiązało się to z ko-
niecznością zmian struktur władzy i administracji od hierarchicznych z silnym centrum do 
zwiększenia samodzielności i niezależności jednostek administracyjnych (np. poprzez two-
rzenie i zwiększanie kompetencji samorządowych gmin i regionów). Uznano, że niska efek-
tywność systemów centralnego planowania i administracji wynika w dużym stopniu z nie-
dostosowania się do lokalnych warunków i potrzeb. W tym ujęciu jedynie odwołanie się do 
potencjału unikatowych cech własnych danego terytorium miało gwarantować poprawne ini-
cjowanie procesów rozwoju [Grosse 2007]. Zaczęto uznawać, że ludzkość wkroczyła w nowy 
okres rozwoju zwany postmodernistycznym lub postindustrialnym, w którym oprócz postę-
pu technologicznego dużego znaczenia w rozwoju nabierają wartości postmaterialistyczne 
lub niematerialistyczne [Domański 2008]. Przyjęto, iż w procesach gospodarowania muszą 
być uwzględnione lokalne uwarunkowania społeczno-kulturowe, powodujące poruszanie się 
raczej po równoległych (ale jednak często odmiennych) trajektoriach rozwoju kształtowanych 
przez dziedzictwo kulturowe, które z pewnymi oporami zmierzają do konwergencji, pomimo 
że ekonomiczne podstawy rozwoju gospodarczego i globalizacja „pcha społeczeństwa w jed-
nym kierunku” [Domański 2008, s. 40]. Z tego względu zaczęto zwracać coraz większą uwagę 
na formułowanie terytorialnych strategii rozwoju, opierających się na zasobach lokalnych, 
w tym na „wiedzy lokalnej” [Adamski i Gorlach 2007, Adamski 2008]. Upowszechnianie po-
glądów o korzyściach współzarządzania i rozwoju endogennego prowadziło do realizacji pro-
gramów rządowych lub organizacji międzynarodowych, które wspierały tworzenie różnego 
typu partnerstw terytorialnych [Baker 1993, Bailey 1994, Barke i Newton 1994, Hutchinson 
1994].

Za niezwykle ważne zaczęto uznawać wykorzystanie regionalnego kapitału ludzkiego 
i społecznego, opartego w wysokim stopniu na wiedzy i procesie uczenia się różnych instytucji 
regionalnych, a także na etyce pracy i biznesu. Szczególnie efektywne miało być interaktywne 
uczenie się i tworzenie organizacji sieciowych pozwalających na mobilizację zasobów na rzecz 
realizacji wspólnych celów. W sieciach współpracy miały zbiegać się interesy przedsiębiorstw, 
grup społecznych, instytucji naukowych i administracji samorządowej. Zaczęto przy tym jed-
nocześnie zwracać coraz większą uwagę na korzyści z pracy grupowej i konieczność uwzględ-
niania potrzeb różnych grup interesu i społeczności lokalnych. Pobudzanie relacji współpracy 
pomiędzy różnymi kluczowymi aktorami (osobami prywatnymi i instytucjami), które dzia-
łają na danym terytorium, stało się celem polityki publicznej w wielu krajach [Kovacs Katona 
i in. 2006, Naydenov i Bogdanova 2007]. Tworzenie partnerstw terytorialnych często łączono 
także z promowaniem koncepcji rozwoju zrównoważonego jako odpowiedzi na nadmierną 
eksploatację systemów przyrodniczych, związaną z tendencjami do maksymalizacji produkcji 
w minionych dziesięcioleciach [Chatterton i Style 2001, Biderman i in. 2004].

Zdaniem Raya synonimem rozwoju endogenicznego jest „rozwój partycypacyjny” [Ray 
2006]. Koncepcja ta ma wyraźne uzasadnienie w obserwacjach Ostrom [1990] dotyczących 
pozytywnych skutków działań kolektywnych w gospodarowaniu ograniczonymi zasobami 
o charakterze terytorialnym i rozwojem współczesnych teorii zarządzania zauważających 
korzyści ze współpracy grupowej [Oyster 2002]. W rezultacie w koncepcji governance kry-
tykowane są hierarchiczne struktury zarządzania, a promowane jest tworzenie elastycznych 
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powiązań koordynacyjnych pomiędzy lokalnymi interesariuszami (czyli powiązań o charak-
terze sieciowym). Ma to zwiększyć wrażliwość administracji na potrzeby lokalne, które nie-
jednokrotnie były niezauważane w przypadku centralnego planowania.

Jednym z pojęć wiążących się z koncepcją rozwoju endogenicznego jest „samowzmacnia-
nie rozwoju regionów” [Domański 2008, s. 60]. Według Domańskiego mechanizmy rozwoju 
gospodarczego są odmienne w gospodarce wysoko rozwiniętej z obfitymi zasobami (stan A) 
i w gospodarce słabo rozwiniętej z ubogimi zasobami (stan B). Gospodarka słabo rozwinięta 
może charakteryzować się stagnacją na niskim poziomie rozwoju, co wynikać ma ze szczu-
płych zasobów kapitału ludzkiego i społecznego. Natomiast w gospodarce wysoko rozwinię-
tej – odwrotnie – kapitały te mają wysoki poziom i wywołują dodatnie sprzężenie zwrotne 
(mechanizm samowzmacniania). Możliwość przejścia od stanu A do B (a więc szansę na 
odejście ze stagnacyjnej ścieżki rozwoju na ścieżkę wzrostu) przy wykorzystaniu zasobów 
endogenicznych może nastąpić dzięki wzajemnym interakcjom i kooperacji przedsiębiorstw 
zlokalizowanych w danym regionie.

Warto zwrócić także uwagę na powiązanie idei programów wspierających tworzenie part-
nerstw terytorialnych z ekonomiczną teorią „potrzeb podstawowych”, która jest uznawana za 
teorię „ortodoksyjną” [Gałązka 2011]. Jej podstawowym założeniem jest zaspokajanie podsta-
wowych potrzeb społecznych. W teorii tej czynnikami rozwoju mają być przede wszystkim:

koncentrowanie się na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców; •
orientacja na grupy celowe, których potrzeby mają być zaspokajane oddolnie; •
orientacja „proprodukcyjno-efektywnościowa” polegająca na usamodzielnianiu się  •
grup celowych i aktywizowaniu wewnętrznych potencjałów danego terytorium;
wzmacnianie partycypacji społecznej (decentralizacja, wzmacnianie więzi społecz- •
nych, rozwój organizacji samopomocowych).

Teoria ta koncentruje się na pobudzaniu samodzielnego zaspokajania podstawowych 
potrzeb przez grupy społeczne, a więc na rozwoju skrajnie endogennym. Kwestionuje ona 
jednocześnie klasyczną regułę dyfuzji rozwoju z centrum na peryferie, gdyż według jej zwo-
lenników nie powinno się mechanicznie przenosić form produkcji, modeli konsumpcji i stylu 
życia z regionów silnie rozwiniętych do peryferyjnych, ponieważ jest to mało efektywne. Stąd 
zwraca się uwagę na wysoką autonomiczność terytorialnych strategii rozwoju, które pewne 
rozwiązania powinny przyjmować zgodnie z tą koncepcją tylko oddolnie.

Pomimo zwrócenia większej uwagi na politykę rozwoju, która opiera się w znacznym 
stopniu na koncepcji rozwoju endogenicznego, w wielu krajach w praktyce najczęściej nie 
rezygnowano z centralnego stymulowania niektórych procesów. W założeniach programów 
wspierających lokalne grupy działania podkreślano często rolę działań oddolnych [European 
Commission 2006], ale w rzeczywistości były one w znacznym stopniu sterowane odgórnie 
poprzez reguły i zasady ustalane centralnie w Komisji Europejskiej oraz na poziomie państw 
członkowskich. Jakkolwiek organizacje te dokonywały własnego wyboru celów działań i re-
alizowanych zadań, to jednak odbywało się to w zakresie narzuconym przez władze centralne, 
w formie zasad funkcjonowania programu, który je wspierał finansowo [Convery i in. 2010]. 
Stosunkowo wysoki poziom kontroli odgórnej ograniczał możliwości w pełni zintegrowanego 
i innowacyjnego podejścia do rozwoju, gdyż i tak wszelkie zadania musiały spełniać sztywne 
zasady obowiązujące w funduszach strukturalnych UE, np. kwalifikowalność kosztów [Bry-
den 2006]. Taka praktyka związana jest z poglądami części autorów, iż rozwój endogeniczny 
i egzogeniczny nie muszą być rozpatrywane jako całkowicie odrębne modele, ze względu na 
wzajemne zależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi (lokalnymi) i zewnętrznymi (np. 
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globalnymi) [Lowe i in. 1995, Bowler 1999]. Oparcie się na procesach oddolnych przy jedno-
czesnym uwzględnieniu wpływów czynników ponadlokalnych Ray nazywa rozwojem neoen-
dogenicznym [Ray 2006].

Podobne poglądy dotyczące rozwoju społeczno-ekonomicznego pojawiają się m.in. 
w omawianej w niniejszej pracy koncepcji terytorialnego (np. regionalnego) współrządzenia 
(współzarządzania) (territorial governance). Propagowane rozwiązania dotyczące zarządzania 
zasobami mają uwzględniać zarówno zewnętrzną interwencję (np. programy centralne typu 
LEADER, które metodami bodźców finansowych pobudzają tworzenie określonych struktur 
współzarządzania zasobami publicznymi), jak i czynniki lokalne (poprzez tworzenie teryto-
rialnych strategii rozwoju i stosunkowo wysoką autonomię w podejmowaniu decyzji o działa-
niach, które mają sprzyjać realizacji celów tych strategii), co podkreśla wielu autorów [Böcher 
2008, Rizzo 2013].

Z rozwojem neoendogenicznym silnie wiąże się koncepcja polityki rozwoju terytorial-
nego (place-base development), zwana także w polskich opracowaniach rozwojem ukie-
runkowanym terytorialnie [Zaucha i in. 2013]. Koncepcja ta próbuje połączyć odgórne 
stymulowanie działań z rozwojem oddolnym, zintegrowanym, opartym na zasobach lokal-
nych w zwartych regionach funkcjonalnych [Barca 2009, Słupińska 2013, Zaucha i Świątek 
2013]. Zdaniem autora niniejszej pracy nie jest to w pełni nowa koncepcja. Pod nową nazwą 
wpisuje się ona w znacznie starszy dyskurs dotyczący wad i zalet rozwoju endogenicznego 
i egzogenicznego, próbując wdrażać w praktyce polityki publicznej rozwiązanie pośrednie, 
określane także jako rozwój neoendogeniczny [Ray 2006]. Jest on oparty na odgórnym sty-
mulowaniu tworzenia lokalnych i regionalnych inicjatyw międzysektorowej współpracy na 
rzecz zintegrowanego rozwoju w regionach funkcjonalnych [OECD 2003, Böcher 2008, Si-
mard i Chiasson 2008, Mendez 2013]. Przykładem takiego modelu rozwoju są m.in. wpie-
rane finansowo w Unii Europejskiej lokalne grupy działania [van Depoele 2003]. Wdrażanie 
w Polsce i wielu innych krajach koncepcji rozwoju neoendogenicznego opartego na teryto-
rialnym partnerstwie międzysektorowym (lokalne grupy działania), w których kooperować 
ma sektor publiczny, ekonomiczny i społeczny (pozarządowy), jest związane w wysokim stop-
niu z celowym działaniem instytucji Unii Europejskiej, której elity zarządzające traktują go 
jako najistotniejszy paradygmat współczesnego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wiąże 
się z pojęciem europeizacji, która w uproszczeniu oznacza upodabnianie się systemów po-
litycznych i gospodarczych krajów Unii Europejskiej zarówno w wyniku celowego działania 
instytucji nią zarządzających (propagowanie lub narzucanie pewnych idei i rozwiązań orga-
nizacyjnych), działalności przedsiębiorstw międzynarodowych (np. te same sieci handlowe, 
oferujące prawie te same produkty, działające dzięki wolnemu rynkowi), jak i naturalnych 
procesów dyfuzji innowacji pojawiających się wewnątrz obszaru nieograniczanego bariera-
mi granic politycznych. Jest to wpływ integracji europejskiej na struktury, procesy i funkcje 
państw narodowych [Wach 2010]. Rozważania nad definicją tego procesu lub jego typami 
świadomie nie są szerzej rozwijane w niniejszej pracy. Zjawisko to ułatwia jednak porówna-
nie w dyskusji doświadczeń polskich LGD z podobnymi organizacjami działającymi w Unii  
Europejskiej.
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2.4. Governance w wybranych dokumentach organizacji 
międzynarodowych, ponadnarodowych i krajowych

Odzwierciedleniem popularności koncepcji governance mogą być dokumenty organizacji 
międzynarodowych, Unii Europejskiej czy też krajowe, dotyczące planowania rozwoju i orga-
nizacji administracji państwowej. W 1992 roku koncepcję good governance zaczął promować 
Bank Światowy, wydając raport Governance and Development (Rządzenie i rozwój). W doku-
mencie tym pojęcie to było rozumiane przede wszystkim jako synonim dobrego zarządzania 
rozwojem w obliczu problemów instytucjonalnych i politycznych krajów rozwijających się 
[World Bank 1992]. Podobnie pojęcie governance promowane było przez Organizację Na-
rodów Zjednoczonych. W Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju określono je 
jako sprawowanie władzy w sprawach gospodarczych, politycznych i administracyjnych na 
wszystkich szczeblach administracyjnych. Ma ono obejmować mechanizmy, procesy i insty-
tucje, w ramach których obywatele i ich grupy mogą wyrażać własne interesy, egzekwować 
prawa, realizować obowiązki i mediować w sprawach spornych [Rudolf 2010].

W kształtowaniu polityki krajów Unii Europejskiej ważnym dokumentem była „Biała 
Księga” opublikowana w 2001 roku [Commission of the European Communities 2001]. De-
finiuje ona good governance jako zasady, procesy i zachowania, które mają wpływ na sposób 
sprawowania władzy na poziomie europejskim, w szczególności jeżeli chodzi o otwartość, 
partycypację, odpowiedzialność, efektywność i spójność [Commission of the European Com-
munities 2001, s. 8, przypis 1]. Według dokumentu pięć wymienionych wyżej czynników ma 
stanowić podstawę zasad politycznych opisujących proponowane zmiany, które jednocześnie 
powinny stanowić część kryteriów oceny ich skuteczności. Aby efektywnie wdrożyć dobre 
rządzenie, dokument wskazuje na konieczność podjęcia debaty i konkretnych działań w czte-
rech głównych tematach:

większego zaangażowania i otwartości, •
lepszej jakościowo polityce, regulacjach prawnych i usługach, •
globalnym zarządzaniu, •
zmianie orientacji instytucji. •

Biała Księga uznaje potrzebę większej integracji instytucjonalnej zarówno o charakterze 
horyzontalnym, jak i pionowym. W zakresie rozwoju i wdrażania polityki wskazuje na ko-
nieczność zaangażowania się w sposób systematyczny i przejrzysty w dialog z przedstawicie-
lami władz regionalnych, miejskich i lokalnych oraz organizacji pozarządowych i ich sieci, od 
najwcześniejszych etapów procesu politycznego. Lokalna wiedza ma mieć kluczowe znaczenie 
w ustalaniu polityki rozwoju i jej realizacji. Polityka taka powinna być prowadzona w sposób 
elastyczny, w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb obywateli [Atkinson 2002].

Duże znaczenie w promowaniu idei territorial governance w polityce rozwoju Unii Euro-
pejskiej miał raport Barcy’ego [2009] dotyczący proponowanych reform polityki spójności, 
wykonany na zamówienie ówczesnej komisarz Danuty Hübner. W dokumencie postulowa-
no wdrażanie polityki rozwojowej ukierunkowanej terytorialnie (place-based development), 
opartej na lokalnej wiedzy i instytucjach, realizowanej na spójnych terytorialnie obszarach 
za pomocą partycypacyjnego współrządzenia wielopoziomowego (multi-level governance). 
Podobna idea była promowana wcześniej w dokumentach OECD [2003, 2006], a postulaty 
rozwoju terytorialnego, jak już wspomniano, są bardzo zbliżone do koncepcji rozwoju neoen-
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dogenicznego kojarzonego z politologiczną koncepcją territorial lub regional governance oraz 
partnerstwami terytorialnymi typu LEADER [Ray 2006, Böcher 2008].

Pojęcia governance i partnerstwo także pojawiały się w różnych dokumentach strategicz-
nych i planistycznych w Polsce, ale niejednokrotnie w słabym stopniu odnosiły się do kon-
cepcji współrządzenia terytorialnego lub regionalnego, rozwijanej w krajach anglosaskich. 
Dość obszerny dokument dotyczący good governance powstał w Ministerstwie Rozwoju Re-
gionalnego w 2008 r., lecz koncentrował się on na procesach rządzenia i na zasadzie partner-
stwa [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2008]. Dokładnie omawiał on polskie dokumenty 
rządowe, w których wcześniej pojawiło się pojęcie governance. Nie analizował jednak mo-
delu tworzenia formalnych, terytorialnych organizacji o charakterze partnerstw międzysek-
torowych, które gospodarowałyby częścią zasobów publicznych. Z kolei w przedstawionym 
w 2009 r. opracowaniu „Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe”, w tzw. wyzwaniu 9. określono, iż 
zasada governance ma polegać na „modernizacji” sektora publicznego i „deregulacji”, z czego 
niewiele wynika.

Odniesienia do raportu Barcy’ego i koncepcji governance można odnaleźć w Krajowej 
strategii rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie (dalej: KSRR). 
W dokumencie tym wyznaczono główne cele, jakie realizować ma polityka regionalna w róż-
nych obszarach Polski. Wskazuje się tu na konieczność odejścia od scentralizowanego modelu 
sprawowania władzy na rzecz wzmocnienia wielopoziomowego systemu „zarządzania” (mul-
ti-level governance) poprzez wykorzystanie kontraktów terytorialnych. Podkreśla się także 
konieczność dobrego rządzenia (good governance). Jednak brak jest tu szerszego odniesienia 
do zagadnień tworzenia partnerstw i koncepcji terytorialnego współzarządzania. W zapisach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 i 2014–2020 określono zasady funkcjo-
nowania lokalnych grup działania, aczkolwiek dokumenty te nie odnoszą się bezpośrednio 
do territorial (regional) governance, mimo że w literaturze naukowej dotyczącej LGD autorzy 
bardzo często nawiązują do tej koncepcji. O potrzebie partnerstwa i współzarządzania mówi 
się także w przypadku koncepcji miejskich obszarów funkcjonalnych [Kuźnik 2015], nie są 
one jednak przedmiotem analiz niniejszej pracy. 

Powyższe przykłady zapisów dotyczących wdrażania idei governance w Polsce nie wyczer-
pują oczywiście tematu. Na pewno echa tej koncepcji można odnaleźć w wielu innych opra-
cowaniach strategicznych i planistycznych. Jednak nawet ten krótki przegląd najważniejszych 
dokumentów związanych z zarządzaniem państwem powstałych przed 2015 r. sugeruje, iż 
w Polsce zasady współzarządzania wprowadzane były niemal tylko w takim stopniu, w jakim 
wymagały tego procedury uzyskiwania środków z Unii Europejskiej. Koncepcja governance 
rozwinęła się w bogatych krajach demokratycznych kultury anglosaskiej. W Polsce wprowa-
dzana była z wyraźnym opóźnieniem i oporami władz politycznych [Furmankiewicz i in. 
2010], a dodatkowo zdarzało się, iż była dla urzędników i polityków niezrozumiała [Swianie-
wicz 2016a].

2.5. Związki koncepcji governance z podejściem 
racjonalnego wyboru

Analizując literaturę związaną z propagowaniem formalnych powiązań koordynacyjnych 
i kooperacyjnych (sieci tego typu relacji między lokalnymi interesariuszami), która nawiązuje 
do nurtu governance, można zauważyć, iż zwolennicy tworzenia tego typu struktur, w tym 
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partnerstw terytorialnych, często wskazują na korzyści, jakie mają zapewnić takie formy or-
ganizacji społecznościom lokalnym. W ten sposób nasuwa się pytanie o związki przedsta-
wionej koncepcji governance z teorią racjonalnego wyboru (dalej: TRW), w której osiąganie 
korzyści było główną motywacją działania jednostek. Zdaniem Bevira i Rhodesa [2001] kon-
cepcja governance jest w znaczący sposób powiązana z TRW. Obie wywodzą się z ekonomii 
neoklasycznej, która próbowała opisywać działalność jednostek ludzkich na poziomie mikro, 
tworząc modele i prognozy wynikające z założeń dotyczących racjonalności, użyteczności 
i maksymalizacji korzyści. Wywodzące się z tego podejścia koncepcje miały znaczący wpływ 
na neoliberalną promocję reform w ramach nowego zarządzania publicznego i governance. 
Także Hechter i Kanazawa [1997] stwierdzają, że TRW sprawdzała się w wyjaśnianiu zja-
wisk związanych z funkcjonowaniem organizacji społecznych i przedsiębiorstw, pomimo że 
nie nadaje się do tłumaczenia decyzji podejmowanych przez jednostki. Aby jednak wykazać 
związki idei tworzenia partnerstw terytorialnych, koncepcji governance i podejścia racjonal-
nego wyboru, w pierwszej kolejności trzeba przypomnieć podstawy TRW oraz wywodzącą 
się z niej teorię wyboru publicznego, która próbuje wyjaśniać zachowania urzędników i po-
lityków związanych z administracją publiczną, a więc sektorem publicznym. Jest on bowiem 
istotnym interesariuszem w analizowanych partnerstwach terytorialnych.

2.5.1. pierwotna teoria racjonalnego wyboru

Teoria racjonalnego wyboru (dalej: TRW) wywodzi się z nauk ekonomicznych [Scott 2000]. 
Jej korzenie sięgają XVIII-wiecznej pracy Adama Smitha pt. „Badania nad naturą i przyczy-
nami bogactwa narodów” [Smith 2007], w której zauważył, iż działania ludzi kierujących się 
własnym interesem mogą przynieść także skutki korzystne dla całego społeczeństwa dzięki 
mechanizmowi „niewidzialnej ręki” (w późniejszych pracach dotyczących TRW mówi się 
o „niezamierzonych konsekwencjach”). Według słownika geografii człowieka [Gregory i in. 
2010] jest to normatywna teoria indywidualnego podejmowania decyzji zakładająca, że ludz-
kie działania są motywowane poprzez przedkładanie większej korzyści nad mniejszą. Jednost-
ki dążą do uzyskania nielimitowanej liczby możliwości wyborów, które związane są z różnym 
poziomem satysfakcji. Z drugiej strony, mają one jedynie ograniczone sposoby, by te możli-
wości osiągnąć. Jednostka najczęściej ma dokonywać takiego wyboru, który zapewni jej uzy-
skanie najwyższego poziomu satysfakcji. Podstawą teorii jest założenie, że wszelkie struktury 
i działania społeczne można wyjaśnić poprzez analizę działań indywidualnych, z których są 
one złożone. Założenie to nazywane jest metodologicznym indywidualizmem. W TRW sto-
suje się często pojęcie „preferencji”, które wyrażają się w indywidualnych potrzebach i celach 
jednostki. Są one wyznaczane na podstawie posiadanych informacji, stanowiących ważny 
element uwarunkowań ich działań. Teoretycy utrzymują, że jednostki próbują przewidywać 
rezultaty różnych alternatywnych sposobów postępowania i kalkulować, które z nich będzie 
dla nich najkorzystniejsze. Racjonalne jednostki mają zatem wybierać taką alternatywę, która 
– według ich subiektywnej oceny – daje im największą korzyść, jakkolwiek nie musi mieć ona 
wyłącznie charakteru ekonomicznego [Coleman 1992].

TRW wywodzi się z klasycznej i późniejszej neoklasycznej ekonomii oraz analitycznego 
marksizmu. W pierwotnych modelach zakładano, iż ludzie są motywowani przede wszystkim 
korzyściami finansowymi (stąd znane jest pojęcie człowieka ekonomicznego Homo oecono-
micus) i to założenie służyło jako główny konstrukt modelu ludzkiego zachowania. Szczegól-
nie socjolodzy i przedstawiciele nauk politycznych budowali teorie zakładające racjonalne 
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podstawy ludzkich zachowań, w których jednostki kalkulują koszty i korzyści, zanim zdecy-
dują się na podjęcie konkretnych działań. Zdaniem Scotta [2000] zastosowanie jej do opisu 
interakcji społecznych zaowocowało popularyzacją teorii wymiany.

W naukach społecznych pionierem wykorzystania teorii racjonalnego wyboru był Ho-
mans [1962, za: Scott 2000], który stworzył podstawy teorii wymiany społecznej, bazując na 
założeniach psychologii behawioralnej [Homans 1975]. W latach 60. i 70. XX wieku socjo-
logiczną teorię wymiany rozwijali Blau [1992], Coleman [1992] i Cook [1978], skłaniając się 
ku bardziej formalnym, matematycznym modelom działań ludzkich. U podstaw tej teorii leży 
twierdzenie, że zachowania społeczne oparte są na interakcjach jednostek ludzkich (rozpatry-
wanych indywidualnie), bazujących na „wymianie” materialnej (np. dóbr, usług) lub niemate-
rialnej (np. wzajemny szacunek, zaufanie), które oczekują uzyskania korzyści z tych interakcji 
(zaspokojenia potrzeb). Zdaniem Pawłowskiej [1998] przez pryzmat teorii wymiany często 
analizowane było formowanie się grup interesu oraz powstawanie więzi patron-klient w życiu 
politycznym. Zjawiska te obserwowane były także w lokalnych grupach działania [Furman-
kiewicz i Królikowska 2010, Kamiński 2011b]. Przez pryzmat teorii wymiany lokalne grupy 
działania analizowane były w pracy Hanke [2009].

Teoretycy racjonalnego wyboru w znacznym stopniu próbowali stosować metody mate-
matyczne, szczególnie w odniesieniu do mikroekonomii. Trendy te reprezentowali m.in. Bu-
chanan i Tullock [1962, za: Scott 2000], którzy zastosowali podstawy TRW do analizy zagad-
nień polityki administracyjnej, tworząc podstawy teorii wyboru publicznego, wyjaśniającej 
zachowania urzędników i funkcjonowanie administracji za pomocą mechanizmów politycz-
nej pogoni za rentą [Scott 2000, Supernat 2008, Zybertowicz 2010]. Koncepcję tę wykorzy-
stywano również do uzasadniania marksistowskiej teorii klas i wyzysku, ale nie był to głów-
ny nurt teorii wymiany i wyboru racjonalnego [Scott 2000]. W geografii niektóre elementy 
podejścia racjonalnego wyboru pojawiały się w teorii lokalizacji działalności ekonomicznej 
powiązanej z regionalistyką (regional sciences), ale jej założenia były rzadko wykorzystywane, 
a częściej krytykowane [Barnes i Sheppard 1992].

W pierwotnej TRW uznawano, że jednostki działają tak, jakby były w pełni racjonalne 
i nie ma potrzeby wgłębiać się w ich cechy psychologiczne. Jakkolwiek mają one wpływ na 
motywacje, nie negują jednak założenia, że relacje społeczne i procesy wymiany mogą być 
rozumiane jako efekt czysto racjonalnych działań. Teoretycy racjonalnego wyboru, podob-
nie jak ekonomiści rozważający organizację produkcji, dystrybucję dóbr i usług w analizach 
transakcji finansowych i mechanizmów rynkowych, uważali, że podobne założenia można 
odnieść do interakcji społecznych, w których jednostka uwzględnia „rentę” wynikającą ze 
swoich decyzji. Dopiero w późniejszych modelach zaczęto zwracać także uwagę na takie ko-
rzyści jak aprobata społeczna, dostęp do informacji czy prestiż [Hechter i Kanazawa 2006] 
oraz przyjęto założenie o „ograniczonej racjonalności” człowieka [Mazur 2015b].

W TRW interakcje społeczne rozpatrywane były jako proces wymiany społecznej obej-
mującej wzajemne uznanie lub inne wartości. W celu podkreślenia związku z teoriami eko-
nomicznymi nagrody i kary w wymianie społecznej traktowane były jako wygrane (zysk) 
i koszty. Działania jednostki miały być motywowane osiągnięciem przynoszącej największe 
korzyści równowagi pomiędzy owymi „wygranymi” i „kosztami”. Liczba i wartość „nagród” 
mogą być łatwo wyznaczone w sensie ekonomicznym, jednak dużo trudniejsze jest określenie 
mierzalnych wskaźników osiągnięcia korzyści w sensie społecznym, co teoretycy wymiany 
uznawali raczej za problem techniczny niż teoretyczny. Za szczególnie przydatne uznawano 
miary rangowe, które umożliwiają porównanie preferencji w odniesieniu do niemal dowol-
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nego działania lub rzeczy, np. można określić w ten sposób, iż dla jednostki większą wartość 
stanowi uznanie danego środowiska społecznego niż uzyskanie pewnej wielkości profitów 
finansowych. Ta wartość korzyści jest w TRW określana „użytecznością” (utility).

Według Vanberga [2002] pierwotne modele racjonalnego wyboru miały trzy podstawowe 
założenia:

możliwość wyboru alternatywnego postępowania przez jednostkę; •
uznanie roli wiedzy i informacji, które pozwalają jednostce przewidywać konsekwen- •
cje każdej wybranej alternatywy;
przyjęcie przez jednostkę indywidualnych kryteriów określających, które konsekwen- •
cje preferuje.

Natura ludzka ma być intencjonalna, celowa, przewidująca i instrumentalnie adaptują-
ca się do środowiska, w którym jednostki działają. Vanberg [2002] wyróżnia subiektywne 
i obiektywne (perfekcyjne) podejście do TRW. Podejście obiektywne jest typowe dla teorii 
ekonomicznej, mówi o obiektywnej racjonalności i podkreśla adaptacyjność ludzkiego zacho-
wania i jego zdolności do rozwiązywania problemów. „Aktorzy ekonomiczni” mają posiadać 
pełną wiedzę do dokonywania racjonalnych wyborów, by efektywnie rozwiązywać problemy, 
z którymi się stykają. Takie podejście ułatwia tworzenie modeli matematycznych opisujących 
zachowania jednostek i wynikające z tego skutki. Natomiast podejście subiektywne podkreśla 
intencjonalność ludzkiego zachowania. Wskazuje, że ludzie postępują racjonalnie w odniesie-
niu do ich aktualnej wiedzy o świecie, która może być np. błędna lub ograniczona wierzenia-
mi lub przesądami. Wiedza jednostek nie musi być obiektywna i może być różna nawet wśród 
podmiotów działających w podobnym środowisku. Stąd dla zrozumienia wyborów jednostek 
konieczne byłoby poznanie ich wiedzy i podglądów. To, co jest obiektywnie nieracjonalne dla 
obserwatora zewnętrznego, może być zatem racjonalne dla jednostki. Według tego założenia 
nie istnieją praktycznie działania nieracjonalne, a uchodzą za nie tylko takie, przy których 
zewnętrzny obserwator nie zna skali preferencji analizowanej jednostki [von Beyme 2007,  
s. 125]. Problemem tego podejścia jest trudność w jego testowaniu. Ponieważ obserwator nie 
ma informacji o wierzeniach i poglądach indywidualnych jednostek, trudno jest wyjaśnić 
i modelować ich zachowania [Vanberg 2002].

2.5.2. teoria wyboru publicznego
W analizach odnoszących się do zagadnień struktur i relacji społecznych w LGD, które z zało-
żenia mają zwiększać efektywność wydatkowania środków publicznych, konieczne jest przy-
najmniej krótkie omówienie teorii wyboru publicznego (dalej: TWP). Uważa się ją często 
za szczególną postać TRW, w której podobnymi metodami starano się wyjaśnić motywacje 
i skutki działania urzędników sektora publicznego i polityków [Wilkin 2005].

Transferu podejścia racjonalnego wyboru do polityki administracyjnej zaczęto doko-
nywać na większą skalę w drugiej połowie XX wieku [Tullock 1991, Heciak 2008, Supernat 
2008]. W TWP analizowano kierującego się własnym interesem urzędnika lub polityka, który 
angażuje się w działalność publiczną nie z powodu chęci działania na rzecz dobra wspólnego 
czy innych ideałów obywatelskich, ale z racji dążenia do przysporzenia sobie korzyści (np. 
wynikających z utrzymania się na stanowisku czy wyboru na kolejną kadencję). Koncepcje 
te miały znaczący wpływ na praktykę oraz teorię administracji publicznej, koncentrując się 
na zagadnieniach zachowań organizacji biurokratycznych, które dostarczają określone dobra 
i usługi publiczne. Powstało szereg szkół stosujących różne podejścia interpretacyjne do tej 
teorii [Heciak 2008].
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Jednym z istotnych pojęć używanych w teorii wyboru publicznego jest „pogoń za rentą” 
(rent-seeking) analizowana przez Tullocka w 1967 roku [Tullock 2003]. Zmodyfikował on po-
jęcie klasycznej renty ekonomicznej (rozumianej jako płatność za zużycie zasobu lub czynni-
ka produkcji, która przekracza koszt alternatywny) na potrzeby TWP jako transfer dochodów 
od jednych podmiotów do innych przy wykorzystaniu mechanizmów władzy politycznej. 
Jedną z możliwości pogoni za rentą mogą być działania lobbystyczne, które rozumiane są 
jako zestaw technik wpływania na administracyjne procesy decyzyjne i legislacyjne, tak by 
były korzystne dla danej grupy interesu [Heciak 2008]. W skrajnych przypadkach „polityczna 
pogoń za rentą” może prowadzić do korupcji, gdy urzędnik podejmuje decyzje korzystne dla 
danej grupy interesu lub podmiotu w zamian za indywidualną korzyść materialną [Zyberto-
wicz 2010]. Dotyczy to także możliwości prowadzenia działań lobbystycznych w badanych 
przypadkach rad decyzyjnych LGD, które dokonywały wyboru dofinansowanych projektów.

Kluczowym badaczem, który spopularyzował teorię wyboru publicznego, był William 
A. Niskanen [1971, 1994]. Porównywał on zachowania obserwowane w strukturach biuro-
kratycznych sektora publicznego do tych istniejących w organizacjach prywatnych. Jego zda-
niem organizacje biurokratyczne gwarantują korzyści w postaci kontraktów, stanowisk pracy 
i usług, które są ważne dla wyborców. Analizował on urzędnika dążącego do maksymalizacji 
„użyteczności” (podobnie jak przedsiębiorca dąży do maksymalizacji zysku), która może być 
mierzona poprzez wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe, prestiż i reputację publiczną, 
przywileje i władzę lub efekty działania danego urzędu [Supernat 2008]. Ponieważ większość 
tych cech jest związana ze środkami finansowymi, jakimi dysponują urzędy na realizację 
usług publicznych, Niskanen przyjął pierwotnie, że urzędnicy i kontrolujący ich politycy będą 
dążyć do maksymalizacji budżetu, dzięki któremu będą mogli zaspokoić potrzeby wyborców 
i zostać wybranymi lub pozostać na swoich stanowiskach na kolejne lata. W rezultacie w wielu 
krajach, regionach i gminach dochodzi do tworzenia wysokich deficytów budżetowych i póź-
niejszych kryzysów fiskalnych. Mogą być one traktowane jako niezamierzone konsekwencje, 
gdyż celem zwiększenia budżetu jest realizacja działań jak najmniej pracochłonnych dla poli-
tyków czy urzędników, które spowodują zaspokojenie potrzeb dużych liczebnie grup interesu 
i dzięki temu uzyskanie ich poparcia, skutkującego zachowaniem intratnego stanowiska. Stąd, 
szczególnie w krajach populistycznych, częste są duże państwowe projekty rozbudowy infra-
struktury widocznej dla wyborców (nawet jeśli mało uzasadnione ekonomicznie), przywileje 
dla wpływowych politycznie grup zawodowych etc. Niektóre zjawiska, przewidywane przez 
teorię wyboru publicznego, były także obserwowane w polskiej administracji rządowej i pro-
cesach politycznych [Stańczyk 1997, Jagiełło 2002]. Autorzy analizujący problemy polskiej 
transformacji ekonomicznej i politycznej po upadku systemu socjalistycznego odnosili się 
czasem do koncepcji politycznej pogoni za rentą [Raczyński 1997, Zybertowicz i Pilitowski 
2009]. Do teorii tej odwoływano sie także, uzasadniając promowanie dobrowolnej współpra-
cy niezależnych samorządów lokalnych w obszarach metropolitalnych zamiast ich odgórnego 
łączenia w duże jednostki [Lackowska 2009a].

Według teorii wyboru publicznego racjonalny, kierujący się własnym interesem biurokra-
ta maksymalizuje użyteczność przez wspinanie się po szczeblach kariery, która często zależy 
od pozytywnej rekomendacji przełożonych [Supernat 2008]. Dąży zatem do ich zadowolenia, 
eksponując te informacje, które są dla niego korzystne, a unikając przekazania tych, które są 
dla niego niekorzystne. W rezultacie takiego zniekształcenia informacji przełożeni i politycy 
mogą mieć błędne opinie i oczekiwania odnośnie funkcjonowania urzędu i jego możliwości. 
W związku z tym funkcjonowanie administracji państwowej ma ograniczoną efektywność, 
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gdyż częste jest sprzyjanie takiej polityce, jaka odpowiada interesom urzędników. Według tej 
koncepcji wśród urzędników, wraz z upływem czasu, typowe jest schematyczne i minimali-
styczne podejście do procedur i organizacji pracy, które ułatwia im działania (proste, powta-
rzające się czynności są mniej pracochłonne), ale powoduje blokowanie ewentualnych zmian 
(reform) lub może prowadzić do błędnych decyzji. Dodatkowo im większa jest organizacja, 
tym słabsza kontrola sprawowana przez osoby na szczycie hierarchii nad działaniami osób 
znajdujących się na pośrednich i najniższym szczeblu organizacji. W rezultacie tworzy się 
mało efektywna administracja o zbiurokratyzowanych, sztywnych strukturach, które utrud-
niają reakcję sektora publicznego na zmiany otoczenia społeczno-ekonomicznego. Prowadzi 
to do jej małej efektywności w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb społecznych i w sty-
mulowaniu rozwoju.

Teoria wyboru publicznego była krytykowana za zbyt teoretyczny charakter i opieranie 
się na niesprawdzonych założeniach. Sceptycznie odnoszono się do poglądu, iż motywacje 
urzędników można rozpatrywać w kategoriach ekonomicznych, czy też do kwestii ich indy-
widualnej racjonalności. Część zarzutów dotyczyła także małej liczby prac sprawdzających 
założenia teorii w badaniach empirycznych [Supernat 2008]. Wskazywano także na proble-
my przeniesienia jej założeń odnoszących się silnie do uwarunkowań systemu administracji 
w USA na grunt europejski, w tym do analizowania jej w warunkach polskich [Kołsut 2015].

Z niektórymi z zarzutów zgodził się później Niskanen, który przyznał, że nie wziął w spo-
sób wystarczający pod uwagę znaczenia organizacji politycznych w monitorowaniu biuro-
kracji, a także roli różnego typu ograniczeń instytucjonalnych takich jak normy prawne, za-
wodowe, etyczne czy motywacje grup interesu, a więc czynników, których nie uwzględniała 
także pierwotna TRW. W nowszym ujęciu Niskanen [1994] uznał, iż urzędnicy i politycy 
dążą raczej do maksymalizacji kontroli nad budżetem, a nie do maksymalizacji absolutnej 
wielkości budżetu, zaś na ich działania mają wysoki wpływ formalne i nieformalne instytucje. 
Dlatego mają oni interes w tym, aby zmieniać instytucje (m.in. obowiązujące prawo) w spo-
sób korzystny dla siebie, a niekoniecznie dla ogółu społeczeństwa [Mazur 2010]. Dzieje się 
tak, pomimo że organizacje biurokratyczne są w wysokim stopniu odpowiedzialne zarówno 
przed swoimi politycznymi zwierzchnikami, jak i przed opinią publiczną.

Prace nawiązujące do teorii wyboru publicznego przedstawiały hierarchicznie sterowaną 
administrację publiczną jako organizację dostarczającą usług publicznych w sposób mono-
polistyczny, co miało prowadzić do jej niskiej efektywności i wysokich kosztów. Stąd wśród 
naukowców i praktyków administracji publicznej zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań 
w zakresie zarządzania zasobami publicznymi, które miały zwiększyć jego efektywność w za-
spokajaniu potrzeb społecznych. Były nimi przede wszystkim koncepcja współrządzenia (go-
vernance), ale także nowego zarządzania publicznego (new public management). Równolegle 
do prób poszukiwania bardziej efektywnych modeli zarządzania publicznego zauważano tak-
że liczne słabości indywidualistycznego, ekonomicznego podejścia racjonalnego wyboru.

2.5.3. Krytyka założeń racjonalnego wyboru
Według Vanberga [2002, s. 30] szczególną rolę w krytyce ekonomicznego podejścia do racjo-
nalnego wyboru miał Herbert Simon i jego koncepcja „ograniczonej racjonalności” człowieka. 
W tym podejściu umysł ludzki jest systemem adaptacyjnym, w którym sposób działania wy-
bierany jest na podstawie osobistych celów jednostki, właściwych dla szczególnego kontekstu, 
w którym działa. Ponieważ nie da się przewidywać w rzeczywistości każdej alternatywy, czło-
wiek poświęca wiele czasu na wymyślanie i odkrywanie działań, które pasują do tych szczegól-
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nych warunków. Zdaniem Vanberga podejście to jest bardzo zbliżone do „koncepcji zachowań 
opartych na programie” (działamy według nauczonych zasad, nawet jeżeli nie są racjonalne) 
lub „przypuszczeniach” (decyzje mają charakter intuicyjny, nie opierają się na racjonalnych lub 
metodycznych przesłankach – np. irracjonalne oczekiwanie wygranej w losowych grach hazar-
dowych). W naukach społecznych równolegle do teorii racjonalnego wyboru rozwijano kon-
cepcje zauważające zarówno racjonalne, jak i nieracjonalne zachowania człowieka. Uwzględ-
niały one przyzwyczajenia, tradycje, emocje oraz różnego typu psychologiczne i kulturowe 
kryteria wartości. Antropolodzy społeczni analizowali, w jaki sposób wymiana społeczna jest 
zakorzeniona w strukturach odwzajemniania (reciprocity) i zobowiązań społecznych (social ob-
ligation). Koncepcje te, w przeciwieństwie do pierwotnych teorii racjonalnego wyboru i wybo-
ru publicznego, uwzględniały różnego typu działania i ich przyczyny, których nie da się określić 
jako racjonalne i wykalkulowane [Scott 2000]. Dodatkowy wpływ na krytykę podejścia racjo-
nalnego wyboru miały badania psychologiczne wyróżniające myślenie intuicyjne i racjonalne 
[Yaakobi 2017]. Ze względu na to, że wiele osób stosuje myślenie intuicyjne, założenie o racjo-
nalności postępowania wszystkich jednostek ludzkich wydaje się wówczas nie być właściwe.

W literaturze można spotkać się z krytyką podejścia racjonalnego wyboru, szczególnie 
odnoszącą się do pierwotnych założeń o racjonalności jednostki określanej jako człowiek 
ekonomiczny: perfekcyjna wiedza, sztywny egoizm, niezależne preferencje, możliwość i po-
trzeba maksymalizacji użyteczności lub minimalizacji kosztów, wybór jednego celu [Gregory 
i in. 2010]. Jakkolwiek niektóre postulaty krytyków można uznać za dyskusyjne, najbardziej 
wpływowa była argumentacja, że teoria ta tworzy niezbyt realną wizję świata. Zdaniem Scotta 
[2000] istnieją trzy główne problemy, z powodu których trudno jest uznać teorię racjonalnego 
wyboru (w tym teorię wyboru publicznego) za ogólną teorię działań społecznych – problem 
kolektywnych działań, norm społecznych i struktury społecznej:

1) Problem działań kolektywnych (czyli jak wytłumaczyć współpracę jednostek w gru-
pach i inne formy działań kolektywnych). Jeżeli jednostki oczekują maksymalizacji indywi-
dualnych korzyści, to dlaczego podejmują działania w grupie, w której dzięki ich działaniom 
inne osoby uzyskują większe korzyści niż oni sami? Dlaczego powstają duże organizacje, sko-
ro jednostki nastawione są na osiąganie maksymalnych korzyści indywidualnych? Dlaczego 
przystępują do organizacji, mimo że z ich punktu widzenia lepiej nie ponosić kosztów przyna-
leżności do niej, ale tylko korzystać z efektów jej działania? Brak aktywności społecznej i rosz-
czeniowa postawa społeczeństwa jest łatwo wytłumaczalna w podejściu racjonalnego wybo-
ru, jednak powstawanie organizacji i grup działających wspólnie dla osiągnięcia określonych 
celów wydaje się już sprzeczne z założeniami pierwotnej TRW. W rozważaniach teoretycz-
nych analizowany jest często paradoks tzw. pasażera na gapę (free rider). Większość obywateli 
chciałoby mieć jak najniższe podatki lub ich w ogóle nie płacić, a jednocześnie korzystać 
z tzw. dóbr wspólnych wytworzonych właśnie z tego podatku. Gdyby jednak wszyscy przestali 
płacić podatki, to takie dobra nigdy nie zostałyby wytworzone. Skoro jednak tak się nie dzieje, 
to zdaniem krytyków TRW nie jest logicznym wytłumaczeniem dla obserwowanych w rze-
czywistości zjawisk społecznych. Podobnie do krytykowania TRW wykorzystywano model 
Hardina nazywany „tragedią wspólnego pastwiska”, w którym chęć maksymalizacji zysków 
przez właścicieli wypasanych stad zwierząt powinna prowadzić do nadmiernej eksploatacji 
jego zasobów i nieuchronnego zniszczenia, wpływając ostatecznie na bankructwo wszystkich 
użytkowników tego obszaru [Hardin 1968]. Innym analizowanym modelem była gra „dyle-
mat więźnia”, który uzyskuje większe korzyści ze zdrady współosadzonego niż ze współpracy 
z nim. W rezultacie teoretycznie nie mają oni motywacji do kooperowania [Axelrod 1984].
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2) Kwestia norm społecznych, które prowadzą do działań altruistycznych (w tym do 
poświęcenia się dla grupy) lub do działania niezgodnego ze swoim własnym interesem. 
Nazywane jest to także „problemem porządku Hobbesa” [Scott 2000]. Skoro działania jedno-
stek ukierunkowane są wyłącznie na własny interes, jak możliwe jest życie społeczne – a więc 
w grupie? Kolejnym zagadnieniem jest pytanie, dlaczego jednostki czują zobowiązanie lub 
chęć, by działać w altruistyczny sposób, a więc nie tylko dla zaspokojenia własnych korzyści? 
Teoretycy racjonalnego wyboru tłumaczą to po prostu indywidualnymi preferencjami. Jeżeli 
jednostki osiągają satysfakcję z pomagania innym, to także jest to akt ich racjonalnego intere-
su indywidualnego. Jednak jak podaje Scott, [2000] nie jest oczywiste, czy teoria racjonalnego 
wyboru jest w stanie wyjaśnić, dlaczego zachowania kooperacyjne i altruistyczne są często 
postrzegane jako rodzaj zobowiązania lub umowy społecznej. Blau [1992] sugerował, że jed-
nostki są gotowe ponosić wyższe koszty w danym momencie, gdy przewidują, że ta strata 
może być w przyszłości zrekompensowana wyższą korzyścią – tak jak w przypadku inwestycji 
ekonomicznych. Jednak to wytłumaczenie zakłada z góry, że jednostki wzajemnie sobie ufają. 
Problem ten próbowano wyjaśnić, uznając pojawianie się zaufania jako racjonalnej odpo-
wiedzi na próby tworzenia koalicji, ale inni autorzy stwierdzili, że ani normy, ani zaufanie 
nie mogą być postrzegane jedynie jako efekt racjonalnego wyboru [Cook i Emerson 1978]. 
Normy społeczne operują często pojęciami wstydu i winy, a nie tylko materialną nagrodą 
i karą. Tak więc racjonalny wybór i normatywna umowa są komplementarnymi procesami 
w kształtowaniu działań społecznych.

Zdaniem krytyków racjonalnego wyboru podejście to tłumaczy raczej, co ludzie robią, 
jak tworzą normy i potem je wprowadzają, ale nie może wyjaśnić, dlaczego ludzie zmieniają 
swój system wartości. Wartość w TRW pozostaje czymś przyjętym z góry. W rezultacie, aby ją 
wyjaśnić, trzeba wprowadzać do rozważań dodatkowe psychologiczne mechanizmy, które nie 
mają wiele wspólnego z dosłownie rozumianą racjonalnością [Scott 2000]. Krytycy zwracają 
zatem uwagę, że pierwotna TRW nie wyjaśnia w sposób właściwy źródła norm społecznych, 
szczególnie takich jak altruizm, odwzajemnianie i zaufanie.

3) Trzeci problem dotyczy wątpliwości, w jaki sposób indywidualistyczna teoria może 
tłumaczyć powstawanie większych struktur. Można postawić pytanie, czy są struktury spo-
łeczne, które nie mogą być zredukowane do działań jednostek, a więc muszą być wyjaśniane 
w inny sposób? Ten problem dotyczy wszystkich indywidualistycznych teorii, aczkolwiek ma 
szczególne znaczenie w teorii racjonalnego wyboru. Krytycy TRW podkreślają, że w wielu 
organizacjach społecznych interakcje między jednostkami nie są bezpośrednie, lecz odbywają 
się poprzez pośredników. Właściciel firmy często nie zatrudnia bezpośrednio pracownika, 
ale zleca to swoim podwładnym. Struktura taka nie wynika zatem z kontaktów indywidual-
nych. Jednak z punktu widzenia zwolenników racjonalnego wyboru jest to jedynie przykład 
łańcucha powiązań, rodzaj wzoru zachowania, który wynika z działań indywidualnych i wza-
jemnych interakcji. Dlatego niektórzy badacze stosowali matematyczne analizy sieciowe jako 
modele pozwalające na badanie różnego typu relacji między jednostkami [Cook i in. 1983].

2.5.4. Nowe podejście do trW i jej obrona
Zdaniem Hechtera i Kanazawy [1997, 2006] część krytyki TRW opiera się na nieporozumie-
niu polegającym na podważaniu nierealnego założenia, iż możliwa jest w pełni racjonalna 
kalkulacja konsekwencji potencjalnych decyzji i wybór na tej podstawie najlepszej alterna-
tywy. Tymczasem ich zdaniem celem TRW wcale nie jest wyjaśnienie, jak postąpi konkret-
na jednostka w określonej sytuacji, ale ocena społecznych skutków skumulowanych działań 
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tych jednostek, czyli wspomnianych niezamierzonych konsekwencji działań indywidualnych. 
Nawet w kategoriach czysto ekonomicznych fakt, że pojedyncze osoby mogą świadomie i ce-
lowo pozostawać w ubóstwie (np. buddyści czy niektóre zakony katolickie), nie oznacza, że 
większość społeczeństwa (w tym grupy interesu) nie wybierze działań, które przyniosą ko-
rzyści związane z możliwością zaspokojenia różnych potrzeb indywidualnych. „Racjonalna 
jednostka” jest tu tylko modelem, uproszczeniem, które umożliwia formułowanie logicznych 
wyjaśnień. Przyjmując, że człowiek zachowuje się racjonalnie, zakładamy, że postępuje celo-
wo i reaguje na bodźce nie odruchowo i przypadkowo, ale świadomie przy użyciu „intelek-
tualnego filtra” [Hausner 2008]. Z nowym podejściem do TRW wiąże się wspomniana już 
koncepcja ograniczonej racjonalności, która ze szkołą klasyczną podziela jednak założenie 
celowego i instrumentalnego działania aktorów społecznych [Vanberg 2002, Mazur 2015b]. 
Wywodzi się ona z dorobku Herberta Simona, który uznał, że jednostki nie podejmują decyzji 
optymalnych, maksymalizujących korzyści, ale stosują także rozwiązania satysfakcjonujące. 
Często opierają swoje działania na heurystykach, które uwarunkowane są indywidualnymi 
emocjami i zewnętrznymi wzorcami kulturowymi [Meyer 2007]. Sposobem oceny przyjętej 
metody rozwiązania problemu jest częściej ocena jej wyników niż w pełni racjonalne roz-
ważenie możliwych rozwiązań przed przystąpieniem do działania. Koncepcja ta nie neguje 
założenia o chęci uzyskania korzyści w postaci „satysfakcjonujących” skutków działań.

Kolejny zarzut krytyków TRW dotyczył jej pierwotnego założenia o wyłącznie ekono-
micznych motywach działań człowieka. Współczesne koncepcje wcale jednak nie ograni-
czają w ten sposób możliwych motywacji jednostek. Nowsze modele TRW, nazywane przez 
Hechtera i Kanazawę [2006] „pełnymi”, zakładają, że indywidua dążą do maksymalizacji lub 
satysfakcjonującej ilości uzyskanych dóbr zarówno „wymiennych” (takich jak bogactwo, wła-
dza i prestiż), tak jak i „niewymiennych” (indywidualne zadowolenie ze słuchania Mozarta, 
dążenie do redukcji niepewności lub unikanie spodziewanego niezadowolenia etc.). W rezul-
tacie przewidywanie zachowań indywidualnych staje się praktycznie niemożliwe, ale w miarę 
wzrostu wielkości grupy takie „idiosynkratyczne” wartości się znoszą i w wielu sytuacjach 
można w pewnym zakresie przewidywać zachowania społeczne na poziomie dużych grup 
(np. działania związków zawodowych na rzecz podnoszenia płac i zwiększania liczby dni wol-
nych od pracy, protesty społeczne związane z kryzysami ekonomicznymi, migracje ekono-
miczne do krajów wysoko rozwiniętych).

Homans [1961, za: Scott 2000] argumentował, że zachowania ludzkie, podobnie jak zwie-
rząt, są zdeterminowane otoczeniem (środowiskiem), a nie w pełni dowolne. Kształtują je 
„nagrody” i „kary” otrzymywane w wyniku określonego zachowania i procesu uczenia się. 
Uwarunkowania tego typu mogą być jego zdaniem badane jako główne determinanty zacho-
wań i nie ma potrzeby odnosić się do wewnętrznych stanów psychicznych. Ludzie uczą się na 
podstawie swoich doświadczeń z przeszłości i aby wyjaśnić ich obecne zachowania, wystarczy 
jego zdaniem analizować te przeszłe zdarzenia. Mechanizm ten jest podobny w przypadku za-
chowań zwierząt, aczkolwiek u ludzi nagrody i kary mogą mieć charakter finansowy, uznania 
(aprobaty) lub niechęci środowiska, czy też zaspokojenia (lub nie) potrzeb indywidualnych. 
Tak więc jego zdaniem, jakkolwiek charakter kary i nagrody jest inny niż w przypadku zwie-
rząt, generalne zasady tego mechanizmu są podobne. Na karach opiera się większość zasad 
postępowania społecznego skodyfikowanych prawnie. Otrzymanie jej (lub sama perspektywa 
jej dostania) za określone zachowanie zwiększa prawdopodobieństwo, że większość jednostek 
będzie unikała takiego postępowania. Założenie skuteczności tego mechanizmu jest zgodne 
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z podejściem racjonalnego wyboru, gdyż już samo zagrożenie karą lub obietnica nagrody 
(czyli korzyści indywidualnej) może motywować jednostki do określonych działań.

W nowym podejściu do racjonalnego wyboru szczególnie duże znaczenie ma pojęcie od-
wzajemniania (reciprocity), a więc oczekiwanie, że jeżeli ja pomogę komuś, to oczekuję, że 
kiedyś ten ktoś (lub inna osoba) pomoże mi w podobnej sytuacji. Takie rozumowanie zwięk-
sza poczucie bezpieczeństwa, szczególnie jeśli owa „chęć pomocy” staje się normą społeczną. 
Duże znaczenie może mieć także „nagroda” w postaci zyskania uznania w społeczeństwie 
dzięki oferowaniu pomocy. Jeżeli wskutek ustalonych norm społecznych jednostki w więk-
szości zachowują się w podobny sposób, zwiększa się poziom zaufania, a więc przeświad-
czenie, że inni będą postępować zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Istotny jest tu pogląd, że 
podstawowym celem większości ludzi jest zaspokojenie potrzeby aprobaty społecznej. Jest 
ona podstawą interakcji społecznych, tak jak pieniądz jest podstawą wymiany ekonomicznej. 
Powoduje, że znaczna liczba jednostek podporządkowuje się zasadom funkcjonowania grup. 
W ten sposób nowe podejście do TRW tłumaczy istnienie altruizmu, odwzajemniania i zaufa-
nia. Zwolennicy takiego rozumowania argumentują, że gdy relacje społeczne są powtarzalne, 
wówczas współpraca i działania na pozór altruistyczne mogą być racjonalną strategią, polega-
jącą na oczekiwaniu odwzajemnienia pomocy w przyszłości [Hechter i Kanazawa 2006].

Ważnym założeniem teorii wymiany, stosowanej także w teorii gier, jest argumentowanie, 
że jeżeli obie strony relacji nie uzyskują żadnych korzyści, to relacje nie są zazwyczaj kon-
tynuowane [Scott 2000]. Podtrzymywanie relacji społecznych wymaga zatem uzyskiwania 
stałych (lub przynajmniej powtarzających się co jakiś czas) korzyści (psychologicznych czy 
ekonomicznych). Ten, kto straci lub nic nie zyska na interakcjach, może się z nich wyco-
fać i poszukać kontaktów alternatywnych, w których jego zdaniem osiągnie większe profi-
ty (niekoniecznie materialne – może to być uznanie, szacunek etc.). Tego typu wyjaśnienia 
z powodzeniem mogą odnosić się do procesów formowania się lokalnych grup działania (np. 
przystępowanie władz gminy lub organizacji społecznej do danej LGD ze względu na dostęp 
do dodatkowych środków finansowych, podział lub łączenie się grup etc.). Jeśli władze gminy 
i lokalni interesariusze postrzegają współpracę w danej grupie za korzystną, LGD może być 
w miarę stabilną organizacją. Zdaniem Homansa [1975] większość osób stabilizuje swoje za-
chowania, gdy w danych warunkach jest to dla nich najbardziej opłacalne. Podaje on przykład 
eksperymentu psychologicznego przeprowadzonego w małych grupach, w których jednostki 
częściej zgadzały się z poglądami innych osób, gdy uznawały daną grupę za przynoszącą im 
więcej korzyści.

Dążenie do indywidualnych zysków było podstawą modeli, które służyły do krytyki po-
dejścia racjonalnego wyboru: np. wspomniany już model „tragedii wspólnego pastwiska” 
i gra „dylemat więźnia”. Zdaniem Ostrom [1998] tego typu modele nie są całkowicie błędne, 
ale odnoszą się do szczególnych sytuacji, w których wiele jednostek działających niezależnie 
uzyskuje wysokie korzyści w środowisku braku komunikacji i zaufania między sobą, przy 
ograniczonej możliwości zawierania porozumień oraz gdy nie są one zaangażowane w ob-
serwacje skutków swoich działań (lub nie mogą ich zaobserwować). Wówczas nie aktywują 
się mechanizmy prowadzące do samoograniczania nadmiernego użytkowania bądź nadmier-
nego inwestowania. Zdaniem autorki nie jest to wcale dowód, by całkowicie obalić założenia 
racjonalnego wyboru, gdyż takie modelowe sytuacje są względnie rzadkie w społecznościach 
ludzkich [Ostrom 1998]. W swoich badaniach gospodarowania zasobami wspólnymi zauwa-
żyła ona bowiem, że w wielu historycznych przypadkach społeczności ludzkie unikały losu 
opisanego przez Hardina [1968], a więc wcale nie dochodziło do nadmiernej eksploatacji sys-
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temów ekologicznych spowodowanych indywidualną chęcią maksymalizacji zysków [Ostrom 
1990]. Autorka stwierdziła, że w klasycznym dylemacie więźnia czy też w tragedii wspólnego 
pastwiska Hardina, które wykorzystywane były do krytyki TRW, jednostki ludzkie są trak-
towane jako izolowane od siebie i nie mogą obserwować skutków swoich działań. Tymcza-
sem podstawą zachowań społecznych jest komunikowanie i uczenie się. Zdaniem Axelroda 
[1984] ludzie szybko się uczą, że współpraca jest lepszą strategią długoterminową niż indywi-
dualne nastawienie na maksymalizację doraźnych zysków. Korzyści z takiego działania uwi-
daczniają się nawet w prostych modelach teorii gier. W analizie powtarzalnej gry „dylemat 
więźnia” Axelrod stwierdził, iż najlepsze rezultaty osiągała strategia wet za wet, polegająca na 
współpracy w pierwszym ruchu, a następnie powtarzaniu decyzji przeciwnika (współpraca 
za współpracę, zdrada za zdradę). A więc gdy uczestnicy gry mogli obserwować jej wyniki, 
mogła pojawić się preferencja do współpracy, a nie do zdrady, tak jak w przypadku jednora-
zowej relacji.

Ostrom [1990, 1998, 2012] odrzuciła pierwotne założenie TRW, iż człowiek jest jedynie 
istotą ekonomiczną. Rozwinęła ona jednak podejście socjologiczne do TRW, promowane tak-
że przez Hechtera i Kanazawę [2006], w którym uznała, że ludzkie potrzeby mają zróżnico-
wany charakter, a więc ewentualne korzyści mogą mieć nie tylko charakter ekonomiczny, ale 
i społeczno-psychologiczny. Nazwała to podejściem behawioralnym do teorii racjonalnego 
wyboru działań kolektywnych [Ostrom 1998]. Także zdaniem von Beyme [2007, s. 131] be-
hawioralizm i podejście racjonalnego wyboru można ze sobą pogodzić.

Według Olsona [2012] tworzenie grup i działania kolektywne są osiągane dzięki selektyw-
nej motywacji (selective incentives), a więc jednostki są do tego zachęcane właśnie korzyściami 
indywidualnymi. Zrzeszenia przyciągają członków poprzez zapewnienie im pewnych usług 
dostępnych dla członków takiej organizacji (np. ubezpieczenia, doradztwo, możliwość wy-
korzystania wspólnych zasobów, możliwość zaspokojenia potrzeby kontaktu z osobami o po-
dobnych zainteresowaniach, uzyskanie aprobaty społecznej poprzez członkostwo w uznanym 
towarzystwie etc.). Zważywszy, że istnieją organizacje, które nie działają w taki sposób, ten 
problem metodologiczny TRW zdaniem Scotta [2000] nie jest w pełni rozwiązany.

W odniesieniu do zarzutu, iż indywidualistyczna teoria racjonalnego wyboru nie wyja-
śnia prawidłowo zróżnicowania cech strukturalnych życia społecznego, najbardziej znanym 
wyjaśnieniem jest postrzeganie ich jako niezamierzonych konsekwencji (unintended conse-
quences) działań indywidualnych [Hechter i Kanazawa 2006]. Jednostki tylko częściowo są 
świadome skutków swoich działań w dużej skali. Klasycznym przykładem są działania relacji 
rynkowych. Poprzez operacje handlowe na rynkach konkurencyjnych podaż i popyt towarów 
równoważą się bez potrzeby centralnego planowania i koordynacji, jakkolwiek mogą pod-
legać w tym procesie gwałtownym wahaniom, prowadząc także do niekorzystnych zjawisk 
społeczno-gospodarczych. Tego typu procesy, dążące poprzez fluktuacje do samoistnego rów-
noważenia się, są niezamierzonymi konsekwencjami setek niezależnych działań indywidual-
nych, kalkulacji opartych zwykle na rachunku strat i zysków.

Także powiązania występujące we władzach różnego typu organizacji można analizować 
w kategoriach ponoszonych kosztów i uzyskiwanych korzyści. Wyniki relacji wymiany mogą 
zależeć od władzy posiadanej przez jednostki uczestniczące w interakcjach. Według Webera 
[1975, s. 415] władza to „szanse jednej lub większej liczby osób na przeprowadzenie jej lub 
ich własnej woli w działaniu opartym na poczuciu wspólnoty, nawet jeśli inni, którzy w nim 
uczestniczą, będą stawiać opór”. Władza może zależeć od struktury powiązań, jak i od posia-
danych zasobów, co szczególnie widoczne było w koncepcjach Emersona. Definiuje on władzę 
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jako „wysokość potencjalnego kosztu, do którego zaakceptowania jeden aktor może skłonić 
drugiego” [Emerson 1992, s. 405]. W takim ujęciu władza jest atrybutem relacji. W podejściu 
konserwatywnym była ona raczej atrybutem jednostki, np. według Allena [2008, s. 98] jest 
ona stanem posiadania, bo może być utrzymywana, delegowana lub dystrybuowana. Posiada 
także określone zdolności (capacity) do działania, których efekty mogą być tylko potencjalne 
lub pojawiać się z opóźnieniem. Allen dzieli zagadnienia władzy na dwa podstawowe podej-
ścia, dotyczące: 1) władzy „nad kimś, nad czymś” i 2) władzy „do czegoś, do działania”. Pierw-
sze nazywa podejściem instrumentalnym (władza jako stan posiadania), natomiast drugie 
wspierającym (facilitative), w którym władza jest zdolnością grupy osób i podmiotów mobi-
lizujących swoje zasoby do osiągania określonych rezultatów (np. grupy interesu, która uzy-
skuje wpływ na podział środków publicznych redystrybuowanych przez LGD). Posiadanie 
monopolu na jakieś dobra lub usługi może dawać władzę w relacjach społecznych [Emerson 
1992], tak jak monopolista w sensie ekonomicznym może ustalać wysokie ceny [Scott 2000]. 
W przypadku partnerstw terytorialnych typu LGD często uważa się, że dominacja sektora pu-
blicznego jest związana z zasobami, którymi dysponuje – przede wszystkim ekonomicznymi, 
ale i ludzkimi [Furmankiewicz i Królikowska 2010, Pawłowska i in. 2014].

Racjonalność i dążenie do uzyskania wysokiej efektywności działań (obniżanie kosztów 
i maksymalizacja zysków) są częstym założeniem wielu koncepcji ekonomicznych, także tych 
wykorzystywanych w geografii ekonomicznej, szczególnie widocznym w klasycznych teoriach 
lokalizacji. Także według teorii modernizacji nieodłączną cechą procesu industrializacji jest 
opieranie wszelkiej działalności na racjonalności technicznej i ekonomicznej nie tylko w dzia-
łalności przemysłowej, ale i w innych sferach działalności społeczeństwa – np. w usługach 
publicznych. Upowszechnianie się tego sposobu myślenia ma wzmacniać w społeczeństwie 
cechy, które są zharmonizowane z racjonalnością, i osłabiać te uznawane za nieracjonalne. 
Według tej koncepcji ludzie przyjmują postawy i formułują wartości w odpowiedzi na presję 
środowiska, w którym jedną z istotnych promowanych wartości ma być racjonalne działanie 
oparte na wiedzy [Domański 2008, s. 39]. Koncepcje działań opartych na wiedzy lokalnej 
i racjonalnego uczenia się współpracy w grupie (co ma przynosić dodatkowe korzyści człon-
kom tej grupy) są często uwzględniane w analizach partnerstw terytorialnych takich jak LGD 
[Adamski 2008, Pawłowska i in. 2014].

Zdaniem von Beyme [2007, s. 128] podejście racjonalnego wyboru jest skuteczne tam 
„gdzie przy braku silnych instytucjonalnych ograniczeń elity prowadzą gry kooperacyjne” 
oraz zadowalająco tłumaczy struktury oparte m.in. na umowie i zaufaniu. Dlatego można je 
wykorzystywać w analizach współzarządzania w lokalnych grupach działania. Są to bowiem 
organizacje zrzeszeniowe (uczestnictwo opiera się na dobrowolności współpracy), a w za-
rządach i radach LGD z założenia zasiadają przedstawiciele lokalnych grup interesu (a więc 
raczej elity niż tzw. zwykli mieszkańcy).

2.5.5. powiązania idei tworzenia partnerstw terytorialnych 
z koncepcją governance i podejściem racjonalnego wyboru

Teoretycy popularyzujący koncepcje wywodzące się z TRW rozszerzali dyskurs z zagadnień 
ekonomicznych na zagadnienia polityki społeczno-ekonomicznej władz różnego szczebla. 
We współczesnej literaturze dominuje opis governance jako sieci współpracy (koordynacji) 
różnych instytucji, które poprzez wzajemne relacje oddziałują wzajemnie na siebie w proce-
sach zarządzania zasobami. Zwolennicy współrządzenia  (lub współzarządzania) uważają, iż 
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rynek i sieci mogą umożliwić obywatelom wyrażanie zróżnicowanych preferencji w bardziej 
efektywny sposób niż w sytuacji ograniczonej do (teoretycznego) reprezentowania ich intere-
sów przez polityków wybieranych demokratycznie raz na kilka lat. W ten sposób governan-
ce otwierać ma nowe możliwości dla dewolucji (devolution) i demokratycznej partycypacji  
[Bevir i Rhodes 2001, s. 39]. Za organizacyjną formę współzarządzania na poziomie lokal-
nym często uznaje się różnego typu partnerstwa terytorialne, w tym lokalne grupy działania  
LEADER [Moseley 2003, Böcher 2008, Fałkowski 2013].

W zagadnieniach administrowania zasobami przez grupę jednostek najbardziej znane są 
rozważania Elinor Ostrom, która w swej znanej książce „Governing the Commons” [Ostrom 
1990] analizowała problem gospodarowania wspólnymi dobrami publicznymi (Common Pu-
blic Resources). Są to zasoby, do których dostęp ma więcej niż jeden podmiot, zaś poprzez 
ich wykorzystanie zmniejsza korzyści uzyskiwane z tych zasobów przez inne podmioty (np. 
łowiska na wodach oceanicznych, pastwiska, lasy etc.). Ostrom uważa, że ani typowy system 
organizacji państwa (w których to ono posiada te zasoby i kontroluje ich wykorzystanie przez 
inne podmioty), ani gospodarka w pełni rynkowa (a więc powszechna prywatyzacja i zdanie 
się wyłącznie na mechanizmy rynkowe) nie osiągają sukcesów w długoterminowym zarzą-
dzaniu zasobami. Często wykazują one działania nieefektywne, prowadzące do ich degradacji 
lub wyczerpania. Po analizie przykładów gospodarowania wspólnymi dobrami publicznymi 
w różnych regionach świata uznała ona, że zasoby te mogą być z powodzeniem zarządza-
ne i wykorzystywane przez użytkowników, którzy organizują ich eksploatację na podstawie 
wspólnie ustalonych reguł. Określiła je „instytucjami społecznymi”, czyli zasadami koordy-
nacji społecznej. Ich przestrzeganie może być zabezpieczone systemem norm formalnych 
(akty prawne) i nieformalnych (normy społeczne obejmujące zasady moralne czy religijne), 
które choć nieskodyfikowane, to jednak są przestrzegane przez członków społeczności i sta-
nowią dość skuteczną formę nacisku. Ostrom wykazała, że grupy użytkujące wspólne zasoby 
są w stanie same ustalić takie reguły, by można było czerpać z nich korzyści długookreso-
we. Wcale nie jest konieczne ustalanie wyłącznych praw własności jednostek ani odgórne 
ustanawianie publicznych systemów prawnych i podatkowych, które dokonują redystrybucji 
tych dochodów w celu zapewnienia proporcjonalnych korzyści i ograniczania ich nadmiernej 
eksploatacji [Ostrom 1990]. Podstawą tych reguł może być określenie uprawnień poszczegól-
nych użytkowników zasobów oraz ustalenie sposobu rozwiązywania konfliktów. System taki 
z powodzeniem może być organizowany w procesach negocjacji lub demokratycznych przez 
samych użytkowników, którzy określają także sankcje proporcjonalne do przewinień. Od-
powiedzialność danego użytkownika jest współmierna do osiąganych przez niego profitów. 
Ważnym elementem takiej organizacji jest indywidualne przekonanie o uzyskiwanych ko-
rzyściach z przestrzegania ustalonych reguł, co wyraźnie łączy się z TRW. Ostrom wyróżniła 
osiem podstawowych zasad, które zaobserwowała w pozytywnych przykładach gospodaro-
wania zasobami wspólnymi:

konieczne jest rozróżnienie pomiędzy użytkownikami uprawnionymi do wykorzystania  •
danych dóbr i jednostek pozostających na zewnątrz tej grupy oraz wyraźne odgranicze-
nie zasobów wspólnych od obszerniejszego układu (systemu) społeczno-ekologicznego, 
w którym ten zasób się znajduje;
rozkład kosztów ponoszonych przez jednostki jest proporcjonalny do późniejszego roz- •
kładu zysków;
większość jednostek, których dotyczą wspólne decyzje, musi mieć również udział w ich  •
podejmowaniu;
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użytkownicy i osoby uprawnione do wykorzystania dóbr wspólnych kontrolują poziom  •
nakładów i uzyskiwanych świadczeń, a także stan tego zasobu;
za pogwałcenie wspólnie ustalonych reguł grożą określone i powszechnie znane sankcje,  •
które początkowo są łagodne, ale nasilają się, gdy jednostka powtarza łamanie ustalo-
nych praw;
istnieją lokalne, a zarazem sprawne (szybko działające) mechanizmy rozstrzygania kon- •
fliktów pojawiających się pomiędzy użytkownikami dóbr;
rząd ponadlokalny respektuje prawa lokalnych użytkowników do ustalania ich wła- •
snych, wspólnych reguł;
jeżeli dany zasób jest powiązany z większym układem, w skład którego wchodzi, to in- •
stytucje zarządzające tymi układami są w podobny sposób zorganizowane jako kolejne 
„zagnieżdżone” poziomy.

Prace Ostrom [1990] uzasadniają podkreślaną w koncepcji territorial governance zasadę 
udziału wszystkich lokalnych interesariuszy na etapie planowania, realizacji i monitorowania 
działań związanych z wykorzystaniem posiadanych zasobów. Koordynacja działań i mechani-
zmy odpowiedzialności mają pozwalać na uzyskiwanie długotrwałych korzyści, co nawiązuje 
do TRW. Także Putnam [1995, 2008] pojęcie „kapitał społeczny” objaśnia w odniesieniu do 
zagadnień przezwyciężania dylematów zbiorowego działania, a więc poruszanych przez TRW. 
W takim ujęciu społeczeństwo, które nie potrafi działać razem, nie odnosi także korzyści wyni-
kających z połączenia sił do osiągnięcia wspólnych celów [Szawiel 2001].

Simard i Chiasson [2008] zauważają, że decentralizacja jest często związana z rosnącym zna-
czeniem aktywności społecznej i tzw. ekonomii społecznej, w której większą uwagę zwraca się 
nie tylko na typowe korzyści ekonomiczne, ale i na efekty w zaspokajaniu podstawowych po-
trzeb społecznych. Idea decentralizacji jest związana z konceptualizacją pojęcia „lokalny” jako 
przestrzeni planowania i regulacji społeczno-ekonomicznych. Jest ona oparta na założeniu, iż 
przestrzeń składa się z podzbiorów „terytorialnych tożsamości”, odrębności i może być zdefinio-
wana jako funkcja pewnej liczby cech (ludność, kultura, historia i inne), które identyfikowane 
są m.in. przez geografię społeczną [Simard i Chiasson 2008, s. 478]. Jessop odnotował z kolei, że 
koncepcja governance wywodzi się z wysiłków, by skoordynowane działania kolektywne uznać 
jako alternatywę dla priorytetu ekonomicznych praw rynku i konwencjonalnej hierarchii po-
litycznej, gdyż mogą one przynosić więcej korzyści społecznościom lokalnym [Jessop 1995]. 
W koncepcji współrządzenia odnaleźć można niektóre założenia i oczekiwania rezultatów ana-
lizowanych w naukach o organizacji, wskazujących na korzyści wynikające z pracy grupowej 
i grupowego podejmowania decyzji, takie jak np. efekt skali, masy krytycznej, synergii, unika-
nie powielania tych samych wysiłków, transfer wiedzy i innowacji [Oyster 2002]. Zwolennicy 
stosowania struktur i zasad organizacyjnych postulowanych w territorial governance, w tym 
partnerstw terytorialnych takich jak lokalne grupy działania, oczekują pozytywnych efektów 
współpracy, które miałyby przynosić lokalnym społecznościom różne korzyści i pośrednio lub 
bezpośrednio nawiązują do podejścia racjonalnego wyboru (tab. 3).

Po pierwsze, w polityce wsparcia partnerstw terytorialnych uznaje się możliwość efektyw-
nego sterowania rozwojem nie poprzez system nakazów i zakazów, ale poprzez zachęty finan-
sowe – uzyskanie dodatkowych środków jest możliwe pod warunkiem utworzenia określonych 
struktur zarządzania zasobami, które nie powstawały samoczynnie [Simard i Chiasson 2008], 
czego przykładem były m.in. Program Pilotażowy LEADER+ i Oś 4 LEADER PROW [Böcher 
2008]. Podobne założenia ma koncepcja rozwoju ukierunkowanego terytorialnie [Zaucha i in. 
2013]. Działania lokalnych interesariuszy według tych założeń są skutecznie modyfikowane 
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poprzez możliwość uzyskania dodatkowych korzyści ekonomicznych, co ściśle nawiązuje do 
podejścia racjonalnego wyboru. Zarówno niniejsze rozważania, jak i badania innych autorów 
[Baran i in. 2011, Zajda 2011a, Pawłowska i in. 2014] wskazują, że potencjalne korzyści z uczest-
nictwa w programach wpierających procesy governance na określonym terytorium są główną 
motywacją dla lokalnych liderów, by tworzyć takie organizacje.

Po drugie, koncentrowanie się na regionach funkcjonalnych (a niekoniecznie administra-
cyjnych) ma zwiększyć skuteczność zarządzania ich specyficznymi zasobami poprzez tworzenie 
i realizację wspólnych, terytorialnych strategii działania. Granice regionów funkcjonalnych nie 
muszą pokrywać się z obszarami administracyjnymi, gdyż ewentualne negatywne konsekwen-
cje z tym związane są korygowane przez mechanizm konkurencji rynkowej [Lackowska 2009a, 
Kołsut 2015]. Poczucie wspólnoty terytorialnej lub kulturowej ma ułatwić tworzenie grup 
współpracujących ze sobą podmiotów i osób [Saraceno 1999]. Taki pogląd wyraźnie nawiązuje 
do podejścia racjonalnego wyboru stosowanego w analizach działań grupowych przez Ostrom 
[1998]. Ograniczenie wielkości takich regionów, stosowane w np. w Inicjatywach Wspólnoto-
wych LEADER i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, związane jest z kolei z poglądem, iż 
mniejsze grupy są w wielu przypadkach skuteczniejsze w działaniu niż grupy większe. Nawet  
w dużych organizacjach powstają różnego typu, mniej liczebne, komisje lub zespoły zadaniowe, 
podejmujące lub planujące określone przedsięwzięcia. Tak więc grupy, które w rzeczywistości 
wykonują jakieś działania, są zwykle niewielkie, liczące do kilkunastu osób [Olson 2012].

Po trzecie, autorzy uznają za konieczne tworzenie stałych organizacyjnych struktur współ-
działania pomiędzy podmiotami publicznymi i niepublicznymi, gdzie ma dochodzić do regu-
larnej wymiany informacji, podczas kontaktów bezpośrednich, które inicjują i wspierają pro-
cesy współpracy [Axelrod 1984]. Współdziałanie ma przynosić typowe efekty znane z pracy 
grupowej [Oyster 2002, Swianiewicz i in. 2016], co w teorii pozwala uzyskać większe korzyści 
dla członków grupy niż działania indywidualne, separowane. Wiąże się to z pojęciami efektu 
synergii, skali, masy krytycznej, redukcji kosztów transakcyjnych i innych rezultatów pracy gru-
powej [Furmankiewicz 2002, Kalisiak-Mędelska 2013]. Podobnie główną motywacją współpra-
cy samorządów lokalnych (zarówno sektorowej, jak i wielosektorowej) ma być uzyskiwanie róż-
nego typu korzyści dla lokalnych społeczności, skutkujących poparciem dla władz [Swianiewicz 
2016b, Swianiewicz i in. 2016]. Tego typu poglądy nawiązują silnie do podejścia racjonalnego 
wyboru – zbiorowe formy podejmowanie decyzji i praca zespołowa mają przynosić większe ko-
rzyści dla członków grupy niż te same działania podejmowane indywidualnie lub w strukturach 
hierarchicznych. Jednym z pozytywnych efektów współpracy ma być zjawisko samoregulacji 
uniemożliwiające degradację zasobów o ograniczonym charakterze. Tworzenie zrzeszeniowych 
form organizacji jest też często odnoszone do koncepcji kapitału społecznego [Zajda 2011a, 
Psyk-Piotrowska i in. 2013], którego niektóre „pozytywne” formy mają zwiększać efektywność 
funkcjonowania administracji i ułatwiać osiąganie postulowanego rozwoju społeczno-gospo-
darczego [Putnam 1995]. Regularna współpraca (w tym negocjacje i konsultacje) ma zwiększyć 
efektywność zaspokajania potrzeb lokalnych [Nunn i Rosentraub 1997] w porównaniu z syste-
mem, gdzie społeczność raz na kilka lat wybiera władze, które potem realizują uznawane przez 
siebie działania w strukturach hierarchicznych i są w pewien sposób oceniane dopiero w trakcie 
kolejnych wyborów [Bevir i Rhodes 2001]. Tworzenie ponadregionalnych sieci współpracy ma 
natomiast sprzyjać przepływowi informacji o innowacjach, gdyż w małych, zamkniętych teryto-
rialnie grupach poziom innowacyjności może być niski i wręcz ograniczany kulturowo [Ostrom 
1998, Boschma 2005].
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Tabela 3. Główne powiązania pomiędzy koncepcją terytorialnego (regionalnego) współrządzenia, 
zasadami programów typu LEADER i korzyściami, jakie mają się pojawiać w wyniku wpro-
wadzania takich zasad organizacji, według autorów nawiązujących do podejścia racjonalne-
go wyboru

Table 3. The main relations between the territorial (regional) governance concept, the rules of LE-
ADER type programmes and the advantages expected to appear as a result of implementing 
such organisational principles, according to authors promoting the rational choice approach

Terytorialne 
współrzą-

dzenie
Territorial 

governance
[Böcher 

2008, Simard, 
Chiasson 

2008]

Zasady podejścia LEADER
The LEADER ap-
proach principles

[Saraceno 1999, European 
Commission 2006]

Korzyści, jakie mają być osiągnięte według autorów 
nawiązujących do podejścia racjonalnego wyboru
The resulting benefits according to authors pro-

moting the rational choice approach
[Axelrod 1984, Ostrom 1990, Ostrom 1998, 

Miller 2000, Bevir, Rhodes 2001, Wilkin 
2005, Johannisson 2008, Olson 2012]

1 2 3
•	Hierarchicz-

ne  
sterowanie 
zachętami
Hierarchical 
steering of 
incentives

•	Programy i fundusze pu-
bliczne wspierające działania 
typu LEADER z określonymi 
kryteriami dostępności
Programmes and public 
funds supporting LEADER 
type activities with establi-
shed criteria of availability

•	Lokalny system jest w stanie równowagi Nasha i nowe 
inicjatywy są ograniczane. W celu wprowadzenia pożą-
danych zmian umożliwia się lokalnym interesariuszom 
uzyskanie dodatkowych korzyści (środków finanso-
wych) pod warunkiem spełnienia określonych wyma-
gań, które motywują ich do utworzenia nowych struk-
tur współrządzenia, które nie powstałyby samoistnie
The local system falls into the Nash equilibrium with 
new initiatives being limited. In order to implement 
the desired changes local stakeholders are enabled 
to attain additional benefits (financial means) on the 
condition of meeting certain requirements, which 
motivate them to create new governance structures, 
which would otherwise not develop on their own

•	Zastąpie-
nie zasady 
terytorium 
administra-
cyjnego na 
rzecz regio-
nu funkcjo-
nalnego
Replacing 
the principle 
of admin-
istrative 
territory by 
functional 
region

•	Podejście terytorialne (part-
nerstwo działające w regionie 
funkcjonalnym o ograni-
czonej liczbie ludności)
The territorial approach 
(type of partnership effi-
cient in a functional regions 
with a limited population)

•	Wspólna identyfikacja jest społeczno-kulturową 
podstawą samoorganizacji i działań grupowych
Common identification is a socio-cultural foundation  
for self-organisation and group activities

•	Chęć do współpracy pomiędzy jednostkami jest  
większa, gdy powiązane są problematyką gospodaro- 
wania wspólnych zasobów
Individuals are more eager to cooperate if they are 
related to each other through the issue of managing  
common resources

•	Obszar mniejszy niż państwo lub region sprzyja  
nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy  
interesariuszami oraz nawiązaniu i podtrzymywaniu  
współpracy
An area smaller than a state or region fosters the  
establishing of direct contact between the stakeholders,  
supporting the process of establishing and maintaining  
cooperation
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Tabela 3 cd. 
Table 3 cont.

1 2 3
•	Zrównoważony rozwój możliwy jest tylko wówczas, 

gdy zaangażowani zostają lokalni interesariusze mający 
poczucie identyfikacji z zamieszkiwanym terytorium
Sustainable development is possible only with the  
involvement of local stakeholders who identify with  
the area they inhabit

•	Małe grupy są skuteczniejsze w działaniu i wspieraniu  
wspólnych interesów niż grupy duże
Small groups are more efficient in taking action and 
supporting mutual interests than larger groups

•	Współpraca  
międzysek- 
torowa 
w regio- 
nalnych sie- 
ciach  
i partner- 
stwach

 
Inter-secto-
ral coopera-
tion through 
regional ne-
tworks and 
partnerships

•	Idea partnerstwa publicz-
no-prywatnego (tworzenie 
kolegialnych organów władzy 
w partnerstwach, w któ-
rych sektor publiczny ma 
nie więcej niż 50% udział 
w głosowaniach nad podej-
mowanymi decyzjami)
The idea of public-private 
partnerships (creating such 
collegial governance bo-
dies within partnerships in 
which the share of the public 
sector in decision making 
votes does not exceed 50%)

•	Zasada tworzenia sieci (two-
rzenie regionalnych, krajo-
wych i europejskich organiza-
cji zrzeszających partnerstwa 
terytorialne jako podmioty)
The principle of creating ne-
tworks (establishing regional, 
national and European orga-
nisations uniting territorial 
partnerships as their subjects)

•	Zasada współpracy (wspie-
ranie współdziałania 
i wspólnych projektów 
partnerstw terytorialnych)
The principle of cooperation 
(supporting cooperation 
and common territorial 
partnership projects)

•	Stabilne interakcje i procesy wymiany pomiędzy  
interesariuszami (interpretowane jako sieci powiązań)  
wspierają wybór strategii kooperacyjnych, które umoż-
liwiają grupie osiągnięcie w dłuższej perspektywie  
większych korzyści niż w przypadku odosobnionych  
działań indywidualnych
Stable interactions and exchange processes between 
stakeholders (interpreted as relation networks) foster 
the choice of cooperation strategies, which enable the 
group to achieve greater benefits in a longer perspec-
tive, than in the case of detached individual activities

•	Sieci komunikacji mają istotne znaczenie dla transferu  
wiedzy i nabywania umiejętności, co zwiększa efek-
tywność lokalnych decyzji i w rezultacie zwiększa 
korzyści osiągane przez lokalne społeczności
Communication networks are significant for trans-
ferring knowledge and acquiring skills, which incre-
ases the efficiency of local decisions and as a result, 
leads to greater benefits for local communities

•	Sieci organizacyjne umożliwiają obywatelom wyrażanie 
zmian swoich preferencji w bardziej ciągły sposób, niż 
w przypadkach ograniczonych do okresowego wyboru  
reprezentantów w systemie demokratycznym
Organisational networks allow the citizens to express  
changes in their preferences in a more continuous  
manner, when compared to approaches limited to  
a periodic choice of representatives in the democratic  
system
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Tabela 3 cd. 
Table 3 cont.

1 2 3
•	Wzrost  

odpowie- 
dzialności  
regionów  
w samo- 
zarządzaniu
Increasing  
self-gove- 
rning re-
sponsibilities  
of regions

•	Podejście oddolne (lokalna 
społeczność pełni kluczową 
rolę w określaniu swoich 
potrzeb i strategicznym 
planowaniu działań, które 
zaspokoją te potrzeby)
A bottom-up approach (the 
local community plays an 
essential role in determi-
ning its needs and strate-
gically planning actions 
aimed at fulfilling them)

•	Podejście zintegrowane 
i wielosektorowe (zagadnie-
nia społeczne, środowiskowe, 
kulturowe, ekonomiczne 
i inne mają być równowa-
żone w rozwoju lokalnym)
An integrated, multi-sector 
approach (social, environ-
mental, cultural, economic 
and other issues are to be ba-
lanced in local development)

•	Wsparcie innowacyjności 
(partnerstwa terytorial-
ne mają mieć możliwość 
samodzielnego wyboru 
różnego typu działań, 
które chcą wspierać)
Supporting innovation 
(territorial partnerships are 
expected to have the ability 
to independently choose the 
different types of actions 
which they wish to support)

•	Mieszkańcy danego terytorium mają najlepsze infor-
macje (w porównaniu z urzędnikami władz central-
nych czy regionalnych) o cechach lokalnego systemu 
terytorialnego, co umożliwia im podejmowanie racjo-
nalnych decyzji sprzyjających zaspokajaniu ich wła-
snych potrzeb (uzyskiwaniu oczekiwanych korzyści)
The inhabitants of a given territory have access to the 
highest quality of information (when compared to 
central or regional authority officials) regarding the  
features of the local territorial system, which allows 
them to make rational decisions which foster the  
fulfilling of their own needs (attaining the expected  
benefits)

•	W rezultacie powiązań pomiędzy systemem społecz-
nym i ekologicznym koordynacja działań indywidual- 
nych sprzyja długoterminowym korzyściom związa- 
nym z rozwojem zrównoważonym
As a result of the relations between the social  
and ecological systems, the coordination of individual 
actions fosters long-term benefits related to sustainable  
development

•	Innowacje przynoszące korzyści lokalnym społeczno- 
ściom pojawiają się najczęściej w wyniku stosowania  
metody prób i błędów, ale tylko wówczas, gdy lokalny  
system nie jest ograniczany nadmierną liczbą ze- 
wnętrznie narzucanych norm i zasad
Innovations which benefit local communities most 
often result from the use of the trial and error method,  
but only when the local system is not limited by an  
excessive number of externally imposed norms  
and principles

Źródło: [Furmankiewicz 2012a], uzupełnione
Source: [Furmankiewicz 2012a], supplemented

Po czwarte, wskazuje się na konieczność zwiększenia możliwości oddolnego, grupo-
wego podejmowania bieżących decyzji dotyczących zarządzania zasobami lokalnymi przez 
podmioty i osoby reprezentujące różnych lokalnych interesariuszy, którzy mają największą 
wiedzę o swoich potrzebach i posiadanych zasobach [Adamski i Gorlach 2007]. Ma to prowa-
dzić między innymi do większej innowacyjności działań podejmowanych oddolnie w stosun-
ku do polityk odgórnych i hierarchicznych [Johannisson 2008]. Pozwala to uzyskać korzyść 
w postaci lepszego zaspokojenia potrzeb lokalnych społeczności zarówno tych o charakterze 
społecznym, jak i ekonomicznym. Natomiast innowacyjność ma prowadzić do zwiększenia 
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konkurencyjności regionu, a tym samym do rozwoju społeczno-ekonomicznego i wzrostu 
dochodów ludności [Esparcia 2014].

Z punktu widzenia teorii governance i postulowanego współrządzenia lub współzarzą-
dzania oddolnego, w którym decyzje podejmowane są przez osoby i podmioty lokalne (np. 
mieszkańców danego terytorium), istotne może być także stwierdzenie Wendta [2007], iż 
źródła innowacji odgórnie oddziałujące na społeczeństwo w układzie hierarchicznym tworzą 
jedynie pozorną demokrację, funkcjonującą głównie w warstwie formalnej, co prowadzi ra-
czej do rozwoju „terytorializacji władzy” a nie budowy zaangażowanego społeczeństwa oby-
watelskiego. 

W praktyce programy tworzenia partnerstw terytorialnych nie zawsze były w pełni zgod-
ne z takim podejściem do działań lokalnych. Przykładowo, według Scotta [2004] retoryka 
procedur programu podkreślająca zagadnienia tworzenia miejsc pracy i kwantyfikowalnych 
efektów działań powodowała, że partnerstwa w Irlandii Północnej koncentrowały się począt-
kowo na efektach ekonomicznych lub rozwoju produktów lokalnych, bez zwracania należytej 
uwagi na procesy animacji społecznej, partycypacji i „budowania potencjału” (capacity buil-
ding). Zagadnienia rozwoju społecznego i obywatelskiego traktowane były często jako drugo-
rzędne. Dominowało więc nastawienie na łatwo mierzalne korzyści ekonomiczne, co jeszcze 
bardziej nawiązywało do założeń pierwotnej TRW.

Programy typu LEADER, z jednej strony, podkreślają oddolność strategii i działań 
w wyznaczonych subregionach, ale z drugiej – narzucają dość sztywne ramy administracyj-
no-prawne organizacji grupy i wydatkowania środków. Pawłowska i in. [2014] nazywają to 
„przymusem strukturalnym”, co wiązać można także z omówionym w kolejnym podrozdziale 
pojęciem „instytucji”.

2.6. Orientacja instytucjonalna w badaniach governance  
jako próba uwzględnienia uwarunkowań społeczno- 
-kulturowych

W naukach społecznych i politycznych terminem „instytucja” określa się nie tylko formalną 
organizację, ale przede wszystkim zespół norm i zwyczajów, które pozwalają wielu jednost-
kom koordynować swoje działania i rutynowo rozwiązywać typowe problemy pojawiające się 
w interakcjach społecznych, w tym w procesach współpracy [Bevir i Rhodes 2001, Stacho-
wiak i Stryjakiewicz 2008]. W nowym podejściu do TRW i koncepcji governance zwraca się 
uwagę na znaczenie indywidualnych potrzeb społecznych, które w praktyce nigdy nie mają 
wyłącznie charakteru ekonomicznego. Środki finansowe służą jedynie zaspokajaniu innych 
indywidualnych potrzeb. W takim przypadku kluczowe znaczenie w zrozumieniu pobudek 
działania społeczeństwa ma znajomość uwarunkowań prawnych czy społeczno-kulturowych. 
System prawny oparty na własności prywatnej, demokracji reprezentacyjnej (representative 
democracy) czy nawet prawo o ruchu drogowym są traktowane jako instytucje zawierają-
ce normy, które mają kierować zachowaniami uczestników procesu. Bevir i Rhodes [2001] 
podają definicję instytucji rozumianej jako zbiór formalnych zasad, stosowanych procedur 
i standardowych praktyk operacyjnych, kształtujących relacje między jednostkami w różnych 
układach politycznych i ekonomicznych. Autorzy ci stwierdzają, że instytucjonalizm podkre-
śla rolę kontekstu narodowego, organizacyjnego i kulturowego, w jakim działa kapitalizm. 
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Instytucjonaliści akceptują presję (wpływ) procesów globalizacji, inflacji, marginesu społecz-
nego czy „przeciążenia” administracji państwowej (state over-load) [Bevir i Rhodes 2001]. 
Pawłowska i Kołomycew [2014] podają za Scottem, iż tak rozumiana instytucja składa się 
z trzech systemów:

systemu regulacyjnego, w skład którego wchodzą reguły prawne, sankcje, formy przy- •
musu, obowiązujące procedury, systemy rządzenia itp.;
systemu normatywnego, na który składają się oczekiwania i zobowiązania społeczne,  •
wzory legalizacji, wykonywanie obowiązków, posługiwanie się logiką stosowności;
systemu kognitywnego obejmującego wzory zachowań oparte na ustalonych regułach,  •
wzory instytucjonalnej adaptacji, innowacyjność opartą na naśladownictwie, izomor-
fizm instytucji, skłonność do unikania ryzyka i zachowań ortodoksyjnych.

W takiej interpretacji instytucjonalizmu ma on cechy prowadzące do pasywności, stabilności 
i biernej adaptacji, a nie do dynamicznych zmian i kreatywnej innowacyjności.

Analizując działania „oddolnych” organizacji i finansowanych przez państwo partnerstw 
wiejskich, Clark [2007] zwraca uwagę na „nowy instytucjonalizm” a szczególnie na instytu-
cjonalizm „organizacyjny” lub „socjologiczny” jako właściwy kierunek badań wobec domi-
nującego w literaturze akademickiej skupiania się głównie na efektach zarządzania lokalnego. 
W opozycji do opisowego stylu tradycyjnego nowy instytucjonalizm operuje wyraźnymi ra-
mami teoretycznymi. Zajmuje się nieformalnymi i formalnymi regułami oraz procedurami. 
Zwraca uwagę na sposób, w jaki instytucje reprezentują wartości oraz na relacje władzy. W ba-
daniach koncentruje się nie na wpływie instytucji na zachowanie jednostek, ale na interak-
cjach pomiędzy indywidualnymi i kolektywnymi (grupowymi) aktorami. Instytucjonaliści 
związani z socjologią argumentują, że jednostki społeczne posługują się raczej logiką stosow-
ności (logic of appropriateness) niż logiką konsekwencji (logic of consequentiality) [Clark i in. 
2007]. Oznacza to, iż lokalne podmioty, w drodze adaptacji do zmieniającego się środowiska 
społeczno-politycznego, dostosowują się przede wszystkim do dominujących wartości spo-
łecznych i wzorów zachowania [Kołomycew i Pawłowska 2013], a nie do racjonalnie przyję-
tej idei skuteczności organizacyjno-ekonomicznej. W naukach politycznych rozróżnienie to 
można odnosić do podejmowanych przez władze decyzji, które mają być raczej społecznie 
akceptowane niż osiągnąć wysoką efektywność ekonomiczną. Nowi instytucjonaliści pod-
kreślają, że w wyznaczaniu efektów działań większe znaczenie ma zróżnicowanie i specyfika 
lokalna procesów społecznych niż formalne struktury organizacyjne (np. administracyjne). 
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z inicjatywami oddolnymi, czy też programami 
sterowanymi odgórnie, są one w obu przypadkach ograniczane i kształtowane przez interak-
cje w istniejących, zakorzenionych strukturach społecznych, logice stosowności i w sposobach 
dystrybucji zasobów politycznych. Często w partnerstwach terytorialnych nowe struktury in-
stytucjonalne są w mniejszym stopniu wynikiem oddolnych ruchów społecznych, a w więk-
szym skutkiem preferencji podmiotów inicjujących porozumienia [Clark i in. 2007].

W analizach odchodzi się czasem od typowego instytucjonalizmu i zakłada, że owe „in-
stytucje” istnieją, jeśli są obecne w psychice jednostek [Nielicki 2010]. Nowe podejście racjo-
nalnego wyboru uznaje wpływ schematów, przesądów i wierzeń na postępowanie jednostek. 
Wiąże się z tym pojęcie psychospołecznych i kulturowych uwarunkowań działań jednostek 
i społeczności ludzkich. Jednym z tych uwarunkowań jest system wartości (ocen, norm), który 
zdaniem Chojnickiego [2008, s. 25–29] jest nieodłącznym elementem działalności ludzi. Cele 
rozwoju społeczno-ekonomicznego określane w dokumentach strategicznych tworzonych na 
potrzeby gospodarowania zasobami często wynikają z poglądów o możliwości świadome-
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go i racjonalnego oddziaływania na procesy rozwojowe, sterowania nimi lub kreowania dla 
osiągnięcia określonych, pożądanych stanów (związanych z owymi wartościami uznawanymi 
przez społeczeństwo). Pojęcie wartości (norm, ocen) społecznych jest więc niezwykle istotne 
w badaniach dotyczących kształtowania celów, a potem prób ich osiągnięcia poprzez odpo-
wiednie kształtowanie procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego. Chojnicki wskazuje na 
wysoki wpływ wartości ocen i norm w sferze zachowania i działalności ludzi, zgadzając się 
z poglądem, iż ludzie planują swoje działania, stosując indywidualny system wartości (przy 
uwzględnieniu wielowymiarowego charakteru owych wartości, które nie muszą mieć jedynie 
ekonomicznego charakteru). Wyróżnia on wartości indywidualne (np. biologiczne, psycholo-
giczne) i publiczne (które są wyrazem dążeń zbiorowości i grup społecznych do zaspokojenia 
ich potrzeb). W ujęciu rzeczowym dzieli on natomiast wartości na ekonomiczne, społeczne, 
polityczne, kulturalne i ekologiczne. Z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego, 
który jest pojęciem niezwykle istotnym w zagadnieniach polityki gospodarczej władz różnego 
szczebla, ważne jest ustalenie listy wartości i uporządkowanie ich w postaci hierarchicznego 
układu, np. w strategiach rozwoju terytorialnego.

Z wartościami związane są potrzeby, czyli „warunki określonego celu człowieka” [Choj-
nicki 2008, s. 29], do których należą potrzeby egzystencjonalne, prokreacji i rozwoju, funkcjo-
nalne, społeczne i psychiczne. Łączy się z tym klasyczna koncepcja hierarchii potrzeb Maslo-
wa [1943], która uznaje, że człowiek zaspokaja w pierwszej kolejności podstawowe potrzeby 
fizjologiczne, bezpieczeństwa, a dopiero na końcu potrzeby samorealizacji. Niezależnie od 
naukowej krytyki takiego uproszczenia odnoszonego do jednostki niektóre elementy tego 
pomysłu pojawiają się także w zmodyfikowanych koncepcjach współczesnych Kenricka i in. 
[2010]. Wydaje się, że badania pokazujące, iż w społeczeństwach bogatych krajów wysoko 
rozwiniętych większa jest też aktywność społeczna [Chloupkova i in. 2003], są w wysokim 
stopniu zgodne z poglądami Maslowa.

Pojawianie się i kształtowanie nowych potrzeb jest powiązane z możliwościami ich zaspo-
kojenia i ulega zmianom wraz z rozwojem społeczno-ekonomicznym. W ujęciu „aktywistycz-
nym”, działania są środkami realizacji celów. Rezultaty nawet racjonalnie podejmowanego 
działania mogą nie doprowadzić do pożądanego stanu docelowego lub wywołać niezamie-
rzone skutki (co nawiązuje do pojęć wprowadzonych przez TRW). Głównym instrumentem 
regulowania działań celowych są reguły (normy) społeczne. Zazwyczaj celem rozwoju spo-
łeczno-ekonomicznego jest osiągnięcie postępu, a więc kierunku rozwoju uznanego za pozy-
tywny (wartościowy). Oznacza to konieczność przyjęcia pewnej hierarchii wartości, określe-
nia, który stan jest mniej lub bardziej pożądany. Wynika z tego, że postęp należy rozpatrywać 
w ujęciu relatywno-wartościującym [Chojnicki 2008, s. 32], co powoduje, że może być on 
inaczej rozumiany przez rozmaite zbiorowości. Wzrost wartości kategorii ekonomicznych nie 
zawsze prowadzi do pełnego zaspokojenia potrzeb społecznych i poprawy dystrybucji dóbr. 
We współczesnych teoriach rozwoju społeczno-ekonomicznego kwestionuje się pierwszopla-
nową rolę dynamiki wzrostu ekonomicznego, ukierunkowanego na realizację wartości czysto 
ekonomicznych, natomiast postuluje się konieczność większego uwzględniania lokalnych po-
trzeb psychospołecznych. 

W podejściu instytucjonalnym w geografii ekonomicznej i ekonomii często pojawia się 
pojęcie „uzależnienia od ścieżek” (path dependency), które zakłada historyczne uwarunkowa-
nie rozwoju regionów [Domański 2008, Stachowiak i Stryjakiewicz 2008, Kołsut 2015]. Kon-
cepcja ta używana była także w odniesieniu do tworzenia partnerstw terytorialnych w Polsce 
na podstawie wzorów krajów demokratycznych Europy Zachodniej [Kołomycew i Pawłowska 
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2013] oraz do faktu, iż tworzone struktury tych partnerstw były – jak już wspomniano – 
kształtowane przez narzucone odgórnie procedury i ramy prawne [Pawłowska i in. 2014]. 
Reformy administracyjne dotyczące decentralizacji państwa podejmowane w różnych kra-
jach odzwierciedlają historyczne, polityczne i społeczne role administracji publicznej, a także 
uwarunkowania kulturowe. Zmiany w układach społeczno-ekonomicznych regionów mogą 
być bardzo powolne ze względu na wpływ instytucji, które cechują się znaczną trwałością. 
Wcześniej dokonywane wybory i sekwencje zdarzeń wpływają istotnie na ich współczesną 
charakterystykę [Stachowiak i Stryjakiewicz 2008]. Ewentualne reformy społeczno-ekono-
miczne są często „uzależnione od ścieżek”, gdyż są silnie zakorzenione w istniejącym systemie 
norm kulturowych i praktyk administracyjnych. W rezultacie reformy takie są często silniej 
kształtowane przez dotychczasowe struktury niż przez oczekiwania liderów chcących zaini-
cjować zmiany.

Według Domańskiego [2008, s. 60] „uzależnienie od ścieżek” jest koncepcją „teorii kul-
turalistycznej rozwoju regionów”. Wiąże się ona z podejściem instytucjonalnym – a więc 
z podkreślaniem roli tradycyjnych norm i mechanizmów zakorzenionych w społeczeństwie. 
Wyjaśnia ona różnice w rozwoju regionów unikalną trajektorią każdego kraju (lub regionu) 
w jego rozwoju społecznym, kulturalnych doświadczeniach i tradycjach. Dzisiejsze i przy-
szłe opcje kulturowe wpływające na rozwój społeczno-ekonomiczny są w znacznym stop-
niu uwarunkowane przez rozwój wcześniejszy. Każdy region ma swoją własną historię, która 
kształtuje jego obecną charakterystykę [Stachowiak i Stryjakiewicz 2008]. Im dłużej kraj lub 
region podąża charakterystyczną dla niego drogą rozwoju, tym trudniej jest zmienić jego 
cechy w przyszłości. O uzależnieniu od ścieżek można także mówić w przypadku analizy 
struktur rządzenia w krajach o różnych tradycjach władzy, np. przy porównywaniu demo-
kratycznych krajów skandynawskich i postkomunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej 
[Chloupkova i in. 2003], czy też w przypadku analizy różnic w rozwoju infrastruktury i cech 
społeczeństwa w regionach historyczno-kulturowych Polski, np. na Ziemiach Zachodnich, 
w Królestwie Kongresowym i Galicji [Zarycki 2008, Bański i in. 2012, Smętkowski i Płoszaj 
2016]. Uwarunkowania historyczne rozwoju polskiego społeczeństwa (doświadczenia silnej 
administracji centralnej i społeczeństwa walczącego z władzą – czy to zaborcami, okupanta-
mi, czy też władzami komunistycznymi) mogą w istotny sposób ograniczać wprowadzanie 
organizacji państwa opartej na koncepcji governance, wywodzącej się z krajów o długich tra-
dycjach demokratycznych, gdzie negocjacje, kompromis i współpraca mają większą wartość 
i tradycje w społeczeństwie.

Macken-Walsh [2009] analizując problemy aktywizacji wiejskich społeczności postkomu-
nistycznych na Litwie, odnotowała silne uwarunkowania kulturowe przy próbach angażo-
wania społeczności lokalnych w nowe formy aktywności lokalnej (z punktu widzenia tam-
tejszych mieszkańców wsi), wynikające z tradycji wiejskich domów kultury i państwowych 
gospodarstw rolnych, nazywając je uwarunkowaniami „uzależnienia od ścieżek”. Koncepcja 
uzależnienia od ścieżek pojawia się także w nurcie governance. Za jej pomocą próbuje się 
wyjaśniać niepowtarzalność przemian administracji publicznej w różnych krajach w odpo-
wiedzi na podobne impulsy zewnętrzne [Nielicki 2010]. Może mieć więc znaczenie w wyja-
śnianiu problemów, które pojawiają się w trakcie realizacji w Polsce programów przygotowa-
nych przez ekspertów Komisji Europejskiej, w tym przy tworzeniu partnerstw terytorialnych 
typu LEADER, których struktury organizacyjne opierają się na doświadczeniach krajów de-
mokratycznych Europy Zachodniej. Także Putnam [1995, s. 240–241] w analizach tradycji 
obywatelskich w północnych i południowych Włoszech wykazywał przede wszystkim wpływ 
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obowiązujących norm społecznych i zwyczajów na gospodarkę, a nie odwrotnie. Zaangażo-
wanie obywatelskie, a nie poziom rozwoju ekonomicznego, wpływało także na sprawność 
regionalnych rządów. Zgodnie z tymi badaniami tradycje obywatelskie charakteryzują się 
wysoką trwałością, a więc uwarunkowania historyczno-kulturowe mają duży wpływ na ak-
tywność obywatelską i w rezultacie na rozwój społeczno-gospodarczy. Putnam [1995] wska-
zuje na długi czas zmian cech instytucji, a także ograniczony wpływ ewentualnych reform 
organizacyjnych na zachowania polityczne. Głębsze zmiany wzorów kulturowych i struktur 
społecznych jego zdaniem wymagają co najmniej pokolenia. Z punktu widzenia koncepcji 
governance, w przypadku znacznej decentralizacji i przekazania uprawnień do władz regio-
nalnych, zwiększa się wpływ terytorialnych uwarunkowań kulturowych na sprawność gospo-
darowania zasobami. Może to powodować zwiększanie się różnic w rozwoju ekonomicznym 
pomiędzy regionami o wysokim i niskim zaangażowaniu społecznym. Tego typu obserwacje 
są ważne przy porównaniach regionalnych, które podejmowane są w niniejszej pracy.

Uwzględnianie wysokiej roli uwarunkowań społeczno-kulturowych w kształtowaniu pro-
cesów ekonomicznych i administracyjnych prowadziło także do uznania wysokiej roli „wie-
dzy lokalnej” [Adamski i Gorlach 2007] w tworzeniu struktur governance. Przykładowo Scott 
[2004, s. 57] stwierdził wysoką rolę uczenia się interesariuszy w procesie partnerstwa. Dzięki 
wzajemnej komunikacji i stałym interakcjom wzrastało wzajemne zrozumienie potrzeb róż-
nych interesariuszy, co dawało efekt w postaci lepszej koordynacji działań. Duże znaczenie 
miał wzrost wzajemnego zaufania pomiędzy członkami zarządów partnerstw, przede wszyst-
kim pomiędzy radnymi a przedstawicielami lokalnych społeczności. Pomimo że w analizo-
wanych przez niego partnerstwach dominowały cele ekonomiczne, pełniły one istotną rolę 
w budowaniu wzajemnego szacunku i zaufania, a w konsekwencji w kształtowaniu pozytyw-
nego kapitału społecznego, czyli elementu „instytucji”. 
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3.

ZAKreS i MetODY BADAŃ eMpirYcZNYcH

3.1. Dotychczasowe badania struktur i relacji społecznych 
związanych ze współzarządzaniem zasobami 
w partnerstwach terytorialnych

Organizacje typu partnerstwa terytorialne najwcześniej tworzone były w demokratycznych 
krajach anglosaskich, w których pierwowzorem był brytyjski system prawny i parlamentar-
ny [Baker 1993, Freshwater i in. 1993a, Bailey 1994, Hutchinson 1994]. Dlatego pierwotnie 
przede wszystkim w tych krajach zaczęto prowadzić dyskurs na temat relacji społecznych 
w tego typu organizacjach, odnosząc się często do założeń koncepcji governance.

Idea terytorialnego współzarządzania w ramach partnerstwa zakłada wysokie zaangażo-
wanie lokalnych podmiotów i osób w procesy kooperacji, planowania i rozwoju. Pożądaną 
cechą tego typu organizacji ma być relatywnie wysoka otwartość na angażowanie różnych lo-
kalnych interesariuszy w procesy podejmowania decyzji, bez dominacji jednej grupy interesu 
[Moseley 2003]. W praktyce jednak, wbrew założeniom programów wspierających tworze-
nie partnerstwa, pojawiają się w tych organizacjach zjawiska wykluczania lub preferowania 
określonych interesów. Apedaile [1993] na podstawie doświadczeń kanadyjskich partnerstw 
formowanych w programie Community Futures wskazał cztery główne sposoby tworzenia 
„asymetrii” w relacjach władzy (power relations) w tych organizacjach:
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•	 brak reprezentatywności uczestników – spotkania członków organizacji charakteryzują-
ce się niską frekwencją; uczestnictwo osób motywowanych głównie interesami prywat-
nymi, którzy nie reprezentują typowych społeczności lokalnych;

•	 konflikt interesów (grupowych) – np. różnica między interesem biznesu i inną wizją 
potrzeb lokalnych społeczności;

•	 strategiczne wzmocnienie (strategic empowerment) – gdy niektórzy akcjonariusze 
(członkowie partnerstwa) dążą do asymetrii relacji poprzez praktykę obsadzania sta-
nowisk osobami związanymi z określonymi grupami interesu (affirmative actions) lub 
tworzenie procedur wewnętrznych pozwalających osiągnąć określony skład komitetu 
decyzyjnego etc., tak by uzyskać wpływ na podejmowane decyzje;

•	 dominacja – gdy dana grupa interesu ma przeważający wpływ na organizację partner-
stwa, w tym na sposób konsultacji i procesów partycypacji.

Reed [1995] w swojej analizie inicjatyw dotyczących wspólnego zarządzania zasobami 
przyrodniczymi i rybackimi w rejonie jez. Ontario w Kanadzie stwierdził, iż pomimo wy-
siłków, by decyzje dotyczące polityki wykorzystania zasobów podejmowali wspólnie różni 
lokalni interesariusze, w rzeczywistości dochodziło do ich konkurowania, przy czym w jego 
studium przypadku dominację uzyskali przedsiębiorcy.

W latach 1999–2001 zrealizowano projekt badawczy PRIDE, analizujący doświadczenia 
partnerstw terytorialnych działających w 6 krajach europejskich zachodniej Europy (Szwecja, 
Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Hiszpania). Dokładne struktury społeczne za-
rządów partnerstw nie były wówczas analizowane, aczkolwiek w studiach przypadku w wielu 
krajach stwierdzono problemy z angażowaniem lokalnych społeczności do współpracy. Zda-
rzały się także przypadki dominacji niektórych grup interesu, często sektora publicznego [Ca-
vazzani i Moseley 2001, Moseley 2003].

W 2000 roku zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem partnerstw terytorialnych 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER (głównie w okresie 1994–1999), zwanych lo-
kalnymi grupami działania (LGD), poświęcono specjalny numer czasopisma Sociologia Rura-
lis. Esparcia [2000] analizując LGD w Hiszpanii, stwierdził, że w wielu z nich wystąpiły ten-
dencje do powstawania wąskich grup interesu, które traktowały partnerstwa jako instrument 
wzmacniania swych wpływów. Podobnie Bruckmeier [2000] odnosząc się do programów nie-
mieckich, wskazał, że brak skodyfikowanych reguł, by dawać równe szanse na angażowanie 
się w partnerstwa różnym lokalnym uczestnikom, powodował, że LGD mogły być przejmo-
wane przez elity lokalne, czyli grupy, które już w momencie tworzenia tych organizacji miały 
wiedzę, wpływy i władzę. Z kolei Shucksmith [2000] na podstawie doświadczeń w Wielkiej 
Brytanii twierdził, że w wielu partnerstwach dochodziło jedynie do wzmocnienia roli pod-
miotów, które władzę w regionie już wcześniej posiadały. Podobne zjawiska obserwowano 
później także na Węgrzech [Csurgó i Kovách 2013].

Zagadnienia dotyczące wpływów różnych grup interesu w lokalnych grupach działania 
LEADER poruszyła Halamska [2005b] na przykładzie doświadczeń Portugalii. Według niej 
działania LGD postrzegane były czasem przez władze publiczne jako konkurencyjne wobec 
dotychczasowych praktyk upartyjnionej polityki lokalnej. Wyróżniła ona dwa główne typy 
LGD – o charakterze „obywatelskim” i „zmunicypalizowane”. LGD obywatelskie koncen-
trowały się w większym stopniu na działaniach edukacyjnych i informacyjnych. Budowały 
warunki niezależności, autonomii i samoorganizacji społecznej. Natomiast LGD zmunicy-
palizowane większą uwagę poświęcały działaniom gospodarczym, polepszaniu warunków 
produkcji rolniczej i komercjalizacji produktów lokalnych, co miało zmniejszyć nasilenie lo-
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kalnego kryzysu i zapewnić trwałe podstawy rozwoju. Zdaniem Halamskiej tendencja do za-
chowywania wysokiej kontroli władz publicznych w LGD, wynikająca ze słabości finansowych 
i politycznych organizacji społecznych, zmniejszała znaczenie partnerstw w społecznościach 
lokalnych. Następowało przesunięcie władzy na poziom lokalny, ale realizacja koncepcji spo-
łeczeństwa obywatelskiego była już dużo słabsza, gdyż władze publiczne często zachowywały 
dominację przy podejmowaniu decyzji w tych organizacjach. W rezultacie napisała ona na-
wet o „utopijnym” charakterze programu LEADER [Halamska 2005b, s. 156], który w wielu 
przypadkach w praktyce nie był w stanie zmienić lokalnych asymetrycznych relacji władzy 
na rzecz większego zaangażowania w te procesy podmiotów społecznych i przedstawicieli 
biznesu.

Teoretycznie, lokalni interesariusze w partnerstwach powinni poprzez negocjacje do-
chodzić do kompromisu uwzględniającego potrzeby i interesy większości z zaangażowanych 
podmiotów [Simard i Chiasson 2008]. Derkzen i in. [2008] analizowali relacje pomiędzy 
uczestnikami współpracy w partnerstwie na zachodzie Walii. Badana organizacja cecho-
wała się relatywnie niskim poziomem nierówności w zakresie zasobów posiadanych przez 
podmioty członkowskie. Silne organizacje społeczne potrafiły zbalansować wysoką pozycję 
władz lokalnych. Jak wykazała analiza, pozycja w stosunkach społecznych wynikała nie tyle 
z posiadanych zasobów, co z zaangażowania i zainteresowania działaniami w partnerstwie. 
Autorzy zaobserwowali jednak stopniową ewolucję nastawienia lokalnych władz od pozycji 
nakłaniania i manipulacji w kierunku przymusu i dominacji [Derkzen i in. 2008, s. 465]. 
Podobnie organizacje społeczne wykazywały stopniowy spadek chęci do dostosowywania się 
do porozumień.

Ważnymi pozycjami literatury z punktu widzenia niniejszej pracy są analizy europejskich 
LGD działających w okresie programowania 2007–2013, gdyż w Polsce obowiązywały wów-
czas podobne (choć nie identyczne) procedury tworzenia LGD jak w całej Unii Europejskiej 
[Chevalier i Maurel 2013, Pollermann i in. 2014, Thuesen i Nielsen 2014, Volk i Bojnec 2014, 
Esparcia i in. 2015, Dax i in. 2016]. Względnie mało autorów zajmowało się jednak struktu-
rami społecznymi w tego typu partnerstwach i bardzo rzadko analizowano dokładnie skład 
członkowski organów decyzyjnych [Bedrac i Cunder 2010]. Marquardt i in. [2012] omówili 
relacje społeczne w partnerstwach rumuńskich metodą analizy sieciowej, odnosząc się do za-
gadnień wpływu lokalnych interesariuszy na funkcjonowanie partnerstwa. Władze publiczne 
nie były zainteresowane promowaniem idei partycypacji i informowaniem lokalnych inte-
resariuszy o możliwości współdecydowania o działaniach LGD, gdyż bały się utraty swojej 
dominującej pozycji. Podlegające im organizacje ograniczały partycypację społeczną do mi-
nimum pozwalającego uzyskać środki z programu.

Zagadnienia struktur społecznych w trzech partnerstwach w Republice Czeskiej były 
poruszane przez Maurel [2012]. Stwierdziła ona przypadki dualnej reprezentacji niektórych 
członków zarządów LGD – oficjalnie reprezentowali oni sektor pozarządowy lub ekonomicz-
ny, a jednocześnie byli urzędnikami publicznymi. W jednym z regionów pięciu samorządow-
ców (elected officials) zasiadających w radzie LGD lub w zarządzie reprezentowało sektory 
niepubliczne, co jak stwierdza autorka, dawało im dobrą pozycję do realizacji swoich prefe-
rencji. W rezultacie udział pracowników sektora publicznego w zarządzie wynosił w rzeczy-
wistości 72%, a nie 44% – jak podawano w oficjalnych sprawozdaniach. W analizach siecio-
wych stwierdzono szczególnie wysoką pozycję osób związanych z władzami publicznym. We 
wnioskach autorka uznała, iż dochodziło do „municypalizacji” partnerstw, które w rzeczywi-
stości słabo wdrażały ideę partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji.
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Schmitt i in. [2013] w studiach przypadku odnotowali dwa sposoby sprawowania wła-
dzy: formalny (obejmujący prawa i odpowiedzialność władz publicznych) oraz nieformalny 
(struktury i procesy wpływające na podejmowane decyzje poza uprawnieniami statutowymi). 
W ich badaniach dominowały grupy interesu koncentrujące się na działalności ekonomicz-
nej, takiej jak budownictwo i turystyka, kosztem celów takich jak kultura i środowisko. Proces 
selekcji projektów oparty był w niektórych przypadkach na relacjach personalnych lub kryte-
riach ich „stosowności” (appropriateness). Część interesariuszy lokalnych, ważnych z punktu 
widzenia idei współzarządzania, nie była w stanie uczestniczyć w działaniach partnerstwa 
długoterminowo ze względu na ograniczone zasoby.

Lacquement [2013] badała partnerstwo terytorialne we wschodnich Niemczech obejmu-
jące 84 gminy i zamieszkane przez około 140 tys. mieszkańców (powierzchnia 127 tys. ha). 
Wyróżniła ona dwie główne grupy interesariuszy w badanej organizacji: 1) zaangażowanych 
w przygotowywanie i realizowanie projektów oraz 2) osoby zaproszone do partnerstwa ze 
względu na ich status polegający na reprezentowaniu określonych grup interesu lub obsza-
rów. Pierwsza grupa obejmowała najbardziej aktywnych przedstawicieli władz, organizacji 
pozarządowych angażujących się w zagadnienia planowania przestrzennego i spółdzielni 
rolniczej. Druga grupa wykazywała małe zaangażowanie w procesach współzarządzania i jej 
udział miał raczej charakter formalny. W analizie sieciowej powiązań wykazano tu wysokie 
znaczenie osób reprezentujących administrację powiatową (das Kreis), lokalnej spółdzielni 
rolniczej, burmistrza miasta i przewodniczącego LGD. Pomimo wysokiej pozycji administra-
cji państwowej przedstawiciele organizacji pozarządowych odgrywali jej zdaniem kluczową 
rolę w tworzeniu sieci współpracy. Autorka wskazuje jednocześnie, że członkowie zwyczajni 
LGD byli wykluczeni z sieci współpracy zdominowanej przez aktywne osoby o wysokim sta-
tusie, reprezentujące konkretne instytucje o ugruntowanej pozycji lokalnej. Kluczowe pod-
mioty zlokalizowane były w 3 głównych skupieniach geograficznych, tworząc terytorialne 
grupy interesu w obrębie partnerstwa. Jej zdaniem oznacza to, iż gęstość zaludnienia, odle-
głości pomiędzy głównymi obszarami osadnictwa, system terytorialny i struktura lokalnej 
gospodarki mają wysoki wpływ na ujawnianie się grup interesu w partnerstwie. Najbardziej 
wpływowe grupy można jej zdaniem traktować jako policentryczne ośrodki władzy.

Według badań Pollerman i in. [2014] w LGD w Meklemburgii-Pomeranii (Mecklenburg-
Vorpommern) w Niemczech liczba członków komitetów sterujących (steering committee) wa-
hała się od 12 do 52 osób. Osoby z sektora niepublicznego obejmowały od 52 do 60% składu 
rady, co zapewniało zgodność z procedurami programu. Jednak w strukturze zrealizowanych 
projektów dominowały podmioty publiczne, co wiązano z ich większymi możliwościami 
współfinansowania działań.

Esparcia [2015] badający LGD hiszpańskie stwierdził, iż jakkolwiek udział sektora pu-
blicznego w radach decyzyjnych nie przekraczał formalnie 43%, to jednak obserwowano 
silne powiązania innych członków partnerstwa z tym sektorem. Ich wynikiem były ukryte 
wewnętrzne napięcia i konflikty, pomimo że teoretycznie partnerstwa stosowały demokra-
tyczne metody podejmowania decyzji. Według niego do hiszpańskich partnerstw prawie 
zawsze angażowali się politycy, którzy tradycyjnie skłaniali sie ku działaniom mającym na 
celu osiągnięcie kontroli nad podejmowanymi w nich decyzjami (niezależnie od procedur 
UE starających się ograniczyć ich dominację). W powiązaniach wewnętrznych częstsze były 
koalicje elit o charakterze politycznym niż koalicje terytorialne. W rezultacie, wśród słabości 
LGD wymienił on m.in. dominację aktorów publicznych, niestabilność LGD po wyborach 
lokalnych, występowanie zjawiska klientelizmu, dążenie władz partnerstw do długotrwałego 
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utrzymywania się na stanowisku (zamykanie się na nowych uczestników procesów decyzyj-
nych).

W Polsce organizacje typu partnerstwa terytorialne zaczęły być tworzone na większą skalę 
dopiero na początku XXI w. Początkowo literatura na ich temat dotyczyła przede wszystkim 
ogólnych założeń ich funkcjonowania i problemów transferu wzorów organizacyjnych z bo-
gatych krajów demokratycznych do Polski [Duriasz-Bułhak i Milewski 2003, Tennyson 2003] 
lub wdrażania programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej [Gęsicka 1996]. Koncentro-
wano się na zagadnieniach aktywizacji społeczności lokalnych [Jordan 2004], rozwiązywaniu 
wybranych problemów społecznych [Gralewski 2004], a nie na kwestii przekazywania części 
kompetencji z sektora publicznego do prywatnego. Informacje o Inicjatywach Wspólnoto-
wych wdrażających model partnerstwa terytorialnego od 1991 r. pojawiały się bardzo rzadko 
[Fabre i in. 1998, Klepacka 2003, Halamska 2005a].

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i rozpoczęciu wdrażania Programu Pilotażowego 
LEADER+, w którym tworzono lokalne grupy działania [Borek i in. 2006], temat partnerstw 
terytorialnych zaczął być powszechnie poruszany w literaturze, przede wszystkim na podsta-
wie studiów przypadku tego typu organizacji [np. Wasielewski 2005, Furmankiewicz 2006, 
2007, Furmankiewicz i Foryś 2006, Gramzow 2006, Hanke 2006, Futymski 2007, Kamiński 
2007, Borowska 2009, Hanke-Zajda 2009, Śpiewak 2009, Żolik 2010a,b, Furmankiewicz i Janc 
2011, Gąsior-Niemiec i in. 2012].

Na podstawie badań jakościowych Furmankiewicz i Slee [2007] porównali zaangażowanie 
zasobów własnych różnego typu podmiotów członkowskich w prace partnerstw i ich udział 
w tworzeniu strategii. Stwierdzono większą partycypację społeczności lokalnych w partner-
stwie brytyjskim niż w polskim. Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do Inicjatywy 
Wspólnotowej „LEADER+”, realizowanej w Unii Europejskiej w latach 2000–2006, w polskim 
Programie Pilotażowym „LEADER+” nie zezwolono na tworzenie lokalnych komitetów de-
cyzyjnych, które dokonywałyby wyboru projektów do realizacji [Furmankiewicz i in. 2015]. 
Działania LGD wybierane były w trakcie negocjacji przez członków ówczesnych partnerstw, 
którzy przygotowywali tzw. lokalną strategię rozwoju. Decyzja o jej finansowaniu podej-
mowana była na poziomie centralnym [Borek i in. 2006]. Jakkolwiek wykazywano szerokie 
konsultacje społeczne, dominującą pozycję przy tworzeniu strategii mieli zwykle główni or-
ganizatorzy LGD, najczęściej urzędy gmin, które były w stanie prefinansować działania [Fur-
mankiewicz i in. 2010].

Knieć i Hałasiewicz [2008] dokonali analizy udziału tzw. partnerów LGD (organizacji 
i osób deklarujących współpracę w partnerstwie) uczestniczących w tzw. Schemacie II Pro-
gramu Pilotażowego „LEADER+” w latach 2006–2007 w poszczególnych województwach 
Polski. Sektor publiczny nie przekraczał nigdzie 47%. Najwyższy udział partnerów reprezen-
tujących sektor publiczny był odnotowany w woj. wielkopolskim, łódzkim i opolskim (ryc. 5).  
Natomiast najwyższy udział partnerów społecznych obserwowano w woj. mazowieckim, po-
morskim i kujawsko-pomorskim. W tym czasie nie funkcjonowały jeszcze tzw. rady decyzyj-
ne dokonujące wyboru projektów lokalnych, które są przedmiotem analiz w niniejszym opra-
cowaniu. Były one powoływane dopiero w zakresie działań tzw. Osi 4 LEADER Programu 
Obszarów Wiejskich (tzw. okres programowania Unii Europejskiej 2007–2013).
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Ryc. 5. Udział procentowy tzw. partnerów publicznych (P); społecznych (S) i ekonomicznych (E) 
w LGD w poszczególnych województwach Polski w 2007 r. 

Fig. 5.  The percentage share of public (P), social (S) and economic (E) partners in LAGs in Polish 
voivodships in 2007

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych opublikowanych w pracy Kniecia i Hałasiewicza 
[2008]
Source: own elaboration based on statistical data published in Knieć and Hałasiewicz [2008] 

W 2009 roku podsumowano doświadczenia funkcjonowania programów typu LEADER 
w Polsce w latach 2004–2009 w książce „Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obsza-
rach wiejskich” pod redakcją Krzysztofa Wasielewskiego. Odnoszono się tam do zagadnień 
wpływu poszczególnych grup interesu, szczególnie w artykułach Kniecia [2009] i Wasielew-
skiego [2009], jednak autorzy nie przeprowadzali ilościowych analiz struktur społecznych 
w zarządach ówczesnych LGD.

W badaniach Furmankiewicza i Królikowskiej [2010] w próbie kwotowej 100 LGD istnie-
jących w 2006 r. stwierdzono, że samorządy lokalne były głównym inicjatorem powstawania 
partnerstw w tym czasie, aczkolwiek według danych oficjalnych sektor publiczny nie miał 
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dominującego udziału w strukturach członkowskich LGD. Organizacje pozarządowe wyka-
zywały dużą aktywność. W studiach przypadku trzech LGD analizy sieciowe relacji między 
instytucjonalnymi członkami partnerstwa wykazały wysoką pozycję niektórych organizacji 
pozarządowych. W badaniach jakościowych stwierdzono jednak przypadki lokalnych kon-
fliktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi, z których część wy-
nikała ze zjawisk klientelizmu (wspieranie przez wójta lokalnych organizacji, które popierały 
go w wyborach, natomiast odmawianie pomocy organizacjom pozarządowym powiązanym 
z jego przeciwnikami politycznymi), co utrudniało funkcjonowanie partnerstw terytorial-
nych. Stwierdzono również wyraźne różnice pomiędzy sektorem pozarządowym i władzami 
gmin w rodzaju preferowanych projektów lokalnych. Władze publiczne, dzięki dominującej 
pozycji i zasobom finansowym, potrafiły narzucić LGD realizację projektów zaplanowanych 
przez urzędy, pomijając te przygotowane w trakcie konsultacji społecznych [Furmankiewicz 
i in. 2010].

Analizy LGD funkcjonujących w okresie programowania 2007–2013 w ramach tzw. Osi 4 
LEADER PROW najczęściej koncentrowały się na przedstawieniu obowiązujących procedur 
i na ogólnych charakterystykach partnerstw, m.in. zasięgu terytorialnym, powierzchni, liczbie 
ludności, liczbie członków, budżecie, celach działania, projektach etc. [Leśniak 2009, Ściański 
i Żak 2009, Gierulska 2010, Halamska i in. 2010, Ziemiańczyk 2010, Baran i in. 2011, Koło-
dziejczak 2011, Czapiewska 2012, Puchała 2012, Greta i Tomczak-Woźniak 2013, Gulc 2013, 
Pałka 2014, Danielewicz 2015, Wolski i in. 2016]. Analizowano najczęściej zagadnienia budo-
wania kapitału społecznego [Furmankiewicz i Stefańska 2010, Bukraba-Rylska 2011, Kamiński 
2011b, Wieruszewska 2011, Kretek-Kamińska 2013, Psyk-Piotrowska 2013, Psyk-Piotrowska 
i in. 2013, Kuchmacz 2015, Sykała i in. 2015], a nie problematykę partnerskiego współzarzą-
dzania zasobami, która była brana pod uwagę przy okazji ocen mechanizmów wydatkowania 
środków regionalnych Unii Europejskiej w województwach. Na tym poziomie terytorialnym 
stwierdzono zjawisko wprowadzania do komitetów decydujących o podziale dotacji osób po-
wiązanych z sektorem publicznym i władzami samorządowymi, jako „przedstawicieli sektora 
społecznego” lub „organizacji społecznych”, w celu zwiększenia wpływu władz politycznych 
na podział środków [Dąbrowski 2008, Swianiewicz i in. 2008, 2010, Lackowska-Madurowicz 
i Swianiewicz 2013]. Było to ewidentne omijanie zaleceń włączania sektora społecznego do 
współzarządzania zasobami dostępnymi za pośrednictwem Unii Europejskiej.

Najobszerniejszą analizę struktury przedstawicieli sektora publicznego, społecznego 
i ekonomicznego przeprowadzili Ściański i Żak [2009] w raporcie Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Wśród 110 zbadanych LGD z różnych województw analizowano oficjalne 
struktury członków oraz organów (rad) decyzyjnych tych organizacji, które dokonują wyboru 
projektów otrzymujących dofinansowanie. Podmioty bądź osoby będące przedstawicielami 
sektora społecznego stanowiły ogółem 67% wszystkich podmiotów wchodzących w skład 
badanych LGD, publicznego – 19%, ekonomicznego – 14%. W badanej próbie liczebność 
rady decyzyjnej wahała się od 5 do 42 osób. Stwierdzono, iż w 56% przewodniczącym rady 
był reprezentant sektora publicznego, w 41% – sektora społecznego i w 6% – ekonomiczne-
go. Struktury przedstawicieli rad decyzyjnych nie analizowano. Sykała i in. [2015] porównali 
skład członkowski LGD w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Z danych wynikało, 
iż w Polsce 70% członków LGD stanowili przedstawiciele sektora społecznego, podczas gdy 
w pozostałych krajach 33–35%. Nie analizowano jednak szerzej składu rad decyzyjnych do-
konujących wyboru projektów do dofinansowania.
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Zagadnienia zarządzania LGD poruszył m.in. Knieć [2010], zauważając, że były one two-
rzone najczęściej z inicjatywy władz samorządowych, co mogło potem wpływać na struktury 
społeczne ich organów statutowych. W specjalnym numerze „Polityki Społecznej” z 2011 r., 
poświęconym w dużej mierze partnerstwom terytorialnym, obserwacje występowania grup 
interesu, w tym kumoterstwa, pochodziły jedynie z badań jakościowych dotyczących studiów 
przypadku [Kamiński 2011b]. W innej pracy Kamiński [2011a] skrytykował biurokratyczne 
ograniczenia programów wspierających działania partnerstw terytorialnych, wspominając 
także o zjawiskach kumoterstwa czy próbach dominacji władz lokalnych. Indywidualne rela-
cje społeczne w 9 polskich LGD badała Zajda [2011b]. Stwierdziła stosunkowo mało oddolny 
styl działania partnerstw. Dominowały w nich osoby z zarządów tych organizacji, a pozostali 
członkowie LGD pozostawali w wysokim stopniu bierni i mało aktywni. Wskazywało to na 
szczególnie wysoki wpływ władz LGD na decyzje podejmowane w partnerstwach.

W LGD z województwa zachodniopomorskiego stwierdzono, że w 11 na 15 przypadków 
wójtowie i burmistrzowie byli głównymi inicjatorami powstania tych organizacji. Pomimo 
spełniania formalnego warunku maksymalnego udziału sektora publicznego na poziomie 
nieprzekraczającym 50% składu rady decyzyjnej, 8 na 15 pytanych przedstawicieli LGD 
uznało, że sektor publiczny jest zbyt silnie reprezentowany i ma pozycję dominującą [Baran 
i in. 2011]. Na podstawie studiów przypadku Halamska zauważyła, że narzucana procedura-
mi Unii Europejskiej zasada ograniczenia wpływu władz publicznych w partnerstwach oraz 
wprowadzania do rad decyzyjnych i zarządów LGD osób reprezentujących organizacje poza-
rządowe i przedstawicieli lokalnego biznesu jest omijana przez sektor publiczny. Odbywało 
się to poprzez wprowadzanie do rad wysokich urzędników gminnych jako przedstawicieli lo-
kalnych organizacji pozarządowych. Jak stwierdziła: „trójsektorowa struktura staje się fasadą, 
za którą kryje się samorządowy sektor publiczny” [Halamska 2011, s. 120].

Psyk-Piotrowska i Zajda [2013] badały struktury członków 11 LGD w woj. małopolskim. 
Organizacje te posiadały od 48 do 116 członków, z czego większość reprezentowała sektor 
społeczny. Jednak zdaniem autorek wysoki odsetek sektora społecznego był słabym wskaź-
nikiem stopnia mobilizowania lokalnych społeczności do działania, gdyż funkcjonowanie 
większości LGD opierało się zwykle na pracy kilkunastu osób uważanych za liderów społecz-
nych. W pracy tej nie rozpatrywano składu rad decyzyjnych wybierających projekty, które 
otrzymają dofinansowanie.

Kalisiak-Mendelska [2013] analizowała oficjalne dane dotyczące organów decyzyjnych 14 
LGD w woj. łódzkim przedstawione w strategiach tych organizacji. Zgodnie z obowiązujący-
mi procedurami udział przedstawicieli sektora publicznego nie przekraczał 50%, a w radach 
dominował sektor społeczny. Udział osób reprezentujących sektor publiczny wahał się od 3,3 
do 28%.

Zajda i Kretek-Kamińska [2014] badały oficjalny skład 3 LGD w woj. lubuskim, stwier-
dzając silną pozycję sektora publicznego. Autorki zauważyły dodatkowo, że bardzo często re-
prezentantami sektora społecznego byli pracownicy „instytucji budżetowych” oraz urzędnicy 
różnych organów lokalnej administracji. Interesujące, że część z nich nie wykazywała w wy-
wiadach zaufania do władz lokalnych. Może z tego wynikać, że urzędnicy niższego szczebla 
nie utożsamiali się z urzędem i władzami gminy. Respondenci (w tym co trzeci przedstawiciel 
sektora publicznego) wskazywali bowiem, że brak zaufania wiąże się z przekonaniem, że wła-
dze publiczne koncentrują się na realizacji interesów własnych, swoich partii i swoich wybor-
ców, a nie na potrzebach wszystkich mieszkańców. W województwie małopolskim autorki 
analizowały skład 12 rad decyzyjnych LGD. Zauważono tam wyższy udział przedstawicieli 
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sektora społecznego, ale niższy udział przedstawicieli sektora ekonomicznego niż w woj. lu-
buskim. Według tych badań rola reprezentantów sektorów niepublicznych często ograniczała 
się, jak to stwierdziły autorki, do „użyczenia danych”, gdyż w rzeczywistości nie partycypowali 
oni w decyzjach dotyczących realizowanych przedsięwzięć [Zajda i Kretek-Kamińska 2014,  
s. 62–63]. Powodowało to zwiększanie wpływu sektora publicznego. Autorki uznały, że udział 
reprezentantów tego sektora w podejmowaniu decyzji był większy niż sugerowano w doku-
mentach, a fakt ten był „maskowany” na dwa sposoby:

urzędnik publiczny deklaruje, że jest reprezentantem sektora społecznego; •
osoba z sektora społecznego jest wykazywana w radzie w celu zachowania procedur  •
programu, ale w rzeczywistości nie uczestniczy w jej pracach.

W analizach, w zagadnieniach teoretycznych, autorki odniosły się także do koncepcji par-
tycypacyjnego współzarządzania (participative governance).

Sienkiewicz [2015] analizował partnerstwa w woj. lubelskim. W większości z nich sek-
tor publiczny nie przekraczał 34% składu członkowskiego, aczkolwiek w jednej organizacji 
sięgnął niemal 63%. Autor we wnioskach zauważył jednak problem „przywłaszczania” sobie 
LGD przez przedstawicieli lokalnej administracji oraz możliwości uzyskiwania w ten sposób 
szczególnych korzyści przez gminny sektor publiczny.

Najszersze odniesienia do koncepcji governance odnajdujemy w pracach autorek związa-
nych z Instytutem Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, opartych na badaniach LGD 
w woj. podkarpackim w latach 2010–2013 [Kołomycew i Pawłowska 2013, Pawłowska i in. 
2014, Pawłowska i Kołomycew 2014]. Autorki analizowały skład członkowski i zarządy 31 
LGD oraz pozostałe zagadnienia na podstawie badań ankietowych, analizy strategii LGD i in-
nych materiałów. Wśród zwykłych członków LGD przedstawiciele sektorów publicznych sta-
nowili średnio 36,1% składu, natomiast 32,8% zarządów. Dominował sektor społeczny, z kolei 
najsłabiej reprezentowany był sektor ekonomiczny. Zaangażowanie zwykłych członków LGD 
oszacowano na poziomie 30–40%, wskazując na ich względnie niską wiedzę dotyczącą ini-
cjatorów partnerstwa i celów działania organizacji. Zdaniem autorek interesujący był 34% 
udział osób, które nie utożsamiały się z żadną organizacją i uznawały, że reprezentują same 
siebie. Osoby deklarujące reprezentowanie samorządów lokalnych i ich związków stanowiły 
łącznie 28%, organizacji pozarządowych – 19,7% i przedsiębiorcy – 8,2%. Wśród członków 
zarządów reprezentacja samorządów wzrastała do 32%. Zdaniem niemal 75% członków LGD 
głównym inicjatorem powstania tych organizacji były samorządy lokalne, co wynikało z zaso-
bów wiedzy, finansowych i komunikacji z instytucjami wdrażającymi programy wspierające 
tworzenie i funkcjonowanie LGD. W opinii 68% zwykłych członków i niemal 80% członków 
zarządu partnerstwa nie powstałyby bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Około 80% 
członków LGD uznało, że w procesie rekrutacji zapraszano wszystkich znaczących lokalnych 
interesariuszy. Zdaniem 43% członków zarządu do tworzenia LGD wykorzystano kontakty 
nieformalne. W innej analizie zebranych danych autorki podkreśliły, że prawie 40% osób, któ-
re wchodziły w skład LGD, otrzymało imienne zaproszenie do członkostwa, co ich zdaniem 
dowodziło istnienia silnych powiązań społecznych opartych na kontaktach osobistych [Paw-
łowska i in. 2013]. Tylko 15% osób odpowiedziało na ogłoszenie dotyczące tworzenia LGD. 
Niemal 60% respondentów uznało, iż procesy decyzyjne w LGD koncentrowały się w ich 
organach zarządzających, a konsultacje uznawano za działania fasadowe. Ważne jest także 
stwierdzenie, iż wśród badanych członków obserwowano względnie wysokie przyzwolenie na 
dominację sektora publicznego w strukturach partnerstwa. Obserwacje te są istotne z punk-
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tu widzenia przyjmowanej w niniejszej pracy hipotezy, iż struktury społeczne w LGD mogą 
mieć wpływ na preferowanie określonych typów projektów.

Przedstawione powyżej wyniki badań w większości dotyczą identyfikacji określonych 
struktur i relacji społecznych na podstawie studiów przypadku lub prób kwotowych kilku do 
kilkunastu organizacji lub opierając się na badaniach LGD z jednego regionu (województwa). 
Podsumowując ogólnie przegląd literatury, można stwierdzić, że:

Zarządy i rady LGD miały dominujący wpływ na funkcjonowanie partnerstwa, po- •
dejmowane w nich decyzje i działania lokalne, stąd analiza ich składu członkowskiego 
może być istotna w ocenie wpływu poszczególnych grup interesu na cele i działania 
tych organizacji;
Studia przypadku wykazywały występowanie niezgodności oficjalnych deklaracji  •
członków rad LGD z rzeczywistą reprezentacją funkcjonalną (np. wójtowie i urzędni-
cy wysokiego szczebla twierdzący, że są przedstawicielami lokalnych organizacji spo-
łecznych) oraz na dominację władz publicznych w organach decyzyjnych. Nie było 
jednak precyzyjnego, ilościowego oszacowania skali tych zjawisk;
Brak było przestrzennych badań struktur społecznych organów LGD w skali całego  •
kraju w ujęciu geografii politycznej. Tymczasem w przypadku oceny jakości współza-
rządzania konieczne jest nie tylko stwierdzenie, że występują określone pozytywne lub 
negatywne zjawiska, ale także ich ocena ilościowa w dużej skali geograficznej (np. na 
terytorium całego kraju);
Badania partnerstw terytorialnych w Polsce najczęściej odnosiły się do koncepcji ka- •
pitału społecznego, a znacznie rzadziej do koncepcji governance, która była bardziej 
popularna w literaturze anglosaskiej;
W wielu badaniach podkreślano, że częstym motywem powstawania partnerstw tery- •
torialnych była chęć pozyskania środków pomocowych i kontroli na ich podziałem, co 
może wiązać się z podejściem racjonalnego wyboru.

Powyższe obserwacje miały wpływ na sformułowanie głównych celów i hipotez badawczych.

3.2. cel i hipotezy badań empirycznych

Jak już wspomniano we wstępie, głównym celem niniejszej pracy jest analiza zróżnicowania 
przestrzennego wybranych struktur i relacji społecznych obserwowanych w LGD w Polsce, 
ilościowa i jakościowa ocena ich ewentualnych uwarunkowań oraz wpływu tych struktur na 
rodzaj działań lokalnych wspieranych przez te organizacje. Praca koncentruje się na analizie 
mierzalnych cech relacji i struktur społecznych w partnerstwach terytorialnych. Jest to zwią-
zane z przyjęciem dominującego w geografii nurtu nomotetycznego dążącego do wyjaśnia-
nia zjawisk na podstawie badań empirycznych z wykorzystaniem statystyczno-matematycz-
nych form analizy, podczas gdy nauka o administracji i nurt governance, szczególnie w ujęciu 
Bevira i Rhodesa [2001], umiejscawia się w większym stopniu w podejściu idiograficznym, 
„opisowo-rozumiejącym” [Nielicki 2010], który wykorzystuje przede wszystkim bardziej abs-
trakcyjne analizy teoretyczne. Stąd w niniejszej pracy skoncentrowano się na ilościowych kla-
syfikacjach lokalnych grup działania, a nie na ich jakościowej typologii.

W odniesieniu do ujęcia instytucjonalnego governance jest prawdopodobne, iż w wymia-
rze przestrzennym analizowane struktury i relacje społeczne, związane ze współzarządzaniem 
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zasobami w LGD, w poszczególnych regionach społeczno-kulturowych mogą cechować się 
odmienną charakterystyką, analogicznie jak obserwuje się zróżnicowanie innych cech tych 
obszarów (hipoteza 1.). Weryfikacji tej hipotezy ogólnej służą wszystkie analizy przestrzenne 
wykonane w rozdziale IV (koncentrującym sie na wybranych strukturach społecznych LGD) 
i V (skupiającym się na relacjach i procesach współzarządzania w LGD).

Druga hipoteza ogólna (2.) zakłada, że wiele struktur i relacji społecznych obserwowanych 
w partnerstwach terytorialnych można wyjaśnić za pomocą podejścia racjonalnego wyboru 
sugerującego, że lokalne grupy interesu preferują działania, które w ich mniemaniu dadzą im 
różnego typu korzyści. Oznacza to także brak chęci do osłabiania swojego wpływu na zarzą-
dzanie zasobami publicznymi przez grupę dotychczas dominującą – sektor publiczny. Inne 
podejścia teoretyczne nie są negowane, ale zdaniem autora koncepcja ta nie powinna być cał-
kowicie odrzucana w geografii społecznej, mimo że była przedmiotem krytyki części autorów 
[Couclelis 1986, Barnes i Sheppard 1992]. Także ta hipoteza ogólna jest weryfikowana w obu 
kolejnych rozdziałach pracy. Pozostałe hipotezy mają charakter szczegółowy.

Podejście racjonalnego wyboru sugeruje, że jest mało prawdopodobne, by samoistnie 
wprowadzana była ważna idea współzarządzania terytorialnego, polegająca na równoważe-
niu wpływów różnych grup interesu i udziału w nim aktorów dotąd „wykluczonych”, co jest 
jednym z celów tworzenia LGD [European Commission 2006]. Wątpliwe, by grupy o względ-
nie niskim statusie społecznym (bezrobotni, rolnicy, osoby słabo wykształcone na niskich 
stanowiskach) były w znacznym stopniu włączane do współzarządzania zasobami lokalnymi. 
Raczej należy się spodziewać, że w ich składzie będą dominować osoby o względnie wysokim 
statusie społecznym, np. najbardziej aktywne osoby w średnim wieku, zajmujące dość wyso-
kie stanowiska (hipoteza 3.).

Jak już wspomniano, zasady tworzenia struktur organizacyjnych LGD, zgodnie z kon-
cepcją współzarządzania, opierają się na idei reprezentacji funkcjonalnej i zakładają współ-
działanie trzech głównych grup interesu: sektora publicznego (m.in. władze i administracja 
publiczna), sektora ekonomicznego (m.in. przedsiębiorstwa) i sektora społecznego (m.in. 
organizacje pozarządowe non-profit i pojedyncze osoby), których udział w strukturach rad 
decyzyjnych LGD powinien być zrównoważony. Zgodnie z podejściem racjonalnego wyboru 
wysunąć można tezę, że najsilniejszy podmiot z punktu widzenia zarządzania środkami pu-
blicznymi – władze i administracja publiczna – będzie dążył do kontrolowania lub dominacji 
przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu zasobów LGD, poprzez umieszczanie w radach 
decyzyjnych jak największej liczby swoich przedstawicieli (hipoteza 4.). Takie formowanie 
się grup zarządzających ograniczonymi zasobami jest typowe [Ostrom 1990]. Preferencja ta 
może być silniejsza niż narzucana zewnętrznymi procedurami idea wzmacniania udziału po-
zostałych dwóch grup interesu w zarządzaniu środkami LGD. Ponieważ procedury tworzenia 
lokalnych grup działania nie pozwalają na większy niż 50% udział sektora publicznego w ra-
dach, będzie to prowadziło do tokenizmu (hipoteza 5.). Jego miarą będzie w niniejszej pracy 
udział „ukrytego sektora publicznego”, a więc osób, które są na pracowniczych stanowiskach 
samorządowych (w tym wójtowie, burmistrzowie, starostowie i ich zastępcy), a deklarują re-
prezentowanie lokalnych organizacji pozarządowych lub generalnie „sektora społecznego”.

Chęć kontrolowania rad LGD będzie prowadziła do wprowadzania do rad LGD pracowni-
ków samorządowych na wysokich stanowiskach i podlegających im służbowo podwładnych 
(hipoteza 6.). Ten miernik struktury rady będzie traktowany jako miara klientelizmu, gdyż 
zwiększa szansę na wybór określonych projektów, np. z danej gminy. Dzięki podwładnym 
wójt lub burmistrz zwiększa swój wpływ na decyzje rady w sprawie wyboru projektów, któ-
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re otrzymają dofinansowanie. Jakkolwiek, jak wskazuje przedstawiona literatura, w studiach 
przypadku takie zjawiska były już stwierdzane w LGD, brakuje oceny skali jego występowania 
na poziomie całego kraju i poszczególnych regionów, a więc czy zjawisko to jest powszechne 
(co przemawia na rzecz prawidłowości podejścia racjonalnego wyboru), czy też bardzo rzad-
kie. Prawdopodobnie tego typu tendencje mogą być silniejsze w małych LGD (hipoteza 7.), 
np. jednogminnych, gdzie trudno znaleźć przedstawicieli sektora publicznego niezależnych 
od siebie (bo jest tylko jeden urząd gminy).

Podejście racjonalnego wyboru wskazuje także, że w gminach o lepiej rozwiniętej infra-
strukturze i większych dochodach dążenie samorządu lokalnego do kontroli nad LGD będzie 
mniejsze (hipoteza 8.), gdyż relatywnie zasoby LGD będą mniej atrakcyjne dla władz gmi-
ny (mając do dyspozycji duże zasoby własne, nie będą tak silnie zabiegać o kontrolowanie 
względnie niewielkich zasobów LGD).

Kolejna hipoteza (9.) wskazuje, iż struktury członkowskie rad decyzyjnych LGD mogą 
mieć wpływ na relacje w radach LGD. Przykładowo, wysoki udział władz politycznych, które 
rozliczają się przed swoimi wyborcami, może prowadzić do większych konfliktów o środki 
finansowe, jakie dostępne są poprzez LGD.

Z punktu widzenia podejścia racjonalnego wyboru powinien pojawić się związek po-
między dominującą grupą interesu w LGD a preferowanymi działaniami, przy czym sektor 
publiczny może preferować głównie projekty modernizacji infrastruktury realizowane w ra-
mach „odnowy i rozwoju wsi”. Wynika to z faktu, iż takie projekty, przy względnie małym 
nakładzie pracy urzędnika, są najbardziej widoczne dla wyborców. Sektor społeczny może 
preferować natomiast „małe projekty”, które ma możliwość realizować, a sektor ekonomiczny 
(obejmujący przedsiębiorców i rolników) – tworzenie mikroprzedsiębiorstw i ewentualnie 
„różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (hipoteza 10.).

3.3. Szczegółowe określenie przedmiotu badań

Jak już wspomniano w pierwszym rozdziale, istnieje wiele typów organizacji, które można 
traktować jako partnerstwa terytorialne. Przeprowadzona analiza literatury wskazuje jednak, 
że największy wpływ na propagowanie idei współzarządzania w Polsce miały partnerstwa 
terytorialne typu LEADER, zwane lokalnymi grupami działania (dalej: LGD), działające na 
obszarach wiejskich. Mają one najdłuższą historię funkcjonowania, podobne struktury or-
ganizacyjne oraz dostępne były w ich przypadku dość ujednolicone dane na temat składu 
członkowskiego.

Przedmiotem badań empirycznych niniejszej pracy są wybrane struktury i relacje spo-
łeczne w radach decyzyjnych lokalnych grup działania typu LEADER, które funkcjono-
wały w ramach tzw. Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (okres programowania 
2007–2013). Analizy koncentrują się na ocenie struktur rad wybierających projekty lokal-
ne do dofinansowania i na poziomie partycypacji społecznej w LGD. W badaniach wzię-
to pod uwagę 336 LGD, które zakwalifikowano do tego programu i które formalnie istniały 
w połowie 2011 roku. Organizacje te funkcjonowały najczęściej jako stowarzyszenia specjal-
ne posiadające osobowość prawną zgodnie z Ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich z dnia 7 marca 2007 r. [Dz.U Nr 64, poz. 427]. Do programu dopuszczono także 
niektóre fundacje i związki stowarzyszeń, uczestniczące wcześniej w Programie Pilotażo-
wym LEADER+ i spełniły specyficzne warunki określone w ww. ustawie. Należy przy tym  
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pamiętać, iż ustawa z 2007 r. wprowadzała przepisy kształtujące formę prawną lokalnej grupy 
działania odmiennie od typowego stowarzyszenia (por. Art. 15 ust. 2 pkt 1–4 oraz ust. 3).  
Przede wszystkim członkami zwyczajnymi organizacji mogły być zarówno osoby fizyczne, 
jak i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw. Orga-
nami tych stowarzyszeń są: walne zebranie, zarząd, organ kontroli wewnętrznej (np. komi-
sja rewizyjna) oraz rady (decydujące o wyborze dofinansowywanych projektów, nazywane 
w niniejszej pracy radami decyzyjnymi). Dodatkowo, zgodnie z regułami programu, badane 
zrzeszenia musiały działać na ściśle określonym terytorium definiowanym granicami gmin 
członkowskich. Nie mogło się ono pokrywać w żadnym stopniu z innymi LGD (czyli obowią-
zywało kryterium rozłączności obszarów działania).

Analizy w niniejszej pracy koncentrują się na przestrzennych aspektach wybranych struk-
tur społecznych LGD oraz na ich ewentualnym związku z preferencjami wyrażonymi w stra-
tegiach tych organizacji, w ujęciu geografii politycznej. W warstwie teoretycznej stosowane są 
odniesienia do omówionej koncepcji governance i związanego z nią podejścia racjonalnego 
wyboru. Jak wskazuje Allen [2008, s. 96], ten dział geografii zajmuje się przestrzennymi ana-
lizami wykorzystywania władzy (power) w celu wyznaczania określonego terytorium (terri-
torial space), jego kontrolowania i administrowania. Zdaniem Allena podejście mówiące, iż 
władza pochodzi z jednego identyfikowalnego centrum, koegzystuje współcześnie z pogląda-
mi o możliwości jej dyfuzji, decentralizacji lub usieciowienia (power may be diffused, decente-
red and networked). W przypadku LGD można powiedzieć, iż władze państwowe delegowały 
do nich, za pomocą ustawy, odpowiedzialność za przygotowanie ponadgminnych strategii 
rozwoju i wydatkowanie określonej liczby środków publicznych. Lokalni interesariusze zrze-
szeni w LGD mają w ten sposób możliwość podejmowania decyzji, które działania (zwane 
w programie „operacjami”) zostaną wsparte ze środków publicznych. Kompetencje te były 
dotychczas zarezerwowane dla władz i administracji publicznej różnego szczebla. W tym 
podejściu poszerzanie władzy i jej konsolidacja przybiera kształt sieci powiązań zorganizo-
wanych w przestrzeni w formie zrzeszeń i interakcji pomiędzy współdziałającymi osobami 
lub podmiotami. Według Allena [2008, s. 100] tego typu powiązania mogą przecinać usta-
nowione wcześniej granice, a w innych przypadkach umacniać je (heightening) i konsolido-
wać (consolidating). Nakładające się relacje mogą się wzajemnie modyfikować, tworząc nowe 
„wzory i zjawiska”, określane jako „niezamierzone konsekwencje”, co nawiązuje do podejścia 
racjonalnego wyboru.

Według Kjær [2009, s. 142] koncepcja governance skupia się na formalnych i nieformal-
nych instytucjach, które tworzą ramy dla procesów decyzyjnych na poziomie ponadnarodo-
wym, narodowym jak i lokalnym. Polega na wskazywaniu, kto kształtuje reguły dostępu do 
systemu władzy i w jaki sposób, kto podejmuje decyzje, a także jakie są zasady obowiązujące 
uczestników zaangażowanych w ich implementację. Przeprowadzona w niniejszej pracy oce-
na udziału poszczególnych interesariuszy, w procesach zarządzania zasobami w LGD i me-
chanizmów wykluczania niektórych grup interesu, może pomóc w formułowaniu przyszłych 
programów wspierających partycypacyjne (współuczestniczące) formy zarządzania zasobami 
lokalnymi. W partnerstwach terytorialnych typu lokalne grupy działania LEADER istotny 
wpływ na wybór określonych działań i projektów, sprzyjających lokalnemu rozwojowi spo-
łeczno-ekonomicznemu, mają tzw. rady decyzyjne. Dlatego w niniejszych badaniach szcze-
gółowo analizowano skład (strukturę) i wybrane relacje pomiędzy członkami tych rad. Tego 
typu uproszczone ujęcie struktur governance było już stosowane w literaturze. Przykładowo 
w Danii analizowano skład rad decyzyjnych LGD, uznając za istotne struktury wieku, płci, 
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wykształcenia i statusu społecznego zaangażowanych w nich osób [Thuesen 2010]. Jednak 
dotychczas niewiele analiz dotyczyło zróżnicowania przestrzennego tych struktur w skali ca-
łej Polski [Ściański i Żak 2009].

3.4. Zakres czasowy i przestrzenny analiz

W Polsce różnego typu partnerstwa o charakterze terytorialnym formowane były od końca 
XX w., jednak powstanie większości z istniejących w 2011 r. organizacji związane było z wdra-
żaniem polityki Unii Europejskiej w ramach funduszy pomocowych dostępnych od 2004 roku 
[Borek i in. 2006, Furmankiewicz i Królikowska 2010]. Jak wskazują badania [Furmankiewicz 
i Królikowska 2010], ich struktury organizacyjne i sposób funkcjonowania były silnie po-
wiązane z okresami wykorzystania środków pomocowych – Programem Pilotażowym LE-
ADER+ (PPL+, okres programowania 2004–2006, w praktyce działania w latach 2004–2008) 
i wdrażaniem tzw. Osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (okres 
programowania 2007–2013, w praktyce działania realizowane od około 2008 r. do 2015 r.).

Struktury organizacyjne LGD były formowane przede wszystkim w latach 2005–2006, po 
czym w miarę stabilnie funkcjonowały w takim kształcie do czasu zakończenia tzw. Schema-
tu II PPL+ na początku 2008 roku. Kolejne znaczące zmiany nastąpiły w okresie tworzenia 
nowych i przystosowywania struktur organizacyjnych starych LGD na potrzeby tzw. Osi 4 
LEADER PROW, do czasu ich zakwalifikowania do tego programu (2008–2009 r.). W kolej-
nych latach zmiany zasięgu terytorialnego LGD oraz struktur społecznych władz tych organi-
zacji nadal występowały (np. do zakwalifikowanych LGD przyłączały się gminy sąsiadujące), 
ale były znacznie mniej nasilonie. Ze względu na udział władz lokalnych w LGD największe 
zmiany osobowe w ich zarządach i radach decyzyjnych miały miejsce po wyborach samo-
rządowych w 2010 r., najczęściej w gminach, w których wybrano nowych wójtów lub burmi-
strzów. W rezultacie większą stabilność struktur członkowskich organów władzy LGD uzy-
skały dopiero od 2011 do 2014 roku (kiedy odbyły się kolejne wybory samorządowe). Z tego 
względu większość danych jakościowych i ilościowych w niniejszej pracy zebrano w latach 
2011–2015, przyjmując połowę roku 2011 jako podstawowy moment czasowy dla analiz ba-
danych LGD (nawet jeżeli zbieranie materiałów trwało znacznie dłużej). Wybór takiego mo-
mentu czasowego był także związany z możliwością pozyskania danych z Narodowego Spisu 
Powszechnego 2011.

W Polsce do roku 2015 można wyróżnić dwa główne okresy najaktywniejszej działalności 
lokalnych grup działania na obszarach wiejskich: 1) czas realizacji działań lokalnych w ramach 
Programu Pilotażowego LEADER+ (w praktyce 2006–2008); 2) czas realizacji działań w ra-
mach tzw. Osi 4 LEADER (w praktyce 2009–2015). Lata realizacji Programu Pilotażowego 
LEADER+, jakkolwiek miał on stosunkowo mały budżet, były ważne dla znanych z literatury 
analiz wpływu LGD na aktywność społeczną, gdyż w tym okresie istniała możliwość porów-
nania gmin uczestniczących w programie, które stanowiły około 35% gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich, z pozostałymi nieuczestniczącymi w działaniach [Knieć i Hałasiewicz 2008, 
Furmankiewicz i Janc 2011, Furmankiewicz i Janc 2012, Furmankiewicz i in. 2016]. Analizy 
tego typu były praktycznie niemożliwe w przypadku działań w ramach tzw. Osi 4 PROW, gdyż 
ponad 93% uprawnionych gmin zostało objętych programem już w 2008 r. [Ściański i Żak 
2009], a w kolejnych latach udział ten nadal wzrastał ze względu na przyłączanie się kolej-
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nych jednostek samorządowych do istniejących LGD. Praktycznie nie ma więc możliwości 
porównania „gmin uczestniczących” i „nieuczestniczących” w Osi 4 PROW. Badania takie 
przeprowadziła w zasadzie tylko Zajda [2012] w woj. łódzkim, gdzie jeszcze w połowie 2011 r. 
znaczna część gmin nie przyłączyła się do żadnych lokalnych grup działania.

Analizy zróżnicowania przestrzennego wybranych struktur i relacji społecznych w LGD 
przeprowadzono na 3 głównych poziomach terytorialnych:

1) obszarów lokalnych grup działania (ryc. 6);
2) województw (ryc. 6),
3) regionów społeczno-kulturowych (ryc. 7).

 
 

Legenda
Obszar działania
LGD w 2011 r.
Granice województw

100 km0

Ryc. 6. Obszary działalności 336 lokalnych grup działania w 2011 r. na tle granic województw
Fig. 6. The areas of Local Action Groups activity in 2011 against a background of voivodship (regional) 

boundaries
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Legenda
Obszar działania
LGD w 2011 r.
Granice analizowanych
regionów historyczno-kulturowych

1
2

3

100 km0

Ryc. 7.  Zasięg działalności 336 lokalnych grup działania w 2011 r. na tle przyjętych granic regionów 
historyczno-kulturowych: 1) Ziemie Zachodnie; 2) Królestwo Kongresowe; 3) Galicja 

Fig. 7.  The areas of Local Action Groups activity in 2011 against a background of established 
boundaries of cultural-historical regions: 1) Ziemie Zachodnie; 2) Królestwo Kongresowe;  
3) Galicja

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Ad. 1. W niniejszej pracy badaniami objęto LGD na terytorium Polski zakwalifikowane 
formalnie do tzw. Osi 4 LEADER PROW [Ściański i Żak 2009] według ich granic z początku 
2011 roku (ryc. 6). Ze względu na wymagane ustawą formowanie terytorium LGD poprzez 
dobrowolne przyłączanie się do nich całych gmin, w analizach wykorzystano dane statystycz-
ne dostępne z tego poziomu statystycznego (NTS-5). W przypadku porównywania zmien-
nych obejmujących całe obszary LGD dane agregowano z poziomu gmin członkowskich tych 
organizacji według stanu z 2011 lub 2010 roku. Należy przy tym pamiętać, iż zasięg terytorial-
ny części LGD w Polsce podlegał w niewielkim zakresie zmianom w latach 2008–2012, gdyż 
do już istniejących organizacji przyłączały się często gminy, w których nie doszło wcześniej 
do utworzenia LGD lub które początkowo nie poradziły sobie samodzielnie z utworzeniem 
wymaganych struktur organizacyjnych w systemie wydatkowania środków z Osi 4 PROW. 
Z początkowo zakwalifikowanych 338 LGD [Ściański i Żak 2009] dwie przestały uczestni-
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czyć w realizacji zadań jeszcze przed 2011 r. (LGD „Brody nad Kamienną” i „Stowarzyszenie 
LGD „Łyna-Sajna”), a gminy wchodzące w ich skład weszły do innych sąsiadujących LGD, co 
uwzględniono w niniejszej pracy. Z uwagi na niepokrywanie się w większości przypadków 
zasięgu terytorialnego LGD z granicami powiatów nie było możliwe wykorzystanie danych 
statystycznych z poziomu NTS 4 (np. na poziomie gmin nie były dostępne dane o wykształ-
ceniu mieszkańców ze spisu powszechnego w 2011 r.).

Ad. 2. 318 LGD w Polsce w całości zlokalizowanych było w jednym konkretnym woje-
wództwie. Jednak 18 LGD miało terytoria położone na granicy 2 województw [Ściański i Żak 
2009]. Urzędowo, do celów kontrolno-administracyjnych, przyporządkowano je do woje-
wództwa, w którym znajdowała się formalna siedziba danej LGD. Ponieważ informacje doty-
czące funkcjonowania LGD były dostępne tylko dla ich całych terytoriów, stąd także w niniej-
szej pracy z konieczności dokonywano zwykle porównań regionalnych, przyporządkowując 
LGD do województwa, do którego zostało przypisane w procesach administracyjnej kontroli 
prowadzonej przez urzędy marszałkowskie. Zmniejsza to dokładność porównań dokonywa-
nych na poziomie województw.

Ad. 3. W przypadku części danych ilościowych, których zebranie wymagało szczególnie 
dużego nakładu pracy (np. analizy sieciowe na podstawie wywiadów telefonicznych), a co 
za tym idzie – narzucało konieczność ograniczenia liczby analizowanych LGD – porówna-
nia terytorialne dokonano dla arbitralnie przyjętego zasięgu 3 obszarów, które kojarzone są 
z regionami historyczno-kulturowymi (w niniejszej pracy nazywane umownie jako: Ziemie 
Zachodnie, Galicja i Królestwo Kongresowe). Ich granice wyznaczono na podstawie dostęp-
nej literatury według granic współczesnych powiatów (ryc. 7), co nie zapewnia pełnej zgod-
ności z dawnymi granicami zaborów, ale jest uzasadnione ze względu na dostępność danych 
statystycznych GUS według współczesnych podziałów administracyjnych. Uproszczenie to 
wynikało z ograniczeń budżetowych dotyczących wielkości próby badawczej – analizy umoż-
liwiające porównania rad LGD na poziomie województw lub regionów statystycznych NTS 1 
wymagałyby przeprowadzenia zbyt wysokiej liczby wywiadów.

Wyznaczenie na potrzeby badań tylko trzech głównych regionów historyczno-kulturo-
wych do porównań zróżnicowania przestrzennego cech społecznych jest niewątpliwie po-
działem uproszczonym [Działek 2014, Smętkowski i Płoszaj 2016], ale było konieczne w celu 
wykonalności badań terenowych i ma swoje uzasadnienia w literaturze. Wywiady kwestio-
nariuszowe obejmowały m.in. relacje zaufania, koordynacji, kooperacji i konfliktu w radach 
decyzyjnych LGD, które często wiążą się z koncepcją kapitału społecznego. Według Bart-
kowskiego [2003, 2007, s. 67] zagadnienia tego typu są silnie związane z uwarunkowaniami 
historyczno-kulturowymi, wpływającymi na typowe postawy, wartości i wzorce zachowań 
społeczności lokalnych. Analizy części autorów wskazują, że rozkład przestrzenny wielu ba-
danych zjawisk ekonomicznych, społecznych i politycznych w Polsce nawiązuje w dużym 
stopniu do tego typu regionów [Bański 1999, Herbst i Swianiewicz 2008, Smętkowski 2008, 
Bański i in. 2012, Działek 2014, Smętkowski i Płoszaj 2016]. Dotyczy to także uwarunko-
wań współpracy terytorialnej z udziałem samorządów lokalnych [Kołsut 2015]. Można zatem 
spodziewać się, że dane statystyczne dotyczące struktur i relacji społecznych członków LGD 
w tak wyznaczonych obszarach będą różniły się od siebie w większym stopniu niż przy innych 
możliwych podziałach (np. na regiony statystyczne NTS 1), co sugerują także Błąd i Kamiński 
[2005].
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3.5. Źródła danych

Niniejsze opracowanie wykorzystuje dane zebrane w dwóch projektach badawczych:
1)  w mniejszym stopniu – z projektu badawczego własnego finansowanego przez Mini-

sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N N114 171 036 „Partnerstwa terytorialne 
na obszarach wiejskich w Polsce. Zróżnicowanie regionalne i wpływ na aktywność 
społeczną” (2009–2012);

2)  w większym stopniu – z projektu badawczego własnego finansowanego przez Naro-
dowe Centrum Nauki Nr DEC-2012/07/B/HS4/03011 „Przestrzenne aspekty struktur 
i relacji władzy w lokalnych grupach działania LEADER w Polsce w kontekście kon-
cepcji territorial governance” (2013–2016).

Niektóre wyniki badań, omawiane w niniejszej pracy, były już publikowane przez autora 
w artykułach obejmujących wybrane, fragmentarycznie opracowane zagadnienia [Furman-
kiewicz 2012a,b, 2013, Furmankiewicz i in. 2016, Furmankiewicz i Macken-Walsh 2016]. Ni-
niejsza praca stanowi podsumowanie powyższych badań autora w odniesieniu do zagadnień 
geograficznego zróżnicowania relacji i struktur społecznych w radach LGD. Obejmuje także 
analizy, które nie były dotąd publikowane. Z tego względu wymienione wyżej publikacje nie 
są omawiane w analizie literatury przedmiotu, ale zostały wykorzystane w opracowaniu em-
pirycznych wyników badań, gdzie są jednak odpowiednio cytowane.

Z punktu widzenia pochodzenia danych wykorzystanych do analiz pozyskano je z nastę-
pujących źródeł:

a) dane statystyczne udostępniane przez instytucje państwowe

Obejmowały wybrane wskaźniki ekonomiczne i społeczne publikowane przez GUS (tzw. 
bank danych lokalnych), dane udostępnione z Państwowej Komisji Wyborczej (wskaźniki 
polityczne dot. wyborów lokalnych w 2010 r.) oraz uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (oficjalne dane dotyczące wykorzystania środków przez LGD według 
stanu na dzień 31.12.2015, a więc po zakończeniu realizacji działań).

b) analizy materiałów wtórnych

Ważnym źródłem informacji, wykorzystanym w pierwszym etapie badań, było zebranie 
informacji umieszczonych w lokalnych strategiach rozwoju wszystkich 336 LGD istniejących 
w 2011 roku. Dokumenty te powstawały w latach 2008–2009, jednak w późniejszym okresie 
były w wielu LGD w różnym stopniu korygowane, głównie w zakresie listy członków i skła-
du rady LGD oraz planowanego wydatkowania uzyskanych środków finansowych. W celu 
zapewnienia porównywalności danych w niniejszej pracy starano się uzyskać dane według 
stanu w połowie 2011 roku. Należy jednak mieć świadomość, że strategie LGD nie zapewniają 
identycznej jakości i pełnej jednoczesności danych, tak jak uzyskuje się to w przypadku da-
nych GUS. Informacje zawarte w strategiach i ich załącznikach były jednak jedynym źródłem 
podstawowych informacji o składzie członkowskim LGD, składzie rad decyzyjnych, celach 
i planowanych budżetach LGD. Były one formalnym dokumentem przekazywanym do urzę-
dów marszałkowskich i tam zatwierdzanym do realizacji.

Lokalne strategie rozwoju lub biura LGD były źródłem kompletu danych dla 336 LGD, 
według stanu z połowy 2011 r. dotyczących:
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liczby członków lub tzw. partnerów LGD ogółem; •
liczby osób ogółem w radzie decyzyjnej LGD; •
liczby i identyfikacji osób reprezentujących formalnie sektor społeczny, ekonomiczny  •
i publiczny w radzie decyzyjnej LGD (imię, nazwisko, jaki sektor lub organizację dana 
osoba reprezentuje w radzie).

W ten sam sposób pozyskano także niepełne dane (tylko dla części LGD) dotyczące:
liczby organizacji pozarządowych reprezentowanych formalnie w LGD (informacje  •
uzyskano tylko dla 298 LGD);
liczby osób zaangażowanych w tworzenie strategii LGD (suma autorów i osób konsul- •
tujących zapisy strategii – wiarygodne dane uzyskano tylko dla 183 LGD).

W ten sposób zebrano informacje o miejscu pracy, stanowisku i określonych funkcjach 
społecznych 5090 członków rad decyzyjnych LGD (np. takie kategorie jak: wójt, burmistrz, 
starosta, dyrektor szkoły gminnej, przedsiębiorca, urzędnik, radny gminy lub powiatu, sołtys 
itp.). W badaniach wykonano własne zestawienie tego typu danych z materiałów wtórnych: 
strategii LGD, Biuletynu Informacji Publicznej, gminnych stron internetowych i innych źró-
deł internetowych (np. lokalne czasopisma, strony organizacji pozarządowych i inne). Zasto-
sowano w tym wypadku logiczne kryterium sumy zbieżności imienia, nazwiska i informacji 
o zasiadaniu danego urzędnika (lub radnego, burmistrza etc.) w określonej radzie LGD. Po-
zwoliło to przygotować następujące dane liczbowe dotyczące wybranych struktur społecz-
nych w radach decyzyjnych 336 LGD:

liczba pracowników jednostek gminnych i powiatowych wykazywanych jako przed- •
stawiciele sektora społecznego lub ekonomicznego (w niniejszej pracy określana jako 
„ukryty sektor publiczny”);
liczba radnych gminy i powiatu; •
liczba wójtów, burmistrzów, starostów i ich zastępców; sekretarzy i skarbników gminy; •
liczba osób podległych służbowo innym członkom tej samej rady decyzyjnej. •

c) metody kwestionariuszowe

Do pozyskania części danych ilościowych i jakościowych dotyczących relacji wewnątrz 
rad decyzyjnych LGD zastosowano kwestionariuszowe badania telefoniczne (wzór kwestio-
nariusza w załączniku 1). Ze względu na ograniczenia budżetowe konieczne było zastosowa-
nie próby kwotowej, która niestety nie zapewnia istotności statystycznej w przypadku danych 
strukturalnych podawanych ogółem dla danego regionu [Furmankiewicz 2012b]. Wykonanie 
szczegółowych badań ankietowych w próbie losowej z 336 LGD wymagałoby zbadania co 
najmniej 180 rad decyzyjnych dla pytań dwuwariantowych [Krejcie i Morgan 1970], obejmu-
jąc nimi kilka tysięcy osób, co nie byłoby wykonalne ze względu na ograniczenia budżetowe. 
Z racji tego w przypadku części analiz zastosowano wspomnianą próbę kwotową 45 LGD, co 
i tak wiązało się z koniecznością wywiadów z 668 członkami tzw. rad decyzyjnych. Dodatko-
wo w tej próbie zweryfikowano część danych zebranych wcześniej z materiałów wtórnych.

Ze względu na potrzebę analizy zróżnicowania przestrzennego wybranych struktur i re-
lacji społecznych w LGD wylosowano po 15 organizacji w trzech umownie przyjętych obsza-
rach mających charakter regionów historyczno-kulturowych takich jak Ziemie Zachodnie, 
Królestwo Kongresowe i Galicja (ryc. 8), wyłączając z losowania 6 LGD, których terytoria 
przecinały ich przyjęte granice. W literaturze znany jest wpływ wielkości grupy na wskaźni-
ki sieciowe, m.in. spadek gęstości powiązań wraz ze zwiększaniem się liczby osób w grupie 
[Krätke 2002, Nardone i in. 2010]. Dlatego w każdym regionie kulturowym najpierw posor-
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towano LGD według wielkości rady, a następnie losowano pierwszą LGD i co n/15, gdzie n 
jest liczbą LGD w regionie. W rezultacie takiego losowania uzyskano zgodność zależności 
pomiędzy średnią liczbą osób w całej populacji i w badanych próbach w poszczególnych re-
gionach historyczno-kulturowych (tzn. zależność MG<MZ<MK stwierdzona w całej populacji 
jest także zachowana w badanej próbie, gdzie M jest średnią liczbą osób w radzie decyzyjnej 
LGD w danym regionie badawczym: MG – w Galicji, MZ – na Ziemiach Zachodnich, MK – 
w Królestwie Kongresowym.

 
 

Legenda

LGD wylosowane do badań

Granice analizowanych
regionów historyczno-kulturowych

100 km0

Ryc. 8.  Wylosowane do badań ankietowych 45 LGD na tle przyjętych granic regionów historyczno- 
-kulturowych (granice LGD z 2011 r.)

Fig. 8.  The Local Action Groups drew lots to questionnaire survey against a background of estab-
lished boundaries of socio-historical regions (the LAGs boundaries from 2011)

Źródło: badania własne – Source: the author’s research 

W przypadku danych dotyczących członków rad LGD, które mogą być rozpatrywane in-
dywidualnie (wiek, płeć, wykształcenie, zawód etc.), za jednostkę badawczą można przyjąć 
członka rady LGD, traktując wyżej wymienione losowanie jako zespołowe. Zgodnie z danymi 
pochodzącymi z lokalnych strategii rozwoju łączna liczba przedstawicieli środowisk lokalnych 
w radach decyzyjnych LGD wynosiła 5090 osób w 2011 roku. W przypadku uznania członków 
rady jako jednostki badanej do uzyskania błędu statystycznego nie większego niż 5% i pozio-
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mu ufności 95% (X2 = 1,96) w skali kraju wystarczyłoby przebadać 358 osób, natomiast dla 
poziomu ufności 99% (X2 = 2,58) – około 590 osób [Krejcie i Morgan 1970]. W takim wypad-
ku próbę 668 osób w skali całego kraju można by uznać za reprezentatywną dla danych dycho-
tomicznych. Istnieje jednak zagrożenie, że niektóre z pominiętych grup różnią się rozkładami 
cech i w ten sposób próba byłaby niereprezentatywna, zwłaszcza że ze względu na główny 
cel – porównanie cech wskaźników sieciowych w przyjętych a priori regionach społeczno- 
-kulturowych – zastosowano zasadę równej liczby badanych LGD w tych regionach (po 15). 
Dlatego dane statystyczne z tej próby należy traktować jedynie jako pomocnicze do pozosta-
łych zastosowanych analiz.

Pytania zadawano, zaczynając od tych uznanych za neutralne (np. ranking ważności okre-
ślonych rodzajów działalności dla respondenta), a kończąc na najbardziej uwarunkowanych 
emocjonalnie (pytanie o zaufanie i konflikty – wzór ankiety w załączniku nr 1 na końcu ni-
niejszej pracy). W trakcie badań próbnych stwierdzono bowiem, że rozpoczynanie badania 
od kwestii zaufania i konfliktów powodowało częstą niechęć respondentów i odmowę odpo-
wiedzi. Także próbna wysyłka ankiet pocztą elektroniczną okazała się nieefektywna (bardzo 
niski zwrot odpowiedzi)1. Dlatego zdecydowano się ostatecznie przeprowadzić wywiady te-
lefoniczne, które okazały się najskuteczniejsze – w praktyce metodycznie prowadzony wy-
wiad telefoniczny pozwolił na uzyskanie 97,5% pełnych odpowiedzi. Jedynie 16 osób (na 668 
badanych) udzieliło niepełnych odpowiedzi, odmówiło odpowiedzi na wszystkie pytania lub 
nie udało się z nimi skontaktować (np. z powodu urlopu macierzyńskiego). W tych 16 przy-
padkach, gdy nie otrzymano odpowiedzi na pytanie dotyczące wieku, wykształcenia, miejsca 
pracy i oficjalnie reprezentowanego sektora, dane osoby badanej uzyskano z biur LGD, Biu-
letynu Informacji Publicznej i innych źródeł (np. od innych członków rady). Kwestionariusz 
badawczy wysyłano tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy respondent zdecydowanie odmó-
wił odpowiedzi przez telefon, ale zgodził się na wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej 
lub na wydruku. Badania relacji wykonano w 2011 roku.

W formułowaniu pytań badawczych zastosowano najczęściej pytania rozstrzygające (za-
leżność istnieje/nie istnieje) i pytania dopełnienia (typu „kiedy? ”, „jak często?” etc.) [por. 
Francuz i Mackiewicz 2007]. W przypadku wypowiedzi otwartych notowano je pisemnie 
w trakcie rozmowy telefonicznej, ale nie były one nagrywane, gdyż większość respondentów 
nie zgadzała się na rejestrowanie ich wypowiedzi i odnosiła się bardzo nieufnie do takiej 
praktyki badawczej. Autor po badaniach próbnych uznał, że propozycja nagrywania zmniej-
szyłaby uczciwość wypowiedzi lub utrudniłaby pozyskanie informacji. W przypadku cyto-
wania wypowiedzi respondentów komentarze i uzupełnienia, które dodał autor niniejszego 
opracowania, a nie były wypowiedziane przez respondentów (ale np. wynikały z kontekstu 
rozmowy), zostały wyraźnie oznaczone w nawiasach kwadratowych. Tak samo w cytatach 
oznaczono fragmenty wypowiedzi i celowo zastąpiono je innymi wyrazami, by uniemożliwić 
identyfikację osób lub gmin, których dotyczyły, np. [w gminie X] zamiast nazwy gminy, [wójt 
X] zamiast nazwiska wójta etc.

W badaniach ankietowych dotyczących podstawowych relacji społecznych w radach de-
cyzyjnych LGD za Hardinem [1989] wzięto pod uwagę relacje kooperacji, koordynacji i kon-

1 W badaniach próbnych widok całej ankiety z pytaniami dotyczącymi współpracy, konfliktów i zaufania mię-
dzy członkami rady decyzyjnej LGD powodował częstą odmowę odpowiedzi. W jednym przypadku doszło 
nawet do sytuacji otrzymania e-mailem oficjalnej korespondencji z biura LGD, że ze względu na treść pytań 
„zarząd LGD uzgodnił”, że członkowie rady nie będą udzielać żadnych odpowiedzi. Część członków rady wy-
łamała się z tego zalecenia (?) zarządu LGD, jednak wyniki te nie były brane pod uwagę.
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fliktu. W literaturze wskazuje się także na znaczenie kontroli i konkurencji, ale w studiach 
przypadku stwierdzono, że wskaźniki gęstości tych relacji w LGD przyjmują niskie wartości 
[Furmankiewicz i Stefańska 2010], stąd zostały pominięte w analizach sieciowych w niniej-
szych badaniach. Dodatkowo uwzględniono także poziom zaufania do innych członków rady, 
który jest jedną z podstawowych cech analizowanych w wielu badaniach społecznych. Według 
wielu autorów poziom wzajemnego zaufania ma kluczowe znaczenie w procesach współdzia-
łania charakterystycznych w koncepcji governance [Hardin 2008, Pawłowska i Kołomycew 
2014] i jest uwzględniany także przez innych autorów w analizach relacji w partnerstwach te-
rytorialnych [Nardone i in. 2010, Psyk-Piotrowska i in. 2013, Zajda i Kretek-Kamińska 2014]. 
W naukach społecznych tego typu relacje nazywane są czasem bytami wirtualnymi lub kon-
struktami teoretycznymi [Wieczorkowska i Wierzbiński 2007, s. 46], a ich pomiar jest trud-
niejszy i bardziej subiektywny niż pomiar wielkości fizycznych (wiek, dochody finansowe). 
Dodatkową trudnością jest fakt, iż zdaniem części socjologów, z punktu widzenia psycholo-
gicznego, ankietowani nie mają zwykle gotowej odpowiedzi (stałego poglądu na dany temat) 
i tworzą ją dopiero wtedy, gdy zadane im zostanie pytanie. Oznacza to, że nie odtwarzają 
swoich „stałych opinii”, ale je na bieżąco konstruują [Wieczorkowska i Wierzbiński 2007,  
s. 62], co ma negatywny wpływ na powtarzalność wyników.

Badane relacje były definiowane wobec respondentów następująco:
koordynacja – wymiana informacji między członkami rady decyzyjnej (respondent  •
miał ocenić poziom dwustronnej wymiany informacji (np. bezpośrednie rozmowy, 
poczta elektroniczna) z każdym członkiem rady na tematy związane z funkcjonowa-
niem LGD i wyborem projektów (nie licząc grupowych dyskusji na zebraniach rady 
decyzyjnej) w skali: 0 – nie pamiętam lub nigdy; 1 – zdarzyło się; 2 – często.
kooperacja – współpraca między członkami rady decyzyjnej (respondent miał ocenić,  •
jak często uzgadniał poparcie jakiegoś wniosku uznanego przez niego za szczególnie 
ważny lub gdy realizował wspólnie z daną osobą jakieś projekty lub działania na rzecz 
lokalnych społeczności poza LGD) w skali: 0 – nie pamiętam lub nigdy; 1 – zdarzyło 
się; 2 – często.
konflikt między członkami rady decyzyjnej (respondent miał ocenić częstość sporów  •
i niezgodności interesów z każdą osobą w radzie przy podejmowaniu ważnych decyzji 
przez radę lub w działaniach poza radą (np. gdy dochodziło do konfliktów pomiędzy 
organizacjami, które reprezentują) w skali: 0 – nie pamiętam lub nigdy; 1 – zdarzyło 
się; 2 – często.
zaufanie między członkami rady decyzyjnej (respondent miał ocenić, czy darzy daną  •
osobę z rady zaufaniem); zastosowano skalę ocen: 0 – brak, niskie zaufanie lub nie 
znam dobrze tej osoby; 1 – średnie zaufanie; 2 – bardzo wysokie zaufanie.

W przypadku trzech wymienionych relacji, ze względu na uwarunkowania psychologiczne, 
zdecydowano się na zastosowanie uproszczonej metody ich pomiaru typu „często”, „zdarzyło 
się”, „nigdy” stosowanej także np. w badaniach tzw. diagnozy społecznej [Czapiński i Panek 
2007]. Ludzie najczęściej dysponują jedynie subiektywną opinią na temat relatywnej częstości 
danych zdarzeń (bo nie notują i nie liczą na co dzień różnych zjawisk i przeżyć, np. ile razy 
rozmawiali z kimś w danym miesiącu, ile wspólnych działań zrealizowali, ile razy dochodziło 
do sporów w ciągu roku etc.). Dlatego określenie absolutnej liczby powtarzających się zdarzeń 
lub czynności jest dla nich uciążliwe. Powoduje to, że i tak starają się przełożyć subiektywną 
ocenę na podaną skalę, traktując jej skrajne wartości tak, jakby oznaczały np. „często” lub 
„rzadko” [Wieczorkowska i Wierzbiński 2007]. Dlatego skale określające absolutną częstość 
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zdarzeń są w praktyce mało efektywne, bo i tak dają odmienne wyniki w zależności od przy-
jętych klas, co udowodniono w psychologicznych badaniach eksperymentalnych [Schwarz 
i in. 1985, Wieczorkowska i Wierzbiński 2007, s. 84–85]. W przypadku pytań respondentów 
o sprecyzowanie tych określeń „często” definiowano jako „częściej niż raz w miesiącu”, „zda-
rzyło się” jako mniej niż raz w miesiącu. Zastosowana uproszczona skala jest wystarczająca do 
analiz na potrzeby niniejszego opracowania, gdyż podstawowe metody analizy sieciowej i tak 
wymagają przekształcenia odpowiedzi wyłącznie do dwóch kategorii: „relacja istnieje” = (1) 
i „brak relacji” = (0). Jakkolwiek traci się wówczas informację o „sile” oddziaływania (relacji), 
to jednak taka dychotomiczna skala jest powszechnie stosowana i uznana w analizach sieci 
społecznych [Wasserman i Faust 1994]. Sposób kodowania tak zebranych danych przedsta-
wiono w kolejnym podrozdziale dotyczącym metodyki opracowywania danych.

W omawianej próbie pozyskano także dane ilościowe obejmujące ranking ważności, dla 
każdego respondenta, czterech wyróżnionych przez autora typów działań lokalnych (pozwa-
lający na zastosowanie metod rangowych):

wsparcie aktywności społecznej mieszkańców i sektora pozarządowego, •
wsparcie wielofunkcyjności i rozwoju rolnictwa, •
wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy, •
poprawa jakości infrastruktury technicznej takiej jak wodociagi, kanalizacja, drogi,  •
budynki etc.

Natomiast tzw. metryczka kwestionariusza obejmowała:
wiek, •
płeć, •
wykształcenie, •
aktywność zawodową, •
aktywność w sektorze pozarządowym. •

W badaniach uzyskano dane jakościowe dotyczące głównych trudności angażowania 
przedsiębiorców i lokalnych organizacji/mieszkańców w prace lokalnej grupy działania. Za-
pisywano także inne komentarze z wypowiedzi otwartych respondentów po wypełnieniu 
kwestionariusza.

Dodatkowo, już po wykonaniu analiz zróżnicowania strukturalnego i przestrzennego rad 
decyzyjnych LGD, na przełomie 2015 i 2016 r. zrealizowano porównawcze badania jakościowe 
w próbie celowej, obejmującej członków rad decyzyjnych 5 LGD o skrajnie wysokim udziale 
sektora publicznego w radzie decyzyjnej, 5 o skrajnie niskim udziale sektora publicznego i 5, 
w których rzeczywisty sektor publiczny posiadał 30–50% udziału w radzie decyzyjnej (tab. 4). 
Tak mała próba nie zapewnia istotności statystycznej analiz ilościowych, stąd wyniki należy 
traktować wyłącznie w kategoriach badań jakościowych, związanych z „eksploracją proble-
mu”, czyli próbą wykrycia pojawiających się zjawisk bez oceny częstości ich występowania 
[Babbie 2004]. Zastosowano więc ideę reprezentatywności fenomenologicznej, która opiera 
się na wyborze przypadków uzasadnionych ich „jakościowym nasyceniem”, a nie reprezenta-
tywnością statystyczną [Madurowicz 2007, s. 23].

W każdej wybranej LGD przeprowadzono wywiady telefoniczne z trzema osobami, które 
w 2011 r. były członkami jej rady decyzyjnej, reprezentantów odmiennych sektorów. Ponie-
waż nawet w pojedynczej LGD odpowiedzi czasem różniły się od siebie (zdarzały się sprzecz-
ne odpowiedzi wynikające z różnych poglądów i różnej wiedzy poszczególnych responden-
tów), dlatego w zestawieniach za jednostkę badawczą przyjęto indywidualnego członka rady 
decyzyjnej, a nie LGD jako organizację. Wypowiedzi respondentów posłużyły w tym wypad-
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ku przede wszystkim do zilustrowania niektórych zjawisk stwierdzonych w badaniach ilo-
ściowych, aczkolwiek pozwoliły także wykryć zachowania, których autor nie spodziewał się, 
rozpoczynając badania.

Tabela 4. Ogólna charakterystyka LGD wybranych do badań jakościowych 
Table 4. General characteristics of LAGs chosen to case studies 

Nr REGION

PUB-
LICZNY 
RZECZY-
WISTY

PUB-
LICZNY 
DEKLA-

RATYWNY

ZALEŻNI RADNI

WŁADZE 
WYK. 

I URZĘD-
NICY

LICZBA 
OSÓB

LICZBA 
GMIN

[%] [%] [%] [%] [%]
Grupa „PUB” – rady LGD maksymalnie zdominowane przez pracowników sektora publicznego
„PUB” group – LAGs` decision councils dominated by public administration workers
1. Łódzkie 92 50 17 25 50 16 6
2. Mazowieckie 91 45 0 9 36 11 6
3. Podkarpackie 90 30 0 20 80 10 13
4. Dolnośląskie 90 40 30 10 30 10 3
5. Świętokrzyskie 82 45 9 9 27 11 10

Grupa „ZR” – rady LGD, w których pracownicy sektora publicznego stanowili od 33 do 50%
„ZR” group – LAGs` decision councils with 33 to 50% share of public administration workers
6. Łódzkie 50 19 6 25 19 16 4
7. Dolnośląskie 38 38 0 0 0 38 4
8. Podlaskie 33 33 8 17 17 12 3
9. Podkarpackie 33 33 0 0 22 9 2

10. Wielkopolskie 33 11 0 22 22 9 8
Grupa „SPO” – rady LGD o najmniejszym udziale pracowników sektora publicznego
„SPO” group – LAGs’ decision councils with the smallest share of public administration workers
11. Podkarpackie 13 0 0 38 0 8 4
12. Mazowieckie 11 11 11 63 0 9 1
13. Pomorskie 10 0 0 30 10 20 4
14. Wielkopolskie 8 8 0 25 0 12 1
15. Małopolskie 7 7 0 0 21 14 1

Źródło: badania własne – Source: the author’s research
Oznaczenia: REGION – województwo, w którym zlokalizowana była badana LGD; PUBLICZNY RZECZYWISTY 
– udział sektora publicznego wg kryterium reprezentacji funkcjonalnej, PUBLICZNY DEKLARATYWNY – udział 
sektora publicznego według oficjalnych deklaracji członków rad, ZALEŻNI – udział osób powiązanych służbowo, 
RADNI – udział radnych gminy/powiatu w radzie; WŁADZE WYK. I URZĘDNICY – udział władz wykonawczych 
i urzędników najwyższego szczebla (wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy, sekretarze, skarbnicy gmin); LICZBA 
OSÓB – liczba członków rady decyzyjnej LGD, LICZBA GMIN – liczba gmin członkowskich LGD w momencie 
badania (2011)
Signatures: REGION – voivodship in which LAG is located; PUBLICZNY RZECZYWISTY – the share of public 
sector according to functional representation criteria, PUBLICZNY DEKLARATYWNY – the share of public sector 
according to LAGs members declarations, ZALEŻNI – the share of members with professional dependency, RADNI 
– the share of municipal/poviat councillors; WŁADZE WYK. I URZĘDNICY – the share of government and highest 
level clerks (majors and their deputies, municipal secretary, municipal treasurer); LICZBA OSÓB – number of LAGs 
decision-making committee members, LICZBA GMIN – number of municipality (district) LAGs members in time 
of research (2011)
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3.6. Metody analizy danych

W niniejszej pracy wykorzystano kilka metod analizy zebranych danych:
do oceny zróżnicowania wybranych cech społecznych LGD – klasyfikacje wieloce- •
chowe (wielozmienne), takie jak taksonomiczna metoda grupowania hierarchicznego 
Warda [1963] oraz trójkąt Osanna [Korycka-Skorupa 2007];
do oceny aktywności ekonomicznej, społecznej i politycznej mieszkańców LGD  •
wskaźnik syntetyczny liczony według metody Human Development Index [Ciok i in. 
2006, Ilnicki 2009, Antczak 2012];
do analiz relacji społecznych w radach LGD pomocniczo wykorzystano metody, które  •
częściej stosowano dotychczas w naukach społecznych i dotyczących zarządzania, tzw. 
analizę sieci społecznych – Social Network Analysis [Tichy i in. 1979, Scott 1988, Was-
serman i Faust 1994, Hanneman 2001];
do zbadania związków pomiędzy czynnikami lokalnymi a wybranymi strukturami  •
społecznymi LGD – analizy korelacji [Francuz i Mackiewicz 2007, Wieczorkowska 
i Wierzbiński 2007];
do zbadania różnic regionalnych badanych cech w uzyskanych próbach kwotowych –  •
standardowe testy statystyczne [Francuz i Mackiewicz 2007, Wieczorkowska i Wierz-
biński 2007];
do wizualizacji danych w postaci kartogramów i kartodiagramów wykorzystano pro- •
gram MapViewer, wszystkie plany, mapy, kartodiagramy i kartogramy mają orientację 
północną, w przypadku kartogramów zastosowano podział na klasy metodą optyma-
lizacyjną Jenksa, obliczaną automatycznie przez ten program.

W dalszej części niniejszego podrozdziału najważniejsze metody zostały bardziej szcze-
gółowo omówione.

Klasyfikacje wielocechowe
W przypadku ujęć wielozmiennych, które są dość powszechnie stosowane i analizowa-
ne w polskiej literaturze geograficznej co najmniej od lat 70. XX w. [por. Chojnicki i Czyż 
1973], zrezygnowano z podawania szczegółowych wzorów matematycznych i dyskusji nad 
nimi. W obliczeniach użyto algorytmy wykorzystywane przez program komputerowy SPSS 
wersja 21. W przypadku metody Warda [1963], która jest jedną z aglomeracyjnych metod 
grupowania, jako metrykę odległości zastosowano zalecany w literaturze kwadrat odległo-
ści euklidesowej [Ilnicki 2009, Basiura 2013]. Metoda ta wykorzystuje analizę wariancji do 
oszacowania odległości między skupieniami. Zmierza ona do minimalizacji sumy kwadratów 
odchyleń dowolnych dwóch skupień, które mogą zostać uformowane na każdym etapie. Po-
zwala uzyskać wymaganą przez badacza liczbę grup i obrazuje najbardziej naturalne skupiska 
elementów. Znajduje zastosowanie w badaniach empirycznych zarówno w odniesieniu do 
klasyfikacji obiektów, jak i cech. W metodzie tej odległość między skupieniami jest definiowa-
na jako moduł różnicy między sumami kwadratów odległości punktów od środków grup, do 
których punkty te należą. Była ona często stosowana w geografii, także w geografii politycznej 
[Wendt 2007, Ilnicki 2009].

W analizie związków badanych struktur społecznych rad decyzyjnych z poziomem ak-
tywności ekonomicznej, społecznej i politycznej mieszkańców LGD do graficznego przedsta-
wienia zróżnicowania wybranych cech w LGD w Polsce wykorzystano wskaźnik syntetyczny 
oparty na metodzie HDI (Human Development Index). Obrazuje on zmienność grupy cech 
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w zbiorze różnych zmiennych w określonym momencie i także ma charakter metody wielo-
cechowej. Wskaźnik ten rozpropagowany został przez ONZ w międzynarodowych analizach 
porównawczych rozwoju społecznego [Antczak 2012] i był wykorzystywany w naukach geo-
graficznych [Ciok i in. 2006]. Zaletą tego wskaźnika syntetycznego jest jego względna „od-
porność” na wysoką asymetrię rozkładów poszczególnych mierników cząstkowych oraz fakt, 
iż niezależnie od liczby badanych cech zawsze zawiera się w przedziale od 0 (przy minimal-
nych wartościach wszystkich zmiennych cząstkowych) do 1 (przy maksymalnych wartościach 
zmiennych), co ułatwia interpretację i wykorzystanie nowej zmiennej do dalszych analiz. 
Główną wadą wskaźnika jest subiektywność doboru zmiennych cząstkowych na podstawie 
metody eksperckiej [Przybyła 2014].

Wskaźnik oblicza się w dwóch etapach. W pierwszym zmienne należy podzielić na sty-
mulanty oraz destymulanty. Stymulanta oznacza zmienną, w przypadku której wzrost war-
tości liczbowej uważamy za zjawisko korzystne, natomiast niskie wartości – za niekorzystne. 
W przypadku destymulant ich interpretacja jest odwrotna. Następnie obliczane są indeksy 
cząstkowe, które uzyskują wartości z przedziału od 0 do 1 (0≤ Pij ≤1), w przypadku stymulant:
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gdzie:
Pij – indeks cząstkowy i-tej cechy (i = 1,2,3...,m) w j-tym obiekcie (j = 1,2,3...,n)
Xij – wartość i-tej cechy (i = 1,2,3...,m) w j-tym obiekcie (j = 1,2,3...,n)
max Xi – wartość maksymalna i-tej cechy, 
min Xi – wartość minimalna i-tej cechy.

Odmienne obliczanie indeksów cząstkowych dla stymulant i destymulant wynika z za-
lecenia, by analizowane cechy były ze sobą skorelowane dodatnio [Ilnicki 2009]. W drugim 
etapie z indeksów cząstkowych obliczany jest wskaźnik syntetyczny będący średnią arytme-
tyczną indeksów cząstkowych:
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Otrzymany wskaźnik syntetyczny również przybiera wartości w przedziale od 0 do 1. 
Zmienne cząstkowe wybierane do tworzenia wskaźników syntetycznych nie powinny być ze 
sobą wysoko skorelowane [Przybyła 2014]. W przypadku, gdy pomiędzy zmiennymi cząst-
kowymi występował współczynnik korelacji wyższy niż r = 0,7, do utworzenia wskaźnika 
syntetycznego była wybierana tylko jedna z nich.

Analiza sieci społecznych (Social Network Analysis)
Metody analizy sieci społecznych wynikają ze specyficznego podejścia do badań relacji spo-
łecznych uznającego, że grupy mogą być traktowane jako zespół jednostek powiązanych ze 
sobą określonymi relacjami. Podstawowymi elementami sieci są punkty lub węzły, często 
oznaczane za pomocą liter. Z matematycznego punktu widzenia nie jest istotne, czym są 
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konkretnie węzły, co umożliwia wykorzystanie narzędzi tej analizy do badania różnorodnych 
zjawisk, także społecznych. W wizualizacjach powiązań sieciowych linie mogą symbolizować 
powiązania pomiędzy węzłami oznaczanymi za pomocą sygnatur [Turner i Maryanski 2004]. 
Samo określenie „sieci” traktowane jest jako „rodzaj metafory” [Gregory i in. 2010, s. 498] 
ze względu na dużą rozmaitość zjawisk, w których metody te są wykorzystywane. Według 
Binghama [za: Gregory i in. 2010] pojęcie i analizy sieci w geografii społeczno-ekonomicznej 
dotyczą czterech głównych grup zjawisk:

Sieci infrastrukturalnych takich jak: przesyłowe energii, drogowe, kolejowe, ścieków,  •
telekomunikacyjnych, które analizowane były już w latach sześćdziesiątych XX w. 
Metody matematycznej analizy sieci w geografii zazwyczaj odnosiły się do badań li-
niowych obiektów infrastrukturalnych i powiązań o charakterze fizycznym, np. sieci 
rzecznych, sieci dróg i połączeń transportowych [Haggett i Chorley 1969], a także po-
wiązań istniejących w sieci Internet [Janc 2015].
Sieci społecznych takich jak pokrewieństwo, przyjaźń, zaufanie i innych relacji spo- •
łecznych,
Sieciowych modeli organizacji, które próbują połączyć odmienne cechy dwóch wcze- •
śniejszych podejść,
Teorii sieci aktorów ( • actor-network theory).

Podstawowe narzędzia matematyczne analizy sieci były popularyzowane w latach 60. i 70. 
XX w. [Freeman 1979], a metody obliczeń szczegółowo opisano w kilku podręcznikach [np. 
Wasserman i Faust 1994, Hanneman 2001].

W pracy zastosowano równolegle dwie metody kodowania wyników badań kwestiona-
riuszowych:

Kodowanie „maksymalizujące”. W tym wypadku wartość „0” przypisywano jedynie  •
odpowiedzi „nie pamiętam lub nigdy” bądź „brak, niskie zaufanie lub nie znam dobrze 
tej osoby”, natomiast wartość „1” dla pozostałych odpowiedzi „zdarzyło się” i „często” 
oraz „średnie zaufanie” i „bardzo wysokie zaufanie”. W takim wypadku wzrasta war-
tość wskaźnika gęstości powiązań w sieci, może to także wpływać na obniżenie warto-
ści wskaźników centralizacji. Nawet słabe relacje uznawane są wówczas za istniejące.
Kodowanie „minimalizujące”. W tym wypadku wartość „0” przypisywano odpowie- •
dziom: „nie pamiętam lub nigdy”, „zdarzyło się” oraz „brak, niskie zaufanie lub nie 
znam dobrze tej osoby”, „średnie zaufanie”, natomiast wartość „1” tylko dla odpowie-
dzi „często” oraz „bardzo wysokie zaufanie”. W takim wypadku wartość wskaźnika 
gęstości powiązań w sieci jest zwykle niższa niż w przypadku kodowania maksymali-
zującego, ale może wpływać na podwyższenie wartości wskaźników centralizacji. Ten 
typ kodowania uwzględnia tylko najsilniejsze relacje, słabe zostają pominięte.

Cechą uproszczonego kodowania stosowanego w podstawowej analizie SNA jest wyso-
ka zależność od otwartości respondentów na pytania wrażliwe, np. o zaufanie czy konflikty 
(mogą oni unikać podawania informacji o konfliktach lub zawyżać informacje o wzajemnym 
zaufaniu w grupie). Zastosowane kodowania mogą pomóc w niwelowaniu wpływu takich 
zjawisk. Możliwe, że podczas pomiaru zaufania właściwsze byłoby uwzględnienie jedynie ko-
dowania maksymalizujacego, które informuje o słabych relacjach. Z kolei w razie zawyżania 
odpowiedzi o zaufaniu można wykorzystać wyniki analiz uzyskane w przypadku kodowania 
minimalizujacego, które oblicza wartości wskaźników najsilniejszych relacji. Bardzo trudno 
jednak stwierdzić, czy respondenci odpowiadali uczciwie, czy też mieli skłonności do zawy-
żania lub zaniżania oceny badanych relacji. Dlatego w analizach uwzględniono wskaźniki 
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obliczone w obu sposobach kodowania. Ponieważ głównym celem niniejszej pracy było po-
równanie relacji w LGD między regionami, założono, iż różnice wskaźników gęstości i centra-
lizacji między regionami są większe niż zróżnicowanie skłonności do ukrywania konfliktów 
czy też zawyżania poziomu zaufania.

W 14 na 45 badanych LGD maksymalnie 1 osoba nie odpowiedziała na pytania dotyczące 
relacji z innymi członkami rady. W przypadku kooperacji, koordynacji i konfliktu relacje te 
można w uproszczeniu uznać za dwustronne (tzn. jeżeli A wskazuje, że współpracuje z B, to 
można przyjąć, iż także B współpracuje z A). W takich przypadkach dokonano symetryzacji 
odpowiedzi dla brakujących osób w macierzach danych, tzn. przyjęto, że ca = ac; cb = bc, 
cd = dc (tab. 5). Wówczas symetryzacja sieci jest uzasadniona i teoretycznie niweluje wpływ 
braku odpowiedzi jednej osoby na wynik końcowy. Tylko w jednej LGD nie uzyskano odpo-
wiedzi od 2 osób. Ponieważ jedna z nich przebywała na urlopie macierzyńskim, wykluczono 
ją z badań (gdyż w praktyce długoterminowo nie brała udziału w pracach LGD i pozostawała 
członkiem rady tylko formalnie), przyjmując do analiz sieciowych wielkość grupy mniejszą 
o 1 osobę.

Tabela 5.  Przykładowy zapis danych dotyczących relacji między członkami rady decyzyjnej LGD 
(oznaczeni jako A, B, C, D)

Table 5.  The case of data notation concerning relations between members of LAGs decision-making 
council (marked as A, B, C, D)

Osoby
Persons A B C D Kompletność odpowiedzi

Completeness of answer

A – ab ac ad Odpowiedź A kompletna
A answer complete

B ba – bc bd Odpowiedź B kompletna
B answer complete

C ?ca ?cb – ?cd Brak odpowiedzi respondenta C
no C respondent answer

D da db dc – Odpowiedź D kompletna
D answer complete

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

W przypadku pomiaru zaufania osoby, które nie odpowiedziały, były całkowicie wyklu-
czane z obliczeń (a więc wielkość grupy była do obliczeń zmniejszana), gdyż nie można zało-
żyć z góry „odwzajemniania” tej samej relacji. W przykładowej tabeli 5 kolumna c i wiersz c 
zostałyby usunięte. Ma to negatywny wpływ na końcowe wartości wskaźników gęstości (może 
podwyższać wartość wskaźnika) i centralizacji, jednak nie było możliwości uzyskać kompletu 
odpowiedzi od wszystkich respondentów.

W niniejszej pracy wykorzystano tylko dwa podstawowe wskaźniki: gęstości sieci (network 
density) i wskaźnik centralizacji sieci (centralisation degree) Freemana [1979], gdyż głównym 
celem było porównanie struktur relacji w wielu LGD (porównanie średnich wielkości wskaź-
ników w regionach), a nie szczegółowe studia przypadku. Wskaźnik gęstości sieci, który 
określa liczbę wszystkich połączeń obecnych w sieci w stosunku do liczby wszystkich możli-
wych połączeń, przy pomijaniu kierunku relacji, oblicza się według wzoru d = 2L / g(g – 1), 
gdzie L – liczba istniejących połączeń pomiędzy węzłami sieci, zaś g – wielkość grupy, czyli 
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liczba węzłów w sieci [Wasserman i Faust 1994, s. 101]. Gęstość osiąga maksymalną wartość 
1, gdy każdy węzeł jest połączony z każdym, natomiast minimalną wartość 0 w przypadku 
braku połączeń pomiędzy węzłami. W sieci symetryzowanej brany jest pod uwagę sam fakt 
występowania powiązania pomiędzy węzłami (w niniejszych badaniach są to członkowie rad 
LGD) bez uwzględnienia danych o kierunku (a więc pomija się informację, czy jest to połą-
czenie przychodzące, czy wychodzące, a prościej mówiąc – kto kogo wskazał w ankiecie).

W przypadku wskaźnika centralizacji sieci (centralisation degree) oblicza się go w nastę-
pujący sposób:
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gdzie:
CD(p*) = maxiCD(pi), czyli jest to maksymalna wartość centralności węzła,
    jaka obserwowana jest w danej sieci,
CD(pi) – wartość centralności danego węzła pi,
 g  – wielkość grupy (liczba węzłów w sieci).

Przy czym obserwowana wartość centralności danego węzła wynosi:
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gdzie:
a(pi, pk) = 1 gdy istnieje połączenie pomiędzy węzłem pi oraz pk, w przeciwnym razie 0.

Dokładne wyjaśnienie sposobu tworzenia tego współczynnika podaje Freeman [1979]. 
Współczynnik centralizacji jest największy (równy 1), gdy jeden węzeł łączy się ze wszystkimi 
innymi, a pozostałe mają tylko po jednym połączeniu z tym węzłem (tzw. sieć gwiaździsta 
lub „o topologii gwiazdy”), a wynosi zero, gdy każdy węzeł ma tyle samo połączeń z innymi. 
Przykładowo w analizie konfliktu wskaźnik równy 1 oznaczałby spór tylko jednej osoby ze 
wszystkimi innymi w grupie, a równy 0 – że każda osoba wchodzi z konflikt z tą samą liczbą 
osób w grupie. Obliczenia wskaźników gęstości i centralizacji relacji w radach LGD wyko-
nano w ramach pakietu „SNA” pakietu statystycznego „R” przy wykorzystaniu komend gden 
i centralization [Butts 2008, Biecek 2011].

W literaturze geograficznej ważnym zagadnieniem w badaniach relacji, traktowanych 
jako sieci, jest malejąca rola fizycznej odległości przestrzennej pomiędzy powiązanymi jed-
nostkami. Istotne są także zagadnienia tworzenia się klastrów, czyli grup (skupień) mających 
większą liczbę (gęstość) relacji ze sobą niż z innymi jednostkami [Ter Wal i Boschma 2009]. 
W badanych partnerstwach terytorialnych, z punktu widzenia analiz sieciowych, istotny jest 
fakt tworzenia się relacji pomiędzy jednostkami działającymi na określonym terytorium, któ-
re charakteryzuje pewien stopień instytucjonalnego sformalizowania kontaktów. W termi-
nologii ekonomicznej mogłyby być one traktowane jako klastry [Krätke 2002, Huber 2009], 
w ujęciu socjologicznym jako grupy aktorów powiązanych określonymi relacjami [Marquardt 
i in. 2012]. Grupy takie mogą być analizowane metodami SNA. W niniejszej pracy analizo-
wano relacje społeczne w radach decyzyjnych LGD, a nie pomiędzy organizacjami na terenie 
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LGD, trudno więc odnosić się tu do koncepcji regionów funkcjonalnych, tak jak w analizie 
Furmankiewicza i in. [2014], czy też do sieci międzyorganizacyjnych, tak jak w analizach 
monosektorowej współpracy międzygminnej [Kołsut 2015].

podstawowe analizy statystyczne (w tym korelacji)
W opracowaniu wykorzystano klasyczne miary statystyczne służące do opisu zbioru zmien-
nych, najczęściej miary pozycyjne (np. średnia arytmetyczna, modalna) i rozproszenia (od-
chylenie standardowe). Do badań związku między zmiennymi i jego siły zastosowano współ-
czynnik korelacji liniowej Pearsona. W tabelach podawane są zwykle istotności statystyczne 
i współczynnik korelacji. Należy przy tym zwrócić uwagę na różnice w interpretacji wskaźni-
ka korelacji w geografii i naukach społecznych. Przykładowo Ilnicki [2009] za znaczące uwa-
ża współczynniki o bezwzględnej wartości r przekraczającej 0,707, w których współczynnik 
determinacji osiąga wartość 50%. W naukach społecznych o możliwej zależności mówi się 
często przy znacznie niższych wartościach współczynnika korelacji, o ile są one istotne staty-
stycznie, np. Wieczorkowska i Wierzbiński [2007, s. 278] podają następujące określenia siły 
związku liniowego:

R = 0 – zmienne nie są skorelowane,
0<|r|<0,1 – korelacja nikła,
0,1≤|r|<0,3 – korelacja słaba,
0,3≤|r|<0,5 – korelacja przeciętna,
0,5≤|r|<0,7 – korelacja wysoka,
0,7≤|r|<0,9 – korelacja bardzo wysoka,
0,9≤|r|<1 – korelacja prawie pełna,
|r| = 1 – pełna korelacja.
Z kolei często cytowany Evans [1996, s. 146] postuluje następujące interpretacje współ-

czynnika korelacji stosowane w naukach behawioralnych (behavioral sciences):
0,0≤|r|<0,19 – brak lub bardzo słaba,
0,2≤|r|<0,39 – słaba,
0,4≤|r|<0,59 – średnia,
0,6≤|r|<0,79 – silna,
0,8≤|r|≤1 – bardzo silna.
Należy przypomnieć, że analiza korelacji nie wyróżnia zmiennej zależnej i niezależnej. 

Mówi o relacji między dwoma cechami, ale nie określa, czy jedna z nich jest przyczyną dru-
giej, czy nie. Ze względu na stwierdzone niskie wartości współczynnika korelacji pomiędzy 
badanymi wskaźnikami w niniejszej pracy nie przeprowadzano analizy regresji.

W analizach ewentualnego związku czynników geograficznych, ekonomicznych, społecz-
nych i politycznych na struktury społeczne LGD dostępne dane z gmin agregowano do pozio-
mu całych LGD. W badaniach uwzględniono wszystkie gminy kwalifikujące się do programu 
(gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta mające poniżej 5000 mieszkańców). Wyjątkowo 
uwzględniono także miasta, które nie mogły uczestniczyć w programie, w gminach miejsko- 
-wiejskich, gdyż zarówno władze administracyjne, osoby tam mieszkające, jak i organizacje 
w nich zarejestrowane mogły uczestniczyć w działaniach LEADER realizowanych na obsza-
rach wiejskich (tzn. wykluczone było finansowanie działań w miastach, a nie organizacje 
w nich zarejestrowane). W uproszczeniu można powiedzieć, że analiza dotyczy obszarów 
wiejskich, które objęte były działaniami LGD.
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testy statystyczne
W porównaniach między regionami społeczno-kulturowymi jako jednostkę badawczą przyj-
mowano radę LGD (w przypadku wskaźników sieciowych) lub pojedyncze osoby (dla cech 
określających indywidualnych członków rady). Zastosowano zazwyczaj ogólną analizę wa-
riancji pozwalającą stwierdzić, czy przynajmniej jedna z 2 badanych grup (np. członków rad 
LGD pochodzących z różnych regionów historyczno-kulturowych) różni się od pozostałych. 
W testach przyjęto, iż dla p < 0,05 wyniki są istotne statystycznie, natomiast dla 0,05 ≤ p < 0,1 
zależność określana jest jako „istotna na poziomie tendencji statystycznej” [Wieczorkowska 
i Wierzbiński 2007, s. 164]. Najczęściej stosowano test A-NOVA i Kruskalla-Willisa (rodzaj 
testu podano w każdym przypadku analizy danych). Analizy statystyczne przeprowadzono 
w programie IBM SPSS wersja 21. W analizach przyjęto, że niektóre zmienne (np. płeć, wy-
kształcenie), choć z definicji S. Stevensa [1946] powinny być traktowane jako nominalne, 
w niektórych testach mogą być do celów obliczeniowych tymczasowo kodowane jako liczby, 
np. „mężczyzna” = 0; „kobieta” = 1; [Francuz i Mackiewicz 2007, Wieczorkowska i Wierzbiń-
ski 2007, s. 54]. Analizując dane (np. średnią i wariancję zmiennych w tak przekształconej 
skali), należy jednak pamiętać, że uzyskane w ten sposób liczby są jedynie tworami abstrak-
cyjnymi służącym do analizy statystycznej [Francuz i Mackiewicz 2007, s. 393]. Aby uniknąć 
tego typu problemów, w przypadku badań preferencji respondentów zastosowano ich rango-
wanie umożliwiające użycie odpowiednich testów statystycznych.

Klasyfikacja sektorowa
Badania tzw. rzeczywistych struktur rad decyzyjnych lokalnych grup działania oparte zosta-
ły na opisanej już koncepcji reprezentacji funkcjonalnej. W tym podejściu jednostki repre-
zentują grupy interesu związane z ich główną działalnością, a nie z miejscem zamieszkania 
czy przynależnością do określonej partii lub organizacji [Vieira i Runciman 2011, s. 123]. 
W związku z tym w badaniach brano pod uwagę główne miejsce pracy i stanowisko jako wy-
znacznik reprezentowanego sektora (z trzech: publicznego, ekonomicznego i społecznego).  
Wójtowie, ich zastępcy, urzędnicy (w tym dyrektorzy i kierownicy wydziałów, referatów 
w urzędzie gminy) i dyrektorzy jednostek podległych gminie (dyrektorzy szkół, zakładów ko-
munalnych, spółek będących w 100% własnością samorządu, komendanci OSP zatrudnieni 
na etacie w urzędzie gminy) zawsze kwalifikowani byli jako przedstawiciele sektora publicz-
nego, niezależnie od ich deklaracji złożonych w LGD. Podejście to zmodyfikowano, uznając 
także rolę pozycji społecznej, stąd w przypadku pracowników sektora publicznego niezależ-
nych lub względnie mało zależnych od lokalnych władz samorządowych (leśnicy, nauczyciele, 
urzędnicy instytucji centralnych, doradcy centrów doradztwa rolniczego etc.) ich deklaracje 
o reprezentowaniu określonego sektora społecznego pozostawiano w analizie bez zmian. Do 
sektora społecznego zaliczano osoby aktywnie działające w lokalnych organizacjach pozarzą-
dowych, sołtysów oraz osoby pracujące poza urzędami gmin i deklarujące reprezentowanie 
sektora społecznego. Rolnicy i przedsiębiorcy traktowani byli jako przedstawiciele sektora 
ekonomicznego. Radni gmin, pomimo że formalnie są częścią organu władzy publicznej, 
kwalifikowani byli zgodnie z ich deklaracjami, gdyż teoretycznie są przedstawicielami spo-
łeczeństwa, niezależnymi od wójtów i podległej im hierarchicznej administracji publicznej. 
Mogą więc reprezentować różne grupy interesu. Przynależność do danego sektora określoną 
na podstawie przyjętych wyżej kryteriów badawczych w całej pracy nazywano „rzeczywistą” 
w odróżnieniu od „deklarowanej”, czyli przedstawianej w dokumentach LGD.
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Do analiz udziału procentowego przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i eko-
nomicznego wykorzystano także diagram trójkątny zwany w polskiej literaturze geograficz-
nej trójkątem Osanna2. Zastosowano w nim kierunek osi niezgodny z ruchami wskazówek 
zegara, używany w wielu opracowaniach zagranicznych [Korycka-Skorupa 2007], pomimo że 
w części literatury polskiej zalecano odwrotne skierowanie osi [Ratajski 1989].

2 Diagramy trójkątne zostały rozpropagowane w Europie przez niemieckiego geologa A. Osanna do graficznej 
analizy składu chemicznego minerałów na pocz. XX w. [Osann 1900, Korycka-Skorupa 2007]. W literaturze 
polskiej na skutek drobnego błędu literowego nazywany był także trójkątem Ossana [Ratajski 1989].
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4. 

ZrÓŻNicOWANie prZeStrZeNNe  
BADANYcH StrUKtUr SpOŁecZNYcH LGD

4.1. Liczba i zasięg terytorialny LGD w latach 1994–2010

Dane dotyczące liczby i zasięgu partnerstw terytorialnych nie informują nas o strukturach 
społecznych, ale są związane z niektórymi relacjami i postawami społecznymi, jakie istnia-
ły na zadeklarowanych przez nie obszarach działania. Organizacje te powstawały prawie za-
wsze dobrowolnie (choć mogło to być wynikiem celowego wsparcia jakiegoś projektu lub 
programu, który wybrał dany obszar, by pobudzić współpracę na tym terenie). Były związane 
z utworzeniem formalnej grupy, obejmującej zwykle działaczy lokalnych (osoby związane 
z urzędami gmin, osoby aktywne w organizacjach pozarządowych itp.), które deklarowały 
chęć współpracy na rzecz aktywizacji społecznej lub rozwoju określonego terytorium. Grupy 
te często formalizowały swoją działalność, rejestrując stowarzyszenia lub fundacje.

Za pierwszą polską organizację świadomie wzorowaną na zachodnioeuropejskim mode-
lu partnerstwa terytorialnego uznaje się w literaturze powstałe w 1994 r. Regionalne Towa-
rzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, funkcjonujące jako stowarzyszenie, które było 
rezultatem współpracy działaczy na obszarze czterech gmin koło Rzeszowa [Kata 2005, Bo-
rek i in. 2006, Furmankiewicz i Królikowska 2010]. Kolejne organizacje tego typu zaczęły 
powstawać dopiero na początku XXI wieku, kilka lat przed planowanym wejściem Polski do 
Unii Europejskiej i najczęściej wzorowane były na doświadczeniach krajów demokratycznych 
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Europy Zachodniej i USA [Biderman i Kazior 2002, Serafin i in. 2005]. Jednak dopiero wyso-
kie wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pilotażowego LE-
ADER+ i tzw. Osi 4 LEADER zmotywowało środowiska lokalne w Polsce do masowego two-
rzenia tego typu organizacji [Borek i in. 2006, Ściański i Żak 2009]. Stąd istniejące w 2011 r.  
lokalne grupy działania były formalnie zakładane przede wszystkim w 2006 r. i w 2008 r.  
(ryc. 9). Ze względu na ich terytorialny charakter i wymogi proceduralne po 2010 r. liczba 
lokalnych grup działania typu LEADER pozostawała w miarę stabilna i wynosiła 336 organi-
zacji, przy czym w latach 2010–2012 do istniejących LGD przyłączały się pojedyncze gminy, 
które wcześniej nie były zainteresowane udziałem w tego typu współpracy terytorialnej.

Ryc. 9. Liczba założonych partnerstw (A) i ich skumulowana liczba (B) w danym roku wśród LGD 
istniejących w 2011 roku 

Fig. 9. The number of established partnerships in given year (A) and their cumulative number (B) 
between partnerships existing in 2011 

Źródło: badania własne – Source: the author’s research 
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Tworzenie organizacji, takich jak lokalne grupy działania, pomimo iż był to proces sty-
mulowany programami zewnętrznymi o określonych ramach czasowych, miało przebieg 
dość typowy dla procesów dyfuzji innowacji [por. Domański 1982, Łoboda 1983]. W latach 
2000–2005 liczba organizacji tego typu przyrastała powoli (ryc. 9, faza początkowa), następ-
nie w latach 2006–2008 obserwowano maksymalny wzrost liczby LGD (faza rozprzestrze-
niania). W końcowym okresie liczba LGD pozostawała bez zmian (a nawet się zmniejszała), 
natomiast do istniejących organizacji przyłączały się pojedyncze gminy, które wcześniej nie 
były zainteresowane tą formą zarządzania zasobami lokalnymi (faza zagęszczania). Ostatnie 
samorządy przyłączały się do partnerstw w 2012 r. (kilka przypadków w Polsce) i w 2013 r. nie 
obserwowano już istotnych zmian w liczbie gmin zaangażowanych w LGD. Kolejne zmiany 
miały miejsce od około 2014 r., kiedy zaczęto przygotowywać się do nowego okresu progra-
mowania, ale nie są one objęte analizami w niniejszej pracy. W tym czasie dochodziło do 
zmian składu członkowskiego i zasięgu części LGD, ze względu na konieczność dopasowania 
się do nowych procedur oraz wskutek zmian indywidualnych preferencji samorządów gmin-
nych, szczególnie w przypadku zmian władz po wyborach lokalnych w 2014 roku. 

Na rycinie 10 przedstawiono obszary współpracy międzysektorowej, w zakresie różnego 
typu partnerstw terytorialnych koncentrujących się na rozwoju lokalnym, w latach 2000–2010 
(przy czym celowo pominięto monosektorowe związki i stowarzyszenia gmin). Przestrzennie 
można wyróżnić 3 główne obszary źródłowe dyfuzji idei tego typu kooperacji:

1) rejon woj. małopolskiego i podkarpackiego – pierwsza w Polsce inicjatywa Partner-
stwa Doliny Strugu i Grupy Partnerskie (GP) inicjowane przez Fundację „Partnerstwo 
dla Środowiska” (FPŚ) z Krakowa,

2) wschodnia część woj. świętokrzyskiego – GP inicjowane przez FPŚ z Krakowa,
3) woj. dolnośląskie – GP inicjowane przez FPŚ z Krakowa.
Do dwóch regionów o najstarszej genezie współpracy należy także LGD „Naszyjnik Pół-

nocy” zlokalizowana na granicy woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego 
oraz rejon Górnej Narwi w woj. podlaskim. Generalnie nie jest widoczne wyraźne zróżnico-
wanie między regionami historyczno-kulturowymi. Szczególnie wyróżnia się tylko woj. łódz-
kie późnym przystąpieniem wielu gmin do LGD.

Trzeba jednak ponownie podkreślić, że utworzenie pierwszych partnerstw terytorialnych 
w Polsce często nie było wynikiem całkowicie oddolnych inicjatyw lokalnych, ale był to świa-
domy wybór zespołów wdrażających projekty inicjowania terytorialnych sieci kooperacji 
międzysektorowej. Przykładem są np. projekty realizowane przez Instytut Współpracy i Part-
nerstwa Lokalnego z Katowic w woj. małopolskim, pomorskim i lubelskim (2002–2003), pro-
jekty finansowane z Brytyjskiego Funduszu Know-How (wybrano woj. świętokrzyskie, lata 
2001–2002) i innych fundacji [por. Furmankiewicz i Królikowska 2010]. Często wybierano 
obszary, które zdaniem koordynatorów danego projektu szczególnie wymagały zachęty do 
współpracy lokalnej różnych podmiotów i osób. W niniejszej analizie pominięto monotema-
tyczne „partnerstwa na rzecz zatrudnienia” formowane przy powiatowych urzędach pracy, 
które wykazały się małą trwałością i przestały w większości funkcjonować po zakończeniu 
programu wspierającego je finansowo [Knieć 2005].
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Ryc. 10. Upowszechnianie się współpracy międzysektorowej typu LEADER na obszarach wiejskich 
Polski w latach 2000–2010. Regiony o najdłuższych tradycjach kooperacyjnych występują na 
obszarach pokrywania się trzech rodzajów szrafy

Fig. 10.  The dissemination of territorial cooperation of LEADER type in rural areas in Poland in years 
2000–2010. The regions with the longest cooperation traditions are located on areas of three 
overlapping patterns

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Nieco inny obraz rozprzestrzeniania się idei partnerstwa międzysektorowego na obsza-
rach wiejskich można uzyskać – na podstawie informacji o roku założenia organizacji lub 
powstania partnerstwa – z danych otrzymanych w sekretariatach lub zapisanych w strate-
giach LGD działających w 2011 r. w ramach Osi 4 PROW (ryc. 11). Wyróżniają się tu jedy-
nie pojedyncze partnerstwa, zlokalizowane w różnych regionach Polski. Porównanie rycin 
9 i 10 wskazuje, że w południowo-wschodniej Polsce względnie mało LGD identyfikuje się 
ze starszymi formami współpracy terytorialnej i do PROW często tworzono zupełnie nowe 
organizacje formalne, złożone z osób, które nie identyfikowały się ze starszymi grupami. 
Tylko w niektórych obszarach w woj. podkarpackim, świętokrzyskim, pomorskim, kujaw-
sko-pomorskim doszło do zjawiska ustalenia się terytorialnej samoidentyfikacji, tożsamości 
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grupy, przez co nawet w przypadku zakładania nowych organizacji formalnych wskazywały 
one w strategiach na swoje tradycje i fakt wcześniejszej współpracy, przy zachowaniu w przy-
bliżeniu zasięgu terytorialnego partnerstwa i zaangażowaniu podobnej grupy interesariuszy. 
Niektóre LGD w Polsce powstały na bazie monosektorowych zrzeszeń międzygminnych lub 
wcześniej istniejących stowarzyszeń, poprzez dostosowanie ich statutów do wymogów pro-
gramu LEADER lub Osi 4 PROW [Gramzow 2006]. Te organizacje podawały często wczesne 
daty powstania organizacji (związane z datą rejestracji pierwotnego stowarzyszenia). Pomi-
mo wątpliwości można jednak uznać, że niektóre z tych organizacji mogły mieć zbliżony cha-
rakter do partnerstwa terytorialnego jako stowarzyszenia lokalne działające na rzecz rozwoju 
określonego obszaru. W części z nich członkami były osoby fizyczne związane z różnymi 
sektorami – aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy, urzędnicy, radni, wójtowie etc., co mogło 
mieć wpływ na późniejsze utworzenie LGD.

Ryc. 11. Rok rejestracji organizacji lub rozpoczęcia współpracy według deklaracji LGD z lokalnych 
strategii rozwoju lub uzyskane z biura LGD (zasięg LGD z 2011 r.)

Fig. 11.  The year of registration or beginnig of cooperation according to LAG’s declaration stated in 
local strategy or obtained from LAG’s office (the range of LAGs from 2011)

Źródło: [Furmankiewicz i in. 2016] – Source: [Furmankiewicz et al. 2016]
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W 2011 roku największy udział gmin, które mogły, ale nie przystąpiły do żadnej LGD, 
stwierdzono w Królestwie Kongresowym (4,4%), mniejszy na Ziemiach Zachodnich (3,6%), 
natomiast poniżej 1% w Galicji. Wynika z tego, iż w Galicji były najsilniejsze preferencje do 
podejmowania współpracy międzysektorowej w ramach LGD.

Podsumowując, powstawanie partnerstw terytorialnych, a szczególnie lokalnych grup 
działania, było silnie powiązane z okresami ich finansowego wsparcia. Przed 2004 rokiem 
organizacji tego typu w Polsce było bardzo mało. Tworzono je najczęściej w odpowiedzi na 
korzyści finansowe, jakie oferowały programy i instytucje wspierające rozwój międzysektoro-
wej współpracy terytorialnej, co jest zgodne z podejściem racjonalnego wyboru, wspierając 
prawdziwość ogólnej hipotezy 2. Kartogram pokazujący okres lat, w jakim rozpoczęto współ-
pracę na danym terytorium, ma raczej charakter mozaikowy, co nie sprzyja potwierdzeniu 
hipotezy o silnym zróżnicowaniu regionów historyczno-kulturowych w zakresie podejmowa-
nia terytorialnych form współpracy lokalnej. Natomiast w przypadku rozpatrywania udziału 
gmin zaangażowanych w LGD w 2011 r. Galicja była wyraźnie aktywniejszym obszarem niż 
bardziej podobne do siebie Ziemie Zachodnie i Królestwo Kongresowe.

4.2. Liczba mieszkańców i powierzchnia LGD

Formowanie się partnerstw terytorialnych w Polsce było uwarunkowane w znacznym stopniu 
wymogami programów typu LEADER. W programie Pilotażowym LEADER + (w praktyce 
lata 2005–2008) obszar LGD mógł obejmować od 10 000 do 150 000 mieszkańców, z całko-
witym wykluczeniem gmin miejskich i gmin o gęstości zaludnienia powyżej 150 osób/km2.  
W tak zwanej Osi 4 LEADER (w praktyce lata 2008–2015) uczestniczyć mogły gminy miej-
skie do 5000 mieszkańców, natomiast w gminach miejsko-wiejskich wykluczono miasta ma-
jące powyżej 20 000 mieszkańców. Kryterium gęstości zaludnienia nie było brane pod uwagę, 
jednak zachowano kryterium minimalnej i maksymalnej liczby ludności w momencie doko-
nywania urzędowej kwalifikacji do programu.

Według danych z oficjalnych strategii w 2011 r. w pojedynczej LGD w Polsce uczestniczyło 
średnio 6 gmin (od 1 do 23, tab. 6), przy czym wartością najczęściej występującą było 5 gmin 
(ryc. 12). Najmniej gmin na 1 partnerstwo przypadało w woj. małopolskim, podkarpackim 
i opolskim. Natomiast najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim i lubuskim (ryc. 13). Na pozio-
mie regionów historyczno-kulturowych średnio najmniej gmin uczestniczyło w pojedynczej 
LGD w Galicji, najwięcej w Królestwie Kongresowym (ryc. 14). Warto dodać, iż na 12 LGD 
jednogminnych w Polsce aż 6 z nich zlokalizowanych było w Małopolsce. Podobnie w tym 
regionie znajdowało się około połowy stwierdzonych w Polsce LGD obejmujących 2 gminy.

Średnia powierzchnia LGD wynosiła około 870 km2, ale najwięcej było organizacji w prze-
dziale 333–500 km2 (ryc. 15). Pod względem powierzchni przeciętnie największe obszary 
obejmowały LGD w woj. warmińsko-mazurskim, lubuskim i zachodniopomorskim, nato-
miast najmniejsze – w woj. małopolskim, śląskim i podkarpackim (ryc. 16). Na poziomie 
analizowanych regionów historyczno-kulturowym największe pod względem powierzchni 
LGD występowały na Ziemiach Zachodnich, a najmniejsze w Galicji (ryc. 17).
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Tabela 6.  Podstawowe statystyki dotyczące liczby ludności, powierzchni i liczby gmin członkowskich 
LGD LEADER w Polsce (2011 r.)

Table 6.  Base statistics for LEADER LAG population, population density and number of member 
municipalities in Poland (2011)

Cecha
Name of index Minimum Maksimum

Maximum
Średnia
Average

Odchylenie 
Standardowe

Standard 
deviation

Liczba gmin w LGD 
No. of municipalities within the LAG 1 23 6,3 3,42

Powierzchnia LGD [km2]
LAG area in km2 79 4185 869,9 636,7

Liczba ludności LGD
LAG population 10 919 153 089* 54 189 28 463

*Liczba ludności wzrosła powyżej 150 000 w jednym przypadku już po zakwalifikowaniu partnerstwa do finansowa-
nia w Osi 4 LEADER. W gminach miejsko-wiejskich odliczono ludność miast powyżej 20 000 ludności, które były 
wykluczone z finansowania
*The population exceeded 150 000 in a single case after the partnership was qualified for financing in the LEADER 
Axis 4. City populations exceeding 20 000 from urban-rural municipalities excluded from financing have been sub-
tracted

 
 Ryc. 12. Histogram liczby gmin należących do LGD wraz z krzywą rozkładu (2011 r.)
Fig. 12.  A histogram of local governments participated in LAGs and its distribution curve (2011)
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Ryc. 13. Średnia liczba gmin należących do jednej LGD według województw (2011 r.) 
Fig. 13. The average number of districts (local governments) participationg in one LAG according to 

voivodships in 2011
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Ryc. 14. Średnia liczba gmin należących do LGD w przyjętych regionach historyczno-kulturowych 
(2011 r.) 

Fig. 14.  The average number of districts (local governments) participating in outlined historical- 
-cultural regions in 2011

Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Ryc. 15. Histogram powierzchni LGD w km2 wraz z krzywą rozkładu (2011 r.)
Fig. 15. A histogram of LAGs area in square km and its distribution curve (2011)
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Ryc. 16.  Średnia powierzchnia LGD w km2 wg województw (2011 r.) 
Fig. 16.  The average area of LAGs in square km according to voivodships in 2011
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Ryc. 17.  Średnia powierzchnia LGD w km2 w przyjętych regionach historyczno-kulturowych (2011)
Fig. 17.  The average area of LAGs in square km in outlined historical-cultural regions in 2011
Źródło: badania własne – Source: the author’s research

 
 
Ryc. 18.  Histogram liczby mieszkańców LGD w Polsce wraz z krzywą rozkładu (2011)
Fig. 18.  A histogram of LAGs population in Poland and its distribution curve (2011)
Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Średnia liczba ludności LGD wynosiła w zaokrągleniu 54 tysiące osób (według procedur 
programu mogła się zawierać pomiędzy 10 a 150 tysięcy), jednak najczęściej LGD miały oko-
ło 34 tysięcy mieszkańców (ryc. 18). Najniższa średnia liczba mieszkańców LGD cechowała 
woj. podlaskie, łódzkie, podkarpacki i małopolskie, natomiast największa średnia występo-
wała w woj. lubuskim, śląskim i dolnośląskim (ryc. 19). W regionach historyczno-kulturo-
wych średnio najmniejsza liczba ludności zamieszkiwała obszary działania LGD w Galicji, 
a największa – na Ziemiach Zachodnich (ryc. 20).
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Ryc. 19. Średnia liczba mieszkańców LGD w województwach (2011)
Fig. 19. The average LAGs population according to voivodships (2011)
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Ryc. 20. Średnia liczba ludności LGD w przyjętych regionach historyczno-kulturowych (2011)
Fig. 20. The average LAGs population in outlined historical-cultural regions in 2011
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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4.3. partycypacja społeczna w LGD w ujęciu przestrzennym

Forma prawna i liczba partnerów LGD
Większość LGD w Polsce (309 z 336 działających w 2011 r.) funkcjonowała jako „stowarzysze-
nia specjalne” utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.). Ich członkami (w Osi 4 
LEADER określanymi jako partnerzy LGD) mogły być zarówno podmioty prawne (np. sto-
warzyszenia, gminy, przedsiębiorstwa), jak i osoby prywatne. Pozostałe LGD miały formę 
fundacji (20 organizacji) i związku stowarzyszeń (7 organizacji). Taki status prawny mogły 
mieć wyłącznie organizacje, które uczestniczyły w Programie Pilotażowym LEADER+ w la-
tach 2005–2007 i chciały go zachować. Przy czym musiały one dokonać zmian wewnętrznych 
struktur organizacyjnych zgodnie z wymogami Osi 4 LEADER PROW, między innymi usta-
nawiając tzw. partnerów LGD i tworząc radę decyzyjną. Stąd, pomimo różnic formy prawnej, 
możliwe jest porównywanie w niniejszej pracy np. liczby i rodzaju partnerów oraz struktur 
członkowskich rad decyzyjnych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w pozyskanych lokalnych strategiach rozwoju liczba 
partnerów w LGD w Polsce w 2011 r. wahała się od 16 do 191 (ryc. 21 i 22), przy czym warto-
ścią najczęściej występującą (mediana) było 55 parterów.
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Ryc. 21.  Histogram liczby partnerów w polskich LGD (2011)
Fig. 21.  The histogram of numbers of partners in LAGs in Poland (2011)
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Średnia liczba partnerów LGD była najniższa w woj. lubuskim, dolnośląskim i warmiń-
sko-mazurskim. Najwyższa średnia liczba partnerów cechowała woj. wielkopolskie, małopol-
skie, pomorskie, świętokrzyskie i śląskie (ryc. 23). Ziemie Zachodnie cechowały się średnio 
najniższą średnią liczbą partnerów LGD, natomiast Galicja – najwyższą (ryc. 24). Różnice 
te są jednak niewielkie (np. średnia liczba partnerów w Galicji jest zaledwie o 4,7% wyższa 
niż średnia dla Ziem Zachodnich) i generalnie można stwierdzić, że różnice pomiędzy re-
gionami historyczno-kulturowymi są w tym zakresie znikome. Większe jest zróżnicowanie 
w skali województw, przy czym mała liczba partnerów jest charakterystyczna raczej dla tere-
nów zachodnich Polski. Są to jednocześnie regiony, gdzie jest stosunkowo dużo formalnych 
organizacji pozarządowych, które starają się zaspokajać potrzeby grup społecznych. Być może 
dlatego nowe organizacje o charakterze stowarzyszeń (LGD) nie cieszyły się tam tak dużym 
zainteresowaniem.

 
 

Liczba 
partnerów w LGD 

16 191 
granice LGD 

Ryc. 22.  Liczba partnerów w LGD w Polsce (2011 r.)
Fig. 22.  The number of partners in LAGs in Poland (2011)
Źródło: badania własne – Source: the author`s research
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Ryc. 23. Średnia liczba partnerów LGD w województwach Polski (2011)
Fig. 23. The average number of LAGs partners in voivodships in Poland (2011)
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Ryc. 24. Średnia liczba partnerów LGD w regionach historyczno-kulturowych Polski (2011)
Fig. 24. The average number of LAGs partners in historical-cultural regions in Poland (2011)
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Zaangażowanie lokalnych organizacji pozarządowych w LGD
Według danych z list partnerów, zawartych w strategiach LGD lub ich załącznikach, formal-
ne organizacje pozarządowe (w analizie uwzględniono stowarzyszenia, fundacje i OSP) były 
reprezentowane w 82% LGD w Polsce, natomiast w pozostałych 18% sektor społeczny obej-
mował wyłącznie osoby fizyczne, które nie wskazywały na reprezentowanie określonej orga-
nizacji pozarządowej. W 46% zbadanych LGD liczba wykazanych organizacji pozarządowych 
wahała się od 1 do 10 (ryc. 25). Ponieważ tylko 298 z 336 LGD udostępniły szczegółowe listy 
partnerów, nie jest zasadna szczegółowa przestrzenna analiza tych danych na poziomie LGD 
i województw. Średnie policzono jedynie dla regionów historyczno-kulturowych (ryc. 26). 
Najwyższa średnia liczba organizacji pozarządowych będących formalnymi partnerami lub 
reprezentowanych (11 organizacji) cechowała LGD z Ziem Zachodnich. W Królestwie Kon-
gresowym i w Galicji partnerami LGD było średnio po 8 organizacji, przy czym nieznacznie 
mniej w Galicji. Należy wspomnieć, że szczegółowe listy członków najbardziej niechętnie 
udostępniały LGD z Królestwa Kongresowego (16% badanych organizacji nie udostępniła 
danych), podczas gdy w Galicji i na Ziemiach Zachodnich po 8% LGD. Oznacza to, że średnia 
z Królestwa Kongresowego może być obciążona największym błędem, a jednocześnie świad-
czy o najmniejszej transparentności (jawności) struktur LGD w tym regionie historyczno-
kulturowym, co także ma znaczenie w analizach struktur governance.
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Ryc. 25. Histogram liczby formalnych organizacji pozarządowych reprezentowanych w LGD według 
danych z 298 strategii LGD 

Fig. 25. The histogram of formal non-government organizations number, represented in LGD 
according to data from 298 LAGs strategies

Źródło: [Furmankiewicz i in. 2016]
Source: [Furmankiewicz et al. 2016]
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Ryc. 26. Średnia liczba formalnych organizacji pozarządowych reprezentowanych w LGD 
w poszczególnych regionach historyczno-kulturowych Polski (N = 298) 

Fig. 26. The average number of formal non-government organizations represented in LAGs in 
historical-cultural regions in Poland (N = 298)

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Wielkość rady LGD
Liczba osób w radach decyzyjnych LGD traktowana jest jako stymulanta, tzn. duże rady trak-
towane są w niniejszej pracy jako potencjalnie najbardziej demokratyczne, które mogłyby 
uwzględniać różne lokalne grupy interesu, co byłoby zgodne z koncepcją zrównoważonego 
współzarządzania. W małej liczebnie radzie istnieją teoretycznie większe możliwości wystą-
pienia zjawiska klientelizmu, bo wówczas waga pojedynczej oceny projektu jest wyższa, gdy 
jest np. obliczana średnia ocen lub ich suma do utworzenia rankingu projektów. W takim wy-
padku świadome zawyżenie oceny projektu mogłoby mieć duży wpływ na końcową decyzję 
o uzyskaniu dotacji. Wraz ze wzrostem liczby osób w radzie możliwości nieformalnego wpły-
wu pojedynczych osób na wybór projektów się zmniejszają. Ocena projektów powinna być 
dokonywana indywidualnie przez każdego członka rady (potem obliczane są jedynie średnie 
lub sumy przyznanych punktów), dlatego negatywne zjawiska współpracy w dużych grupach 
(spadek efektywności działań wspólnych i pojawianie się tzw. pasażerów na gapę, czyli osób 
niewłączających się w prace grupy, ale chcących korzystać z efektów jej pracy) nie powinny 
mieć istotnego znaczenia, bo ocena projektów nie powinna być teoretycznie pracą grupową.

Rady decyzyjne LGD w Polsce w 2011 r. miały od 4 do 42 członków, przy czym średnia 
wynosiła 15, a modalna 12 (ryc. 27). Najniższe średnie liczby osób w radzie decyzyjnej wy-
stępowały w LGD z woj. warmińsko-mazurskiego, opolskiego i podkarpackiego (ryc. 28, 29).  
Największa średnia wielkość rady decyzyjnej obserwowana była natomiast w woj. pomor-
skim, lubuskim i lubelskim. Różnice pomiędzy średnimi liczbami członków rad LGD w re-
gionach historycznych były niewielkie (ryc. 30), przy czym najwyższa średnia cechowała Kró-
lestwo Kongresowe i Ziemie Zachodnie (po 15 osób w radzie), a najniższa Galicję (po 14 osób 
w radzie).
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Ryc. 27.  Histogram liczby członków w radach decyzyjnych LGD w Polsce
Fig. 27.  Histogram of number of members of LAGs decision-making committees in Poland
Źródło: Furmankiewicz i Macken-Walsh 2016 – Source: Furmankiewicz and Macken-Walsh 2016
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Ryc. 28. Liczba członków rady decyzyjnej w LGD w Polsce
Fig. 28. The number of LAGs decision-making committee members in Poland
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Ryc. 29. Średnia liczba członków rad decyzyjnych LGD w poszczególnych województwach Polski
Fig. 29. The average number of LAGs decision-making committee members according to voivodships
Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Ryc. 30. Średnia liczba członków rady decyzyjnej LGD w poszczególnych regionach historyczno-
kulturowych Polski. 

Fig. 30. The average number of LAGs decision-making committee members according to historical-
cultural regions. 

Źródło: badania własne - Source: the author's research 
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Ryc. 30. Średnia liczba członków rady decyzyjnej LGD w poszczególnych regionach historyczno- 
-kulturowych Polski

Fig. 30. The average number of LAGs decision-making committee members according to historical- 
-cultural regions

Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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4.4. Skład rad decyzyjnych LGD jako odzwierciedlenie 
możliwości wpływu sektora publicznego, społecznego 
i ekonomicznego na procesy współzarządzania

Charakterystyka wykształcenia i zawodowa członków rad decyzyjnych
Materiały wtórne wykorzystane do zbadania struktur społecznych rad LGD nie pozwalają 
na ich szczegółową, ilościową ocenę w zakresie statusu społecznego osób zaangażowanych 
w procesy współzarządzania zasobami w partnerstwach. Czy LGD spełniały swój cel włącza-
nia do współpracy „wykluczonych” dotąd grup społecznych? Zgodnie z podejściem racjonal-
nego wyboru większe korzyści w grupach uzyskują raczej jednostki dysponujące określonymi 
zasobami, którymi mogą być zarówno te ekonomiczne, jak i kapitał ludzki, związany z wie-
dzą, doświadczeniem i wysokim statusem społeczno-zawodowym. Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, wykorzystano informacje zebrane z wywiadów telefonicznych w próbie 45 LGD, 
w których uzyskano odpowiedzi od łącznie 668 osób.

W badanych radach LGD większość osób (ponad 75%) posiadała wykształcenie wyż-
sze (głównie magisterskie). Tymczasem, według narodowego spisu powszechnego z 2011 r., 
w Polsce na obszarach wiejskich jedynie 9,8% posiadało takie wykształcenie. Widać więc, iż 
w radach LGD uczestniczyły osoby o wysokim poziomie kapitału ludzkiego. Było to prawdo-
podobnie związane z koniecznością wykazania wysokich umiejętności członków rady w kon-
kursie kwalifikującym lokalne grupy działania do uczestnictwa w Osi 4 PROW [Futymski 
i Kamiński 2008]. Dodatkowo, jak wskazuje Wendt [2007, s. 115], osoby wykształcone są 
często lepiej zorganizowane i częściej kierują organizacjami, do których należą.

Największy udział osób z wykształceniem wyższym magisterskim stwierdzono w LGD 
zlokalizowanych w Galicji, ale przy uwzględnieniu także wykształcenia licencjackiego i in-
żynierskiego – na Ziemiach Zachodnich (tab. 7). Największy udział osób z wykształceniem 
średnim różnego typu obserwowano w radach LGD pochodzących z Królestwa Kongresowe-
go. Stwierdzona różnica pomiędzy regionami ma jedynie charakter tendencji statystycznej  
(p = 0,089), tzn. przynajmniej jedna z grup różni się od pozostałych na tym poziomie  
(tab. 8).

Także w przypadku analizowania aktywności zawodowej członków rad widoczna jest 
tendencja do angażowania się w nie osób o wysokim statusie społecznym. W badanej próbie 
ponad 93% respondentów stanowiły osoby aktywne zawodowo (tab. 9). Najwięcej, bo prawie 
33% osób było urzędnikami wyższego szczebla (sekretarze gminy, skarbnicy gminy, kierow-
nicy referatów, dyrektorzy placówek podległych gminie i specjaliści w urzędach gminy), nato-
miast 20% stanowili wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy. Po uwzględnieniu kierowników 
i dyrektorów podmiotów publicznych, które nie podlegały gminie, udział osób związanych 
z sektorem publicznym piastujących wysokie stanowiska wynosił prawie 58%. Około 18% 
stanowiły osoby prowadzące własne firmy. Udział grup uznawanych tradycyjnie za wykluczo-
ne, np. nieaktywnych zawodowo, rolników czy pracowników niesamodzielnych na niższych 
stanowiskach wynosił łącznie zaledwie 20%. Tak więc największy wpływ na wybór projek-
tów w badanej próbie mieli zwykle urzędnicy o wysokim statusie społecznym. Ich dominacja 
zgodna jest z podejściem racjonalnego wyboru wskazującym, że sektor publiczny będzie dą-
żył do uzyskania kontroli nad dostępnymi zasobami.
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Największy udział wójtów, burmistrzów i ich zastępców stwierdzono w próbie z Królestwa 
Kongresowego, tam też był najwyższy udział pracowników urzędu gminy, wynoszący razem 
z przedstawicielami władz gminy łącznie 55% (tab. 10). Najwyższy udział przedsiębiorców 
stwierdzono w próbie z Galicji, a rolników – w Królestwie Kongresowym. Różnice te nie są 
jednak istotne statystycznie (p = 0,11). Natomiast w analizie ograniczonej do najbardziej re-
prezentowanych grup zawodowych – przedsiębiorców, urzędników wyższego szczebla i wój-
tów różnice pomiędzy regionami są istotne jedynie na poziomie tendencji statystycznej (p = 
0,084; tab. 11). Udział radnych gmin w radach LGD w całej próbie wynosił 12,1% (tab. 12). 
Największy udział radnych gminy występował w próbie pochodzącej z Królestwa Kongreso-
wego (13,5%), najmniejszy udział radnych stwierdzono w próbie z Ziem Zachodnich (11,3%). 
Różnice te są niewielkie i nieistotne statystycznie (p > 0,1). Mężczyźni stanowili niemal 58% 
składu rad LGD, podczas gdy kobiety nieco ponad 42%. Różnice miedzy regionami także były 
nieistotne statystycznie.

Tabela 7. Statystyki opisowe dotyczące wykształcenia członków rad LGD. Oznaczenia: POD – Niepeł-
ne podstawowe i podstawowe; ZAW – Zasadnicze zawodowe; SO – Średnie ogólnokształcą-
ce lub pedagogiczne; ST – Średnie techniczne; WLC – Wyższe licencjackie lub inżynierskie; 
WMG – Wyższe magisterskie lub doktor nauk

Table 7. Descriptive statistics concerning the education of LAG council members. Acronims: POD 
– Incomplete primary and primary; ZAW – Basic vocational; SO – Secondary general or 
pedagogical; ST – Secondary, technical; WLIC – Higher, bachelor or engineer; WMGR – 
Higher, master or PhD 

Region 
kulturowy
Cultural 
region

Typ danych
Type of data POD ZAW SO ST WLC WMG Ogółem

Total

Ziemie Za-
chodnie

Liczebność
Amount 1 11 8 32 23 147 222

Udział
Share 0,5% 5,0% 3,6% 14,4% 10,4% 66,2% 100,0%

Królestwo 
Kongresowe

Liczebność
Amount 0 4 14 39 19 154 230

Udział
Share 0,0% 1,7% 6,1% 17,0% 8,3% 67,0% 100,0%

Galicja

Liczebność
Amount 1 14 9 32 8 152 216

Udział
Share 0,5% 6,5% 4,2% 14,8% 3,7% 70,4% 100,0%

Ogółem
Total

Liczebność
Amount 2 29 31 103 50 453 668

Udział
Share 0,3% 4,3% 4,6% 15,4% 7,5% 67,8% 100,0%

Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Tabela 8. Wyniki testów chi-kwadrat w zakresie wykształcenia członków rad LGD w różnych regio-
nach historyczno-kulturowych (N = 668 obserwacji)

Table 8. Chi-squared test results concerning the education of LAGs council members in different 
historical-cultural regions (N = 668 observations) 

Wartość
Value df Istotność asymptotyczna (dwustronna)

Asymptotic (two-sided) validity
Test chi-kwadrat Pearsona
Pearson’s Chi-squared test 16,394 10 0,089

Iloraz wiarygodności
Likelihood ratio 18,411 10 0,048

Test związku liniowego
Linear correlation test 0,030 1 0,862

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Tabela 9. Aktywność zawodowa członków rad LGD w badanej próbie (N = 668)
Table 9. Professional activity of LAG council members in the studied sample (N = 668)

Kategoria
Category

Częstość
Frequency

Procent
Percentage

Urzędnicy wyższego szczebla
High-level officials 217 32,5

Wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy
Vogts, mayors and their deputies 134 20,1

Przedsiębiorcy
Entrepreneurs 121 18,1

Nieaktywni zawodowo
Professionally inactive 46 6,9

Niesamodzielny pracownik umysłowy
Dependent intellectual labour 45 6,7

Rolnicy
Farmers 37 5,5

Kierownicy i dyrektorzy w podmiotach 
publicznych niezależnych od gminy
Chief executives and chairmen in public sub-
jects independent from the municipality

34 5,1

Niesamodzielny pracownik fizyczny
Dependent physical labour 6 0,9

Inni
Others 28 4,2

Ogółem
Total 668 100,0

Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Tabela 10. Aktywność zawodowa członków Rad LGD w badanej próbie. Akronimy: NIE – Nieaktywni 
zawodowo; ROL – Właściciel gospodarstwa rolnego (rolnik); PRZ – Właściciel działalności 
gospodarczej (przedsiębiorca); NFI – Niesamodzielny pracownik fizyczny; NUM – 
Niesamodzielny pracownik umysłowy (np. referent, nauczyciel); URZ – Sekretarz, skarbnik, 
kierownik, specjalista, dyrektor w urzędzie gminy/starostwie lub jednostce podległej gminie 
(np. szkoła, OPS, ośrodek kultury, spółka zależna etc.); DYR – Kierownik/dyrektor/specjalista 
w innych podmiotach niepublicznych; PWL – Wójt, burmistrz i zastępcy; IN – Inne

Table 10. Professional activity of LAGs decision-making members in sample. Acronims: NIE – without 
professional activity; ROL – farmer; PRZ – businessman; NFI – dependent physical labour; 
NUM – dependent intellectual labour (e.g. junior clerk, teacher); URZ – high secretary, 
treasurer, manager, director, specialist etc in local/second level government office or in other 
unit subordinated to local government (e.g. school, social welfare unit, a community centre; 
subordinated public company); DYR – Manager/Director/specialist in other non-public 
subjects; PWL – borough leaders, majors and their deputies; IN – others

Region kul-
turowy

Cultural region

Typ danych
Type  

of data

Kod-zawód – Profession code Razem
TotalNIE ROL PRZ NFI NPU URZ DYR PWL IN

Ziemie Za-
chodnie

Liczebność
Amount 19 13 40 1 14 80 14 35 6 222

Udział
Share 8,6% 5,9% 18,0% 0,5% 6,3% 36,0% 6,3% 15,8% 2,7% 100%

Królestwo 
Kongresowe

Liczebność
Amount 14 19 36 2 13 69 10 58 9 230

Udział
Share 6,1% 8,3% 15,7% 0,9% 5,7% 30,0% 4,3% 25,2% 3,9% 100%

Galicja

Liczebność
Amount 13 5 45 3 18 68 10 41 13 216

Udział
Share 6,0% 2,3% 20,8% 1,4% 8,3% 31,5% 4,6% 19,0% 6,0% 100%

Ogółem
Total

Liczebność
Amount 46 37 121 6 45 217 34 134 28 668

Udział
Share 6,9% 5,5% 18,1% 0,9% 6,7% 32,5% 5,1% 20,1% 4,2% 100%

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Tabela 11. Test chi-kwadrat – analizy wariancji pomiędzy 3 głównymi grupami zawodowymi (PRZ, 
URZ, i PWL; N = 472 ważnych obserwacji)

Table 11. Chi-squared test – analysis of variance between 3 main professional groups (PRZ, URZ  
and PWL, N = 472 observations)

Wartość
Value df Istotność asymptotyczna (dwustronna)

Asymptotic (two-sided) validity
Test chi-kwadrat Pearsona
Pearson’s Chi-squared test 8,211 4 0,084

Iloraz wiarygodności
Likelihood ratio 8,111 4 0,088

Test związku liniowego
Linear correlation test 0,010 1 0,921

Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Tabela 12.  Radni gminy w radach LGD w poszczególnych regionach historyczno-kulturowych  
w badanej próbie

Table 12.  District councils in LAGs decision-making committees in historical-cultural regions  
in sample

Region kul-
turowy

Cultural region

Opis
Description

Nie jest 
radnym
Is not 

a councilor

Jest radnym
Is a councilor

Ogółem
Total

Ziemie Za-
chodnie

Liczebność
Amount 197 25 222

Udział
Share 88,7% 11,3% 100,0%

Królestwo 
Kongresowe

Liczebność
Amount 199 31 230

Udział
Share 86,5% 13,5% 100,0%

Galicja

Liczebność
Amount 191 25 216

Udział
Share 88,4% 11,6% 100,0%

Ogółem
Total

Liczebność
Amount 587 81 668

Udział
Share 87,9% 12,1% 100,0%

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Deklarowany i rzeczywisty udział reprezentantów poszczególnych sektorów  
w radach decyzyjnych

Do analiz ogólnego udziału procentowego przedstawicieli sektora publicznego, ekonomicz-
nego i społecznego w radach decyzyjnych wykorzystano diagram trójkątny zwany także trój-
kątem Osanna [Korycka-Skorupa 2007]. Na wykresach (ryc. 31 i 32), dla każdego sektora, 
pogrubioną linią oznaczono limit 50% składu rady jako wielkości umożliwiającej osiągnięcie 
przewagi przy podejmowaniu niektórych decyzji.

Zgodnie z danymi oficjalnymi w żadnej LGD sektor publiczny nie przekraczał 50% składu 
rady w 2011 r., co jest zgodne z procedurami programu (ryc. 31). W 109 LGD sektor społecz-
ny miał posiadać więcej niż 50% głosów w radach decyzyjnych (32% rad w Polsce). Zaledwie 
w 1 przypadku sektor ekonomiczny miał więcej niż 50% głosów w radzie LGD. W 90% or-
ganizacji jego udział nie przekraczał 30%. Średni udział sektora publicznego w radach LGD 
wynosił 32,9%, sektora publicznego 47,7% i sektora ekonomicznego 19,4%.
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Rzeczywiste struktury reprezentowanych grup interesu w polskich LGD określone według 
przyjętej metody badawczej różniły się znacząco od oficjalnych deklaracji. Zastosowanie za-
sady reprezentacji funkcjonalnej (przyjęcie, iż sektor publiczny reprezentują wszystkie osoby 
zatrudnione na etacie w urzędzie gminy oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych 
podlegający służbowo wójtowi lub burmistrzowi) powoduje znaczne przesunięcie sygnatur 
LGD na wykresie trójkątnym, wskazujące na rzeczywistą dominację sektora publicznego 
w znacznej liczbie LGD w Polsce (ryc. 32). Podobnie jest to widoczne na histogramach udzia-
łu sektora publicznego deklarowanego i rzeczywistego, określonego w wyniku badań autora 
(ryc. 33). W 89% LGD w Polsce liczba tak rozumianych przedstawicieli sektora publicznego 
była wyższa niż deklarowana. W 180 LGD (tj. 53% w Polsce) pracownicy sektora publicznego 
mieli więcej niż 50% udział w składzie rad decyzyjnych, w tym w 53 LGD (15,7% w Polsce) 
wartość ta przekracza 67% udziału. W zaledwie 16 LGD (tj. niecałe 5% w skali kraju) więcej 
niż 50% składu rady decyzyjnej obejmował sektor społeczny formalnie niepowiązany z urzę-
dem gminy.
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Ryc. 31.  Udział procentowy przedstawicieli trzech sektorów gospodarki w radach decyzyjnych LGD 
według danych oficjalnych

Fig. 31.  The percentage share of three economic sector representants in LAGs decision-making 
committees according to official data

Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Ryc. 32.  Rzeczywisty udział reprezentantów trzech sektorów gospodarki w radach decyzyjnych LGD
Fig. 32.  The real percentage share of three sector representants in LAGs decision-making committees
Źródło: badania własne – Source: the author’s research

W porównaniu z oficjalnymi deklaracjami niewielka jest zmiana udziału sektora ekono-
micznego, który obejmował średnio 21,5% stanowisk w radach decyzyjnych. Uzyskane dane 
wskazują także, iż około 9,8% przedsiębiorców w radach LGD było jednocześnie radnymi 
gminy lub powiatu. Pozwala to na wyróżnienie trzech głównych rodzajów partnerstw w Pol-
sce:

1) partnerstwa, w których rady decyzyjne zdominowane były przez sektor publiczny 
(w zaokrągleniu 53% w Polsce);

2) partnerstwa o względnie zrównoważonych strukturach rad (42%);
3) partnerstwa z przewagą w radach sektora społecznego niepowiązanego formalnie 

z urzędem gminy (zaledwie 16 przypadków – 5%).
Tylko w radzie jednej LGD przeważał nieznacznie sektor ekonomiczny (przedsiębiorcy i rol-
nicy), można więc uznać, iż taki typ w Polsce praktycznie nie występował.
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Ryc. 33. Porównanie histogramów udziału sektora publicznego w radach decyzyjnych LGD: 
deklarowanego (histogram 1) i rzeczywistego (określonego w wyniku badań – histogram 2) 

Fig. 33. Comparison of the percentage histograms of public sector share in LAG decision-making 
committees: declared (histogram 1) and real (determined in research – histogram 2)

Źródło: [Furmankiewicz i Macken-Walsh 2016]
Source: [Furmankiewicz and Macken-Walsh 2016]

Różnice pomiędzy regionami historyczno-kulturowymi są nieznaczne (przy obliczaniu 
średniej pominięto 6 LGD, których terytoria przecinały przyjęte umownie granice badanych 
regionów). Na tym poziomie terytorialnym najwyższy średni rzeczywisty udział osób zwią-
zanych z sektorem publicznym w radach decyzyjnych LGD (tzn. według badań) stwierdzono 
w Królestwie Kongresowym, najniższy w Galicji, ale różnica wynosi zaledwie 2,7% (tab. 13). 
Osób związanych z sektorem społecznym najmniej było w Królestwie Kongresowym, a naj-
więcej w Galicji (różnica między nimi wynosi jednak tylko o 4%), natomiast tych związanych 
z sektorem ekonomicznym – najwięcej w Królestwie Kongresowym, a najmniej na Ziemiach 
Zachodnich (różnica 2,6%). 

Trzeba przy tym przypomnieć, że w niniejszych badaniach osoby prowadzące działalność 
rolniczą lub agroturystykę, jeżeli nie były jednocześnie pracownikami jednostek podległych 
gminie, zawsze kwalifikowano jako sektor ekonomiczny, choć w oficjalnych danych rolników 
często traktowano jako przedstawicieli sektora społecznego. Warto także podkreślić, iż róż-
nice w zakresie kwalifikacji do sektora ekonomicznego oficjalnie i według badań są znaczą-
co niższe niż przy kwalifikacji do sektora społecznego i publicznego. Przedsiębiorcy i osoby 
prowadzące działalność rolniczą najczęściej utożsamiały się z sektorem ekonomicznym i nie 
miały potrzeby udawać sektora społecznego. Natomiast jako reprezentanci sektora społecz-
nego w oficjalnych danych bardzo często wykazywani byli urzędnicy i pracownicy jednostek 
podległych gminie, co jest przedmiotem szczegółowej analizy w kolejnym podrozdziale.
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Tabela 13. Deklarowany i rzeczywisty (według badań) udział procentowy osób reprezentujących 
poszczególne sektory w radach decyzyjnych LGD w 2011 r.

Table 13. The declared and real percentage share of LAG`s decision councils members representing 
given sector in 2011

Sektor
Sector

Typ danych
Type of data

Ziemie  
Zachodnie

[%]

Królestwo 
Kongresowe

[%]

Galicja
[%]

Publiczny
Public

deklarowany
declared 31,6 34,1 29,2

rzeczywisty
real 51,2 52,2 49,5

Społeczny
Social

deklarowany
declared 48,6 45,7 49,6

rzeczywisty
real 27,8 24,2 28,2

Ekonomiczny
Economic

deklarowany
declared 19,8 20,2 21,2

rzeczywisty
real 21,0 23,6 22,3

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

4.5. Ukryty sektor publiczny i podległość służbowa w radach 
LGD jako objaw tokenizmu i klientelizmu

Z punktu widzenia procedur programu reprezentanci sektora publicznego nie mogli stanowić 
więcej niż 50% składu rady decyzyjnej. Tymczasem, po uwzględnieniu miejsca pracy i stano-
wiska członków rady, okazuje się, że sektor ten obejmował ponad połowę składu rady decy-
zyjnej w 53% LGD w Polsce. W niniejszym opracowaniu, jak już wspomniano w metodyce, 
władze gminne i pracownicy urzędu gminy oraz szefowie jednostek podległych gminie (np. 
dyrektorzy szkół, ośrodków pomocy społecznej etc.), którzy w oficjalnych dokumentach wy-
kazywani byli jako przedstawiciele sektora społecznego lub ekonomicznego, traktowani są 
jako tzw. ukryty sektor publiczny, który w znacznym stopniu może być miernikiem zjawiska 
tokenizmu, sprzecznego z ideą zrównoważonego współrządzenia (władza „udaje”, iż przeka-
zuje kompetencje sektorom niepublicznym). Ze względu na drażliwość tego typu danych (ich 
wątpliwa zgodność z procedurami Unii Europejskiej) nie są one w niniejszej pracy analizo-
wane indywidualnie według pojedynczych LGD, a jedynie według województw i regionów 
społeczno-kulturowych. 

Tylko w 11% LGD w Polsce nie stwierdzono występowania „ukrytego sektora publicznego” 
(ryc. 34). Natomiast w skrajnym przypadku urzędnicy przedstawiani jako sektor społeczny lub 
ekonomiczny stanowili 68% składu rady. W poszczególnych województwach Polski udział tego 
typu członków rad LGD wahał się od 15 do 28% (ryc. 35). Najwięcej pracowników gminnych 
prezentowano jako przedstawicieli sektorów niepublicznych w woj. zachodniopomorskim, pod-
karpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najniższy udział „ukrytego sektora publicz-
nego” stwierdzono w woj. łódzkim, mazowieckim, opolskim i pomorskim. Różnice pomiędzy 
średnimi w analizowanych regionach społeczno-kulturowych są niewielkie. Średnie te wahają 
się od około 18% w Królestwie Kongresowym do maksymalnie 20% w Galicji (ryc. 36).
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Ryc. 34. Histogram procentowy udziału „ukrytego sektora publicznego” w polskich LGD
Fig. 34. Percentage histogram of “concealed public sector” share in LAGs in Poland

Źródło: [Furmankiewicz i Macken-Walsh 2016]
Source: [Furmankiewicz at Macken-Walsh 2016]

Ryc. 35. Średni udział procentowy „ukrytego sektora publicznego” w radach decyzyjnych LGD w 
poszczególnych województwach Polski 

Fig. 35. The average percentage share of „concealed public sector” in LAGs decision-making 
committees in Polish voivodships

Źródło: badania własne – Source: the author's research
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Ryc. 36.  Średni udział procentowy „ukrytego sektora publicznego” w radach decyzyjnych LGD  
w regionach historyczno-kulturowych Polski

Fig. 36.  The average percentage share of „concealed public sector” in LAGs decision-making 
committees in historical-cultural regions

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Czy członkowie rad byli świadomi, iż osoby mające wysokie stanowiska w sektorze pu-
blicznym podawane są jako reprezentujące sektor społeczny? W jakościowych badaniach po-
równawczych większość respondentów zauważała rozbieżność pomiędzy wymogami proce-
dur a praktyką formowania rad. Jak stwierdziła sekretarka wójta działająca także w lokalnym 
stowarzyszeniu, będąca przedstawicielem sektora społecznego w LGD zdominowanej przez 
sektor publiczny: „Jako oficjalni reprezentanci sektorów, to było zgodnie z procedurami, ale 
tak naprawdę to było dużo osób z urzędów”. W innej LGD zdominowanej przez sektor pu-
bliczny urzędnik gminy będący przedstawicielem organizacji pozarządowych podsumował: 
„Największy wpływ w radzie miał sektor publiczny. Organizacje pozarządowe były słabe, tak-
że poprzez swoją postawę. Niektóre uważały, że lepiej się wójtom nie sprzeciwiać, bo można 
więcej stracić, niż zyskać. To wynik lat trudnej współpracy z wójtami”. W tej wypowiedzi moż-
na zauważyć odniesienie do stwierdzanych w innych badaniach zjawisk klientelizmu w rela-
cjach pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi i władzami gmin [Furmankiewicz 
i Królikowska 2010, Furmankiewicz i in. 2010]. Sprzeciwianie się wójtowi, niewspieranie go 
w trakcie wyborów lub co gorsza – oficjalne popieranie innego kandydata kończy się niejed-
nokrotnie brakiem wsparcia gminy i odwrotnie, organizacja wspierająca wójta w wyborach 
może liczyć potem na dotacje urzędu. W jednej z LGD nawet doszło do takiej sytuacji: „U nas 
był silny sektor organizacji pozarządowych, urzędników [było] mało, nie było burmistrza. Po 
wyborach mieliśmy konflikt z nowym burmistrzem. Rzucał nam kłody pod nogi, wypowie-
dział lokal, który sami wyremontowaliśmy. Chcieli, żeby nasze LGD zlikwidować. Uznał, że 
jesteśmy jego przeciwnikami politycznymi” (były zastępca wójta jako przedstawiciel sektora 
publicznego w LGD o dominującym udziale sektorów niepublicznych). Respondenci pod-
kreślali czasem, że głównym motywem angażowania się władz w rady LGD było uzyskanie 
kontroli nad rozdzielanymi środkami finansowymi: „Sektor publiczny był silny. Mnie zawsze 
raziło, że coś, co miało być dla mieszkańców, jest przejmowane przez wójtów i urzędników, 
bo każdy chce dostać pieniądze” (prezes lokalnej fundacji będący przedstawicielem sektora 
społecznego w LGD zdominowanej przez sektor publiczny).
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Respondenci wskazywali także na słabe zaangażowanie sektora ekonomicznego. Jeden 
z nich stwierdził: „[w radzie w 2011 r.] nie było przedsiębiorców, oni nie mają czasu ani ocho-
ty na coś, co nie jest biznesem. Teraz też jest ich mało, głosu silnego nie mają”. Ponieważ zgod-
nie z procedurami rady LGD powinny mieć charakter trójsektorowy, pojawiał się problem 
z rekrutacją do rady przedsiębiorców. W rezultacie przedstawicielami biznesu byli czasem 
urzędnicy gminni lub radni gminy mający zarejestrowaną działalność gospodarczą, a czasem 
właściciele sklepików i kiosków prowadzonych w urzędzie gminy. Przykładowo, pracownik lo-
kalnej organizacji pozarządowej reprezentujący sektor społeczny w LGD o przewadze sektora 
społecznego stwierdził: „Nie było u nas typowych przedsiębiorców, np. był prezes spółdzielni 
telefonicznej, której właścicielem są gminy czy radny prowadzący działalność gospodarczą”. 
W innej LGD o zrównoważonych strukturach rady urzędnik będący przedstawicielem sekto-
ra ekonomicznego stwierdził: „Główny problem był z uczestnictwem biznesu. Przedsiębiorcy 
dysponują małą ilością czasu, trudno im uczestniczyć w posiedzeniach rady”.

Należy przy tym wspomnieć, że osoby działające w radzie nie zawsze były zorientowane, 
czym zajmują się inni członkowie. Na przykład w radzie LGD, w której ewidentnie 3 wójtów 
było przedstawicielami sektora społecznego, członkini rady z innej gminy była całkowicie 
przekonana, że taka sytuacja na pewno nie wystąpiła, choć dwie inne osoby z tej samej rady 
były tego świadome. Wskazuje to, że w dużych LGD osoby z rad czasem nie znają się, stąd nie 
występuje kontrola społeczna nad wątpliwym zjawiskiem reprezentowania sektora społecz-
nego przez władze gminy.

Istotnym problemem zauważonym przez niektórych respondentów była trudność 
w określeniu, jaki sektor dana osoba reprezentuje. Jak stwierdził radny gminy będący for-
malnie przedstawicielem sektora społecznego w LGD o dominującym udziale sektorów nie-
publicznych: „czasem trudno powiedzieć, kto co reprezentuje, bo jak pracuje [w urzędzie 
gminy] i ma działalność gospodarczą, to co jest dla niego ważniejsze?”. Inny przedstawiciel 
sektora społecznego w radzie LGD o zrównoważonych strukturach stwierdził: „Ciężko mi 
powiedzieć, kto z jakiego sektora był formalnie. Dużo ludzi pełni dwie, trzy funkcje w życiu, 
np. ja pracuję w gminnym ośrodku kultury, prowadzę agroturystykę i jestem sołtysem”.

Podsumowując powyższe wypowiedzi, można zasugerować, iż w badanych LGD więk-
szość członków rad miała świadomość dominacji danego sektora. Najczęściej była to przewa-
ga sektora publicznego lub społecznego. Niezależni od władz przedsiębiorcy angażowali się 
w małym stopniu w prace rad decyzyjnych.

Kolejną analizowaną zmienną, łączoną w większym stopniu z klientelizmem, jest udział 
w radzie decyzyjnej osób podległych służbowo innym członkom rady. Typowym przykładem 
stwierdzonym w wielu LGD w Polsce jest sytuacja, gdy w radzie zasiadają jednocześnie wójt 
i podlegli mu pracownicy urzędu lub szefowie jednostek budżetowych gminy. Jest wysoce 
prawdopodobne, że osoby takie, w obecności swojego przełożonego, nie będą mogły podej-
mować w pełni suwerennych decyzji odnośnie oceny lub wyboru projektów do dofinanso-
wania, co zaobserwowano w badaniach jakościowych [Furmankiewicz 2012b]. Wprowadza-
nie przez władze samorządowe do rady decyzyjnej LGD podległych im urzędników może 
oznaczać chęć zwiększenia szansy na wybór projektów np. z własnej gminy, a niekoniecznie 
najlepszych w skali całej LGD, co w niniejszej pracy wiązane jest z pojęciem klientelizmu. 
Zjawisko takie stwierdzono w 199 LGD w Polsce (59% badanych).

Średni udział osób podległych służbowo innym członkom rady w poszczególnych woje-
wództwach Polski wahał się od 3 do 13% (ryc. 37). Wszystkie stwierdzone przypadki dotyczyły 
zależności służbowej osób zatrudnionych w urzędzie gminy i jednostkach budżetowych gmi-
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ny. Największym udziałem osób zależnych służbowo charakteryzowały się woj. małopolskie, 
podkarpackie, łódzkie i pomorskie. Najmniejszy udział tego typu osób występował w woj. 
opolskim, podlaskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Indywidualnie, 
w skrajnym przypadku, osoby podległe służbowo innym członkom rady LGD stanowiły 56% 
jej składu [Furmankiewicz 2013]. Jednak w skali kraju osoby powiązane służbowo zazwyczaj 
nie miały więcej niż 20% udziału w radzie decyzyjnej LGD (ryc. 38).
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Ryc. 37. Średni udział procentowy osób podległych służbowo innym członkom rady decyzyjnej w LGD 
w poszczególnych województwach Polski

Fig. 37.  The average percentage share of LAG’s decision-making committee members subordinated  
to other member of this committee in Polish voivodships (regions)

Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Fig. 38.  Histogram of LAG’s decision-making committee members subordinated to other member  
of this committee

Źródło: Furmankiewicz i Macken-Walsh [2016] 
Source: Furmankiewicz and Macken-Walsh [2016]
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Ryc. 39.  Średni udział procentowy osób podległych służbowo innym członkom rady decyzyjnej 
w trzech regionach historyczno-kulturowych Polski

Fig. 39.  The average percentage share of LAG’s decision-making committee members subordinated to 
other member of this committee in historical-cultural regions in Poland

Źródło: badania własne – Source: the author’s research 

Spośród regionów historyczno-kulturowych wyróżnia się Galicja, w której średni udział 
osób podległych służbowo innym członkom rady był niemal dwukrotnie wyższy niż w Króle-
stwie Kongresowym i na Ziemiach Zachodnich (odpowiednio 12% wobec około 7%, ryc. 39).

W badaniach jakościowych zapytano respondentów, czy w ich radzie decyzyjnej były 
osoby, które podlegały sobie służbowo. W większości rad, w których stwierdzono występo-
wanie takich powiązań (np. w radzie był wójt i podległy mu pracownik urzędu gminy lub 
jednostki podległej gminie), ich członkowie wiedzieli o tym. Dotyczyło to szczególnie rad 
zdominowanych przez osoby związane z sektorem publicznym (ryc. 40).
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Ryc. 40.  Udział odpowiedzi na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem w radzie decyzyjnej LGD znajdowały 
się osoby podległe sobie służbowo?” w trzech typach LGD: PUB – dominacja sektora 
publicznego w radzie decyzyjnej; ZR – rada o zrównoważonych strukturach; SPO – dominacja 
sektora społecznego

Fig. 40.  The share o answers to the question: “In your opinion, were there people in the decision- 
-making council of the LAG who were subordinates of others?” in three types of LAGs: 
PUB – public sector domination in decision-making committee; ZR – balanced structures 
o committee; SPO – social sector domination in in decision-making committee

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Zdaniem części respondentów nie było wtedy zasad uniemożliwiających zasiadanie 
w radzie takich osób: „wówczas nie było przepisów zabraniających tego i takie przypadki się 
zdarzały, że wójt był w radzie ze swoim podwładnym urzędnikiem” (urzędnik gminy jako 
przedstawiciel sektora publicznego w radzie zdominowanej przez sektor publiczny). Podob-
nie wypowiadał się sekretarz gminy zgłoszony jako sektor publiczny w LGD zdominowanej 
przez pracowników sektora publicznego: „Tak, było to możliwe, żeby wójt i jego urzędnik był 
w jednej radzie, wójt mógł też reprezentować lokalną organizację pozarządową”. Jednak część 
członków rad uważała, że takie rozwiązanie nie jest właściwe: „Tak, był jeden przypadek, że 
był wójt i jego podwładny. Wiadomo, jak wójt każe, tak będzie głosował. Taki podległy się nie 
wychyli, nawet jakby chciał, bo może stracić pracę. Kasę zawsze rozdaje wójt” (przedsiębiorca 
w LGD o zrównoważonych strukturach). Wskazywano przede wszystkim na chęć zwiększe-
nia swojej pozycji w radzie przez wójtów i burmistrzów: „Takie zachowania zależą od wójta, 
mój wójt nie chciał w tym uczestniczyć, ale byli też wójtowie autorytarni, którzy próbowa-
li narzucać coś na radzie, sugerując, które projekty są najlepsze” (radna gminy, przedstawi-
ciel sektora publicznego w LGD zdominowanym przez sektor publiczny). Inna pracownica 
urzędu gminy działająca w lokalnej organizacji i będąca formalnie przedstawicielem sektora 
społecznego w LGD zdominowanej przez sektor publiczny stwierdziła: „(...) lepiej, by osoby 
w radzie były niezależne. To zależy od charakteru wójtów lub kierowników, czasem nie da się 
głosować inaczej, niż oni chcą, ale akurat ja nie miałam przełożonego i miałam dużą swobodę. 
Blisko współpracowałam z lokalnymi organizacjami i utożsamiałam się z nimi, a nie z urzę-
dem, w którym pracowałam”. Tego typu negatywne opinie o sytuacjach udziału w radach 
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decyzyjnych LGD wójtów i burmistrzów wraz z ich podwładnymi w okresie programowania 
2007–2013 były stwierdzone także w wywiadach dotyczących analiz relacji sieciowych w pró-
bie 45 LGD [Furmankiewicz 2012b, 2013].

Zdaniem autora wywiady potwierdzają, iż występowanie w radach decyzyjnych osób 
podległych służbowo innym członkom rady mogło być celowe, służąc zwiększaniu wpływu 
przełożonych (zwykle wójtów, burmistrzów i ich zastępców) na ocenę składanych do rady 
wniosków, co ma związek z klientelizmem i jest przykładem działania zgodnego z postulata-
mi podejścia racjonalnego wyboru (dążenie sektora publicznego do kontroli nad budżetem, 
potwierdzenie hipotezy 6).

4.6. Kształtowanie składu rad decyzyjnych  
przez partnerów LGD

W jaki sposób kształtowany był skład rad decyzyjnych? Największy wpływ na ten proces po-
winni mieć partnerzy, którzy dokonywali wyboru członków rad lub przynajmniej je zatwier-
dzali. Stąd zasadne wydaje się zbadanie związków składu partnerów LGD ze strukturami rad 
decyzyjnych.

Najwięcej istotnych statystycznie współczynników korelacji stwierdzono pomiędzy ana-
lizowanymi strukturami społecznymi LGD a liczbą gmin członkowskich, która była skorelo-
wana dodatnio z:

liczbą stowarzyszeń i fundacji reprezentowanych w LGD (r = 0,28; p = 0,000), •
liczbą członków LGD (r = 0,229; p = 0,001), •
liczbą członków rady LGD (r = 0,502; p = 0,000), •
liczbą partnerów przypadających na 1 miejsce w radzie decyzyjnej (r = 0,209; p =  •
0,000),
udziałem rzeczywistego sektora publicznego (r = 0,327; p = 0,000; taka sama ujemna  •
korelacja z udziałem sektora społecznego),
sumą liczby autorów i konsultantów strategii (r = 0,233; p = 0,001), •

natomiast ujemnie z:
liczbą radnych w radzie decyzyjnej LGD (r = -0,158; p = 0,004), •
udziałem osób podległych służbowo innym członkom tej samej rady (r = -0,214; p =  •
0,000). 

Korelacje te wydają się zrozumiałe: w wielogminnych LGD łatwiej było znaleźć formalne 
organizacje pozarządowe chętne do współpracy, więcej osób mogło się zaangażować w two-
rzenie i funkcjonowanie organizacji. Władze każdej gminy starały się mieć przedstawiciela 
w radzie, stąd wzrastał rzeczywisty udział sektora publicznego, ale nie było już miejsca na 
wprowadzanie do rady kolejnych osób podległych służbowo. Takie wyjaśnienie obserwowa-
nych zależności potwierdzają wywiady jakościowe. Przykładowo pracownik biblioteki gmin-
nej, wykazywany jako sektor społeczny w radzie o zrównoważonych strukturach, stwierdził: 
„U nas w radzie były po 2 osoby z każdej gminy, żeby było sprawiedliwie”. Z kolei w innej 
LGD ustalono, iż w radzie będzie zasiadać „11 osób, po jednej z każdej gminy; musiały one 
reprezentować procentowo określone sektory, były spotkania w tej sprawie, żeby wytypo-
wać kandydatów” (pracownik urzędu gminy w LGD o silnej rzeczywistej przewadze sektora 
publicznego), a jeszcze w innej „z każdej gminy było zwykle po 1 osobie, maksymalnie 2” 
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(przedsiębiorca z LGD o zrównoważonej strukturze rady). Innym sposobem ustalania paryte-
tów w radzie LGD było odniesienie się do liczby mieszkańców danej gminy: „Na etapie wpro-
wadzania do rady była ustalona liczba przedstawicieli, proporcjonalnie do liczby mieszkań-
ców gmin członkowskich, stąd teoretycznie w radzie najsilniejsze były duże gminy” (urzędnik 
gminy zgłoszony jako sektor społeczny w LGD zdominowanej przez samorządy).

Stwierdzono także istotne statystycznie, ale niskie współczynniki korelacji pomiędzy licz-
bą osób w radzie LGD a: 

liczbą stowarzyszeń i fundacji reprezentowanych wśród partnerów LGD (r = 0,331;   •
p = 0,000);
liczbą partnerów LGD (r = 0,335; p = 0,000). •

Zwiększenie liczby osób w radzie decyzyjnej mogło ograniczać możliwość wystąpienia 
zjawiska klientelizmu (bo w większej radzie trudniej starać się o poparcie dla konkretnego 
projektu poprzez działania lobbystyczne u jednego członka). Wysoka liczba reprezentantów 
formalnych organizacji pozarządowych mogła także w niewielkim stopniu mieć związek 
z mniejszym zaangażowaniem radnych gminy i powiatu w ciałach decyzyjnych LGD (bardzo 
niski ujemny współczynnik korelacji r = -0,1 na poziomie tendencji statystycznej). Istotny 
statystycznie, bardzo niski, dodatni współczynnik korelacji stwierdzono natomiast pomię-
dzy liczbą formalnych stowarzyszeń i fundacji reprezentowanych w LGD a rzeczywistym 
udziałem sektora publicznego (r = 0,117; p = 0,000), a więc już po uwzględnieniu „ukrytych 
urzędników”. Prawdopodobnie potwierdza to fakt, iż wielu urzędników działało jednocześnie 
w lokalnych organizacjach i w LGD podawani byli jako reprezentanci tych organizacji a nie 
jako przedstawiciele sektora publicznego.

Stwierdzono istotny statystycznie, bardzo niski dodatni współczynnik korelacji pomiędzy 
liczbą partnerów LGD z udziałem „ukrytego sektora publicznego” (r = 0,115; p = 0,036). 
Możliwe zatem, iż tam gdzie więcej było partnerów lub członków LGD, tam nieco częściej 
w radzie LGD zasiadali pracownicy gmin jako reprezentanci sektora społecznego. Jednak 
wskaźnik liczby członków LGD przypadających na 1 miejsce w radzie decyzyjnej wykazywał 
ujemną korelację z udziałem „ukrytego sektora publicznego” (r = -0,193; p = 0,000) i udzia-
łem radnych gminy lub powiatu w radzie decyzyjnej LGD (r = -0,161; p = 0,003). A więc im 
więcej zwykłych członków przypadało na jedno miejsce w radzie decyzyjnej, tym mniejszy 
był w niej udział osób powiązanych z władzami i urzędem gminy. Prawdopodobnie w takich 
radach łatwiej było znaleźć chętnych do pracy w radzie LGD, niebędących pracownikami 
urzędu gminy, lub (i) większa aktywność mieszkańców powodowała wyższy poziom kontroli 
społecznej, czy dany kandydat rzeczywiście reprezentuje deklarowany, niezależny od władz 
samorządowych, sektor społeczny.

W wywiadach starano się uzyskać informację, jak respondenci znaleźli się w radzie decy-
zyjnej LGD, np. czy z własnej inicjatywy, czy też ktoś ich do tego zachęcał lub zaproponował 
członkostwo. Mogłoby to wyjaśnić, czy udział w radach urzędników gminnych był wynikiem 
inicjatywy np. wójtów i burmistrzów, czy też wynikiem ich indywidualnej aktywności. W ca-
łej próbie 16 na 45 osób było zgłoszonych przez wójta lub radę gminy (ryc. 41). Pozostałe 
znalazły się w radzie z własnej inicjatywy, „ktoś bliżej nieokreślony” zgłosił ich kandydaturę 
na walnym zebraniu LGD lub taka osoba była delegowana przez organizację pozarządową, 
w której działała. W radach LGD zdominowanych przez sektor publiczny ponad połowa re-
spondentów była zaproponowana przez władze gmin, co świadczy raczej o celowych działa-
niach, by w LGD znaleźli się podlegli im urzędnicy. Jak wyjaśnił kierownik gminnego ośrodka 
pomocy społecznej, formalnie reprezentujący sektor społeczny w LGD zdominowanej przez 
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pracowników sektora publicznego: „Moja kandydatura i inicjatywa powstania LGD była od-
górna. Wójtom łatwiej było zabrać osoby z urzędu, niż ogólnie to ogłaszać i szukać kogoś 
im nieznanego”. Podobnie w innej LGD zdominowanej przez sektor publiczny pracownica 
urzędu gminy reprezentująca sektor społeczny stwierdziła: „Ja byłam zgłoszona przez ówcze-
snego wójta, z racji, że jestem pracownikiem urzędu”. Osoby takie były zapraszane do prac 
w radzie na etapie tworzenia strategii LGD: „Uczestnictwo w radzie zaproponował mi wójt, 
bo uczestniczyłam w tworzeniu strategii” (pracownik urzędu gminy jako reprezentant sektora 
społecznego w radzie LGD zdominowanej przez pracowników sektora publicznego). Władze 
wykonawcze gminy poszukiwały także przedstawicieli sektora przedsiębiorczości wśród rad-
nych: „Wójt mi zaproponował uczestnictwo w radzie LGD, jako przedstawiciela przedsiębior-
czości, bo prowadzę firmę i jestem radnym” (radny gminy prowadzący działalność gospodar-
czą w LGD zdominowanej przez pracowników sektora publicznego). Współpraca z urzędem 
gminy miała także znaczenie w innych LGD: „Byłem tam wzięty do rady, bo robiłem gminie 
niektóre rzeczy. Po drugie uczestniczyłem wcześniej w projektach Unii Europejskiej z Fun-
duszu Rozwoju Przedsiębiorczości, byłem na szkoleniach, więc zaproponowali mi z urzędu 
gminy bym się zaangażował w radę” (przedsiębiorca w radzie LGD o zrównoważonych struk-
turach).

50%

75%

100%

Władze 
gminy

0%

25%

Razem PUB ZR SPO

Inni

Ryc. 41. Podsumowanie informacji, kto zaproponował/zgłosił respondenta do rady decyzyjnej LGD, 
w trzech typach LGD: PUB – dominacja sektora publicznego w radzie decyzyjnej; ZR – rada 
o zrównoważonych strukturach; SPO – dominacja sektora społecznego w radzie decyzyjnej. 
„Władze gminy” oznaczają wójta i jego zastępców lub radę gminy, natomiast „inni” – z własnej 
inicjatywy, ktoś nieokreślony na walnym zebraniu, organizacja pozarządowa etc. 

Fig. 41. A summary of the information on who proposed the respondent’s membership in the 
decision-making council of a three types of LAG: PUB – public sector domination in decision-
making committee; ZR – balanced structures o committee; SPO – social sector domination in 
in decision-making committee. “District authorities” refer to the district leader and his/her 
deputies or the district council, while “others” – on one’s own initiative, an unspecified person 
at a plenary meeting, a non-governmental organization, etc.

Źródło: badania własne 
Source: the author’s research 
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Natomiast w LGD, w których przeważał sektor społeczny, więcej było osób, które z własnej 
inicjatywy starały się wejść do rady decyzyjnej: „Od urodzenia mieszkam w [miejscowość], 
sympatyzuję z lokalną organizacją pozarządową. Przez jakiś czas działałam. Gdy pojawiła się 
informacja o LGD, od razu się zdecydowałam, by w tym uczestniczyć” (przedstawicielka sek-
tora społecznego w LGD zdominowanej przez sektor społeczny). Częste były także przypadki 
zgłoszenia działacza przez lokalną organizację pozarządową, np. Koło Gospodyń Wiejskich 
czy OSP. W jednogminnej LGD zdominowanej przez sektor społeczny jeden z sołtysów pod-
sumował: „Myśmy to tworzyli, zawiązywaliśmy LGD. Był Pan, który nas szkolił, a my chcie-
liśmy coś zrobić dla wsi. Jak wyszła taka propozycja tej LGD, to sami się zorganizowaliśmy. 
To było przegadane na radzie sołeckiej. Sołtysi najwięcej wiedzą, co potrzeba we wsi”. Należy 
przy tym podkreślić, że model jednogminnej LGD, w której większość członków rady stano-
wili sołtysi, był ciekawym rozwiązaniem organizacyjnym, stosunkowo rzadkim w Polsce, ale 
jednocześnie, zdaniem autora, najbardziej oddolnym.

W porównawczych badaniach jakościowych, w LGD zdominowanych przez sektor pu-
bliczny częściej wskazywano na przypadki zależności członków rady od wójta, burmistrza lub 
ich zastępców, należących do tej samej rady decyzyjnej. Wójtowie i burmistrzowie aktywnie 
wskazywali lub sugerowali, kto ma zostać wybrany do tej rady. W LGD zdominowanych przez 
sektor społeczny więcej osób zgłosiło się samodzielnie, czując potrzebę działania dla lokalnej 
społeczności lub ogólnie na rzecz swojego miejsca zamieszkania (sołectwa, miejscowości czy 
gminy).

4.7. czynniki lokalne a obserwowane struktury społeczne LGD

W celu oszacowania ewentualnego związku czynników lokalnych (ekonomicznych, społecz-
nych i politycznych) obserwowanych na obszarach LGD ze strukturami społecznymi LGD, 
a przez to weryfikacji hipotezy mówiącej o znaczącym wpływie czynników ekonomicznych 
na działania lokalnych interesariuszy (hipoteza 8.), wykonano analizy korelacji. Jako czynni-
ki wyjaśniające wzięto pod uwagę dane liczbowe dostępne w tzw. Banku Danych Lokalnych 
Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS). Dodatkowo, dla wybranych współczynników 
cząstkowych obliczono wskaźniki syntetyczne metodą HDI, które pozwoliły na graficzne zo-
brazowanie danego typu aktywności mieszkańców w analizowanych LGD. 

Za zmienne wyjaśniane przyjęto następujące dane z badań własnych (2011):
liczba stowarzyszeń i fundacji reprezentowanych w LGD, •
liczba OSP reprezentowanych w LGD, •
liczba wszystkich organizacji pozarządowych reprezentowanych w LGD (formalne  •
i nieformalne),
liczba partnerów LGD, •
liczba członków rady decyzyjnej LGD, •
liczba partnerów przypadająca na jednego członka rady decyzyjnej LGD, •
oficjalny udział sektora publicznego, •
rzeczywisty udział sektora publicznego, •
udział ukrytego sektora publicznego, •
udział osób podległych służbowo innym członkom tej samej rady decyzyjnej LGD. •



141

W analizach związku wyżej wymienionych struktur społecznych LGD z lokalnymi czyn-
nikami ekonomicznymi wzięto pod uwagę następujące zmienne dostępne w BDL GUS na 
poziomie gmin (NTS-5):

wielkość LGD mierzona jej powierzchnią (2011, traktowana jako czynnik ekonomicz- •
ny, ze względu na koszty (w tym czas) transportu istotne przy utrzymywaniu kontak-
tów bezpośrednich członków rady LGD),
dochody gminy na mieszkańca (2011), •
dochody gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na mieszkańca  •
(2011),
dochody gminy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na mieszkańca  •
(2011),
wydatki gminy na mieszkańca (2011), •
wydatki majątkowe inwestycyjne gminy (2009–2011), •
udział osób korzystających z wodociągu (2011, jako miernik poziomu rozwoju infra- •
struktury komunalno-bytowej),
liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym, •
liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 osób w wieku  •
produkcyjnym,
udział pracujących w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, •
udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (destymulanta), •
średni poziom świadczeń na rzecz osób fizycznych na mieszkańca w latach 2009–2011  •
(jako wskaźnik poziomu biedy, destymulanta).

Dla czterech ostatnich obliczono wskaźnik syntetyczny indywidualnej aktywności ekono-
micznej mieszkańców w LGD (ryc. 42).

W analizach stwierdzono istotny statystycznie, dodatni współczynnik korelacji powierzch-
ni LGD z liczbą członków jej rady (r = 0,4; p = 0,006) oraz ujemny z udziałem osób podległych 
służbowo innym członkom rady (r = -0,366; p = 0,013). Prawdopodobnie wiązało się to z wy-
soką rolą reprezentacji terytorialnej w tych organizacjach. W dużych LGD większość gmin 
członkowskich chciała mieć swoich przedstawicieli w radach decyzyjnych, co skutkowało 
zwiększeniem łącznej liczby osób w tych radach. Prawdopodobnie mniejsza była wówczas 
liczba osób z jednej gminy, co utrudniało wójtom i burmistrzom możliwości wprowadzania 
do rady swoich podwładnych. Zagadnienia te omówiono już w poprzednim podrozdziale, 
przy analizie wpływu liczby gmin członkowskich na struktury rad decyzyjnych.

W badaniach stwierdzono bardzo niski, ujemny współczynnik korelacji pomiędzy rze-
czywistym udziałem sektora publicznego a: 1) dochodami gminy na 1 mieszkańca (r = -0,11, 
p = 0,044); 2) dochodami z PIT na 1 mieszkańca (r = -0,162, p = 0,003) i 3) wydatkami ma-
jątkowymi inwestycyjnymi gmin (r = -0,236, p = 0,000). Oznacza to prawdopodobnie, że im 
bogatsza była gmina, tym mniej sektor publiczny był zainteresowany wejściem do rad LGD, 
a większy był udział przedstawicieli sektorów niepublicznych. Oprócz tego, istotny statystycz-
nie, dodatni, bardzo niski współczynnik korelacji wystąpił pomiędzy dochodami gminy na  
1 mieszkańca a współczynnikiem liczby partnerów (członków zwyczajnych w przypadku sto-
warzyszeń) przypadających na 1 miejsce w radzie decyzyjnej LGD (r = 0,134, p = 0,014). 
Stwierdzono także niski ujemny współczynnik korelacji pomiędzy udziałem osób korzysta-
jących z wodociągów w gminach członkowskich LGD a udziałem radnych gminy i powiatu 
w radach decyzyjnych LGD (r = -0,167; p = 0,002). Być może na obszarach o lepiej rozwi-
niętej infrastrukturze radni gmin byli mniej zainteresowani, by angażować się w prace LGD. 
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Częściowo potwierdza to założone hipotezy. W literaturze uważa się, że im wyższe są zarob-
ki mieszkańców, tym większa jest ich skłonność do działań prospołecznych [Wendt 2007,  
s. 119]. Powiązanie aktywności mieszkańców z poziomem rozwoju podstawowej infrastruk-
tury można wiązać także z hierarchią potrzeb – gdy te podstawowe, bytowe zostają zaspokojo-
ne, więcej osób jest skłonnych realizować różnego typu cele o charakterze społecznym, a także 
wspierać finansowo formalne organizacje pozarządowe. Prawdopodobnie dlatego w bogatych 
i lepiej rozwiniętych LGD obserwowano minimalnie większe zaangażowanie sektorów niepu-
blicznych.

Ryc. 42. Wskaźnik syntetyczny indywidualnej aktywności ekonomicznej mieszkańców LGD na tle 
granic regionów historyczno-kulturowych

Fig. 42.  The index of individual economic activity in LAGs in Poland on the background of historical-
cultural regions

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: the author’s research based on National Statistic Bureau data
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Interesujący jest także istotny statystycznie współczynnik korelacji średniej liczby środków 
z Unii Europejskiej wykorzystywanych przez gminy (2010–2011) z udziałem osób podległych 
służbowo w radach LGD (r = 0,155, p = 0,005). Prawdopodobnie do rad decyzyjnych wcho-
dziły przede wszystkim osoby mające duże doświadczenie z procedurami obowiązującymi 
w wydatkowaniu tego typu środków, a takie na obszarach wiejskich mają przede wszystkim 
urzędnicy gminni. Być może przy tworzeniu rad LGD zwracano większą uwagę na profesjo-
nalizm członków niż ich rzeczywiste związki z poszczególnymi sektorami.

Zdaniem Wendta [2007, s. 124] dochody mieszkańców lub dochody gminy gorzej charak-
teryzują poziom przedsiębiorczości i inicjatywy ekonomicznej mieszkańców niż liczba firm 
ogółem i liczba firm w sektorze prywatnym. Dlatego dodatkowo przeanalizowano współczyn-
niki korelacji pomiędzy branymi pod uwagę strukturami społecznymi LGD oraz wskaźnika-
mi aktywności ekonomicznej mieszkańców.

Stwierdzono istotny statystycznie, bardzo niski, ujemny współczynnik korelacji pomię-
dzy rzeczywistym udziałem sektora publicznego w radach LGD a: 1) liczbą osób fizycznych 
z działalnością gospodarczą na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym na obszarze LGD 
(r = -0,169, p = 0,002); a także nieznacznie niższy 2) z liczbą podmiotów gospodarczych przy-
padających na 1000 osób w wieku produkcyjnym (r = -0,161, p = 0,003). Dodatni współczyn-
nik korelacji stwierdzono natomiast pomiędzy rzeczywistym udziałem sektora publicznego 
w radach LGD a: 1) średnią wysokością świadczeń na rzecz osób fizycznych na mieszkań-
ca (2009–2011) (r = 0,132, p = 0,015) oraz 2) udziałem osób bezrobotnych w liczbie osób 
w wieku produkcyjnym (r = 0,134, p = 0,014). Tak więc w społeczeństwach biedniejszych, 
mniej aktywnych zawodowo, niższy był również udział sektorów niepublicznych w radach 
LGD, a wyższy – sektora publicznego. Pokazuje to także, iż LGD mają raczej mały wpływ na 
„włączenie społeczne” grup dotąd „wykluczonych” (osoby o niskich dochodach, bezrobotni 
etc). Według Wendta [2007, s. 120] wysoki poziom pomocy państwa prowadzi do pasywności 
obywateli, którzy nie muszą wykazywać inicjatywy w sferze ekonomicznej ani społecznej.

Wskaźnik syntetyczny indywidualnej aktywności ekonomicznej mieszkańców, zdaniem 
autora, nie jest silnie związany z regionami historyczno-kulturowymi. Północno-wschodnia 
część tzw. Ziem Zachodnich wyraźnie ma najniższe wskaźniki aktywności indywidualnej, po-
dobnie jak południowo-wschodnia Polska, obejmująca wschodnią część Galicji. Generalnie, 
bardziej aktywne jest społeczeństwo na zachodzie Polski oraz ogólnie w pobliżu aglomeracji 
miejskich. Na stopniowy spadek zróżnicowania w zakresie indywidualnej aktywności eko-
nomicznej pomiędzy regionami historyczno-kulturowymi wskazują analizy Smętkowskiego 
i Płoszaja [2016] dotyczące lat 2002–2012. Najsilniejsze różnice pomiędzy regionami wiążą 
się według nich z wpływem inwestycji zagranicznych, a nie z indywidualną przedsiębiorczo-
ścią.

W analizach czynników społecznych wzięto pod uwagę następujące zmienne dostępne 
w BDL GUS:

liczba ludności LGD, •
liczba organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) wraz ze spółdzielniami  •
na 10 tysięcy mieszkańców,
liczba członków klubów sportowych na 10 tysięcy mieszkańców, •
liczba członków zespołów działających przy publicznych ośrodkach kultury na 10 ty- •
sięcy mieszkańców,
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liczba członków kół zainteresowań działających przy publicznych ośrodkach kultury  •
na 10 tysięcy mieszkańców.

Dla czterech ostatnich (traktowanych jako stymulanty) obliczono wskaźnik syntetyczny ak-
tywności społecznej mieszkańców w LGD (ryc. 43).

W przypadku analizy aktywności społecznej na terenie LGD celowo wzięto w niej pod 
uwagę głównie „stowarzyszeniowe” formy tego kapitału a nie „mobilizacyjne” według ter-
minologii Herbsta [2005]. Wynika to z przeświadczenia, iż przede wszystkim organizacje 
formalne o wystarczająco zbiurokratyzowanych strukturach są zdolne do pozyskiwania środ-
ków finansowych na projekty wspierane ze środków Unii Europejskiej. „Stowarzyszeniowy” 
model kapitału odnosi się w większym stopniu do analiz Putnama [1995], dotyczących róż-
nic ekonomicznych w rozwoju północnych i południowych Włoch, niż do poglądów uzna-
jących równie wysoką rolę nieformalnych grup i kontaktów społecznych w tworzeniu kapi-
tału społecznego jak formalnych zrzeszeń. Formalne organizacje pozarządowe mają większe 
możliwości wprowadzania swoich reprezentantów do rad LGD, jak i pozyskiwania środków 
z zewnątrz niż grupy nieformalne. Stąd łatwiej im uzyskać korzyści z programów wspierają-
cych aktywność lokalną. Obliczony wskaźnik syntetyczny można traktować także jako bardzo 
uproszczony miernik kapitału społecznego mieszkańców LGD.

W skali kraju nieco niższe wskaźniki posiadają obszary LGD w centralnej i wschodniej 
Polsce (ryc. 43), co w literaturze często wiąże się z historycznym wpływem zaborów (tzw. 
Królestwo Kongresowe). Według Wendta [2007, s. 166] na tzw. Ziemiach Odzyskanych do-
minowała ludność napływowa, tworzenie więzi społecznych w zróżnicowanym kulturowo 
środowisku trwało powoli, stąd istniała większa potrzeba formalizacji inicjatyw obywatel-
skich w formie stowarzyszeń i fundacji. Zwracają jednak uwagę względnie wysokie wskaźni-
ki zorganizowanej aktywności społecznej w partnerstwach zlokalizowanych we wschodnich 
obszarach przygranicznych. Może być to efektem realizacji programów współpracy przygra-
nicznej Unii Europejskiej, które wspierały m.in. małe projekty sektora pozarządowego [Do-
łzbłasz i Raczyk 2010]. Dostępność dodatkowych środków finansowych była prawdopodob-
nie skutecznym impulsem do formalizowania zrzeszeniowych form organizacji społecznej  
i ich rozwoju na tych obszarach. Warto także zwrócić uwagę, że na tzw. Ziemiach Zachodnich 
woj. wielkopolskie nie wyróżnia się w szczególny sposób, choć w badaniach innych autorów, 
uwzględniających obszary miejskie, jest ono często opisywane jako posiadające nieco inne ce-
chy w zakresie aktywności społecznej [Wendt 2007, Swianiewicz i in. 2008]. Obszary słabszej 
aktywności tego typu obserwowane są za to w woj. opolskim i pomorskim.

W analizach nie stwierdzono istotnych statystycznie współczynników korelacji pomię-
dzy badanymi strukturami społecznymi LGD a współczynnikami dotyczącymi zorganizo-
wanej aktywności społecznej w postaci stowarzyszeń, fundacji, kół i klubów zainteresowań. 
Istotny statystycznie współczynnik korelacji zaobserwowano jedynie pomiędzy udziałem 
osób podległych służbowo w radzie LGD a liczbą członków klubów sportowych na 10 000 
mieszkańców (r = 0,198, p = 0,000).

Zdaniem autora takie wyniki potwierdzają pogląd, że istnienie formalnych organizacji 
pozarządowych nie jest konieczne do uzyskania reprezentacji sektora społecznego w LGD, 
który może być złożony z powodzeniem z osób fizycznych, sołtysów itp. Oznacza to tak-
że, iż dominacji sektora publicznego w niektórych LGD nie można tłumaczyć brakiem lo-
kalnych organizacji społecznych, bo nie są one niezbędne do zaangażowania mieszkańców. 
Zaskakujący jest związek liczby członków klubów sportowych i tendencji do wprowadzania 
podległych urzędników do rad LGD. Kluby sportowe nie są zakorzenione w tradycji działań 
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społecznych na wsi i nie wiążą się z życiem w małych wspólnotach. Często związane są one 
ze szkołami (na obszarach wiejskich dominują uczniowskie kluby sportowe lub tzw. ludowe 
kluby sportowe), co zwiększa ich powiązanie z samorządami lokalnymi, od których często są 
wysoce uzależnione finansowo. Być może jest to korelacja pozorna.

Ryc. 43. Wskaźnik aktywności „zrzeszeniowej” mieszkańców LGD (stowarzyszenia, fundacje, koła, 
kluby) na tle granic regionów historyczno-kulturowych

Fig. 43. The index of social activity in associations (associations, foundations, circles, clubs) in LAGs 
in Poland on the background of historical-cultural regions

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: the author’s research based on National Statistic Bureau data

System wyborczy nie wywiera wpływu na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego 
[Wendt 2007, s. 108]. Zdaniem autora niniejszej pracy ma jednak wpływ na formowanie się 
relacji w ramach terytorialnego współzarządzania, choć nie wpływa na zróżnicowanie prze-
strzenne zjawiska w skali kraju, gdzie jest jednolity system polityczny. Uwzględnianie w anali-
zach systemu politycznego ma zatem większe znaczenie w międzynarodowych porównaniach 
partnerstw terytorialnych niż w badaniach ich zróżnicowania regionalnego w Polsce. Można 
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natomiast spodziewać się związku aktywności politycznej mieszkańców poszczególnych re-
gionów na struktury społeczne w LGD. W analizie czynników politycznych wzięto pod uwagę 
następujące zmienne uzyskane z Państwowej Komisji Wyborczej:

udział radnych gmin z wykształceniem wyższym w 2011 r., •
frekwencja wyborcza w wyborach lokalnych w 2010 r., •
liczba kandydatów na 1 mandat radnego w gminach w wyborach lokalnych w 2010 r., •
liczba kandydatów do rad na 1000 uprawnionych w wyborach lokalnych w 2010 r., •
liczba kandydatów na 1 wójta/burmistrza w wyborach lokalnych w 2010 r. •

Dla czterech ostatnich (traktowanych jako stymulanty) obliczono wskaźnik syntetyczny 
aktywności politycznej mieszkańców w LGD (ryc. 44).

W analizach stwierdzono istotny statystycznie, ale bardzo niski dodatni współczynnik 
korelacji udziału osób podległych służbowo innym członkom rady decyzyjnej LGD oraz 1) 
frekwencji wyborczej w 2010 r. (r = 0,173; p = 0,001); 2) liczby kandydatów na wójta/bur-
mistrza na 10 000 mieszkańców (r = 0,127; p = 0,02). Jednocześnie zaobserwowano ujemny 
współczynnik korelacji liczby kandydatów na wójta/burmistrza na 10 000 mieszkańców z:

udziałem „ukrytego sektora publicznego” (r = -0,153, p = 0,005), •
udziałem rzeczywistego sektora publicznego (r = -0,228; p = 0,000), •
liczbą stowarzyszeń i fundacji pozarządowych reprezentowanych w LGD (r = -0,275;  •
p = 0,000),
liczbą członków LGD (r = -0,261; p = 0,000), •
wielkością rady LGD (r = -0,391; p = 0,000), •
łączną liczbą osób zaangażowanych w tworzenie strategii (r = -0,156; p = 0,035). •

Wysoka aktywność mieszkańców związana jest ze zwiększeniem udziału procentowego 
sektorów niepublicznych w radzie LGD oraz ze zmniejszeniem udziału „ukrytego sektora 
publicznego”. Natomiast wiąże się ze zmniejszeniem innych wskaźników związanych z party-
cypacją społeczną w LGD. Być może są to częściowo korelacje pozorne. Wysoka liczba kan-
dydatów na wójta/burmistrza na 10 000 mieszkańców i wysoka frekwencja wyborcza w anali-
zowanych jednostkach są charakterystyczne dla małych gmin posiadających niewielką liczbę 
ludności (współczynniki korelacji z liczbą ludności dla obu zmiennych w badanej grupie 
gmin w zaokrągleniu r = -0,2; p = 0,000). W małych gminach jest mniej formalnych organi-
zacji pozarządowych. Tak więc współczynniki korelacji wskazują raczej na związek struktur 
LGD z ich wielkością. Jeżeli LGD obejmowały małe gminy wiejskie lub pojedynczą gminę, 
większe było prawdopodobieństwo pojawienia się podległości służbowej w radzie LGD, ale 
trudniej było wprowadzać „ukrytych urzędników” (bo w małych społecznościach ludzie się 
znają i każdy zauważy, gdy wójt zadeklaruje siebie np. jako „reprezentanta OSP”). W małych 
LGD mniej było formalnych organizacji pozarządowych i mniej potencjalnych lokalnych 
działaczy, którzy zaangażowaliby się w działania jako członkowie LGD. 

Zróżnicowanie przestrzenne aktywności politycznej na terytorium badanych organiza-
cji mierzone wskaźnikiem syntetycznym przedstawiono na rycinie 44. Rozmieszczenie LGD 
o różnych wartościach wskaźnika ma mozaikowy charakter. Różnice pomiędzy regionami hi-
storyczno-kulturowymi są zbyt małe, by zauważyć je na kartogramie. Podobne wyniki przed-
stawili Smętkowski i Płoszaj [2016], analizując gminy wiejskie w Polsce.
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Ryc. 44. Wskaźnik syntetyczny aktywności politycznej mieszkańców LGD na tle granic regionów 
historyczno-kulturowych

Fig. 44.  The index of political activity in LAGs in Poland on the background of historical-cultural 
regions

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: the author’s research based on data from National Statistic Bureau

4.8. Klasyfikacja wielocechowa poziomu partycypacji 
społecznej w LGD metodą Warda

W celu klasyfikacji analizowanych partnerstw terytorialnych w zakresie poziomu rzeczywistej 
partycypacji społecznej w LGD zastosowano metodę Warda [1963]. Do analizy wybrano trzy 
podstawowe zmienne, które zebrano dla wszystkich badanych partnerstw w Polsce:

liczba wszystkich partnerów LGD (im większa, tym większa partycypacja społeczna,  •
w przypadku stowarzyszeń byli to członkowie zwyczajni);
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liczba członków rady decyzyjnej (im większa, tym więcej osób ma możliwość podej- •
mowania kluczowych decyzji finansowych i mniejsza jest możliwość wpływu poje-
dynczych członków rady na wybór projektów);
odsetek osób związanych z sektorem społecznym i ekonomicznym w radzie decyzyj- •
nej, które nie są pracownikami urzędu gminy i jednostek gminnych, określona według 
badań własnych opisanych w metodyce (im większy odsetek, tym większa rzeczywista 
partycypacja społeczna w zarządzaniu organizacją).

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano dendryt (ryc. 45), w którym na 5. pozio-
mie wiązania występują 4 wyraźne skupienia. Poddane klasyfikacji LGD można podzielić na 
2 główne grupy (oznaczone jako A i B), które różnią się głównie liczbą partnerów (tab. 14). 
W skupieniu A znalazły się najczęściej LGD mające mniej partnerów (od 16 do 95), a więc 
małe stowarzyszenia oraz fundacje i związki stowarzyszeń działające jako LGD. Natomiast 
do skupienia B zakwalifikowano LGD mające względnie wysoką liczbę partnerów (od 66 do 
191), a więc w przeważającej liczbie największe stowarzyszenia.

 
 Ryc. 45. Dendrogram z wykorzystaniem powiązań Warda (skupienia łączone, z przeskalowanymi 

odległościami) 
Fig. 45.  Dendrogram using Ward’s linkage (linked clusters with graduated distances)
Źródło: badania własne – Source: the author’s research

W skupieniu A uwzględniono w analizie dwie główne podgrupy, które charakteryzują się 
stosunkowo niską liczbą partnerów. W skupieniu oznaczonym A1 w radach LGD jest względ-
nie niski udział osób niezwiązanych z urzędami gmin i władzami lokalnymi (od 8 do 55% 
niezależnych reprezentantów sektorów niepublicznych w radzie LGD). Do tej grupy należą 
prawie wszystkie LGD w woj. lubuskim, znaczna część LGD w woj. zachodniopomorskim, 
mazowieckim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim (ryc. 46). Jest to najczęściej występująca 
klasa w tzw. Królestwie Kongresowym oraz w mniejszym stopniu na Ziemiach Zachodnich 
(tab. 15). Zdaniem autora jest to skupienie LGD charakteryzujących się najmniejszą partycy-
pacją społeczną (zwykle najmniej partnerów i przewaga sektora publicznego w radzie). Tego 
typu LGD były najczęstsze w Polsce w 2011 roku.
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Tabela 14.  Minimalne i maksymalne wartości wskaźników w skupieniach (minimum, maksimum)
Table 14.    Minimum and maximum value of coeficients in clusters (minimum, maximum)
Wskaźnik
Indicator

Nazwa skupienia – The name of cluster
A1 A2 B1 B2

Liczba partnerów (członków) LGD
Number of LAGs partners (members) (16, 68) (19, 95) (66, 113) (110, 

191)

Liczba członków rady decyzyjnej LGD
Number of LAGs decision council members (5, 39) (4, 29) (9, 33) (11, 42)

Udział sektora społecznego i ekonomicznego w radzie LGD
Share of the social and economic sectors in the  
LAGs council

(8, 55) (50, 93) (24, 61) (33, 62)

Liczba LGD w skupieniu
Number of LAGs in the cluster 143 110 63 20

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

 
 
Ryc. 46. Przynależność LGD do poszczególnych skupień wyznaczonych metodą Warda na tle granic 

województw
Fig. 46. The LAGs affiliation to separated clusters determined by Ward’s method on the background  

of voivodship boundaries
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Tabela 15. Udział procentowy LGD zaklasyfikowanych do czterech wyróżnionych skupień 
w analizowanych regionach historyczno-kulturowych

Table 15. The percentage share of LAGs classified to four distinguished clusters in analyzed historical-
cultural regions

Region
Grupa/Group Ziemie Zachodnie Królestwo Kongresowe Galicja

A1 42,6 48,0 32,4
A2 31,6 29,3 40,8
B1 20,6 15,4 21,2
B2 5,2 7,3 5,6

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Druga podgrupa A2 charakteryzuje się średnio najwyższym udziałem niezależnych re-
prezentantów sektorów niepublicznych (od 50 do 93% udziału w radzie decyzyjnej), ale jed-
nocześnie stosunkowo niską liczbą członków rady decyzyjnej. Najwięcej tego typu LGD wy-
stępowało w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim. Skupienie A2 było 
najczęstsze w Galicji, jakkolwiek widoczna jest wyraźna różnica między woj. małopolskim 
i podkarpackim. Sektory niepubliczne mają tu najczęściej przewagę w radach decyzyjnych, 
jednak względnie niska liczba członków rady może sprzyjać zjawisku klientelizmu. Przykła-
dowo, lokalnym grupom interesu łatwiej byłoby prowadzić działania lobbystyczne wobec 
członków rady decyzyjnej liczącej zaledwie 4 osoby niż w radzie liczącej kilkanaście osób. 
W skupieniu A znalazła się większość LGD, które miały formę prawną związku stowarzyszeń 
lub fundacji. Podgrupa A2 była druga co do częstości występowania w Polsce w 2011 roku.

LGD typu B charakteryzuje stosunkowo wysoka liczba partnerów. Zwykle byli to członko-
wie LGD działających jako stowarzyszenia specjalne. Grupa B2, w porównaniu z B1, ma więk-
sze pod względem liczebności rady decyzyjne i nieznacznie większy udział osób związanych 
z sektorami niepublicznymi. Jest to typ cechujący się najwyższym poziomem indywidualnej 
partycypacji społecznej. Organizacje należące do skupienia B2 były najczęstsze w woj. wiel-
kopolskim i małopolskim. Pomimo wysokiej liczby członków udział sektorów niepublicznych 
w radach LGD w tym skupieniu nigdy nie przekraczał 62%. Sektor publiczny zachowywał 
w nich zawsze udział sięgający co najmniej 1/3 składu rady. LGD typu B było znacznie mniej 
niż typu A, a grupa B2 należała do najrzadziej występujących w Polsce.

W większości województw można było odnaleźć LGD z co najmniej trzech wyróżnio-
nych skupień (A1, A2 i B1). Klasy B1 i B2 cechujące się wysoką indywidualną partycypa-
cją społeczną występowały najczęściej w woj. wielkopolskim i małopolskim, co pokrywa się 
z obserwacjami najwyższego poziomu kapitału społecznego w Polsce [por. Swianiewicz i in. 
2008].

Przy porównaniu udziału LGD należących do poszczególnych klas w regionach spo-
łeczno-kulturowych (tab. 15) widoczna jest niewielka odmienność Galicji (wspomniany już 
największy udział klasy A2), podczas gdy Ziemie Zachodnie i Królestwo Kongresowe wyka-
zują nieco mniejsze różnice między sobą w skupieniach typu A. W Królestwie Kongresowym 
najmniejszy był udział klasy B1, interpretowanej jako odzwierciedlenie wyższego poziomu 
partycypacji społecznej.
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5.

reLAcJe SpOŁecZNe 
i prOceSY WSpÓŁZArZĄDZANiA W LGD

5.1. relacje społeczne w radach LGD

Aby ocenić związki stwierdzonych struktur i relacji panujących w radach, konieczne było 
zbadanie tych ostatnich, co zrealizowano w próbie kwotowej 45 LGD. Analizy wskaźników 
sieciowych, jak już wyjaśniono w metodyce, przeprowadzono dla dwóch możliwych sposo-
bów kodowania danych, w sposób „maksymalizujący” (brane pod uwagę silne i słabe relacje, 
co zwiększa wartość wskaźnika gęstości, tab. 16) i w sposób „minimalizujący” (brane są pod 
uwagę jedynie silne relacje, a słabe są pomijane, co skutkuje niższymi wartościami wskaźni-
ków gęstości, tab. 17).

Porównując wartości wskaźników gęstości analizowanych relacji ogółem, można stwier-
dzić, iż w badanych grupach zwykle najniższy jest współczynnik gęstości konfliktów, a naj-
wyższy – zaufania. Z jednej strony można to tłumaczyć niechęcią do informowania o konflik-
tach w grupie i zawyżaniem ocen zaufania w grupie. Przykładowo, w badaniach współpracy 
międzygminnej Swianiewicz i in. [2016, s. 131–132] uzyskiwali odpowiedzi respondentów 
mówiące wręcz o „sielankowym obrazie poziomu zaufania” między członkami zrzeszeń, pod-
czas gdy w studiach przypadku pojawiały się liczne informacje o konfliktach wewnętrznych. 
Z drugiej strony jednak, w dobrowolnie formowanych małych grupach, takich jak LGD, niski 
poziom konfliktu i wysoki poziom zaufania wydają się naturalne. Osoby skonfliktowane z in-
nymi partnerami LGD, które nie budziłyby ich wysokiego zaufania, raczej nie byłyby wybrane 
do rady decyzyjnej. Dodatkowo, jak stwierdzono we wcześniejszych analizach, członkami rad 
były najczęściej osoby o względnie wysokim statusie społecznym, wykształcone i aktywne na 
poziomie lokalnym, a więc mogą one wzbudzać względnie wysokie zaufanie innych osób.
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Tabela 16. Statystyki opisowe dot. gęstości i centralizacji sieci dla analizowanych kategorii relacji 
w radach LGD – kodowanie „maksymalizujące” (brane pod uwagę silne i słabe relacje). 
Regiony: ZZ – Ziemie Zachodnie, KK – Królestwo Kongresowe, GL – Galicja

Table 16. Descriptive statistics concerning network density and centralization in analyzed categories 
of relations in LAGs decision-making committees – “maximisation coding” (strong and 
weak relations taken into consideration). Regions: ZZ – Ziemie Zachodnie, KK – Królestwo 
Kongresowe, GL – Galicja

Zmienna
Variable

Region
Region

Średnia
Mean

Odchylenie 
standardowe 

Standard deviation
N

v1
zaufanie – gęstość

trust – density

ZZ 0,7782 0,091 15
KK 0,7788 0,133 15
GL 0,7868 0,123 15

Ogółem
Overall 0,78 0,114 45

v2
koordynacja – gęstość
coordination – density

ZZ 0,6448 0,128 15
KK 0,6073 0,157 15
GL 0,7016 0,148 15

Ogółem – Overall 0,65 0,147 45

v3
kooperacja – gęstość
cooperation – density

ZZ 0,3092 0,168 15
KK 0,2466 0,112 15
GL 0,3280 0,113 15

Ogółem – Overall 0,29 0,135 45

v4
konflikt – gęstość
conflict – density

ZZ 0,0364 0,039 15
KK 0,0306 0,03 15
GL 0,0471 0,057 15

Ogółem – Overall 0,04 0,043 45

v5
zaufanie – centralizacja

trust – centralization

ZZ 0,2045 0,061 15
KK 0,1970 0,11 15
GL 0,2088 0,103 15

Ogółem – Overall 0,20 0,092 45

v6
koordynacja – centralizacja

coordination – centralization

ZZ 0,3211 0,094 15
KK 0,3056 0,081 15
GL 0,2489 0,096 15

Ogółem – Overall 0,29 0,094 45

v7
kooperacja – centralizacja

cooperation – centralization

ZZ 0,3611 0,142 15
KK 0,3446 0,134 15
GL 0,3604 0,108 15

Ogółem – Overall 0,36 0,126 45

v8
konflikt – centralizacja
conflict – centralization

ZZ 0,1454 0,12 15
KK 0,1120 0,103 15
GL 0,1618 0,133 15

Ogółem – Overall 0,14 0,119 45
Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Tabela 17. Statystyki opisowe dot. gęstości i centralizacji sieci dla poszczególnych kategorii relacji  
w badanych radach LGD – kodowanie „minimalizujące” (brane pod uwagę tylko silne 
relacje). Regiony: ZZ – Ziemie Zachodnie, KK – Królestwo Kongresowe, GL – Galicja

Table 17. Descriptive statistics concerning network density and centralization in analyzed categories 
of relations in LAGs decision-making committees – „minimisation coding” (only strong 
relations taken into consideration). Regions: ZZ – Ziemie Zachodnie, KK – Królestwo 
Kongresowe, GL – Galicja

Zmienna
Variable

Region
Region

Średnia
Mean

Odchylenie stan-
dardowe Stan-
dard deviation

N

v9
zaufanie – gęstość

trust – density

ZZ 0,4712 0,081 15
KK 0,4151 0,144 15
GL 0,4311 0,122 15

Ogółem – Overall 0,44 0,118 45

v10
koordynacja – gęstość
coordination – density

ZZ 0,2986 0,093 15
KK 0,2576 0,11 15
GL 0,3166 0,129 15

Ogółem
Overall 0,29 0,112 45

v11
kooperacja – gęstość
cooperation – density

ZZ 0,1307 0,099 15
KK 0,0704 0,054 15
GL 0,1242 0,059 15

Ogółem – Overall 0,11 0,077 45

v12
konflikt – gęstość
conflict – density

ZZ 0,0019 0,004 15
KK 0,0006 0,002 15
GL 0,0028 0,009 15

Ogółem – Overall 0,00 0,006 45

v13
zaufanie – centralizacja

trust – centralization

ZZ 0,3641 0,105 15
KK 0,3467 0,097 15
GL 0,3829 0,091 15

Ogółem – Overall 0,36 0,096 45

v14
koordynacja – centralizacja

coordination – centralization

ZZ 0,3517 0,107 15
KK 0,3270 0,086 15
GL 0,3409 0,085 15

Ogółem – Overall 0,34 0,092 45

v15
kooperacja – centralizacja

cooperation – centralization

ZZ 0,2182 0,105 15
KK 0,1667 0,125 15
GL 0,2450 0,114 15

Ogółem – Overall 0,21 0,117 45

v16
konflikt – centralizacja
conflict – centralization

ZZ 0,0138 0,033 15
KK 0,0044 0,017 15
GL 0,0157 0,043 15

Ogółem – Overall 0,01 0,033 45

Źródło: badania własne – Source: the author’s research



154 

Współczynniki gęstości koordynacji i kooperacji przyjmują wartości pośrednie w sto-
sunku do konfliktu i zaufania. Kooperacja (a więc konkretne wspólne przedsięwzięcia) wy-
kazuje mniejsze wskaźniki gęstości niż koordynacja (wymiana informacji), co także wydaje 
się typowe dla najczęściej występujących LGD, obejmujących zwykle kilka gmin. Stwierdzone 
w badaniach jakościowych tendencje do wyboru do rad LGD reprezentantów z każdej gminy 
członkowskiej tłumaczą niski poziom kooperacji. Osoby w radzie pochodziły zwykle z kil-
ku gmin i przed powstaniem LGD rzadko realizowały wspólne działania, bo często nie było 
wcześniej podobnego międzysektorowego typu struktur ponadgminnych. Niski poziom ko-
operacji członków rady decyzyjnej wbrew pozorom jest korzystny, gdyż świadczy o względnie 
niskich powiązaniach między osobami, które powinny w niezależny sposób dokonywać me-
rytorycznej oceny projektów. W dalszej części rozważań analizowane są różnice międzyregio-
nalne badanych relacji (tab. 18).

Zaufanie
W przeprowadzonych badaniach średni wskaźnik gęstości sieci w kategorii relacji zaufania 
z uwzględnieniem wysokiego i średniego poziomu zaufania między respondentami nie róż-
nił się praktycznie w próbach pochodzących z różnych regionów Polski (około 0,77–0,78). 
W przypadku uwzględniania tylko wysokiego poziomu zaufania najwyższa średnia gęstość 
relacji występowała w próbie z Ziem Zachodnich (0,47), a najniższa w próbie z Królestwa 
Kongresowego (0,42). Różnice między nimi są jednak nieistotne statystycznie i nie można 
ich uogólniać do całych obszarów (tab. 18). Najwyższa centralizacja zaufania, która mogłaby 
sugerować istnienie w grupie autorytetów cieszących się wysokim zaufaniem, występowała 
w próbie pochodzącej z Galicji, a najmniejszą centralizację obserwowano w próbie pocho-
dzącej z Królestwa Kongresowego zarówno w przypadku analizy wyłącznie „wysokiego”, jak 
i „wysokiego i średniego” zaufania. Nie są to jednak różnice istotne statystycznie. W próbie 
z Galicji było średnio najmniej gmin członkowskich. W takich radach często było więc nie-
wielu wójtów. Osoby takie cieszą się zwykle względnie wysokim zaufaniem [Furmankiewicz 
i Królikowska 2010], co być może skutkowało wyższą niż w innych regionach centralizacją 
tego rodzaju relacji.

Koordynacja działań
Koordynacja działań polegająca na wzajemnych indywidualnych rozmowach, wymianie in-
formacji i dyskusjach poza formalnymi spotkaniami Rady LGD była średnio najsłabsza w pró-
bie pochodzącej z Królestwa Kongresowego, a najsilniejsza w próbie pochodzącej z Galicji 
(najwyższe wskaźniki gęstości relacji) zarówno w analizie „silnej” koordynacji, jak i „silnej 
i słabej” koordynacji. Różnice te nie są jednak istotne statystycznie.

W analizie „silnej i słabej” koordynacji najwyższy średni wskaźnik centralizacji zaobser-
wowano w próbie pochodzącej z Ziem Zachodnich (0,32), a najniższy w Galicji (0,24). Jest 
to jednak zgodne z matematyczną budową wskaźników – tam gdzie występuje większa gę-
stość koordynacji działań, tam zwykle mniejszy jest wskaźnik centralizacji. Niska średnia tego 
wskaźnika w próbie z Galicji różni się od tej z Ziem Zachodnich jedynie na poziomie tenden-
cji statystycznej (p = 0,082). W przypadku „silnej” koordynacji najniższą średnią wskaźnika 
centralizacji stwierdzono w próbie z Królestwa Kongresowego, ale nie jest to różnica istotna 
statystycznie.
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Tabela 18. Testy różnicy średnich współczynników sieciowych w regionach historyczno-kulturowych 
– jednoczynnikowa analiza wariancji A-NOVA. Pogrubioną czcionką oznaczono wyniki 
o istotności statystycznej p < 0,1

Table 18. Tests of differences between means of network coeficients in historical-cultural regions – 
univariate analysis of variance A-NOVA. The results with statistical significant p < 0,1 were 
marked by bold type

Zmienna 
Variable SS df MS F p

Silne i słabe relacje
Strong and weak relations
V1 – zaufanie – gęstość
trust – density 0,001 2 0 0,025 0,975

V2 – koordynacja – gęstość
coordination – density 0,068 2 0,034 1,617 0,211

V3 – kooperacja – gęstość
cooperation – density 0,054 2 0,027 1,518 0,231

V4 – konflikt – gęstość
conflict – density 0,002 2 0,001 0,555 0,578

V5 – zaufanie – centralizacja
trust – centralization 0,001 2 0,001 0,06 0,942

V6 – koordynacja – centralizacja
coordination – centralization 0,043 2 0,022 2,653 0,082

V7 – kooperacja – centralizacja
cooperation – centralization 0,003 2 0,001 0,079 0,924

V8 – konflikt – centralizacja
conflict – centralization 0,019 2 0,01 0,677 0,514

Tylko silne relacje
Only weak relations
V9 – zaufanie – gęstość
trust – density 0,025 2 0,013 0,893 0,417

V10 – koordynacja – gęstość
coordination – density 0,027 2 0,014 1,103 0,341

V11 – kooperacja – gęstość
cooperation – density 0,033 2 0,016 3,024 0,059

V12 – konflikt – gęstość
conflict – density 0,00003 2 0,00001 0,616 0,545

V13 – zaufanie – centralizacja
trust – centralization 0,01 2 0,005 0,519 0,599

V14 – koordynacja – centralizacja
coordination – centralization 0,005 2 0,002 0,264 0,769

V15 – kooperacja – centralizacja
cooperation – centralization 0,047 2 0,024 1,800 0,178

V16 – konflikt – centralizacja
conflict – centralization 0,001 2 0,001 0,505 0,607

Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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Kooperacja
W analizie „silnej i słabej” kooperacji najwyższa średnia gęstość powiązań występowała w Ga-
licji (0,32) i na Ziemiach Zachodnich (0,30), natomiast najniższa w Królestwie Kongresowym 
(0,24). Nie są to jednak różnice istotne statystycznie. W analizie wyłącznie najsilniejszych 
powiązań średni wskaźnik gęstości relacji kooperacji w próbie pochodzącej z Królestwa Kon-
gresowego (0,07) jest niższy niż wskaźniki z próby na Ziemiach Zachodnich (0,13) i w Galicji 
(0,12). Różnica ta według testu A-NOVA ma charakter tendencji statystycznej (p = 0,059,  
tab. 18). Przy zastosowaniu testu Kruskala-Wallisa (ryc. 47) różnica ta jest istotna statystycz-
nie (p = 0,032). Dodatkowo wykonano porównania parami średnich wskaźników gęstości 
„silnej” koordynacji w regionach historyczno-kulturowych (tab. 19). Na poziomie tendencji 
statystycznej różnią się od siebie próba z Królestwa Kongresowego od prób z Ziem Zachod-
nich i Galicji.

Średni wskaźnik centralizacji relacji kooperacji był najniższy w próbie pochodzącej 
z Królestwa Kongresowego. W zakresie relacji „silnych i słabych” różnica pomiędzy próbą 
z Ziem Zachodnich a próbą z Galicji praktycznie nie występowała, natomiast w analizie „sil-
nej” kooperacji średnia centralizacja była najwyższa w Galicji. Różnice pomiędzy próbami 
w zakresie wskaźnika centralizacji nie są jednak istotne statystycznie.

 
 Ryc. 47. Porównanie średniego wskaźnika gęstości relacji w analizie „silnych” relacji kooperacji 

(test Kruskala-Wallisa dla prób niezależnych, statystyka testu skorygowana ze względu na 
wiązania (6,911), N = 45, 2 stopnie swobody, p = 0,032); 1 – Ziemie Zachodnie; 2 – Królestwo 
Kongresowe; 3 – Galicja

Fig. 47.  The mean of network density comparison in analyze of “strong” relations of cooperation 
(Kruskal-Wallis test for independent samples, test statistic corrected reffering to bindings 
(6,911), N = 45, 2 degrees of freedom, p = 0,032); 1– Ziemie Zachodnie; 2 – Królestwo 
Kongresowe; 3 – Galicja

Źródło: badania własne 
Source: the author’s research
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Tabela 19. Porównanie parami średnich wskaźników gęstości „silnej” kooperacji w regionach 
historyczno-kulturowych. Każdy z wierszy przedstawia test hipotezy zerowej, w której rozkłady 
w próbach są takie same. Prezentowane są istotności asymptotyczne (testy dwustronne). 
Próby: 1 – Ziemie Zachodnie; 2 – Królestwo Kongresowe; 3 – Galicja

Table 19. Pairwise comparison of strong cooperation network density means in historical-cultural 
regions. Each line shows tests of null hypothesis, that distribution in samples are the same. 
Asymptotic significance are presented (two-tailed tests). Samples: 1 – Ziemie Zachodnie; 2 – 
Królestwo Kongresowe; 3 – Galicja

Próba 1 – Próba 2
Sample 1 – Sample 2

Statystyka 
testu

Test statistic
Sd

Standaryzowana 
statystyka testu
Standardized 
test statistic

p

Istotność 
skorygowana

Corrected 
significance

Ziemie Zachodnie –  
Królestwo Kongresowe 10,567 4,795 2,204 0,028 0,083

Królestwo Kongresowe –  
Galicja -11,233 4,795 -2,343 0,019 0,057

Ziemie Zachodnie – 
Galicja -0,667 4,795 -0,139 0,889 1,000

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Konflikt
Najniższa średnia gęstość relacji konfliktu występuje w próbie pochodzącej z Królestwa Kon-
gresowego, natomiast najwyższa w próbie pochodzącej z Galicji zarówno w analizie wyłącznie 
„silnego” poziomu konfliktu, jak i „silnego i słabego”. Nie są to jednak różnice istotne staty-
stycznie.

Najwyższa średnia centralizacja relacji konfliktu występowała w próbie z Galicji, z kolei 
najniższa w Królestwie Kongresowym. Jednak nie są to różnice istotne statystycznie.

Zależności między badanymi relacjami w radach LGD
W tabeli 20 i 21 zestawiono współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami sieciowymi rad 
LGD (dla obu sposobów kodowania danych). Stwierdzono istotny statystycznie, dodatni 
współczynnik korelacji pomiędzy gęstością zaufania i koordynacji (tzn. wymianą informacji, 
r = 0,5 dla obu sposobów kodowania), wyższy niż pomiędzy gęstością zaufania a kooperacji 
(r = 0,47 tylko w przypadku uwzględniania zarówno słabych, jak i silnych relacji). Prawdopo-
dobnie wynika to z faktu, iż do osiągnięcia wzajemnego zaufania ważniejsza jest wymiana in-
formacji niż podejmowanie konkretnych wspólnych działań [Oyster 2002]. Interesujący jest 
istotny statystycznie, dodatni współczynnik korelacji pomiędzy gęstością zaufania a konfliktu 
(r = 0,32; silne i słabe relacje). Podobnie na poziomie tendencji statystycznej zaobserwowano 
niski dodatni współczynnik korelacji pomiędzy gęstością kooperacji i konfliktu (r = 0,28). 
Wynika on najprawdopodobniej właśnie z gęstości relacji – im więcej wspólnych przedsię-
wzięć, tym częściej pojawiają się też spory. Jeżeli jednostki nie kooperują i nie mają wzajem-
nych relacji, to także nie mają generalnie konfliktów (bo nie mają o co się spierać, gdy nie ma 
żadnych relacji ich łączących). Potwierdza to opinie innych badaczy, że konflikt interesów jest 
często nieodłącznym elementem współpracy, która polega na negocjowaniu zakresu zadań 
i uzyskiwanych korzyści oraz „zarządzaniu” sporami w sposób pragmatyczny [Putnam 1995, 
Simard i Chiasson 2008].
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Tabela 20. Tablica korelacji pomiędzy współczynnikami sieciowymi – kodowanie „maksymalizujące” 
(brane pod uwagę silne i słabe relacje). Akronimy: V1–V8 – numer badanej zmiennej;  
G – gęstość; C – centralizacja; ZAF – zaufanie, KOR – koordynacja; KOP – kooperacja; KNF 
– konflikt; KP – korelacja Pearsona, p – współczynnik istotności statystycznej (dwustronny): 
** p ≤ 0,01; * 0,01 < p ≤ 0,05

Table 20. Table of correlation between network coeficients – “maximisation coding” (strong and weak 
relations taken into consideration). Acronims: V1–V8 – variable numbers; G – density;  
C – centralization; ZAF – trust, KOR – coordination; KOP – cooperation; KNF – conflict; 
KP – Pearson’s correlation, p – statistical significance coefficient (two-tailed): ** p ≤ 0,01;  
* 0,01 < p ≤ 0,05

Zmienne
Variables

V1
G-ZAF

V2
G-KOR

V3
G-KOP

V4
G-KNF

V5
C-ZAF

V6
C-KOR

V7
C-KOP

V8
C-KNF

V1 KP 1 0,516** 0,472** 0,322* -0,935** -0,344* 0,074 0,195
G-ZAF p 0,000 0,001 0,031 0,000 0,021 0,628 0,199

V2 KP 1 0,661** 0,077 -0,371* -0,881** 0,152 -0,027
G-KOR p 0,000 0,617 0,012 0,000 0,320 0,859

V3 KP 1 0,279 -0,373* -0,524** 0,328* 0,256
G-KOP p 0,063 0,012 0,000 0,028 0,090

V4 KP 1 -0,371* -0,146 -0,062 0,860**
G-KNF p 0,012 0,339 0,685 0,000

V5 KP 1 0,226 0,017 -0,215
C-ZAF p 0,135 0,910 0,156

V6 KP 1 0,100 -0,031
C-KOR p 0,513 0,839

V7 KP 1 0,069
C-KOP p 0,654

V8 KP 1
C-KOF p

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Korelacja (r = 0,66 dla słabych i silnych oraz r = 0,58 dla silnych relacji) pomiędzy gę-
stością koordynacji i kooperacji jest oczywista (współpraca wymaga wymiany informacji). 
Ujemna zależność pomiędzy gęstością koordynacji i centralizacją koordynacji działań wynika 
z kolei głównie z konstrukcji wskaźników (generalnie im większa jest gęstość powiązań, tym 
niższe są wartości wskaźników centralizacji). Podobne cechy ma zależność pomiędzy gęsto-
ścią i centralizacją relacji zaufania.

Interesujący jest także istotny statystycznie, niski, ujemny współczynnik korelacji pomię-
dzy gęstością relacji zaufania i centralizacją koordynacji w przypadku słabych i silnych relacji 
(r = -0,34), który w przypadku silnych relacji był przeciwnie – dodatni i wynosi r = 0,5. Ozna-
cza to najprawdopodobniej, że wysoki poziom zaufania odnosił się do pojedynczych osób, 
z którymi także najsilniejsze były relacje koordynacji. Może to również oznaczać, iż w sieci 
istniały węzły (osoby), które pośredniczyły w przepływie informacji między innymi osobami 
słabo powiązanymi tego typu relacjami, np. liderzy najbardziej zaangażowani w utworzenie 
i utrzymanie grupy [Balkundi i Kilduff 2005]. Natomiast w przypadku brania pod uwagę jed-
nocześnie zarówno słabych, jak i silnych relacji (co skutkowało znacznie wyższymi wskaźni-
kami gęstości sieci) większe znaczenie miała zasada konstrukcji wskaźników (przy wysokiej 
gęstości relacji wskaźniki centralizacji stają się niskie).
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Tabela 21. Tablica korelacji pomiędzy współczynnikami sieciowymi – „kodowanie „minimalizujące” 
(brane pod uwagę tylko silne relacje). Oznaczenia: V1–V8 – numer badanej zmiennej;  
G – gęstość; C – centralizacja; ZAF – zaufanie, KOR – koordynacja; KOP – kooperacja;  
KNF – konflikt; KP – korelacja Pearsona, p – współczynnik istotności (dwustronny):  
** p ≤ 0,01; * 0,01 < p ≤ 0,05

Table 21.  Table of correlation between network coeficients – „minimisation coding” (only strong 
relations taken into consideration). Acronims: V1–V8 – variable numbers; G – density;  
C – centralisation; ZAF – trust, KOR – coordination; KOP – cooperation; KNF – conflict; 
KP – Pearson’s correlation, p – statistical significance coefficient (two-tailed): ** p ≤ 0,01;  
* 0,01 < p ≤ 0,05

Zmienne V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16
Variables G-ZAF G-KOR G-KOP G-KNF C-ZAF C-KOR C-KOP C-KNF
V9 KP 1 0,540** 0,096 0,013 -0,158 0,458** -0,021 -0,037
G-ZAF p 0,000 0,531 0,931 0,299 0,002 0,892 0,809
V10 KP 1 0,579** -0,043 -0,078 0,217 0,456** -0,070
G-KOR p 0,000 0,778 0,610 0,152 0,002 0,645
V11 KP 1 0,158 0,056 -0,022 0,703** 0,135
G-KOP p 0,299 0,717 0,886 0,000 0,377
V12 KP 1 -0,239 0,022 -0,029 0,969**
G-KNF p 0,113 0,885 0,851 0,000
V13 KP 1 0,230 0,215 -0,238
C-ZAF p 0,128 0,156 0,116
V14 KP 1 -0,031 -0,057
C-KOR p 0,842 0,709
V15 KP 1 -0,044
C-KOP p 0,776
V16 KP 1
C-KNF p

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Stwierdzono także wysoką dodatnią korelację pomiędzy gęstością i centralizacją konflik-
tów (r = 0,86 dla słabych i silnych lub r = 0,96 dla silnych relacji) – zależność odwrotną niż 
wynika to z konstrukcji matematycznej współczynników. Prawdopodobnie konflikty doty-
czyły najczęściej relacji z pojedynczymi członkami rady (stąd wysoki wskaźnik centralizacji), 
którzy wchodzili w spory z innymi członkami, podwyższając ogólny poziom współczynnika 
(pojedyncze osoby podwyższały gęstość konfliktów). Potwierdzają to wywiady jakościowe. 
Wynika z nich także, iż spory dotyczyły w pierwszej kolejności podziału środków finanso-
wych, a w drugiej – z relacji psychologicznych z daną osobą. Należy jednak podkreślić, że 
ogólnie gęstość konfliktu w badanych radach była zwykle niska, gdyż przeważały dwustronne 
relacje koordynacji i kooperacji. Zbyt wysoki poziom konfliktu prowadziłby raczej do rozpa-
du grup.
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5.2. Związki badanych struktur i relacji społecznych 
w radach LGD

Czy struktury rad są powiązane z relacjami, jakie w nich obserwowano? Zarówno w przypad-
ku kodowania maksymalizującego, jak i minimalizującego stwierdzono istotny statystycznie 
ujemny związek wielkości rady z poziomem wzajemnego zaufania (r = -0,37; p = 0,012 lub 
r = -0,52; p = 0,000), z gęstością koordynacji (r = -0,56; p = 0,000 lub r = -0,419; p = 0,004) 
i gęstością kooperacji (r = -0,31; p = 0,038, tylko przy uwzględnianiu także słabszych relacji). 
Zatem im większa rada, tym mniejszy był poziom współpracy i wymiany informacji. Jest to 
właściwość typowa dla większości grup – im jest większa, tym gęstość relacji jest niższa [Oy-
ster 2002]. Dodatkowo trzeba pamiętać, iż występował ujemny, słaby związek między liczbą 
gmin uczestniczących w partnerstwie a gęstością kooperacji (r = -0,42; p = 0,004) i koordynacji  
(r = -0,4; p = 0,006). W dużych LGD członkowie rady pochodzili z różnych gmin, stąd zwykle 
wcześniej nie realizowali wspólnych działań i na co dzień mieli ze sobą rzadkie kontakty. Te 
same relacje były słabo, ujemnie skorelowane z powierzchnią LGD. W przypadku rady oce-
niającej projekty nie jest to zjawisko negatywne, gdyż świadczy o większej niezależności jej 
członków.

Skoro wysoki udział urzędników, ukrytego sektora publicznego lub urzędników pod-
ległych swoim przełożonym będącym członkami tej samej rady jest postrzegany jako nega-
tywne zjawisko w przypadku partnerstw terytorialnych, to czy ma to jakiś wpływ na funk-
cjonowanie rad? W przypadku uwzględnienia silnych i słabych relacji stwierdzono istotny 
statystycznie, ujemny współczynnik korelacji pomiędzy gęstością zaufania w badanej gru-
pie oraz 1) udziałem „ukrytego sektora publicznego” (r = -0,377; p = 0,01) i także ujemny, 
z udziałem radnych gminy w radzie LGD (r = -0,295; p = 0,05). Związek tego typu nie wystę-
pował z deklarowanym lub rzeczywistym udziałem sektora publicznego. Oznacza to, że spa-
dek zaufania w grupie nie był związany z udziałem osób reprezentujących sektor publiczny, 
ale tylko z przypadkami, gdy wójtowie, burmistrzowie i inni wysocy urzędnicy określili siebie 
jako „przedstawicieli sektora społecznego”. Być może członkowie rady zdawali sobie sprawę 
z dwuznaczności takich deklaracji i ich niezgodności z ideami programów typu LEADER. 
Także angażowanie radnych gmin do rad LGD wydaje się niekorzystne, gdyż może wiązać się 
z upolitycznieniem partnerstw terytorialnych.

W analizie słabych i silnych relacji zaobserwowano dodatni współczynnik korelacji po-
między centralizacją zaufania a udziałem ukrytego sektora publicznego (r = 0,342, p = 0,22) 
i udziałem radnych gmin (r = 0,331, p = 0,026). W grupach tych tylko część osób cieszyła się 
zaufaniem innych członków rady. Natomiast udział osób podległych służbowo innym człon-
kom rady nie wykazywał związku z gęstością i centralizacją zaufania, koordynacji i konfliktu. 
Wystąpiła jedynie istotna statystycznie korelacja udziału tej grupy osób w radzie LGD z gę-
stością silnej kooperacji (0,312, p = 0,037), co wydaje się zrozumiałe – urzędnicy ze swoimi 
przełożonymi na co dzień realizowali wspólnie konkretne zadania. W przypadku rad decyzyj-
nych jest to jednak niekorzystne zjawisko, gdyż osoby takie nie gwarantują niezależności przy 
ocenie projektów. Problem ten zauważono wcześniej w wywiadach jakościowych.
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5.3. Zróżnicowanie priorytetowych celów działania LGD

Badania głównych celów LGD przeprowadzono poprzez analizę treści strategii, sprawdzając, 
które z nich zapisano jako priorytetowe. W tym wypadku należy pamiętać, iż badanie ma 
wysoce subiektywny charakter (konieczność zakodowania do kilku kategorii różnego typu 
sformułowań zawartych w strategiach), a także zależy od struktury celów danej strategii (aby 
zachować jednolitą metodykę, analizowane były wyłącznie cele priorytetowe, tymczasem 
dana kategoria mogła być uwzględniona w zadaniach szczegółowych). Świadomie analizowa-
no jedynie cele główne (priorytetowe), aby ocenić, które zagadnienia były najważniejsze dla 
grupy tworzącej strategię.

W skali kraju w celach priorytetowych najczęściej wymieniano ochronę i wykorzystanie 
walorów przyrodniczo-kulturowych (68%), w drugiej kolejności rozwój przedsiębiorczości 
(60%, w tym tworzenie rynku produktów lokalnych, zwiększanie dochodów miejscowej lud-
ności etc.). Trzecim najczęściej wymienianym celem był rozwój turystyki i rekreacji. Dopiero 
na czwartym miejscu znalazły się cele obejmujące pobudzanie aktywności społecznej i two-
rzenie kapitału społecznego. W co najmniej połowie istniejących LGD w celach prioryteto-
wych uwzględniano także zagadnienia powiązane z poprawą jakości i poziomu życia miesz-
kańców (ryc. 48). W ogólnym zestawieniu potrzeby wspierania aktywności społecznej były 
wymieniane częściej niż poprawa jakości życia mieszkańców związana z rozbudową i moder-
nizacją infrastruktury i usług publicznych. Generalnie jednak cele ekonomiczne wymieniano 
dużo częściej niż potrzebę aktywizacji społecznej mieszkańców. 

Strategie tworzone były z myślą o wykorzystaniu środków z Osi 4 LEADER, co wiązało 
się z przyjęciem pewnych odgórnych zaleceń co do struktury takiego dokumentu [Futymski 
i Kamiński 2008, Pawłowska i in. 2014]. Znaczna część organizacji najprawdopodobniej je-
dynie zmodyfikowała strategie stworzone na potrzeby Programu Pilotażowego „LEADER+”, 
stąd niejednokrotnie występują w nich cele o nazewnictwie niemal identycznym do działań 
tego programu zakończonego w 2008 roku. W wielu innych strategiach cele priorytetowe 
brzmią z kolei niemal identycznie jak określenia głównych linii budżetowych Osi 4 PROW. 
Wskazuje to prawdopodobnie, że w pierwszej kolejności główni autorzy dostosowywali się do 
programu wspierającego, a nie do rzeczywiście oddolnie formułowanych potrzeb lokalnych. 
Może to także oznaczać, że analiza celów priorytetowych strategii jest słabym wskaźnikiem 
szczegółowych preferencji głównych interesariuszy działających w LGD, poza jedną – chęcią 
pozyskania środków finansowych. Pawłowska i in. [2014] także stwierdziły, iż w badanych 
przez nie LGD planowany podział środków nie pokrywał się ze strukturami celów.

Warto przypomnieć, że zdaniem niektórych autorów [Böcher 2008, Zaucha i Świątek 
2013] odgórne ukierunkowywanie celów rozwoju lokalnego jest założeniem rozwoju neoen-
dogenicznego czy rozwoju terytorialnego (place-based development), które, jak już wspomnia-
no, uznawane są za pośrednią metodę między rozwojem egzogenicznym (stosującym odgórne, 
sektorowe finansowanie działań) i endogenicznym (opierającym się wyłącznie na działaniach 
i zasobach lokalnych bez wsparcia z zewnątrz). Partnerstwa lokalne formułują własne cele, ale 
są one świadomie stymulowane przez zachętę finansową programu centralnego, jakkolwiek na 
zasadzie dobrowolności i większej elastyczności niż w typowym odgórnym wsparciu sektoro-
wym o charakterze egzogennym. Założenie skuteczności takiego działania w wysokim stopniu 
wynika z przyjęcia podejścia racjonalnego wyboru i liberalnej koncepcji rozwoju społecznego 
(lokalne społeczności nie są zmuszane do określonych działań nakazem, ale zachętą finansową 
– kto nie chce, nie musi się dostosować, ale nie odniesie wówczas korzyści).
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Ryc. 48. Udział procentowy strategii LGD w Polsce, które w celach głównych (priorytetowych) 
wymieniają określone zadania (kategoryzacja autora)

Fig. 48. The percentage share of LAGs strategies, which mention given task in main aims (priorities, 
the author’s categorization)

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

O małej oddolności znacznej liczby strategii może świadczyć poziom zaangażowania 
mieszkańców LGD w ich przygotowanie. Dane z lokalnych strategii rozwoju pozwalają tylko 
na przybliżoną ocenę poziomu partycypacji społecznej w ich tworzeniu. Wynika to z faktu, iż 
nie wszystkie z nich opisują liczbowo zaangażowanie partnerów w przygotowanie tych doku-
mentów (np. liczbę osób na spotkaniach; liczbę osób, z którymi przeprowadzono konsultacje 
społeczne). Dane tego typu udało się uzyskać jedynie ze 183 LGD, stąd nie nadają się one 
do porównań geograficznych. W analizie uwzględniono sumę liczby współautorów i konsul-
tantów strategii. Brak informacji o zakresie konsultacji społecznych może także świadczyć 
o ich bardzo ograniczonym zakresie lub że tworzący strategię nie przykładali uwagi do tego 
zagadnienia.

Nawet w przypadku, gdy w strategii napisano, iż odbywały się konsultacje społeczne 
w czasie jej przygotowywania i podano liczbę uczestników konsultacji lub spotkań, to jednak 
trudno ustalić poziom ich wpływu na konkretne zapisy. Przykładowo, dwie LGD w woj. po-
morskim, pomimo wskazywania lokalnych spotkań jako źródła kluczowych ustaleń w strate-
giach, posiadały identyczne (słowo w słowo) cele priorytetowe, co raczej wynika z przygoto-
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wania tych dokumentów przez tę samą zewnętrzną firmę konsultingową niż z przypadkowej, 
pełnej zgodności poglądów mieszkańców tych partnerstw. Firmy konsultingowe działające 
dla zysku często stosują stałe wzory strategii i planów rozwoju w celu obniżenia kosztów ich 
tworzenia. Zjawisko takie zaobserwowano w niniejszych badaniach, nie było jednak, jak się 
wydaje, powszechne.

Z histogramu (ryc. 49) wynika, że większość strategii powstawała z udziałem niewielkiej 
liczby osób (w 25% LGD do 40 osób). Prawdopodobnie to osoby związane z radami i zarząda-
mi LGD, jako najbardziej wpływowe, brały najczęściej udział w tworzeniu tych dokumentów. 
Konsultacje społeczne strategii na dużą skalę (powyżej 120 osób) prowadzone były w mniej 
niż połowie analizowanych LGD.
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Ryc. 49. Histogram sumy współautorów i konsultantów zaangażowanych w tworzenie strategii LGD 
w Polsce (N = 183)

Fig. 49. Histogram of number of co-authors and consultants sume engaged in LAG’s strategy building 
in Poland (N = 183) 

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

W badaniach stwierdzono, iż liczba stowarzyszeń i fundacji reprezentowanych w LGD wy-
kazywała istotny statystycznie, ale bardzo niski dodatni współczynnik korelacji z sumą liczby 
współautorów i konsultantów strategii (r = 0,183; p = 0,018). Mogło to wynikać z angażowa-
nia się lokalnych organizacji pozarządowych w konsultacje społeczne związane z przygoto-
wywaniem tego dokumentu. Nieco wyższy współczynnik korelacji stwierdzono między liczbą 
osób zaangażowanych w przygotowanie strategii i liczbą członków rady decyzyjnej LGD (r = 
0,214; p = 0,004). Wiąże się to prawdopodobnie generalnie z większą liczbą osób włączających 
się w działania LGD. Możliwe także, że osoby najbardziej zaangażowane w przygotowywanie 
strategii częściej wchodziły potem w skład rad decyzyjnych.

Powyższa analiza wskazuje, iż znaczna liczba LGD koncentrowała się na skuteczności 
pozyskania środków finansowych (niski poziom konsultacji społecznych i silne dopasowa-
nie celów działania do nazw linii budżetowych programów wspierających), co jest zgodne 
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z założeniami podejścia racjonalnego wyboru. Zebrane dane nie pozwalają jednak na ocenę, 
jak udział przedstawicieli poszczególnych sektorów wpływał na treść sformułowanych celów 
działania.

Oprócz badań materiałów wtórnych przeprowadzono badania ankietowe wśród człon-
ków rad decyzyjnych w 45 losowo wybranych LGD w Polsce. Respondenci tworzyli ranking 
dla czterech głównych celów określonych w kwestionariuszu badawczym:

wsparcie aktywności społecznej mieszkańców i sektora pozarządowego (np. lokalnych  •
stowarzyszeń),
rozwój rolnictwa, wsparcie wielofunkcyjności rolnictwa, •
wsparcie drobnej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy, •
poprawa jakości infrastruktury (drogi, chodniki, remonty). •

Na rycinie 50 przedstawiono średnie wartości rang celów w próbach z poszczególnych 
regionów historyczno-kulturowych (średnia równa 1 oznaczałaby, że dla wszystkich respon-
dentów dany cel był najmniej ważny, zaś równa 4 – że dla wszystkich był najważniejszy). 
W skali kraju badani najczęściej za najważniejszą uznawali konieczność poprawy jakości in-
frastruktury, na drugim miejscu wsparcie aktywności społecznej, następnie wsparcie przed-
siębiorczości. Za najmniej istotne uważano wsparcie rozwoju rolnictwa i było to typowe dla 
wszystkich trzech analizowanych regionów społeczno-kulturowych. Wsparcie aktywności 
społecznej było najważniejsze dla członków rad LGD w próbie pochodzącej z Ziem Zachod-
nich, a najniższe w Galicji. Natomiast największe poparcie dla rozwoju infrastruktury stwier-
dzono w próbie pochodzącej z Galicji, a najniższe na Ziemiach Zachodnich.

W tabeli 22 zestawiono statystyki dotyczące porównań rankingów pomiędzy regiona-
mi kulturowymi. Każdy z wierszy przedstawia test hipotezy zerowej mówiącej, iż rozkłady 
w próbach pochodzących z danego regionu historyczno-kulturowego są takie same. Prezen-
towane są istotności asymptotyczne (test dwustronny). Poziom istotności ma wartość 0,05. 
Na podstawie dwuczynnikowej analizy wariancji Friedmana dla prób zależnych stwierdzono, 
iż różnice te są statystycznie istotne pomiędzy próbą z Ziem Zachodnich a próbami z Gali-
cji i Królestwa Kongresowego. Natomiast różnica pomiędzy Galicją i Królestwem Kongreso-
wym nie jest istotna statystycznie. Oznacza to, że na Ziemiach Zachodnich członkowie rad 
uznawali wsparcie aktywności społecznej za relatywnie ważniejsze niż w Królestwie Kon-
gresowym i w Galicji. Z kolei w Galicji i Królestwie Kongresowym relatywnie za ważniej-
sze niż na Ziemiach Zachodnich uznawano poprawę jakości infrastruktury, która zaspokaja 
podstawowe potrzeby bytowe. Możliwe, iż na obszarach lepiej rozwiniętych zwracano więk-
szą uwagę na pobudzanie aktywności społecznej, podczas gdy na obszarach o słabiej roz-
winiętej podstawowej infrastrukturze komunalnej za priorytet uznawano jej rozwój (rozbu-
dowę). Jest to generalnie zgodne z koncepcją zmodyfikowanej hierarchii potrzeb [Kenrick  
i in. 2010].
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Ryc. 50. Średnia ranga celów w próbach z regionów społeczno-kulturowych (wyższa ranga oznacza 
większe znaczenie celu dla respondenta)

Fig. 50. Mean rank of aims in samples from historical-cultural regions (the higher rank number,  
the more important aim according to respondent)

Źródło: badania własne – Source: the author’s research

Tabela 22. Statystyki porównań rang badanych kategorii pomiędzy regionami historyczno- 
-kulturowymi

Table 22. The statistics of the researched categories rang comparison between historic-cultural 
regions

Próba 1 – Próba 2
Sample 1 – Sample 2

Statystyka 
testu

Test statistics

Błąd stan-
dardowy
Standard 

error

Standary-
zowana sta-
tystyka testu
Standardised 
test statistics

Istotność
Validity

Istotność 
skorygo-

wana
Adjusted 
validity

Ziemie Zachodnie – 
Królestwo Kongresowe -47,943 17,379 -2,759 0,006 0,017

Ziemie Zachodnie – Galicja -53,521 17,636 -3,035 0,002 0,007
Królestwo Kongresowe – 
Galicja -5,578 17,462 -0,319 0,749 1,000

Źródło: badania własne – Source: the author’s research
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5.4. Struktury społeczne rad LGD a procesy wyboru 
projektów

W porównawczych badaniach jakościowych 15 LGD o skrajnych strukturach (5 z maksymal-
ną dominacją sektora publicznego, 5 zrównoważonych i 5 z maksymalną dominacją sektora 
społecznego) wszyscy badani twierdzili, iż oceniali wnioski metodą punktową według zapi-
sów w strategii. Przykładowe kryteria z jednej z LGD (nazwa została celowo pominięta) poda-
no w tabeli 23. Pomijając rozważania dotyczące zasadności takiego lub innego sposobu przy-
znawania punktów, istotne jest przede wszystkim stwierdzenie, iż jawne kryteria pozwalają na 
konkretną ocenę każdego projektu. Według zapisów tej strategii każdy z członków rady miał 
dokonywać oceny, przyznając „operacji” (wnioskowi o dofinansowanie konkretnego projek-
tu) odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z powyższymi zapisami. Następnie komisja miała 
ustalać wynik końcowy, sumując wyniki poszczególnych członków komisji i dzieląc je przez 
liczbę oddanych kart (czyli ocena końcowa projektu była średnią liczbą punktów przyznaną 
przez członków rady). Pozwalało to na ustalenie rankingu projektów, z których dofinansowa-
nie miały otrzymać te, które otrzymały największą liczbę punktów. Nie ma tu mowy o podzia-
le środków proporcjonalnie dla poszczególnych gmin czy też o istnieniu lub braku preferencji 
dla jakiegoś obszaru LGD. W przykładowej ocenie – jedynie w „małych projektach” prefero-
wane były małe miejscowości, prawdopodobnie aby zwiększyć szanse na zrealizowanie tam 
jakichkolwiek działań. Teoretycznie mogłoby się jednak zdarzyć, że nastąpiłaby koncentracja 
działań w jednej gminie, w której wnioskodawcy przygotowali najlepsze projekty. Podobny 
typ oceny wniosków (choć kryteria oceny i punktacja różniły się) zapisano we wszystkich 
15 analizowanych strategiach LGD. Konkursowy tryb wyboru projektów wynikał z odgórnie 
przyjętych w Polsce zasad finansowania Osi 4 PROW [Futymski i Kamiński 2008].

Tabela 23.  Przykładowe kryteria wyboru projektów w jednej z badanych LGD (dosłowne brzmienie 
kryteriów i opisu punktacji)

Table 23.  Example criteria for the choice of projects in one of the studied LAGs (with the literal wor-
ding of the criteria and scoring)

Kryterium
Criterion

Punktacja
Scoring

1 2
1) Kryteria wspólne dla wszystkich operacji
1) Criteria common for all operations
a) Wnioskodawca jest członkiem LGD
a) The applicant is a LAG member

0 lub 2 pkt
0 or 2 pts.

b) Operacja jest komplementarna wobec innych projek-
tów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii  
Rozwoju (LSR)
b) The operation is complementary with regard to other  
projects realised within the Local Development  
Strategy (LDS)

0 lub 3 pkt
0 or 3 pts.

c) Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów
c) The applicant is experienced in project implementation

od 0 do 2
from 0 to 2 pts.

d) Operacja ma innowacyjny charakter
d) The operation is innovative

0 lub 2 pkt
0 or 2 pts.
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Tabela 23 cd.
Table 23 cont.

1 2

2) Kryteria dla operacji typu „Różnicowanie działalności gospodarczej”
2) Criteria for the “Economic activity diversification” type of operations

a) Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
a) The applied assistance amount equals:

– mniej niż 30 tys. zł – 10 pkt;
– od 30 tys. zł do 50 tys. zł – 5 pkt;
– powyżej 50 tys. zł – 0 pkt,
– less than 30 000 PLN – 10 pts.
– between 30 000 PLN and 

50 000 PLN – 5 pts.
– over 50 000 PLN – 0 pts.

b) Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w któ-
rym pracuje wnioskodawca, nie przekracza średniej 
powierzchni gospodarstwa rolnego w województwie
b) The area of the agricultural farm owned by the ap-
plicant or where they are employed does not exceed the 
average area of agricultural farms in the voivodeship

0 lub 5 pkt
0 or 5 pts.

c) Planowana działalność gospodarcza jest oparta na 
wykorzystaniu lokalnych surowców albo lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego
c) The planned economic activity revolves around 
the use of local raw materials or the local cul-
tural, historical or environmental heritage

0 lub 2 pkt
0 or 2 pts.

d) Operacja przyczynia się do rozwoju usług  
turystycznych w Obszarze
d) The operation contributes to the development  
of tourist services in the Area

0 lub 2 pkt
0 or 2 pts.

3) Kryteria dla operacji typu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
3) Criteria for the “Micro-enterprise creation and development” type of operations

a) Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
a) The applied assistance amount equals:

mniej niż 50 tys. zł – 4 pkt;
od 50 tys. zł do 100 tys. zł – 2 pkt;
powyżej 100 tys. zł – 0 pkt
– less than 50 000 PLN – 4 pts.
– between 50 000 PLN and 
100 000 PLN – 2 pts.
– over 100 000 PLN – 0 pts.

b) Projekt przyczynia się do tworzenia spójnego  
produktu turystycznego Obszaru
b) The project contributes to the creation of 
a consistent tourist product for the Area

0 lub 3 pkt
0 or 3 pts.

c) Projekt zakłada współpracę z innymi  
beneficjentami LSR
c) The project involves cooperation with  
other LDS beneficiaries

0 lub 3 pkt
0 or 3 pts.
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Tabela 23 cd.
Table 23 cont.

1 2
d) Operacja przyczynia się do tworzenia lub promocji  
produktu lokalnego
d) The operation contributes to the creation  
or promotion of local produce

0 lub 3 pkt
0 or 3 pts.

e) Wnioskodawca w ostatnim roku obroto-
wym zatrudniał nie więcej niż dwie osoby
e) The applicant has employed no more than 
two persons within the last financial year

od 0 do 5 pkt
from 0 to 5 pts.

f) Planowana działalność gospodarcza jest oparta na 
wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych albo 
lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego
f) The planned economic activity revolves 
around the use of local environmental resources 
or the local cultural or historical heritage

0 lub 2 pkt
0 or 2 pts.

4. Kryteria dla operacji typu „Odnowa i rozwój wsi”
4. Criteria for the “Rural renewal and development” type of operations

a) Korzyści z operacji odniosą 2 lub więcej miejscowości
a) 2 or more towns will benefit from the operation

0 lub 2 pkt
0 or 2 pts.

b) Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu aktywno-
ści społecznej i/lub gospodarczej mieszkańców obszaru
b) The implementation of the opera-
tion will contribute to the social and/or eco-
nomic activity of the Area’s inhabitants

0 lub 5 pkt
0 or 5 pts.

c) Celem operacji jest zachowanie lub od-
tworzenie lokalnego dziedzictwa przyrodni-
czego, kulturowego lub historycznego
c) The goal of the operation is to maintain or restore 
the local environmental, cultural or historical heritage

0 lub 2 pkt
0 or 2 pts.

5. Kryteria dla operacji typu „Małe projekty”
5. Criteria for the “Minor projects” type of operations

a) Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej:
a) The operation will be implementd in 
a village with a population of:

poniżej 1000 mieszkańców – 3 pkt; 
od 1000 do 3000 mieszk. – 2 pkt; 
powyżej 3000 mieszk. – 1 pkt
less than 1000 inhabitants – 3 pts;
1000 to 3000 inhabitants – 2 pts;
over 3000 inhabitants – 1 pt.

b) Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
b) The applied assistance amount equals:

mniej niż 10 tys. zł – 4 pkt;
od 10 tys. zł do 15 tys. zł – 2 pkt;
powyżej 15 tys. zł – 1 punkt
– less than 10 000 PLN – 4 pts.
– between 10 000 PLN and 
15 000 PLN – 2 pts.
– over 15 000 PLN – 0 pts.
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Tabela 23 cd.
Table 23 cont.

1 2
c) Projekt zakłada aktywny udział mieszkańców Obszaru
c) The project involves the active partici-
pation of the Area’s inhabitants

od 0 do 3 pkt
from 0 to 3 pts.

d) Operacja powiązana jest z rozwojem turystyki
d) The operation is related to the development of tourism

0 lub 3 pkt
0 or 3 pts.

e) Celem operacji jest zachowanie lub od-
tworzenie lokalnego dziedzictwa przyrodni-
czego, kulturowego lub historycznego
e) The goal of the operation is to maintain or restore 
the local environmental, cultural or historical heritage

0 lub 2 pkt
0 or 2 pts.

f) Operacja jest realizowana na obszarze cennym 
przyrodniczo (Natura 2000, OCHK) lub służy 
jego promocji i wykorzystaniu turystycznemu
f) The operation is implemented in an environ-
mentally valuable area (Natura 2000, nature park) 
or serves its promotion and use in tourism

0 lub 3 pkt
0 or 3 pts.

g) Operacja podnosi kwalifikacje spo-
łeczne i zawodowe mieszkańców
g) The operation improves the social and pro-
fessional qualifications of the inhabitants

0 lub 2 punkty
0 or 2 pts.

Źródło: Strategia LGD
Source: LAG strategy

Pomimo że sposób oceny projektów w strategiach był dość jednoznaczny (wybór wnio-
sków, które uzyskały najwięcej punktów z terytorium całego LGD), to jednak tylko 15 respon-
dentów stwierdziło kategorycznie, że wybierało wyłącznie najlepsze projekty niezależnie od 
ich lokalizacji geograficznej. Natomiast 30 respondentów wskazało, że starało się rozdzielać 
środki w przybliżeniu proporcjonalnie dla każdej gminy (lub sołectwa w LGD obejmujących 
jedną gminę). Tymczasem w żadnej z analizowanych strategii nie zapisano w procedurach np. 
zasady proporcjonalnego podziału środków na projekty z poszczególnych sołectw lub gmin. 
Jak stwierdził jeden z ankietowanych w LGD zdominowanej przez sektor publiczny: „Raczej 
starano się, by każda gmina dostała proporcjonalną liczbę środków na projekty, w dawaniu 
punktów dogadywali się przedstawiciele władz. Wiadomo, że to nie działało swobodnie” (kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłoszony jako sektor społeczny). W LGD 
zdominowanej przez sektor publiczny radna gminy będąca przedstawicielem sektora publicz-
nego stwierdziła: „Każda gmina miała swoją pulę środków, o którą można było się starać. Do-
piero, gdy liczba projektów przekraczała środki dla gminy, stosowano kryterium punktowe, 
to było uzgodnione między gminami”. Z kolei właściciel sklepu reprezentujący sektor przed-
siębiorczości w LGD o względnie zrównoważonych strukturach odpowiedział, że: „Raczej 
staraliśmy się, żeby każda gmina coś dostała w każdej kategorii projektów, to była taka umowa 
dżentelmeńska”. Wskazuje to, że pomimo obowiązujących kryteriów punktowych kluczowi 
interesariusze podczas nieformalnych negocjacji często porozumiewali się wcześniej w spra-
wie wyboru projektów, tak by każda gmina otrzymała pewną pulę środków finansowych. Jak 
stwierdził radny gminy i właściciel gospodarstwa agroturystycznego reprezentujący sektor 
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przedsiębiorczości w LGD o względnie zrównoważonych strukturach w radzie decyzyjnej: 
„O wyborze decydowała liczba punktów, ale w praktyce nie było więcej wniosków niż środ-
ków, bo gminy dogadywały się, żeby któraś nie była poszkodowana. Organizacje pozarządowe 
niby same składały, ale i tak gminy miały nad nimi pieczę, bo one [wspomniane organiza-
cje] nie miały pieniędzy, więc i tak gmina im dokładała jako udział własny, żeby w ogóle 
zrealizowały jakiś projekt”. Kryterium w miarę równomiernego podziału środków pomiędzy 
mieszkańców różnych gmin było w wielu przypadkach pewnego rodzaju nieformalnym po-
rozumieniem społecznym, które dominowało nad formalnymi kryteriami punktowymi. Jak 
stwierdził sołtys reprezentujący sektor społeczny w jednogminnej LGD zdominowanej przez 
sektory niepubliczne: „Staraliśmy się, żeby każda miejscowość coś uszczknęła, żeby nikt nie 
był poszkodowany.” Takie porozumienie było szczególnie łatwe w przypadku projektów do-
tyczących „odnowy wsi”, w których wnioski składały głównie urzędy gmin lub jednostki im 
podległe: „Staraliśmy się tak, żeby każda z gmin wykorzystała środki, szczególnie w odnowie 
wsi gminy się porozumiewały. W małych projektach raczej [w zależności], kto ile punktów 
dostał” (pracownik stowarzyszenia lokalnego reprezentujący sektor społeczny w LGD zdo-
minowanej przez sektory niepubliczne). Interesariusze wyłamujący się z takiego nieformal-
nego porozumienia i próbujący otrzymać więcej środków byli czasem w nieformalny sposób 
wykluczani z oceny. Przykładowo, w LGD o względnie zrównoważonych strukturach jeden 
z przedstawicieli sektora społecznego (sołtys) opisał taką sytuację: „Środki były podzielone 
na pule dla każdej gminy. Raz była taka sytuacja, że wójt [gminy A] nie zdążył wykorzystać 
swojej puli, więc wójt [gminy B] chciał więcej dostać, bo tam było dużo projektów. Było spię-
cie między wójtami, ale w końcu [gmina A] spięła się i wykorzystała swoje środki” (a więc 
w pewnym momencie nie dopuszczono do oceny i przyznania środków dla kolejnego pro-
jektu gminy dobrze zorganizowanej w przygotowywaniu i realizacji działań, natomiast cze-
kano i naciskano na złożenie jakiegokolwiek projektu z gminy, która gorzej wykorzystywała 
środki). Charakterystyczne, że tego typu zachowania wydają się w wysokim stopniu zgodne 
z obserwacjami Ostrom [1990, 2012], które dotyczyły wykorzystania ograniczonych zasobów 
(w jej przypadku przyrodniczych). Lokalni interesariusze, niezależnie od procedur admini-
stracyjnych, sami dochodzili do porozumienia, w którym każda ze stron uzyskiwała zbliżone 
korzyści. Nie dopuszczali oni zwykle do sytuacji, w której jedna gmina pozyskałaby wszyst-
kie lub nieproporcjonalną większość środków, niezależnie od formalnego sposobu oceny 
wniosków wpisanego w strategii. Oczywiście dotyczy to jedynie części studiów przypadku, 
ale sam fakt wystąpienia takiego sposobu podziału środków jest interesujący. Takie zjawisko 
zauważone zostało także przy analizie wyboru projektów realizowanych z Unii Europejskiej 
w polskich regionach, gdzie dążono do „rozwoju zrównoważonego” rozumianego często jako 
rozdzielanie środków finansowych „po równo” w zależności od przyjętego, najczęściej lud-
nościowego, kryterium [Swianiewicz i in. 2010, s. 97]. Autorzy dodatkowo zauważyli, iż takie 
kryterium zwykle przyjmowano w woj. lubelskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim, 
a w najmniejszym stopniu na Pomorzu. Politycy regionalni stosując tę zasadę, chcieli zaspo-
koić oczekiwania możliwie najszerszego grona beneficjentów, zyskując tym samym poparcie 
dla prowadzonej przez siebie polityki. Jest to jak najbardziej zgodne z podejściem racjonalne-
go wyboru, a dokładniej z teorią wyboru publicznego.

W badanej próbie kryterium geograficznie proporcjonalnego wyboru projektów stosowa-
li częściej członkowie rad o względnie zrównoważonych strukturach sektorów publicznego 
i niepublicznych (13 na 15 osób, ryc. 51). Natomiast najwięcej osób wybierało najlepsze pro-
jekty niezależnie od ich lokalizacji geograficznej w radach LGD z przewagą sektorów niepu-
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blicznych (8 na 15 osób). Przykładowe wypowiedzi respondentów z takich LGD: „Wybierali-
śmy projekty według kryteriów punktowych, nie mieliśmy możliwości, by preferować wnioski 
z jakiejś gminy, ważne było, czy spełnia kryteria i cele strategii. Czasem ktoś nie dostał grantu, 
bo źle go umotywował, bo wniosek był słabszy. Generalnie najbardziej aktywne były organi-
zacje z [gminy A], ale to nie był wynik preferencji członków rady. W tamtym czasie był pro-
blem z naborem małych projektów, małe stowarzyszenia nie mogły zebrać własnych środków 
na realizację projektów, bo nie miały pieniędzy” (członek lokalnego stowarzyszenia i radny 
gminy będący reprezentantem sektora społecznego). W innej LGD członek stowarzyszenia 
lokalnego i przedsiębiorca będący reprezentantem sektora społecznego stwierdził: „Ocenia-
liśmy ściśle według kryteriów oceny ze strategii, ale trzeba przyznać, że liczba i wartość pro-
jektów nie przekroczyły zbytnio przyznanych środków. W 99% dostawały się one na listę do 
Urzędu Marszałkowskiego”.

100%

Proporcjonalnie
75%

Proporcjonalnie 
dla każdej 
gminy/sołectwa

50%

25% Tylko najlepsze

0%
Razem PUB ZR SPO

Ryc. 51.  Preferowany sposób oceny projektów według wszystkich respondentów i z podziałem na trzy 
główne typy rad decyzyjnych LGD. PUB – dominacja sektora publicznego w radzie decyzyjnej; 
ZR – rada o zrównoważonych strukturach; SPO – dominacja sektora społecznego

Fig. 51. The preferred way of evaluating projects according to all respondents, and with the division 
into three main types of decision-making councils of LAGs. PUB – public sector domination 
in decision-making committee; ZR – balanced structures o committee; SPO – social sector 
domination in in decision-making committee

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research 

Zgodnie z procedurami programu w przypadku konfliktu interesów członkowie rady po-
winni być wykluczani z oceny projektów. W badanych LGD, we wszystkich trzech typach 
analizowanych organizacji, respondenci potwierdzali, że osoby związane z danym projektem 
były wykluczane z jego bezpośredniej oceny (dwóch badanych nie pamiętało tego typu sytu-
acji). Przykładowo urzędnik gminy wykazany jako przedstawiciel sektora społecznego w LGD 
zdominowanej przez sektor publiczny stwierdził: „Tak, wójtowie i urzędnicy byli wykluczani 
z oceny, gdy był oceniany np. projekt urzędu gminy”. Z kolei pracownik ośrodka doradztwa 
rolniczego będący reprezentantem sektora społecznego w LGD o zrównoważonym udziale 
3 sektorów odpowiedział, że: „Przed rozpatrzeniem każdego wniosku trzeba było podpisać 
oświadczenie, że nie jest się związanym z danym projektem, np. radni gminy lub urzędnicy 
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byli wyłączani z oceny projektu urzędu gminy, także, gdy składano projekt kogoś z rodziny 
rady LGD. Z pozostałych ocen liczono średnią”. 

W badaniach nie udało się jednoznacznie stwierdzić, czy przy ocenie projektu gminne-
go wykluczano z oceny urzędnika, który zgłoszony był do rady jako „przedstawiciel sektora 
społecznego”, a nie reprezentant administracji gminnej. W niektórych wielogminnych LGD 
unikano tego typu wątpliwości, wykluczając wszystkich przedstawicieli z danej gminy, gdy był 
oceniany jakikolwiek projekt dotyczący jej terytorium: „Jeżeli projekt był z danej gminy, to my 
nawet członków z tej gminy wykluczaliśmy, nawet jeżeli nie byli z tej samej organizacji, żeby 
nie było jakichkolwiek powiązań, np. rodzinnych czy innych” (pracownik biblioteki publicz-
nej jako przedstawiciel sektora społecznego w gminie o zrównoważonej strukturze sektoro-
wej). W jednogminnej LGD zdominowanej przez sektory niepubliczne sołtys będący repre-
zentantem sektora społecznego stwierdził, że „Osoba z danego sołectwa była wykluczana, gdy 
oceniano stamtąd projekt, nawet wykluczyliśmy pobieranie diet takiej osoby za uczestnictwo 
w zebraniu rady”. Charakterystyczne jednak, że takie kategoryczne wykluczanie z oceny osób 
pochodzących z sołectwa lub z gminy, z której pochodził projekt, zaobserwowano jedynie 
w LGD, w których nie było dominacji sektora publicznego. Wskazuje to na większą kontrolę 
zjawiska klientelizmu terytorialnego w tego typu organizacjach. 

Respondentów zapytano, czy jakaś sektorowa grupa interesu miała ich zdaniem większy 
wpływ na wybór projektów. Większość respondentów z rad o wysokim udziale urzędników 
i osób pochodzących z władz gminnych zdawała sobie sprawę z dominacji sektora publicz-
nego (ryc. 52). Z kolei w radach o wysokim udziale sektora społecznego zauważano mniejszy 
wpływ sektora publicznego na dokonywane wybory. Brak dominacji jakiejkolwiek grupy in-
teresu zauważano najczęściej w LGD o strukturach zrównoważonych.

Badanych zapytano także, czy zdarzyła się sytuacja, w której grupa z określonego teryto-
rium miała większy wpływ na wybór projektów (np. mieszkańcy jakiejś gminy lub sołectwa 
w przypadku LGD jednogminnych). W LGD zdominowanych przez sektor publiczny 8 na 
15 osób badanych stwierdziło występowanie takiej sytuacji, w zrównoważonych – 4 na 15 
osób, w LGD o najmniejszej przewadze sektora publicznego – 2 na 15 (ryc. 53). W LGD 
zdominowanych przez sektory niepubliczne było najwięcej zwolenników wyboru projektów 
„najlepszych”, niezależnie od ich lokalizacji terytorialnej. Te obserwacje dają się logicznie wy-
tłumaczyć faktem, iż osobom z sektora publicznego zależy na zaskarbieniu sobie wyborców, 
podczas gdy osoby niepowiązane z urzędami i władzami politycznymi nie podlegają takiej 
presji. Jest to zgodne z postulatami teorii wyboru publicznego.

Udział odpowiedzi mówiących o braku przewagi mieszkańców jakiegoś obszaru jest ge-
neralnie zgodny z wcześniejszymi informacjami o preferowaniu proporcjonalnego podziału 
środków dla każdej gminy członkowskiej (około ¾ takich zbieżnych odpowiedzi w obu przy-
padkach). Nieformalne porozumienie władz gmin dotyczące kwoty, na jaką złożą wnioski 
w „odnowie wsi”, umożliwiało im w praktyce wcześniejszy podział środków, niezależnie od 
poprawności funkcjonowania rady decyzyjnej i ścisłego przestrzegania przez nią reguł oceny 
punktowej. Wysoki udział urzędników i władz w radzie oraz zarządzie LGD wbrew pozorom 
wcale nie gwarantował pełnej transparentności działań i poprawności funkcjonowania takiej 
organizacji. Jedna z LGD o bardzo wysokim udziale sektora publicznego w radzie decyzyjnej 
(złożonej głównie z wójtów i urzędników) została rozwiązana po kontroli urzędu marszał-
kowskiego na skutek nieprawidłowości w rozliczaniu otrzymanych środków.
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Ryc. 52. Odpowiedzi na pytanie „Czy jakaś sektorowa grupa interesu miała dominujący wpływ na 
wybór projektów?” (na przykład koalicja organizacji pozarządowych, koalicja władz gminnych, 
koalicja przedstawicieli sektora ekonomicznego etc.) ogółem i w poszczególnych typach LGD

Fig. 52.  Answers to the question: “Did any interest group from a sector have a decisive influence on 
the selection of projects?” (e.g. a coalition of non-governmental organizations, a coalition of 
district authorities, a coalition of representatives of the economic sector, etc.) in general and 
in particular types of LAGs. PUB – public sector domination in decision-making committee; 
ZR – balanced structures o committee; SPO – social sector domination in in decision-making 
committee

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research
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Ryc. 53.  Odpowiedzi na pytanie „Czy jakaś grupa z określonego terytorium miała dominujący wpływ 
na wybór projektów?” (np. mieszkańcy jakiejś gminy lub sołectwa) ogółem i w poszczególnych 
typach LGD. PUB – dominacja sektora publicznego w radzie decyzyjnej; ZR – rada 
o zrównoważonych strukturach; SPO – dominacja sektora społecznego

Fig. 53.  Answers to the question: „Did any group from a particular area have a decisive influence on 
the selection of projects?” (e.g. inhabitants of a district) in general and in particular types 
of LAGs. PUB – public sector domination in decision-making committee; ZR – balanced 
structures o committee; SPO – social sector domination in in decision-making committee

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research
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Większość pytanych członków rad LGD dostrzegała możliwość wystąpienia klienteli-
zmu terytorialnego, zgodnego z założeniami podejścia racjonalnego wyboru. Dlatego już na 
etapie formowania rad decyzyjnych w LGD, obejmujących kilka gmin, starano się zapobie-
gawczo równoważyć proporcje osób pochodzących z poszczególnych jednostek terytorial-
nych (wspomniane już zasady wprowadzania do rady decyzyjnej mniej więcej równej liczby 
osób z każdej gminy członkowskiej). Naturalnym wytłumaczeniem koncentracji projektów 
w jednym obszarze było także zróżnicowanie aktywności społecznej w gminach. Jak słusznie 
zauważył sekretarz gminy oficjalnie reprezentujący sektor społeczny w radzie LGD zdomi-
nowanej przez pracowników sektora publicznego: „Jedne gminy są większe, inne mniejsze, 
zawsze są różnice. W radzie było po 1 osobie z każdej gminy, więc tu nikt nie był silniejszy. 
Ale przy składaniu małych wniosków to było różnie. W [gminie X] były od początku sprawne 
stowarzyszenia, a w mojej gminie nie było ich w ogóle”. Podobnie wypowiadał się sołtys re-
prezentujący sektor społeczny w LGD zdominowanej przez sektory niepubliczne: „Zawsze są 
różnice, ale każda wieś coś zyskała. Gdy ktoś wziął na siebie pracę, to więcej dostawali. Były 
takie miejscowości, bo jak się działa, to się ma. U mnie nie ma [organizacji] pozarządowych, 
ale inne [miejscowości, sołectwa] mają takie zespoły i koła gospodyń”. Odnotowano także 
próby nacisków na radę, najczęściej przez przedstawicieli władz gminnych, ale niezależni od 
urzędu gminy członkowie starali się zachować niezależność: „Były próby kontroli z [gminy 
X]. Wójt próbował wpłynąć na ocenę wniosku, jego wniosek był na wysoką kwotę. Była awan-
tura. Było to skrytykowane na radzie. Rada wystosowała nawet oficjalne pismo w tej spra-
wie” (pracownik fundacji jako przedstawiciel sektora społecznego w LGD o zrównoważonych 
strukturach). Podobnie urzędnik gminy będący formalnym reprezentantem sektora społecz-
nego w radzie LGD zdominowanej przez sektor publiczny podsumował: „Były gminy z więk-
szą siłą przebicia, ale wynikało to raczej z dominującego indywidualnego charakteru danych 
przedstawicieli, szczególnie burmistrzów i wójtów”. W jednym przypadku respondent uznał, 
że najwięcej projektów złożono z miejscowości, w której była siedziba LGD, uzasadniając to 
względnie bliskimi relacjami społecznymi pracowników i działaczy LGD w tej miejscowości.

W jednym przypadku pojawiła się wypowiedź sugerująca wystąpienie zjawiska kumo-
terstwa: „(...) projekty niektórych osób były moim zdaniem celowo odrzucane a inne pro-
mowane. To taka była polityka w radzie LGD, powiązania osób z gminy, po prostu niektórzy 
trzymają się razem, a inni niezależni się wtedy nie przebiją” (przedsiębiorca reprezentujący 
sektor ekonomiczny w LGD o zrównoważonych strukturach).

Z powyższych wypowiedzi wynika, że gdyby doszło do koncentracji terytorialnej dofi-
nansowanych projektów, to przyczyny tego zjawiska mogłyby być bardzo różne: a) większa 
aktywność działaczy z danego obszaru w składaniu wniosków; b) bliższe relacje z pracowni-
kami LGD w danej miejscowości (nie chodzi tu nawet o kumoterstwo, ale o większą możli-
wość konsultowania poprawności projektów w trakcie ich przygotowywania w czasie bezpo-
średniego spotkania w biurze LGD); c) indywidualne cechy charakteru osób uczestniczących 
w radzie – głównie wójtów i burmistrzów, którzy czasem próbowali narzucać (sugerować) 
swoje preferencje innym członkom rady; d) większa liczba osób w radzie z jednego obszaru 
(np. gdy udział osób z danej gminy w radzie był proporcjonalny do liczby jej mieszkańców).

Wywiady sugerują, iż najczęściej to wójtowie i burmistrzowie próbowali narzucać (su-
gerować) preferowanie określonych projektów, co prowadziło do konfliktów z przedstawicie-
lami innych gmin. Trzeba jednak przypomnieć, że wcześniejsza analiza relacji nie wykazała 
istotnych statystycznie współczynników korelacji pomiędzy udziałem sektora publicznego 
a konfliktami w radach. Nie były to więc częste zjawiska. W badanych organizacjach zazwy-
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czaj starano się, by wszystkie gminy członkowskie lub sołectwa skorzystały ze środków po-
mocowych, a więc pojawiły się tendencje, by nie wybierać matematycznie „najlepszych” pro-
jektów z całego terytorium LGD, ale po kilka z różnych terytoriów. Taki wybór postrzegano 
prawdopodobnie jako bardziej sprawiedliwy. Potwierdza to stosowanie raczej „logiki stosow-
ności” w działaniach lokalnych (aktorzy robią to, co uważają sami za właściwe, opierając się 
na negocjacjach) niż „logiki konsekwencji” (aktorzy podporządkowują się ściśle procedurom, 
wybierając najlepsze projekty z punktu widzenia ich celów i efektywności).

5.5. planowane i rzeczywiste wydatkowanie środków  
na rozwój lokalny oraz ich związek z badanymi 
strukturami społecznymi LGD

Lokalne grupy działania zgodnie z regułami programu mogły otrzymać środki finansowe 
proporcjonalne do liczby zamieszkującej je ludności. Wielkość przyznanych środków nie była 
zatem przedmiotem konkursu. LGD w ramach strategii określały natomiast samodzielnie po-
dział środków na następujące cztery główne kategorie:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, •
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, •
Odnowa i rozwój wsi, •
Małe projekty. •

Oprócz tego planowane w strategiach środki obejmowały „wdrażanie projektów współ-
pracy” i „funkcjonowanie lokalnej grupy działania” [Futymski i Kamiński 2008, Ziemiańczyk 
2010]. Te jednak nie były przedmiotem konkursów grantowych rozpatrywanych przez radę 
decyzyjną, dlatego nie są one w niniejszym opracowaniu analizowane. Planowanie wydatko-
wania środków odbywało się poprzez negocjacje głównych liderów mających wpływ na utwo-
rzenie strategii i zatwierdzane było wraz z całą strategią zazwyczaj przez walne zgromadzenie 
LGD (większość LGD miała status stowarzyszenia specjalnego). Na każdą linię budżetową 
zgodnie z procedurami należało przeznaczyć minimum 10% dotacji, dopiero powyżej tej 
kwoty można było dowolnie kalkulować wydatkowanie środków [Futymski i Kamiński 2008].  
W niniejszej pracy analizowany jest udział środków zaplanowanych i wydatkowanych na wy-
mienione wyżej cztery kategorie projektów, a nie ich wartość bezwzględna. Wynika to z faktu, 
iż wielkość wielu LGD i wysokość planowanych budżetów zmieniała się w trakcie realiza-
cji programu, m.in. na skutek zmian terytorialnych LGD (wspomniane już dołączanie się 
gmin do wielu LGD w trakcie realizacji programu) oraz problemów z wydatkowaniem części 
środków finansowych. W analizie dyskutowany jest ewentualny związek badanych struktur 
społecznych LGD z udziałem środków planowanych i wydatkowanych na poszczególne typy 
działań, a także ich zróżnicowanie przestrzenne.

W strategiach z 2011 r., na poziomie całego kraju, najwięcej środków zaplanowano na 
odnowę i rozwój wsi (42%), następnie w kolejności na małe projekty (25%); tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw (18%) i różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (15%). 
Interesujące są zależności, w jaki sposób przesuwano planowane środki między czterema ba-
danymi kategoriami (tab. 24). Najsilniejsza ujemna korelacja występuje pomiędzy udziałem 
środków planowanych na odnowę wsi i na małe projekty. Oznacza to, że LGD preferujące 
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wyższy udział środków na małe projekty zmniejszały w pierwszej kolejności udział środków 
na odnowę wsi. Preferencja realizacji małych projektów nie powodowała uszczuplania środ-
ków przeznaczonych na rolnictwo (brak korelacji). LGD preferujące odnowę wsi planowały 
także środki na przedsiębiorczość, uszczuplając przede wszystkim środki na małe projekty, 
a w drugiej kolejności środki na rozwój rolnictwa. Planowanie wydatkowania środków na 
rozwój przedsiębiorczości nie miało związku z planami realizacji małych projektów. Sposób 
tworzenia planów wydatkowania środków wskazywać może, iż najsilniejszą grupą interesu 
w czasie tworzenia strategii LGD był sektor publiczny, a na drugim miejscu sektor społeczny.

Do zakończenia programu udział rzeczywiście wydatkowanych środków znacznie się 
zmienił w stosunku do pierwotnych planów: na odnowę i rozwój wsi wykorzystano 57% środ-
ków, na małe projekty 28%, a na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i tworzenie 
mikroprzedsiębiorstw zaledwie po 8–7% (ryc. 54). Macierz korelacji (tab. 25) potwierdza, że 
środki z kategorii „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” przesuwano przede wszystkim na „odnowę i rozwój wsi” (wyższa 
ujemna korelacja), a w mniejszym stopniu na „małe projekty” (niższa ujemna korelacja).

Środki, których nie wykorzystali drobni przedsiębiorcy i rolnicy, przesunięte zostały za-
tem głównie na rozbudowę i modernizację drobnej infrastruktury wiejskiej (projekty przy-
gotowywane przez gminy) oraz w mniejszym stopniu na małe projekty, które realizowane 
były najczęściej przez gminy, jednostki gminne i organizacje pozarządowe [Sykała i in. 2015]. 
Zmiana ta nie była efektem celowych działań rady decyzyjnej, tylko wynikiem niewystar-
czającej liczby i wartości wniosków złożonych przez przedsiębiorców i rolników. Mimo to 
można sądzić, że największą wartość środków wykorzystały samorządy (sektor publiczny) 
i prawdopodobnie sektor społeczny. Niestety, autorowi nie udało się pozyskać szczegółowych 
informacji o beneficjentach wniosków. Stąd brak jest informacji, ile środków w „małych pro-
jektach” wykorzystały organizacje pozarządowe, a ile jednostki budżetowe gmin, takie jak 
szkoły czy domy kultury.

Najmniej środków pozyskali przedsiębiorcy i rolnicy. Są to jednocześnie grupy zawodo-
we, które w małym stopniu angażowały się w prace rad LGD, co zauważono w poprzednich 
rozdziałach niniejszej pracy. Jest to zgodne z poglądami Ostrom, która wykorzystując po-
dejście racjonalnego wyboru, stwierdziła, że w przypadku grupowego zarządzania zasobami 
największe korzyści i największy wpływ na podejmowane decyzje mają aktorzy wnoszący 
największe zasoby [Ostrom 1990]. Oczywiście, zadania realizowane przez samorządy, zwią-
zane z dobrami i usługami publicznymi, także są pośrednio korzystne dla pozostałych grup 
interesu. Jednak potrzeby tych ostatnich często nie pokrywają się w pełni z celami formuło-
wanymi i realizowanymi przez władze publiczne. Stąd bezpośrednie wykorzystanie środków 
na samodzielnie sformułowane zadania byłoby dla tych grup interesu korzystniejsze niż dzia-
łania samorządu.
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Tabela 24.  Macierz korelacji pomiędzy planowanymi udziałami wydatkowania środków określonymi 
w strategiach LGD w 2011 r. Oznaczenia: * 0,05 > p ≥ 0,01; ** 0,01 > p

Table 24.  Correlation matrix of planned expenditure shares established in LAG strategies in 2011. 
Signatures: * 0.05 > p ≥ 0.01; ** 0.01 > p

Udział 
środków dla 

rolników
Share of 
funds for 
farmers

Udział środków 
na odnowę wsi

Share of 
funds for ru-
ral renewal

Udział środków 
na małe projekty

Share of funds 
for minor 
projects

Udział środków 
na przedsię-

biorczość
Share of funds 
for entrepre-

neurship
Udział środków dla rolników
Share of funds for farmers 1 -0.412**

(p = 0.000)
-0.079

(p = 0.148)
0.307**

(p = 0.000)
Udział środków na odnowę  
wsi
Share of funds for rural  
renewal

– 1 -0.722**
(p = 0.000)

0.558**
(p = 0.000)

Udział środków na małe  
projekty
Share of funds for small  
projects

– – 1 -0.091*
(p = 0.096)

Udział środków na 
przedsiębiorczość
Share of funds for  
entrepreneurship

– – – 1

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research

Tabela 25.  Macierz korelacji pomiędzy udziałem środków wydatkowanych. Oznaczenia: * 0,05 >   
p ≥ 0,01; ** 0,01 > p

Table 25.  Correlation matrix of expenditures share. Signatures: * 0,05 > p ≥ 0,01; ** 0,01 > p

Udział środków 
dla rolników
Share of funds 

for farmers

Udział środków 
na odnowę wsi

Share of funds for 
rural renewal

Udział środków 
na małe projekty
Share of funds for 

minor projects

Udział środków 
na przedsię-

biorczość
Share of funds for 
entrepreneurship

Udział środków dla rolników
Share of funds for farmers

1 -0,373**
(p = 0,000)

-0,137*
(p = 0,012)

0,043
(p = 0,435)

Udział środków na odnowę  
wsi
Share of funds for rural  
renewal

– 1 -0,752**
(p = 0,000)

-0,348**
(p = 0,000)

Udział środków na małe  
projekty
Share of funds for small  
projects

– – 1 -0,145**
(p = 0,008)

Udział środków na 
przedsiębiorczość
Share of funds for  
entrepreneurship

– – – 1

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research
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Ryc. 54. Udział środków planowanych w strategiach w 2011 r. i rzeczywiście wydatkowanych do końca 
realizacji programu (2015)

Fig. 54. The share of budget planned in strategies in 2011 and really spent till the end of programme 
(2015)

Źródło: badania własne oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Source: the author’s research and The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture

W poszczególnych województwach Polski na „odnowę i rozwój wsi” zapisano pierwotnie 
od 36 do 57% środków dostępnych dla LGD (ryc. 55), najwięcej w woj. lubuskim, nieco mniej 
w wielkopolskim, łódzkim i podkarpackim. Najmniejszy udział środków na ten cel przewidy-
wano w woj. świętokrzyskim, śląskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Odnowa wsi do-
tyczyła zazwyczaj remontów i modernizacji budynków lub infrastruktury publicznej, co zwykle 
nie wiązało się bezpośrednio z pobudzaniem aktywności mieszkańców. Tego typu projekty re-
alizowane były najczęściej przez gminy. W regionach historyczno-kulturowych średnio najwięk-
szy udział środków na odnowę wsi zaplanowano w Galicji, najmniej na Ziemiach Zachodnich  
(ryc. 56). Ponieważ Ziemie Zachodnie charakteryzują się względnie lepszą jakością infrastruk-
tury [Bański 1999], mniejszy udział środków przewidywany na jej modernizację i rozbudowę 
jest zrozumiały oraz zgodny z priorytetami członków rad zbadanych w próbie 45 LGD. Galicja 
jednak nie jest obszarem o najsłabiej rozwiniętej infrastrukturze, stąd przeznaczenie największe-
go udziału środków na tego typu projekty może świadczyć o innych uwarunkowaniach kulturo-
wych i wysokim wpływie sektora publicznego, który najczęściej podobne działania realizował. 
Wysoki udział środków planowanych na tego typu projekty w Galicji pokrywa się z preferencja-
mi członków rad w badanej próbie 45 LGD, którzy w tym regionie wskazywali na rozbudowę 
i remonty infrastruktury jako najważniejszy cel działań lokalnych.

We wszystkich województwach na odnowę i rozwój wsi wydatkowano więcej środków 
niż zaplanowano. Środki niewykorzystane przez przedsiębiorców i rolników najłatwiej było 
wydać gminom, które posiadają środki na prefinansowanie zadań i urzędników zdolnych do 
szybkiego przygotowania wniosków. Największy udział środków na odnowę wsi wykorzysta-
no w woj. lubuskim, podkarpackim i łódzkim, a najmniejszy w woj. podlaskim, warmińsko- 
-mazurskim, lubelskim i dolnośląskim.
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Ryc. 55. Średni udział środków planowanych i wydatkowanych w kategorii „odnowa i rozwój wsi” 
według województw

Fig. 55. The average percentage share of budget planned in LAGs strategies in „village revival and 
development” category according to voivodships (regions)

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research
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Ryc. 56. Średni udział procentowy budżetu planowanego (2011) i zrealizowanego w kategorii „odnowa 
i rozwój wsi” według regionów społeczno-kulturowych

Fig. 56. The average percentage share of budget planned in LAGs strategies for “village revival and 
development” cetegory according to historical-cultural regions

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research
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W skali regionów historyczno-kulturowych najwyższy udział środków na odnowę i roz-
wój wsi wydatkowano w Galicji, gdzie także najwięcej środków na ten cel przesunięto z linii 
budżetowych zaplanowanych wcześniej dla rolników i przedsiębiorców. Jak już wspomniano, 
było to zgodne z preferencjami członków rad LGD w tym regionie.

Na „małe projekty” w poszczególnych województwach Polski planowano wydać średnio 
od 17 do 31% środków (ryc. 57). W tej kategorii względnie najmniej zaplanowano w woj. 
lubuskim, wielkopolskim, podkarpackim i mazowieckim, natomiast najwięcej w woj. war-
mińsko-mazurskim i podlaskim. Na poziomie analizowanych regionów historyczno-kultu-
rowych średnio największy udział środków na ten rodzaj projektów planowano na Ziemiach 
Zachodnich, a najmniej w Galicji (ryc. 58). Małe projekty mogły realizować m.in. lokalne 
organizacje pozarządowe. Jest ich najwięcej na Ziemiach Zachodnich, stąd planowanie więk-
szego udziału środków na tę linię budżetową wydaje się zrozumiałe i zgodne z opisanymi 
wcześniej preferencjami członków rad. Charakterystyczna jest jednak silna odmienność woj. 
lubuskiego i wielkopolskiego w tym zakresie.
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Ryc. 57. Średni udział procentowy planowanego w strategiach LGD budżetu w kategorii „małe projekty” 
według województw 

Fig. 57. The average percentage share of budget planned in LAGs strategies for “small projects” cetegory 
according to voivodships (regions)

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research
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Ryc. 58. Średni udział procentowy środków planowanych (2011) i wydatkowanych w kategorii „małe 
projekty” według regionów społeczno-kulturowych

Fig. 58. The average percentage share of budget planned and spent in LAGs strategies for “small 
projects” category according to historical-cultural regions 

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research 
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Ryc. 59. Średni udział procentowy środków planowanych i wydatkowanych w kategorii „tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” według województw

Fig. 59. The average percentage share of budget planned in LAGs strategies in “small business 
establishment and development” cetegory according to voivodships (regions)

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research
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We wszystkich województwach, poza kujawsko-pomorskim, na małe projekty wydano 
względnie więcej środków niż planowano. Najwięcej na ten cel wydano w woj. podlaskim, 
warmińsko-mazurskim, lubelskim i pomorskim, najmniej w lubuskim, mazowieckim, pod-
karpackim i kujawsko-pomorskim.

W skali regionów historyczno-kulturowych najwięcej środków na małe projekty wydano 
w Królestwie Kongresowym. Charakterystyczne, iż w tym regionie, a także w Galicji, wystą-
piła wyższa niż na Ziemiach Zachodnich różnica między środkami planowanymi a wydatko-
wanymi w tej kategorii. Ponieważ nie udało się pozyskać informacji o beneficjentach, trudno 
ocenić, jakie podmioty wykorzystały te środki. Przypuszczalnie nie były to jednak lokalne 
organizacje pozarządowe, ale jednostki gminne (szkoły podstawowe, domy kultury, ośrodki 
pomocy społecznej etc.).

Na tworzenie mikroprzedsiębiorstw w poszczególnych województwach Polski zaplanowa-
no średnio od 13 do 21% środków LGD (ryc. 59). Największy udział środków zaplanowano na 
ten cel w LGD woj. mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego. Najmniej 
w woj. podlaskim, pomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Województwo podlaskie 
charakteryzuje się najgorszymi wskaźnikami przedsiębiorczości i niską skłonnością do podej-
mowania ryzyka gospodarczego [Bański i in. 2014], co mogło wpłynąć na najniższy w skali 
kraju udział środków zaplanowanych na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Różnice pomiędzy 
regionami historyczno-kulturowymi praktycznie nie występują (ryc. 60).

Ostatecznie największy udział środków na ten cel wykorzystano w woj. mazowieckim, ku-
jawsko-pomorskim, lubuskim i małopolskim, a najmniejszy w woj. łódzkim, opolskim, pod-
laskim i pomorskim. Różnice pomiędzy regionami historyczno-kulturowymi są znikome. Nie 
pokrywa się to ze wskaźnikami dotyczącymi przedsiębiorczości w Polsce. Przykładowo tereny 
zachodnie charakteryzuje ogólnie wysoka skłonność do podejmowania ryzyka gospodarcze-
go [Bański i in. 2014]. Województwa śląskie i opolskie cechują się największą różnicą pomię-
dzy środkami zaplanowanymi (najwyższe w kraju) i rzeczywiście wydatkowanymi (należą do 
najniższych w kraju).
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Ryc. 60. Średni udział procentowy budżetu planowanego i zrealizowanego w kategorii „tworzenie 
mikroprzedsiębiorstw” według regionów społeczno-kulturowych

Fig. 60. The average percentage share of budget planned in LAGs strategies for “small business 
establishment” cetegory according to historical-cultural regions

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research



183

Na „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w poszczególnych wojewódz-
twach Polski zaplanowano od 11 do 17% ogółu środków dostępnych dla LGD (ryc. 61). Naj-
więcej środków na ten cel zaplanowano w woj. mazowieckim, świętokrzyskim, wielkopolskim 
i kujawsko-pomorskim, natomiast najmniej w woj. lubuskim, podlaskim, łódzkim i warmińsko- 
-mazurskim. Na poziomie regionów historyczno-kulturowych największy udział środków 
na ten cel zaplanowano w LGD zlokalizowanych w Królestwie Kongresowym, a najmniej – 
w Galicji, jednak różnice są znikome (ryc. 62). Można je wyjaśnić uwarunkowaniami rozwoju 
rolnictwa, które w Królestwie Kongresowym wymaga największych przekształceń (woj. lubel-
skie, podlaskie i świętokrzyskie cechuje największy udział zatrudnionych w rolnictwie w skali 
kraju). Z kolei na obszarach górskich Galicji ma ono mniejsze znaczenie dla gospodarki, we-
dług danych GUS w Małopolsce w 2015 r. tylko 11% osób zatrudnionych było w rolnictwie, 
a więc mniej niż np. w Wielkopolsce. Mniejsza liczba osób związanych z rolnictwem mogła 
powodować, iż nie preferowano na tych obszarach środków na jego dalszą restrukturyza-
cję. Odmienność Galicji jest wyraźniejsza, gdy analizujemy udział środków wydatkowanych 
na ten cel. Na jej terenach udział wydanych środków był znacząco niższy niż w pozostałych 
regionach. Wskazuje to na brak zainteresowania rolników z tych terenów różnicowaniem 
działalności, być może dlatego, iż jest to obszar o długich tradycjach dwuzawodowości miesz-
kańców wsi i ponadprzeciętnym kapitale społecznym w zakresie działalności pozarolniczej 
[Bański i in. 2014]. Plany były prawdopodobnie znacznie przeszacowane. Niskie wykorzysta-
nie środków na ten cel cechowało także woj. śląskie, łódzkie i świętokrzyskie.

Jak wskazuje powyższa analiza, rzeczywiste wydatkowanie środków bardzo różniło się od 
planowanych budżetów LGD. Był to efekt niskiego zainteresowania wnioskodawców, szcze-
gólnie w kategorii „różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” i „tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw”, a nie wynik preferencji rad LGD dokonujących wyboru projektów, 
które mają uzyskać dofinansowanie (projektów było za mało). W rezultacie, aby wykorzystać 
wszystkie dostępne środki, korygowano budżety, przeznaczając ich znacznie więcej na od-
nowę wsi, gdyż gminy były w stanie szybko przygotować projekty dotyczące infrastruktury 
lokalnej praktycznie na dowolną kwotę.

Dla omówionych wyżej danych dotyczących udziału środków planowanych i wydat-
kowanych wykonano analizy ich korelacji z badanymi strukturami społecznymi w LGD. 
Stwierdzono istotny statystycznie, ale bardzo niski współczynnik korelacji pomiędzy liczbą 
członków rady decyzyjnej i planowanym udziałem środków na wsparcie przedsiębiorczości 
(r = 0,115; p = 0,036). Tylko nieznacznie wyższy współczynnik korelacji cechował związek 
pomiędzy liczbą partnerów LGD przypadających na jedno stanowisko w radzie decyzyjnej 
i wielkością środków zaplanowaną na tzw. małe projekty (r = 0,124; p = 0,023). Niski dodatni 
współczynnik korelacji wystąpił także pomiędzy udziałem urzędników podległych służbowo 
innym członkom rady decyzyjnej LGD a udziałem środków na odnowę i rozwój wsi (r = 
0,141; p = 0,01). Możliwe zatem, że w LGD, w których urzędnicy zasiadali w radzie razem ze 
swoimi przełożonymi – wójtami, burmistrzami etc. – pojawiały się preferencje do wsparcia 
infrastruktury. Natomiast w przypadku występowania tylko „ukrytego sektora publicznego” 
(urzędnicy jako przedstawiciele sektora społecznego, ale bez swoich przełożonych w radzie) 
zjawisko takie w ogóle nie występowało (współczynniki korelacji bliskie zeru). Może to do-
wodzić hipotezy, iż projekty infrastrukturalne mogli preferować przedstawiciele władz gminy 
o wysokim statusie (np. wójtowie), którzy wywierali wpływ na swoich podwładnych. Należy 
przy tym podkreślić, że nawet te istotne statystycznie współczynniki korelacji są bardzo ni-
skie. Dodatkowo skład rady decyzyjnej ustalany był zwykle w trakcie tworzenia strategii LGD, 
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Ryc. 61. Średni udział procentowy budżetów planowanych i wydatkowanych w strategiach LGD 
w kategorii „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” według województw

Fig. 61. The average percentage share of budget planned in LAGs strategies in “diversification into 
non-agricultural activities” cetegory according to voivodships (regions)

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research
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Ryc. 62.  Średni udział procentowy środków planowanych i wydatkowanych w kategorii „różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” według regionów społeczno-kulturowych

Fig. 62.  The average percentage share of budget planned in LAGs strategies for “diversification into 
non-agricultural activities” cetegory according to historical-cultural regions

Źródło: badania własne – Source: the author’s own research
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czyli rada nie miała bezpośredniego wpływu na planowany podział środków. Jednak jej skład 
mógł być odzwierciedleniem relacji, jakie dominowały w początkowej fazie organizowania 
LGD, co miało związek z planowanymi budżetami.

W przypadku środków wydatkowanych przez LGD nie stwierdzono żadnego ich związ-
ku z badanymi strukturami społecznymi tych organizacji, z wyjątkiem dwóch istotnie sta-
tystycznych korelacji: dodatniej pomiędzy liczbą stowarzyszeń i fundacji reprezentowa-
nych ogółem w LGD a (1) udziałem środków wydatkowanych na małe projekty (r = 0,198,  
p = 0,001) oraz (2) ujemnej z udziałem środków wydatkowanych na odnowę wsi (r = -186,  
p = 0,001). Tam gdzie istniały już formalne organizacje pozarządowe, wykorzystywano więcej 
środków na aktywizację mieszkańców w przypadku małych projektów, a nieco mniej na mo-
dernizację infrastruktury w ramach odnowy i rozwoju wsi. Nie stwierdzono żadnych innych 
korelacji struktur rad decyzyjnych LGD ze sposobem wydatkowania środków. Udział sektora 
ekonomicznego w radach LGD nie miał żadnego związku ze środkami planowanymi i wydat-
kowanymi na „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub (i) „różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”. Sposób wykorzystania środków oraz jego związki ze strukturami 
społecznymi LGD wskazują, że w procesach współzarządzania zasobami tych organizacji naj-
silniejszą grupą interesu był sektor publiczny, a na drugim miejscu społeczny, zorganizowany 
w formalnych organizacjach pozarządowych.
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6.

pODSUMOWANie i WNiOSKi

6.1. Zróżnicowanie regionalne struktur i relacji społecznych 
w LGD

W badanych LGD w Polsce w 2011 r. różnice pomiędzy regionami historyczno-kulturowymi 
istniały tylko w zakresie części analizowanych struktur i relacji społecznych w radach decy-
zyjnych, tak więc hipoteza 1. sprawdziła się jedynie częściowo, w odniesieniu do niektórych 
badanych cech. Można zaryzykować stwierdzenie, że w unitarnym kraju, jakim jest Polska, 
w przypadku wielu zjawisk politycznych i społecznych następuje stopniowe zmniejszanie się 
różnic między regionami historyczno-kulturowymi. Prawdopodobnie, większego znaczenia 
nabiera zróżnicowanie wschód–zachód związane z oddziaływaniem powiązań społeczno-
ekonomicznych z krajami ościennymi. Dodatkowo, w przyjętych a priori regionach histo-
ryczno-kulturowych obserwowano często wysokie zróżnicowanie wewnętrzne, np. pojedyn-
cze województwa o wyraźnie odmiennych cechach. Może to wskazywać na rosnący wpływ 
samorządowej polityki regionalnej na kształtowanie nowych struktur organizacyjnych.

W Galicji najczęstsze były LGD obejmujące od jednej do kilku gmin, o średnio najniższej 
liczbie mieszkańców i formalnych reprezentantów organizacji pozarządowych. Z drugiej stro-
ny, LGD w tym regionie miały średnio największą liczbę członków indywidualnych (partne-
rów), opisywanych jako reprezentantów sektora społecznego. Jednocześnie przeciętnie były 
tu najmniej liczebne rady decyzyjne dokonujące wyboru projektów wspieranych finansowo, 
a więc członkowie zwykli w mniejszym stopniu angażowali się w procesy współzarządza-
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nia niż w innych regionach. W radach decyzyjnych najwyższy był tu udział osób określa-
nych w niniejszej pracy jako „ukryty sektor publiczny” (traktowany jako objaw tokenizmu). 
Także najczęstsze były tu przypadki zależności służbowej członków rady decyzyjnej. Z dru-
giej strony, zarówno deklarowany, jak i rzeczywisty, średni udział reprezentantów sektorów 
niepublicznych w radach był w tym regionie najwyższy. Jest to zgodne z wynikami badań 
Zajdy i Kretek-Kamińskiej [2014], według których w woj. małopolskim występowała niska 
aktywność przedstawicieli sektorów niepublicznych w LGD. Autorki stwierdziły, że w niektó-
rych przypadkach przedstawiciele wykazywani byli jedynie fikcyjnie dla zachowania zgod-
ności z procedurami, a w rzeczywistości nie brali udziału w pracach tych organizacji. Także 
Psyk-Piotrowska i Zajda [2013] zauważyły w woj. małopolskim, iż wysoka liczba członków 
reprezentujących sektor społeczny nie jest dobrym wskaźnikiem zaangażowania społeczności 
lokalnych, gdyż działania LGD opierały się na pracy kilkunastu liderów, często pracowników 
urzędów gmin (np. wydziałów społecznych lub centrów kultury).

Relacje koordynacji i kooperacji w próbie z Galicji wykazywały wyższe wskaźniki gęstości 
niż w dwóch pozostałych porównywanych regionach. Wynikało to prawdopodobnie z faktu, 
iż w mniejszych partnerstwach, szczególnie obejmujących jedną lub dwie gminy, występował 
wyższy poziom znajomości lokalnych działaczy, wynikający z sieci wzajemnych kontaktów. 
Dodatkowo pracownicy jednego urzędu gminy wykazywali silne powiązania kooperacyjne 
o charakterze służbowym. Generalnie jest to zgodne z poglądami o względnie wysokim po-
ziomie powiązań sąsiedzko-rodzinnych w Galicji [Swianiewicz i in. 2008, Pawłowska i in. 
2014], które prawdopodobnie sprzyjały tworzeniu względnie małych grup niż dużych, wie-
logminnych organizacji. Uważa się także, że bliskość geograficzna aktorów społecznych (osób 
i organizacji) ma pozytywny wpływ na gęstość relacji między nimi [Oyster 2002], w tym 
szczególnie na relacje koordynacji i kooperacji. Jednak z drugiej strony, w małych partner-
stwach, obejmujących np. 1 gminę, trudniej było znaleźć niezależnych od siebie przedstawi-
cieli sektora publicznego, bo większość pracowała w jednym urzędzie gminy, mając jednego 
przełożonego – wójta lub burmistrza, co sprzyjało pojawianiu się osób zależnych służbowo 
w radach. W próbie badawczej w radach LGD z Galicji obserwowano najwyższe wskaźniki 
centralizacji zaufania i konfliktów, co można wiązać z wysoką rangą przedstawicieli władz 
gminnych w radach LGD (wyższa rola tzw. autorytetów), jednak wyniki testów nie pozwalają 
tych danych uogólniać do całego regionu. Z drugiej strony, to na tym obszarze stwierdzono 
występowanie rzadkiego w Polsce modelu LGD jednogminnej, opartej w wysokim stopniu na 
aktywności sołtysów i rad sołeckich (np. LGD „Wielicka Wieś”). Pokazuje to, że rady decy-
zyjne małych partnerstw wcale nie muszą być zdominowane przez urzędników i w rezultacie 
pozostawać w silnej zależności od wójtów.

W Galicji pobudzanie aktywności społecznej miało najniższą rangę w preferencjach 
członków rad LGD, w porównaniu z dwoma pozostałymi regionami społeczno-kulturowymi. 
Różnica ta była istotna statystycznie, stąd można ją uogólnić do całego regionu. Pokrywa 
się to z planami wydatkowania środków. W porównaniu z dwoma pozostałymi regionami – 
w 2011 r. w strategiach wpisano tu średnio najmniejszy udział środków na „małe projekty”, 
z których mogły korzystać m.in. lokalne organizacje pozarządowe. Natomiast najwięcej za-
planowano wówczas na „odnowę i rozwój wsi”, a więc na zadania związane z poprawą jakości 
infrastruktury, które zazwyczaj realizowane były przez urzędy gmin. Może wynikać to z faktu, 
iż w małych LGD zdawano sobie sprawę z niskiej liczby sprawnych organizacji, które mogłyby 
te środki wykorzystać. Nie zmienia to jednak faktu względnie niskiego poziomu poparcia idei 
wspierania rozwoju sektora pozarządowego.
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W deklaracjach członków rad z Galicji, w badanej próbie, względnie najwyżej cenione 
było wsparcie przedsiębiorczości. Jakkolwiek różnice między regionami historyczno-kulturo-
wymi w udziale planowanych i wydatkowanych środków były znikome, to jednak faktycznie 
w Galicji udział środków wydanych na tworzenie mikroprzedsiębiorstw był minimalnie wyż-
szy niż w dwóch pozostałych regionach, choć nie wynikało to z planów.

W obszarze określonym jako Królestwo Kongresowe stwierdzono w LGD największą 
średnią liczbę gmin członkowskich i największe rady decyzyjne. Był w nich najniższy śred-
ni udział „ukrytego sektora publicznego” i osób podległych sobie służbowo. Relacje „silnej” 
kooperacji między członkami rady wykazywały tu najniższe wskaźniki gęstości, statystycznie 
różne od gęstości kooperacji na Ziemiach Zachodnich i w Galicji. Można ocenić, że zjawiska 
tokenizmu i klientelizmu (mierzone strukturami społecznymi LGD) były tu średnio najsłab-
sze w Polsce, a członkowie rad byli od siebie najbardziej niezależni. W badanej próbie były 
tu najniższe wskaźniki gęstości relacji wysokiego zaufania, jednak różnice w tym zakresie, 
w porównaniu z pozostałymi dwoma regionami, były nieistotne statystycznie.

Trzeba także podkreślić, że w 2011 r. w Królestwie Kongresowym (a szczególnie w woj. 
łódzkim) było najwięcej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które mogły, ale nie były jeszcze 
członkami żadnej LGD, co było nawet przedmiotem oddzielnej analizy Zajdy [2012]. Dopie-
ro w późniejszych latach większość gmin stopniowo przystępowała do programu. Być może 
należy wiązać te zjawiska ze stwierdzonym niskim poziomem zaufania i kooperacji – władze 
gmin początkowo niechętnie korzystały z mało wcześniej znanej w Polsce metody współpra-
cy. Jest to zgodne wynikami badań Kołsuta [2015], dotyczącymi współpracy międzygminnej, 
która według niego była najsłabsza właśnie w Królestwie Kongresowym. Być może jest to więc 
efekt większej niechęci do współpracy międzygminnej w tym regionie, a nie jedynie nieuf-
ności do nowych form organizacyjnych. Z badań tzw. Diagnozy społecznej wynika, iż w woj. 
łódzkim obserwowano niski poziom zaufania między ludźmi, jednak nie było to typowe dla 
całego Królestwa Kongresowego [por. Herbst i Swianiewicz 2008, s. 81].

W LGD na Ziemiach Zachodnich było średnio najmniej partnerów (mimo że obejmowa-
ły one przeciętnie największą liczbę ludności i były zwykle największe terytorialnie). Wskaź-
niki udziału „ukrytych urzędników” i osób podległych służbowo były niższe niż w Galicji, 
ale wyższe niż w Królestwie Kongresowym. W tym regionie było najwięcej LGD o względnie 
wysokim udziale sektora publicznego. Najniższy był tu udział sektora społecznego w radach, 
ale jednocześnie wśród partnerów było średnio najwięcej formalnych organizacji pozarządo-
wych, co jest zgodne z opiniami o ich wysokiej roli na tym obszarze [Wendt 2007]. W próbie 
badawczej członkowie rad tego regionu wykazywali także największe poparcie dla idei wspar-
cia aktywności społecznej mieszkańców (różnice istotne statystycznie). Jednocześnie średnio 
najwyższy udział środków planowano na „małe projekty”. Można oceniać, że ze względu na 
największą rozległość terytorialną LGD mniejsze było tu zaangażowanie osób indywidual-
nych, a do praktyki współzarządzania dostępnymi środkami publicznymi częściej włączały 
się formalne organizacje i ich reprezentanci. Należy przy tym zwrócić uwagę na znaczną od-
mienność woj. lubuskiego, w którym było średnio najmniej partnerów w skali całego kraju 
i najwięcej środków zaplanowano na modernizację infrastruktury w ramach linii budżetowej 
„odnowa i rozwój wsi”. Wysoki udział pracowników sektora publicznego w LGD w woj. lu-
buskim stwierdziły także Zajda i Kretek-Kamińska [2014]. Być może wynikało to z propago-
wania idei tworzenia LGD przez tamtejszy urząd marszałkowski głównie wśród samorządów 
lokalnych.
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6.2. praktyki współzarządzania w polsce a podejście 
racjonalnego wyboru

Analizy wskazują, że powstawanie partnerstw terytorialnych typu LEADER było w wysokim 
stopniu stymulowane przez możliwość uzyskania środków finansowych na działania lokalne, 
co jest zgodne z koncepcją racjonalnego wyboru (hipoteza 2.). Badane organizacje zakła-
dano przede wszystkim w roku 2006 i 2008, gdy rozpoczynano realizację programów, które 
wspierały je finansowo. Wcześniej władze publiczne nie były skłonne tworzyć takich organi-
zacji, w których na decyzje finansowe wysoki wpływ mogły mieć inne podmioty niepublicz-
ne. Strategie dostosowywano w większym stopniu do programu wpierającego niż do potrzeb 
wynikających z konsultacji społecznych. Tego typu preferencje potwierdzają także badania 
innych autorów. Przykładowo, w analizach Zajdy [2011a, s. 115–116] możliwość uzyskania 
dodatkowych środków finansowych na wsparcie działań lokalnych była jedną z ważniejszych 
motywacji tworzenia struktur LGD (choć nie jedyną). Z kolei w woj. zachodniopomorskim 
według Baran i in. [2011] był to najważniejszy powód tworzenia LGD. Oznacza to, że lokalni 
interesariusze byli motywowani do zakładania tych organizacji przede wszystkim bodźca-
mi ekonomicznymi. Zaspokojenie potrzeb lokalnych i konieczność zinstytucjonalizowania 
współpracy w celu pozyskania środków finansowych określono jako dwie główne przesłanki 
tworzenia LGD także w woj. podkarpackim [Pawłowska i in. 2014]. Według badań partnerstw 
z woj. lubelskiego Sienkiewicza [2015] zagadnienia aktywizacji ekonomicznej, przynoszącej 
mieszkańcom dochody, były głównymi celami strategii lokalnych, podczas gdy rozwój spo-
łeczny (community development) był ważnym celem zaledwie w jednej strategii.

Świadomość potencjalnych korzyści finansowych przyczyniła się do sukcesu – szybkiego 
powstania partnerstw terytorialnych praktycznie na wszystkich obszarach wiejskich Polski. 
Z drugiej strony, chęć kontroli nad tymi zasobami, przez najsilniejszych lokalnych intere-
sariuszy, była zarazem źródłem problemów. Powodowały one, że struktury społeczne LGD 
w rzeczywistości często nie odpowiadały założeniom programu wspierającego, który starał 
się wymusić uwzględnienie i równoważenie wpływu różnych aktorów lokalnych na rozwój 
społeczno-ekonomiczny w procesach grupowego współzarządzania zasobami. Do zjawisk 
zgodnych z podejściem racjonalnego wyboru, które nie odpowiadają „idealnym” założeniom 
współzarządzania, ustalonym w dokumentach programów typu LEADER, należą następują-
ce, zjawiska:
a)  W odniesieniu do hipotezy 3.: w strukturach rad decyzyjnych LGD dominowały osoby  

o wysokim statusie społecznym, wykształcone i zajmujące najczęściej wysokie stanowiska, 
a więc nie następowały postulowane procesy „włączenia” społecznego grup zmarginali-
zowanych (co potwierdza hipotezę). Takie same wnioski wysnuła Thuesen [2010], która 
analizowała rady LGD w Danii (choć tam nie dominował sektor publiczny). Z badań in-
nych autorów wynika, iż w stowarzyszeniach częściej uczestniczą pracownicy sektora pu-
blicznego i emeryci [Wendt 2007, s. 126]. Dlatego w naturalny sposób w LGD (mających 
w 2011 r. najczęściej formę stowarzyszenia specjalnego) istniała możliwość preferowania 
urzędników, jako członków rad decyzyjnych i zarządów, ze względu na ich doświadcze-
nie administracyjne i jednoczesną aktywność pozarządową. Wymogi kwalifikacji LGD 
do Osi 4 PROW premiowały zapraszanie do rad decyzyjnych osób wykształconych, z do-
świadczeniem w zakresie rozwoju obszarów wiejskich [Futymski i Kamiński 2008]. Knieć 
[2009, s. 68] tego typu procesy nazywał „efektem wymuszonej odgórnie biurokratyzacji”. 
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Dominację elit lokalnych stwierdzono także w niektórych partnerstwach niemieckich 
[Bruckmeier 2000, Lacquement 2013].

b) W odniesieniu do hipotezy 4.: sektor publiczny, dążąc do kontroli nad budżetami LGD, 
uzyskał dominację w większości, bo w 53% LGD w Polsce, podczas gdy drugi interesa-
riusz – sektor społeczny – tylko w 16% LGD. Wraz ze wzrostem liczby gmin w LGD wzra-
stał udział rzeczywistego sektora publicznego w radzie LGD, gdyż każdy samorząd starał 
się mieć tam swojego przedstawiciela (r = 0,249). Potwierdza to częściowo hipotezę 4.  
Średnio w Polsce pracownicy sektora publicznego posiadali 51,5% udziału w radach LGD, 
co jest np. zgodne z wynikami Zajdy [2011b], która stwierdziła średnio 52-procentowy 
udział sektora publicznego wśród badanych przedstawicieli LGD w woj. łódzkim. Domi-
nację sektora publicznego w niektórych LGD obserwowano jednak także w innych kra-
jach, np. w Portugalii [Halamska 2005b] i w Czechach [Maurel 2012]. Dla porównania 
w Danii, gdzie wprowadzono ograniczenie udziału sektora publicznego w wysokości 30%, 
stanowił on oficjalnie tylko 14% składu rad decyzyjnych [Thuesen 2010]. Dążenia do kon-
troli nad partnerstwami lokalnymi przez sektor publiczny obserwowano także w Hiszpa-
nii [Esparcia i in. 2015].

c) W odniesieniu do hipotezy 5.: ze względu na proceduralne ograniczenia sektor publiczny, 
chcąc uzyskać kontrolę nad budżetem LGD, musiał „ukrywać się”, twierdząc, że reprezen-
tuje sektor społeczny, co jest traktowane jako objaw tokenizmu (hipoteza zweryfikowana 
pozytywnie). Wszędzie tam, gdzie sektor publiczny dominował (53% LGD), oficjalnie de-
klarowano jego nie większy niż 50% udział w radzie. W skrajnych przypadkach prawie 
cała rada decyzyjna była złożona z wójtów i podległych im urzędników, wykazywanych 
jako „sektor społeczny” [przykłady w: Furmankiewicz 2013, Furmankiewicz i Macken-
Walsh 2016]. Osoby zatrudnione na pracowniczych stanowiskach samorządowych, które 
deklarowały reprezentowanie sektora społecznego, występowały w 88% LGD w Polsce.

e) W odniesieniu do hipotezy 6.: dążenie władz gminnych do kontroli nad podziałem dota-
cji prowadziło do wprowadzania do rad LGD osób podległych służbowo (zwykle byli to 
urzędnicy gminni lub kierownicy różnych jednostek gminnych podlegli wójtom/burmi-
strzom i ich zastępcom). Co najmniej jedną taką osobę stwierdzono w 59% LGD w Polsce, 
ale w skrajnych przypadkach stanowiły one większość osób w radzie [przykłady w: Fur-
mankiewicz 2013, Furmankiewicz i Macken-Walsh 2016]. Wywiady wskazują, że miały 
one małe szanse na zachowanie pełnej niezależności w ocenie wniosków. W niniejszej 
pracy jest to traktowane jako przejaw klientelizmu terytorialnego, charakterystycznego 
dla sektora publicznego, który rozlicza się ze skuteczności przed swoimi wyborcami. Po-
twierdza to hipotezę 6.

f) W odniesieniu do hipotezy 7.: istotny statystycznie, choć niski, ujemny współczynnik 
korelacji pomiędzy udziałem osób podległych służbowo innym członkom rady oraz  
a) powierzchnią LGD, a także b) liczbą gmin w LGD potwierdza, że podległość służbowa 
częściej występowała w małych LGD. Nie jest to wielkie odkrycie – jeżeli np. w jednog-
minnym LGD w skład rady decyzyjnej wchodził wójt/burmistrz, to nie było już możliwo-
ści wprowadzenia innego przedstawiciela sektora publicznego, bez zależności służbowej.
Należy przy tym wspomnieć, że Zajda i Kretek-Kamińska [2014] stwierdziły w woj. ma-

łopolskim trzeci sposób uzyskiwania przez sektor publiczny większego wpływu na wybór do-
finansowanych projektów, który nie był widoczny w analizach strukturalnych. Polegał on na 
wprowadzaniu do rady LGD przedstawicieli sektora społecznego, którzy potem w praktyce 
nie angażowali się w jej prace (nie uczestniczyli w ocenach projektów). Tak więc domina-
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cja sektora publicznego w podejmowaniu decyzji może być nawet wyższa niż stwierdzono  
w analizie struktur społecznych rad LGD. Wykazywanie aktywności w nowych formach tery-
torialnego współzarządzania jest dla władz publicznych korzystne. Przykłady reklamowania 
„skuteczności” wójta w pozyskiwaniu środków poprzez LGD były już opisywane w literaturze 
[Furmankiewicz 2013]. Z kolei dążenie do kontrolowania dodatkowych środków publicznych 
jest zgodne z założeniami Niskanena [1994] o próbach „maksymalizacji kontroli budżetu”. 
Zdaniem autora wprowadzanie osób mających wysokie stanowiska w gminie (wójtów i ich 
zastępców, wysokich urzędników etc.) jako „przedstawicieli sektora społecznego” często było 
udaną próbą celowego ominięcia zasady nieprzekraczania 50% udziału tego sektora w radach 
LGD. Dzięki temu władze gminy uzyskiwały większy wpływ na decyzje o przyznawaniu (lub 
nie) środków poszczególnym projektom.

Można byłyby odmiennie zasugerować, iż w niektórych gminach w praktyce nie było 
możliwości znalezienia przedstawicieli sektora społecznego niepowiązanych z urzędem gmi-
ny, którzy mogliby wejść w skład rad decyzyjnych. W rezultacie organizujące LGD samorządy 
były zmuszone do korzystania z własnych sieci powiązań, by takie organizacje utworzyć. Ra-
czej nie można się zgodzić z taką sugestią. Badania nie wskazują, iż były to działania wynika-
jące z konieczności, z braku lokalnych działaczy wywodzących się z sektora niepublicznego. 
Świadczy o tym między innymi brak korelacji między liczbą stowarzyszeń i fundacji dzia-
łających na terenie LGD a udziałem rzeczywistego sektora publicznego (lub społecznego). 
Interesującym rozwiązaniem, zastosowanym w kilku małych LGD, było celowe angażowa-
nie sołtysów. W badaniach Furmankiewicza i Królikowskiej [2010] byli oni uznawani przez 
mieszkańców LGD za najlepszych koordynatorów działań lokalnych. Jakkolwiek w literaturze 
wskazuje się na niskie kompetencje prawne sołtysów (poza działaniami lobbystycznymi nie 
mają wysokiego wpływu na decyzje władz gminy) i ich częściowe uzależnienie od władz [De-
rek i Mielczarek 2008], to jednak są to osoby wybierane przez mieszkańców, a nie urzędnicy 
narzuceni przez władze administracyjne. Badania Matysiak [2009] wskazują, że poza zada-
niami urzędowymi (np. zbieranie podatków, raportowanie stanu infrastruktury w sołectwie) 
pełnią oni ważną funkcję łącznika pomiędzy społecznością wiejską a władzami lokalnymi, 
reprezentują interesy mieszkańców sołectwa na szczeblu gminnym i podejmują działania lob-
bystyczne na rzecz budowy lub modernizacji lokalnej infrastruktury, zgodnie z lokalnymi 
potrzebami. Angażowanie ich do współpracy w ramach lokalnych grup działania wydaje się 
jak najbardziej uzasadnione. Derek i Mielczarek [2008] stwierdzają wręcz, że sołectwa (soł-
tysi wraz z radą sołecką) w wysokim stopniu mogą spełniać funkcje, jakie posiadają lokalne 
organizacje pozarządowe. Obsadzanie rad decyzyjnych LGD przez wójtów i podległych im 
urzędników w takim świetle jest typowym przykładem działania władzy, która nie chce dopu-
ścić do współzarządzania zasobami osób od niej niezależnych.

W LGD, w których był wyższy poziom dochodów gminy w przeliczeniu na mieszkańca, 
nieznacznie słabsze były skłonności władz publicznych do przejmowania kontroli nad LGD 
(minimalnie mniejszy udział rzeczywistego sektora publicznego), a w przypadku lepiej roz-
winiętej infrastruktury mniejszy był udział radnych gminy w radzie decyzyjnej. Prawdopo-
dobnie władze z biedniejszych i słabiej rozwiniętych gmin były nieznacznie bardziej skłonne 
przejmować kontrolę nad wyborami projektów w LGD, co jest zgodne z założeniami racjo-
nalnego wyboru. Trzeba jednak także pamiętać, iż w społeczeństwach bogatych obserwuje się 
większą aktywność społeczną [Chloupkova i in. 2003, Sissenich 2010]. Możliwe zatem także, 
iż na terenach o wyższym poziomie rozwoju łatwiej było pozyskać do współpracy aktywne 
osoby, które nie pracowały jednocześnie w jednostkach podległych gminie. Wskazują na to 
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ujemne współczynniki korelacji udziału rzeczywistego sektora publicznego z indywidualną 
aktywnością ekonomiczną mieszkańców i odwrotnie – dodatnie korelacje z liczbą bezrobot-
nych i wielkością świadczeń pieniężnych na rzecz osób fizycznych (pomoc społeczna). Trzeba 
jednak pamiętać, że nawet te istotne statystycznie współczynniki korelacji czynników ekono-
micznych ze strukturami LGD są bardzo niskie, co pozwala na tylko częściowe zweryfikowa-
nie hipotezy 8. Natomiast praktycznie nie było związku pomiędzy badanymi strukturami LGD 
i wskaźnikami aktywności społecznej na ich terytorium. Prawdopodobnie wynika to z faktu, 
iż partnerstwa tego typu najczęściej tworzone były przez wykształcone osoby o względnie 
wysokim statusie społecznym, będące najbardziej aktywnymi działaczami lokalnymi i często 
powiązanymi z sektorem publicznym.

Struktury społeczne LGD miały niewielki wpływ na relacje w radach decyzyjnych. Jedynie 
udział „ukrytego sektora publicznego” był ujemnie skorelowany z gęstością zaufania między 
członkami rady LGD, co może świadczyć o jego negatywnym wpływie na relacje społeczne. 
Nie stwierdzono jego związku z gęstością konfliktów (jest mało prawdopodobne, by urzęd-
nicy wchodzili w konflikt w takiej radzie ze swoimi przełożonymi). Podobnie wysoki udział 
radnych gminy był ujemnie skorelowany z gęstością zaufania. Natomiast w porównawczych 
badaniach jakościowych LGD skrajnie zdominowanych przez sektor publiczny i społeczny 
konflikty o podział środków finansowych były rzadziej obserwowane w LGD z wysokim 
udziałem sektorów niepublicznych, które nie muszą w ten sposób rozliczać się przed wybor-
cami. Jednak w analizach sieciowych w większej próbie nie stwierdzono takich zależności. 
Być może, tak jak wskazał jeden z respondentów w wywiadach, konflikty związane są raczej 
z relacjami z pojedynczymi, autorytarnymi włodarzami gmin, co jest kwestią indywidualnego 
charakteru, a nie ogólną cechą władz wykonawczych w gminach. Można więc uznać, że hipo-
teza 9. nie została zweryfikowana pozytywnie.

Ogólna struktura czterech głównych pozycji budżetu LGD w Polsce pokrywa się z udzia-
łem głównych interesariuszy w radach tych organizacji. Sektor publiczny dominował w skła-
dzie członkowskim rad decyzyjnych w skali kraju, a najwięcej środków zaplanowano i wyda-
no na drobną infrastrukturę w ramach odnowy wsi. Drugi w kolejności w radach był udział 
sektora społecznego, a w strukturach budżetu – wydatki planowane i zrealizowane na „małe 
projekty”, które mogły realizować także lokalne organizacje pozarządowe. W badanej pró-
bie 45 LGD trzecie miejsce mieli przedsiębiorcy i środki na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. 
Najsłabiej reprezentowani byli rolnicy i najmniej środków zaplanowano i wydano na „różni-
cowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Jednak brak jest korelacji pomiędzy udziałem 
sektora publicznego, społecznego i ekonomicznego w radach decyzyjnych LGD a udziałem 
środków planowanych i wydatkowanych na poszczególne kategorie. Jedynie udział osób pod-
ległych służbowo innym członkom rady (zwykle wójtom i burmistrzom) był związany z pla-
nowaniem większego udziału środków na odnowę wsi. Prawdopodobnie zatem tylko władze 
wykonawcze, ze względu na uwarunkowania wyborcze, preferowały duże projekty o cha-
rakterze infrastrukturalnym. Natomiast tam, gdzie ogółem w LGD reprezentowanych było 
więcej formalnych stowarzyszeń i fundacji, wydano nieco więcej środków na małe projekty. 
Generalnie więc hipoteza 10. mówiąca o możliwym wpływie danej grupy interesu (jednego 
z trzech sektorów) na planowanie i wydatkowanie środków sprawdziła się tylko częściowo, na 
poziomie ogólnych struktur budżetów w skali kraju.

Dodatnia korelacja udziału osób podległych służbowo i wydatków planowanych na „od-
nowę wsi”, przy braku związku tych planów z ogólnym udziałem sektora publicznego, może 
sugerować, że preferencje najwyższych władz gminy (wójtów, burmistrzów i ich zastępców) 
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mogą być nieco inne (preferencja rozbudowy i modernizacji infrastruktury) niż urzędników 
niższego szczebla. Można wysunąć hipotezę badawczą na przyszłość, że urzędnicy działający 
w LGD bez bezpośredniej kontroli władz wykonawczych gminy w tej samej radzie mają więk-
sze skłonności wspierać drobne działania sektora pozarządowego, a nie tylko koncentrować 
się na rozbudowie lokalnej infrastruktury. Być może nie jest to jednak efekt wyborów rad 
decyzyjnych, a raczej relacji społecznych, które dominowały przy formowaniu struktur orga-
nizacyjnych tych organizacji.

Interesujące, że na podstawie badań jakościowych stwierdzono, iż w niektórych LGD 
wśród członków rad dominował pogląd o konieczności równego lub proporcjonalnego do 
liczby ludności podziału środków wewnątrz LGD. Lokalni interesariusze niejednokrotnie ne-
gocjowali pomiędzy sobą przed złożeniem wniosków, o jakie kwoty będą się starać. Nie prefe-
rowano zatem „najlepszych” projektów według matematycznych ocen punktowych niezależ-
nie od ich lokalizacji terytorialnej, ale raczej zwracano uwagę, by każda gmina (lub sołectwo 
w LGD jednogminnych) w zbliżony sposób skorzystała z dostępnych środków (np. propor-
cjonalnie do liczby ludności). Społeczności lokalne w procesach współzarządzania środkami 
publicznymi niejednokrotnie starały się negocjować ich podział. Rzadko dochodziło do mak-
symalizacji korzyści w jednym obszarze w przypadku aktywnej kontroli społecznej podziału 
środków. Tego typu tendencje wskazują na większą poprawność koncepcji samoorganizacji 
zarządzania zasobami w ujęciu racjonalnego wyboru Ostrom [1990, 1998] niż powszechności 
występowania zjawisk typu „tragedia wspólnego pastwiska” Hardina [1968]. Jest to także czę-
ściowo zgodne z koncepcją współzarządzania, która podkreśla rolę negocjacji i dobrowolnego 
porozumienia pomiędzy różnymi lokalnymi interesariuszami. Niestety, wywiady jakościowe 
nie dają informacji o powszechności tego typu podejścia rad decyzyjnych.

Częsta dominacja osób z sektora publicznego pokazuje, że LGD nie realizują, być może 
utopijnej [Halamska 2005b], idei względnej równości interesariuszy w partnerstwie, co 
stwierdziły także m.in. Pawłowska i in. [2014]. Często występują w nich struktury opisane 
jako zupełnie naturalne przez Ostrom [1990], a więc takie, w których główny wpływ na grupę, 
najwyższą odpowiedzialność i najwięcej korzyści mają interesariusze posiadający i angażu-
jący największe zasoby własne. Wydaje się zatem, że są to typowe procesy społeczne cha-
rakterystyczne dla samoorganizujących się grup zarządzających zasobami wspólnymi, tak 
jak opisuje to Ostrom, stosując podejście racjonalnego wyboru. Niestety, bez dodatkowych 
mechanizmów regulujących sprzyjają one kontynuacji wykluczenia społecznego niektórych 
grup interesu, chociaż są najbardziej trwałe pod względem organizacyjnym. Programy typu 
LEADER próbują przeciwdziałać tym procesom poprzez ustalenie maksymalnego udziału 
poszczególnych grup interesu w LGD. Można powiedzieć, że w polskich partnerstwach tery-
torialnych występowała znacząca różnica pomiędzy ideą zrównoważonego współzarządzania 
postulowaną przez elity ustalające reguły wydatkowania funduszy strukturalnych na pozio-
mie Unii Europejskiej a procesami rzeczywistymi, w których istnieją silne oddolne tendencje 
do różnicowania wpływów poszczególnych interesariuszy, ze szczególną dominacją sektora 
publicznego.

Zdaniem Knodt i in. [2011] największe możliwości reprezentowania swoich interesów 
mają grupy (lub podmioty) posiadające zasoby administracyjne i finansowe. Stąd silna pozy-
cja władz gminnych w strukturach współzarządzania w ramach LGD. W takim ujęciu osoby 
prowadzące działalność gospodarczą lub małe stowarzyszenia złożone z osób pracujących 
społecznie po godzinach pracy miały mniejszą możliwość realizacji swoich interesów w pro-
cesach współzarządzania niż sektor publiczny. Gminy dysponują środkami z budżetu, które 
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mogą przeznaczyć na prefinansowanie projektów. Środkami takimi w praktyce nie dysponu-
ją małe lokalne organizacje pozarządowe, pozostające w zależności od władz gminy, które 
mogą, ale nie muszą wspomagać je finansowo. Prowadzi to często do zjawiska klientelizmu, 
którego występowanie jest często tłumaczone w ramach podejścia racjonalnego wyboru [Tła-
czała 2005, Wilkin 2005].

Nawiązując do pytania postawionego w tytule pracy, w 2011 r. w Polsce LGD oparte były 
przede wszystkim na współpracy najbardziej aktywnych działaczy lokalnych, związanych 
z sektorem publicznym, a na drugim miejscu – z sektorem społecznym (w tym organizacja-
mi pozarządowymi). Sektor publiczny często uzyskiwał wyraźną przewagę w strukturach rad 
decyzyjnych, ukrywając jednocześnie tę dominację, poprzez sugerowanie reprezentowania 
sektora społecznego. Nie jest to zgodne z ideami równoważenia wpływów lokalnych grup 
interesu, propagowanymi przez programy Unii Europejskiej i w wielu przypadkach sprawia 
wrażenie celowego działania władz gminy.

6.3. problemy równoważenia wpływu głównych 
interesariuszy w LGD

LGD w Polsce są organizacjami współzarządzanymi przez lokalnych interesariuszy i w tym 
zakresie spełniają cele określane w dokumentach Unii Europejskiej [2006]. Są jednak opar-
te przede wszystkim na współpracy lokalnych elit, z silną dominacją sektora publicznego. 
W rezultacie mają niewiele wspólnego z ideą „włączenia społecznego” grup dotąd zmargi-
nalizowanych. Aby takie grupy włączyć do procesu współzarządzania, prawdopodobnie ko-
nieczne byłyby dodatkowe zachęty. Wskazane byłoby oddzielenie procesu oceny formalnej 
poprawności wniosków (co powinni wykonywać specjaliści) od ewaluacji ich ważności do 
zaspokojenia potrzeb lokalnych (w którą mogą zaangażować się także osoby np. niewykształ-
cone). Wówczas „włączenie” grup zmarginalizowanych do współzarządzania byłoby być może 
osiągalne. Taki podział oceny wniosków stosowano w zarządzaniu środkami regionalnymi 
[Swianiewicz i in. 2008].

Idea współzarządzania zasobami lokalnymi przez przedstawicieli sektora publicznego, 
ekonomicznego i społecznego (w tym pozarządowego) już na etapie formowania LGD wzbu-
dzała wątpliwości związane z samą koncepcją reprezentacji. W praktyce wyboru członków 
rad decyzyjnych LGD napotykamy na problem wielorakiej działalności poszczególnych osób. 
Urzędnik w gminie może prowadzić indywidualną działalność gospodarczą i jednocześnie 
być członkiem lokalnego stowarzyszenia. Jaki wówczas sektor reprezentuje? Należy przy tym 
pamiętać, że problem reprezentacji jest zagadnieniem znacznie starszym niż koncepcja go-
vernance [Vieira i Runciman 2011, Szymanek 2013], która w rozumowaniu programów Unii 
Europejskiej (w tym w Osi 4 LEADER) stosuje zwykle wspomniany, z góry przyjęty podział 
na trzy sektory, jako główne grupy interesu [European Commission 2006, European Com-
mission 2014]. Jest to znaczne uproszczenie w sytuacji, gdy osoby indywidualne mogą pełnić 
kilka funkcji tego typu w społeczeństwie. Dodatkowo badania jakościowe wskazały, że przy-
najmniej część urzędników w radach LGD w wysokim stopniu utożsamiała się z lokalnym 
sektorem społecznym, a nie ze swoim urzędem. Jak już wspomniano – jeśli nie występowali 
oni w radzie ze swoimi przełożonymi (głównie wójtami i burmistrzami), wówczas w ogóle nie 
występowała preferencja projektów infrastrukturalnych w stosunku do tzw. małych projek-
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tów dostępnych dla lokalnych organizacji. Potwierdzają to badania Zajdy i Kretek-Kamińskiej 
[2014] sugerujące, że urzędnicy często nie utożsamiają się z sektorem publicznym i władzami 
gminy.

Zdaniem autora udział w radzie LGD urzędnika związanego dodatkowo z sektorem po-
zarządowym powinien być dopuszczalny pod warunkiem, że w tej samej radzie członkami 
nie będą przełożeni takiej osoby i że będzie ona wykluczana z oceny projektu urzędu gminy, 
nawet jeśli według własnej deklaracji reprezentuje sektor społeczny. W studiach przypadku 
stwierdzono, że niektóre rady LGD, obejmujące kilka gmin, zauważały te problemy i stosowa-
ły zasady, w których przy ocenie projektu z danej gminy wykluczani byli wszyscy jej przedsta-
wiciele. Pozwalało to uniknąć jakichkolwiek niejasności. Jednak nie była to ogólnie stosowana 
zasada.

Z drugiej strony, problem takiego dualizmu funkcji społecznych nie jest chyba aż tak po-
wszechny, by dla uniknięcia tzw. konfliktu interesów nie można było w każdej LGD powołać 
do rady decyzyjnej osoby niepowiązane służbowo lub prywatnie, albo zaprosić do współpracy 
np. sołtysów lub aktywnych działaczy organizacji pozarządowych, którzy nie są jednocześnie 
pracownikami podmiotów podległych gminie. W skrajnym przypadku procedury mogłyby 
całkowicie wykluczyć pracowników urzędu gminy jako reprezentantów sektora społeczne-
go czy ekonomicznego, choć z drugiej strony – mogłoby to być krzywdzące dla zwykłych 
pracowników aktywnie działających w lokalnych organizacjach pozarządowych. Lepsze jest 
chyba wykluczanie ich po prostu z oceny projektów urzędu gminy.

Jedną z możliwości wsparcia sektora społecznego mogłoby być także takie wzmocnienie 
lokalnych organizacji pozarządowych, by były one w stanie same zatrudniać pracowników, 
którzy będą je reprezentować. Autor jest zwolennikiem przestrzegania parytetu po 1/3 przed-
stawicieli sektora publicznego, społecznego i ekonomicznego w radach decyzyjnych LGD. 
Utrudniłoby to dominację jakichkolwiek sektorowych grup interesu przy wyborze dofinan-
sowanych projektów. Problemem w Polsce okazuje się jednak znalezienie przedsiębiorców, 
którzy chcieliby działać w LGD.

Badania potwierdziły, iż w wielu organizacjach w Polsce publiczne władze lokalne stara-
ły się przejąć kontrolę nad radami decyzyjnymi LGD, co umożliwiało zwiększenie wpływu 
na wybór projektów. Dodatkowo wójtowie/burmistrzowie często zyskiwali dodatkowe gło-
sy dzięki wprowadzaniu do rad osób podległych im służbowo. W celu uniknięcia tego typu 
zjawisk wskazane byłoby zapisywanie w procedurach zasady o konieczności pełnej niezależ-
ności członków wszelkiego typu „wielosektorowych” rad decyzyjnych lub komitetów wybie-
rających projekty do dofinansowania (zarówno niezależności służbowej, jak i rodzinnej). Sek-
tora społecznego nie powinny reprezentować osoby zatrudnione na wysokich stanowiskach 
w urzędzie gminy i jednostkach podległych gminie. Aby przeciwdziałać klientelizmowi, rady 
decyzyjne działające w strukturach współzarządzania powinny składać się przynajmniej z kil-
kunastu niezależnych od siebie osób. Rada licząca 4–6 osób jest zbyt mała, by skutecznie 
zapobiegać zjawisku klientelizmu czy kumoterstwa.

W ramach tzw. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, przewidzianego 
w okresie programowania 2014–2020, wprowadzono dodatkowe zasady naboru członków 
rad LGD, które w przypadku osób związanych z sektorem publicznym nakazują zawsze 
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uwzględnić ten fakt przy obliczaniu udziału poszczególnych grup interesu3. Dodatkowo usta-
lono, iż żadna z grup interesu nie może przekraczać 49% udziału w radzie wybierającej pro-
jekty do realizacji (a więc nie tylko sektor publiczny)4, a parytety muszą być zachowane także 
w trakcie każdego głosowania. Z jednej strony – ogranicza to dominację sektora publicznego, 
ale z drugiej – uniemożliwia tworzenie LGD złożonych w większości z sektora społecznego, 
które istniały w okresie programowania 2007–2013. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że udział 
urzędników w radach i zarządach LGD jest niejednokrotnie postrzegany jako korzystny, z po-
wodu ich względnie wysokich kwalifikacji w zakresie procedur biurokratycznych [Pawłowska 
i in. 2014]. Tu jednak trzeba postawić szersze pytanie o główny cel tworzenia LGD – czy mają 
funkcjonować jako rodzaj profesjonalnych agencji rozwoju lokalnego do zaspokajania potrzeb 
lokalnych (wtedy najważniejsza jest efektywność i skuteczność wdrażania projektów oraz pro-
fesjonalizm członków rad i zarządów LGD), czy też ich głównym celem ma być zwiększenie 
partycypacji społecznej w zarządzaniu zasobami lokalnymi, w tym tzw. włączenie społeczne 
(social inclusion). W takim wypadku ważniejsze jest zaangażowanie do rad LGD osób re-
prezentujących „najsłabsze” grupy społeczne – a takimi niewątpliwie nie są radni, urzędnicy 
gminni wysokiego szczebla czy kierownicy innych placówek gminnych (szkół, ośrodków po-
mocy społecznej, centrów kultury etc.).

Przeciwdziałanie tokenizmowi i klientelizmowi nie jest łatwe, gdyż wymaga odpowied-
niej świadomości elit politycznych i wyborców. W Polsce zjawiska obsadzania stanowisk 
w zarządach przedsiębiorstw państwowych przez osoby powiązane z partiami politycznymi, 
przekazywania grantów organizacjom bliskim ideologicznie lub wspierającym władze w wy-
borach czy „udawanych” konsultacji (czyli takich gdzie władza, nawet jeśli organizuje spotka-
nia, to nie uwzględnia ich wyników) występują niestety dość często. Jest to prawdopodobnie 
szczególnie typowe dla społeczeństw o długich tradycjach niedemokratycznych. Stąd próby 
kontrolowania rad LGD i wpływania na wybór projektów nie są niczym zaskakującym. Są 
one zgodne z teorią wyboru publicznego Niskanena i podejściem racjonalnego wyboru, choć 
zdaniem autora – zjawiskiem negatywnym. Wielu autorów uważa, że wprowadzanie różnych 
struktur współrządzenia lub współzarządzania, w tym promowanego przez Komisję Euro-
pejską mechanizmu „rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, napotyka na opory 
władz publicznych i administracji, które nie chcą osłabiać swojego wpływu na podejmowane 
decyzje [Furmankiewicz i in. 2010, Halamska 2011, Słodowa-Hełpa 2014].

Autor jest zwolennikiem istnienia partnerstw terytorialnych, gdyż wspierają one procesy 
współpracy i koordynacji działań między różnymi lokalnymi interesariuszami. Powszechnie 
uważa się, że wzmacniają tzw. lokalny kapitał społeczny [Goszczyński 2008, Hanke 2008, 
2009, Hanke-Zajda 2009]. Ważne jednak, by udział podmiotów niepublicznych w podejmo-
waniu decyzji dotyczących wspierania działań lokalnych był odpowiednio zabezpieczony. 
Jeżeli partnerstwa zostaną zdominowane przez pracowników samorządowych i będą realizo-

3 Jakkolwiek nie ma formalnego zakazu, aby osoby powiązane służbowo z sektorem publicznym reprezento-
wały w LGD/organie decyzyjnym LGD sektor inny niż publiczny, to jednak w przypadku zaistnienia takiej sy-
tuacji konieczne jest uwzględnienie takiej osoby w co najmniej dwóch sektorach [Zespół Roboczy ds. Opra-
cowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju 2015].

4 Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR. Wymagany 
parytet musi być zachowany także na etapie każdego głosowania [Zespół Roboczy ds. Opracowania Zakresu 
Lokalnych Strategii Rozwoju 2015].
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wać tylko małe projekty infrastrukturalne, to ich tworzenie nie ma sensu – bo te same środki 
i zadania można przekazać do gminy.

Zdaniem autora stwierdzenie dominacji sektora publicznego w wielu LGD nie przesą-
dza jednak o całkowitej krytyce promowania współpracy między lokalnymi interesariuszami 
w tego typu organizacji. W 47% LGD w Polsce, nawet po zsumowaniu „oficjalnego” i „ukryte-
go” sektora publicznego, nie przekraczał on 50% składu rady LGD. Zważywszy, iż przed 2004 r.  
międzysektorowe partnerstwa terytorialne były rzadkością, powstanie około 150 organiza-
cji, w których dochodziło do stałej współpracy lokalnych interesariuszy bez dominacji władz 
lokalnych, można uznać za procesy o pozytywnym charakterze. Celem powinno być jednak 
zwiększenie udziału „prawdziwych partnerstw”, w których dochodzi do równoważenia inte-
resów różnych podmiotów lokalnych.

6.4. perspektywy rozwoju LGD

Utworzone w Polsce LGD są w wysokim stopniu wynikiem procesów europeizacji, a więc 
upodabniania się narodowych systemów społeczno-gospodarczych wewnątrz Unii Europej-
skiej. Wynika to przede wszystkim z celowego działania instytucji zarządzających tą orga-
nizacją międzynarodową, lecz także z naturalnych procesów dyfuzji innowacji związanych 
z zanikiem barier między państwami członkowskimi. Pojawia się pytanie, na ile organizacje te 
są wyłącznie narzędziem pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, a na ile bardziej trwały-
mi formami współzarządzania zasobami lokalnymi? W analizach współpracy międzygminnej 
Swianiewicz i in. [2016] odnosili się przede wszystkim do dwóch poziomów europeizacji: ab-
sorpcyjnego i transformacyjnego. Pierwszy oznacza minimalistyczne dostosowanie struktur 
organizacyjnych tak, aby spełnić warunki zewnętrznych programów wspierających i uzyskać 
dofinansowanie. Jeżeli możliwość uzyskania korzyści finansowych zaniknie, struktury takie 
mogą być szybko zlikwidowane. Prawdopodobnie do takich LGD można zaliczyć, stosując 
podział Kniecia [2009], „pseudopartnerstwa skolonizowane” i „klientelistyczne”, a więc utwo-
rzone i zdominowane przez władze lokalne lub jedną organizację pozarządową po to, by sko-
rzystać ze środków pomocowych. W przypadku poziomu transformacyjnego dochodzi do 
trwałego zakorzenienia idei współpracy i przekonania lokalnych elit, że będzie przynosić ona 
korzyści zarówno dla kooperującej grupy, jak i społeczności lokalnych. Rozróżnienie tych 
dwóch poziomów europeizacji wśród LGD wcale nie jest łatwe. Podejście racjonalnego wy-
boru wskazuje, że dopóki będą środki finansowe do redystrybuowania wyłącznie poprzez lo-
kalne grupy działania, tak długo będą one istnieć. Jeżeli kiedyś ta forma finansowania zostanie 
zakończona, wtedy dopiero okaże się w sposób pewny, które LGD osiągnęły poziom transfor-
macyjny, bo chcą i potrafią nadal funkcjonować, wykorzystując inne możliwości wspólnego 
pozyskiwania i redystrybuowania zasobów. Badania Pawłowskiej i in. [2014] wskazują, że 
tylko część działaczy LGD zdecydowanie chciałaby kontynuować tę formę współpracy, nawet 
gdyby zakończyło się jej finansowanie z Unii Europejskiej.

Mówiąc o perspektywach funkcjonowania LGD, warto wspomnieć o poglądzie, iż działa-
cze LGD stanowią obecnie silne lobby uzasadniające konieczność dalszego ich wsparcia. Jest 
to czynnik samopodtrzymujący dalsze funkcjonowanie tych organizacji, w znacznym stop-
niu zgodny z podejściem racjonalnego wyboru. Takie mechanizmy obserwowali m.in. Clark 
i in. [2007]. Zauważyli oni, że lokalne projekty często tworzone są przez grupy osób, które 
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mają wysokie zdolności (kwalifikacje) do pozyskiwania środków. Tworzą one jednocześnie 
skuteczne lobby wywierające presję na decydentów, by wsparcie projektów lokalnych było 
kontynuowane. Tego typu grupy interesu Kovách i Kučerowá [2006] nazywają nawet „klasą 
projektową” (project class).

Obserwowane trudności sektora pozarządowego wskazują, iż warto, by LGD posiadały 
linię budżetową przeznaczoną wyłącznie dla organizacji pozarządowych, tak by nie musia-
ły one konkurować z gminami o te same środki (z ośrodkami kultury, pomocy społecznej, 
szkołami etc.). Zdaniem autora nie podważa to zasady partnerstwa, tak samo jak nie przeczy 
jej wydzielenie odrębnych linii budżetowych na „tworzenie mikroprzedsiębiorstw” czy na 
„różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Byłoby korzystne, by zakwalifikowane 
projekty trzeciego sektora mogły uzyskiwać wsparcie bez obowiązku wcześniejszego, pełnego 
sfinansowania działań ze środków własnych (z wyjątkiem tzw. udziału własnego), np. poprzez 
system zaliczek lub opłacanie faktur związanych z projektem przez LGD po ich sprawdzeniu. 
Brak takich środków wpływa negatywnie na relacje społeczne w partnerstwach, gdyż sprzyja 
zachowaniu zjawiska klientelizmu. Uzależnia bowiem lokalne organizacje i tak od władz pu-
blicznych, dysponujących środkami finansowymi na prefinansowanie działań.

Ważnym zagadnieniem jest także kwestia wielkości LGD. W okresie programowania 
2007–2013 można było tworzyć partnerstwa zamieszkane przez minimum 10 000 osób i mak-
simum 150 000 osób, w tym obejmujące tylko 1 gminę. W okresie programowania 2014–2020 
minimalną wielkość LGD zwiększono w Polsce do 30 000 mieszkańców i ustalono wymóg 
uczestnictwa minimum 2 gmin w partnerstwie.

Wprowadzenie zasady uczestnictwa minimum 2 gmin w LGD wydaje się zasadne, gdyż 
zmniejsza rolę wewnątrzgminnych relacji politycznych, ogranicza problem podległości służ-
bowej i może mieć wpływ na ograniczenie klientelizmu w relacjach władz lokalnych z or-
ganizacjami pozarządowymi. Wielogminne LGD pozwalały na osłabienie tego typu zjawisk, 
bo jeden wójt nie zapewni sobie przewagi w radzie LGD, by celowo preferować lub odrzucać 
projekty określonej lokalnej organizacji z jego gminy. Organizacja lokalna skonfliktowana 
z wójtem może bowiem wtedy liczyć na głosy osób z innych gmin.

Natomiast podwyższenie w Polsce minimalnej liczby mieszkańców LGD do 30 000 osób 
jest już kontrowersyjne, bo nie jest narzucane procedurami Unii Europejskiej [European Com-
mission 2014]. Ta zmiana spowodowała problemy dla ponad 70 małych LGD, które musiały 
znaleźć kolejnych partnerów lub przyłączyć się do innych organizacji. Jak stwierdził sołtys 
z jednej z takich LGD w niniejszych badaniach na początku 2016 r.: „Nasza LGD była za mała 
[według nowych procedur], gminy musiały wstąpić do [nazwa sąsiedniej LGD]. Pozostały 
tam stare władze w większości, a nas zostawili bez niczego. Z tej dużej LGD na początku było 
trochę informacji, teraz cisza jest kompletna, nie zapraszają nas tam. Gdy LGD była mniejsza, 
to była bardziej sprawna i każdy wiedział co robić, bo się wzajemnie znaliśmy. LGD była mała 
i jakoś to się kręciło, a teraz to wszystko padło. (...) Zaczynało to działać, rozkręcać się ale, jak 
to mówią, dostaliśmy po szprychach”.

Podwyższenie limitu liczby mieszkańców uzasadniano większą efektywnością działań du-
żych LGD [Ściański i Żak 2009, PSDB 2012], ale decyzja ta sprawia także wrażenie, że w ten 
sposób władze publiczne, kontrolujące te organizacje, zmniejszyły sobie po prostu zakres 
pracy. Im mniej LGD, tym mniej pracy kontrolnej dla urzędów marszałkowskich, Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innych podmiotów publicznych, które je nad-
zorują i obsługują. Takie działania administracji państwowej, narzucane wbrew potrzebom 
lokalnych społeczności, które nie chciały tworzyć bardzo dużych pod względem przestrzen-
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nym organizacji, także są zgodne z teorią wyboru publicznego. Zasady funkcjonowania LGD 
podporządkowano sprawności wydatkowania środków publicznych, a nie potrzebom miesz-
kańców. W niniejszych badaniach wraz ze wzrostem wielkości LGD w radach decyzyjnych 
stwierdzono spadek gęstości relacji zaufania i wzrost udziału osób pochodzących z sektora 
publicznego. Duże LGD były zatem bardziej „elitarne” i spadała w nich rola lokalnych spo-
łeczności (bo cóż to za organizacja lokalna, której biuro jest 40–50 km od miejsca zamieszka-
nia?). Przeczy to idei „zaangażowania społecznego” (social inclusion). W dużych jednostkach 
terytorialnych następuje często poprawa sytuacji finansowej, ale jednocześnie spada zaanga-
żowanie i zainteresowanie mieszkańców sprawami publicznymi [Swianiewicz 2016a]. Podob-
nie w dużych organizacjach międzygminnych spada ich związek i odpowiedzialność wobec 
mieszkańców [Swianiewicz i in. 2016].

Znów nasuwa się pytanie, czy LGD mają mieć charakter subregionalnych, zbiurokraty-
zowanych agencji, opartych na najbardziej aktywnych elitach, sprawnych w wydatkowaniu 
środków z Unii Europejskiej, czy też w pierwszej kolejności ich celem jest aktywizowanie 
lokalnych społeczności i zwiększanie ich partycypacji w zarządzaniu zasobami lokalnymi i za-
spokajaniu lokalnych potrzeb? Podobne wątpliwości wyrażają Pawłowska i in. [2014]. Prefe-
rowanie przez władze centralne dużych LGD sugeruje, że organizacje te będą rozwijały się 
raczej jako rodzaj agencji rozwoju regionalnego, opartych na profesjonalnych menadżerach 
o wysokich kwalifikacjach, a nie jako wspólnoty lokalne angażujące mieszkańców do współza-
rządzania zasobami lokalnymi. Z punktu widzenia geograficznego można zatem mówić bar-
dziej o współzarządzaniu regionalnym (regional governance) niż lokalnym (local governance). 
Ułatwia to wydawanie środków z Unii Europejskiej, ale pozostawia nierozwiązaną kwestię 
aktywizacji społeczności lokalnych na najniższym poziomie sołectw czy pojedynczych wsi. 
Większość mieszkańców nie będzie nawet wiedziała, że jakaś LGD istnieje.

6.5. postulaty dalszych badań

Partnerstwa terytorialne oparte są na dobrowolnych porozumieniach pomiędzy władzami 
gmin, lokalnymi organizacjami i przedsiębiorcami uczestniczącymi w tego typu działaniach. 
Dodatkowo ich cechy organizacyjne w wysokim stopniu uwarunkowane są aktualnymi wy-
mogami programów wspierających je finansowo. Stąd mogą być organizacjami stosunkowo 
nietrwałymi. Przedstawione wyniki badań odnoszą się do roku 2011 i w przybliżeniu przed-
stawiają relacje, jakie istniały w okresie programowania 2007–2013. W kolejnym okresie pro-
gramowania (2014–2020), jak już wspomniano, zmieniono część obowiązujących procedur 
[Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2014]. Warto byłoby zrealizować badania porównaw-
cze małych i dużych LGD, nie w odniesieniu do ich efektywności w wydatkowaniu środków, 
ale także w zakresie rzeczywistego powiązania ze społecznościami lokalnymi. Czy rzeczywi-
ście duże LGD lepiej pobudzają lokalną aktywność społeczną? Czy faktycznie tworzą lepsze 
warunki do angażowania lokalnych środowisk w procesy współzarządzania zasobami? Jak 
zareagowały społeczności gmin ponad 70 LGD, które musiały dokonać zmian (przyjąć inne 
gminy lub przyłączyć się do sąsiadujących LGD)?

Zmiany w biurokratycznych procedurach sprawiają, że statystyki przedstawiane w ni-
niejszym opracowaniu już w momencie pisania książki miały charakter historyczny. Jednak 
zjawiska tokenizmu i klientelizmu stwierdzone w wielu radach LGD odzwierciedlają szerszy 
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problem wdrażania koncepcji współzarządzania i partycypacji społecznej. W Polsce nie ma 
długotrwałych tradycji współrządzenia lub współzarządzania. Politycy mają silniejsze pre-
ferencje do bardziej autorytarnego stosowania władzy niż w krajach o długich tradycjach 
demokratycznych kultury zachodniej. Stąd, w wymaganych procedurami programów Unii 
Europejskiej radach decydujących o przyznawaniu dotacji, które w założeniu mają repre-
zentować różne grupy interesu, pojawia się wiele „ukrytych” osób związanych z władzami 
publicznymi lub politycznymi [Swianiewicz i in. 2008], co jak już wspomniano, według Dą-
browskiego [2008] staje się „karykaturą partnerstwa”. Natomiast, jeśli procedury tego nie wy-
magają, często wdrażany jest model planowania działań, oparty na dominującej roli władz 
politycznych i administracji. Interesujące byłoby zbadanie, czy dzięki procesom „uczenia się” 
następują zmiany w świadomości lokalnych elit na temat korzyści ze współpracy pomiędzy 
różnymi lokalnymi interesariuszami. Czy idea współpracy grupowej, negocjacji i osiągania 
porozumienia, promowana przez programy Unii Europejskiej, staje się wartością większą niż 
koncentrowanie się na indywidualnych potrzebach grup interesu i tradycji hierarchicznego 
zarządzania zasobami gminnymi?

Ciekawym problemem badawczym byłoby sprawdzenie, czy partnerstwa terytorialne 
rzeczywiście przynoszą dodatkowe, pozytywne efekty związane z pracą grupową, czy lepiej 
odpowiadają na potrzeby lokalne, czy znacząco pobudzają współpracę lokalnych interesariu-
szy, w porównaniu z tradycyjnym zarządzaniem samorządów lokalnych, co sugerują studia 
przypadku [Petrick i Gramzow 2012, Danielewicz 2015]. Jest to trudne do sprawdzenia, gdyż 
praktycznie nie ma możliwości porównania obszarów, na których funkcjonują LGD z odpo-
wiednio wysoką liczbą obszarów, na których organizacje takie nie działają. Podobne porów-
nania były zrealizowane w ograniczonym zakresie tylko dla LGD działających w ramach tzw. 
Programu Pilotażowego LEADER+ [Furmankiewicz i Janc 2011, 2012, Furmankiewicz i in. 
2016]. Heffner i Rosner [2002] stwierdzili, iż współpraca międzysektorowa różnych intere-
sariuszy lokalnych na poziomie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój społeczno-ekono-
miczny. Wiele wskazuje, że podobny, pozytywny wpływ mogą mieć partnerstwa terytorialne 
[Gramzow 2006]. Interesująca mogłaby być także ocena, na ile partnerstwa są otwarte na 
nowych członków, czy promują aktywność i zaangażowanie różnych środowisk lokalnych, czy 
też tworzą raczej zamknięte grupy interesu skoncentrowane na wykorzystaniu dostępnych 
środków finansowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i przestrzennym. Wymaga to jed-
nak badań środowisk lokalnych, a nie przedstawicieli samych LGD, których działacze zawsze 
mogą deklarować otwartość, ze względu na poprawność polityczną.

Zdaniem autora badania oparte wyłącznie na studiach przypadku nie powinny być źró-
dłem ostatecznej oceny funkcjonowania międzysektorowych partnerstw terytorialnych. 
W ten sposób można przedstawić zarówno organizacje sprawnie funkcjonujące i aktywizu-
jące lokalne społeczności, jak i organizacje zdominowane przez wąskie grupy interesu, za-
mknięte i koncentrujące się jedynie na skutecznym wykorzystaniu dostępnych środków. Do-
piero analizy ilościowe w większej skali pozwalają na dokładniejszą ocenę skali pozytywnych 
i negatywnych zjawisk.
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pArtNerStWA terYtOriALNe NA OBSZArAcH WieJSKicH W pOLSce.  
WSpÓŁZArZĄDZANie cZY UKrYtA DOMiNAcJA SeKtOrA pUBLicZNeGO?

S t r e s z c z e n i e

Przedmiotem analiz monografii są wybrane struktury i relacje społeczne w partnerstwach 
terytorialnych (a dokładniej w lokalnych grupach działania LEADER) działających na obsza-
rach wiejskich w Polsce i wspieranych finansowo w ramach funduszy Unii Europejskiej do-
stępnych w okresie programowania 2007–2013. We wstępie pracy omówiono pojęcia partner-
stwa w zarządzaniu zasobami lokalnymi, koncepcję reprezentacji funkcjonalnej, zagadnienia 
partycypacji społecznej oraz pojęcia tokenizmu i klientelizmu. Przedstawiono związki idei 
tworzenia lokalnych grup działania z koncepcją współzarządzania terytorialnego (territorial 
governance) i podejściem racjonalnego wyboru w działaniach wspólnych, wskazującego na 
teoretyczne korzyści ze współpracy grupowej w zarządzaniu zasobami.

W części empirycznej praca koncentruje się na przestrzennej analizie ilościowej wybra-
nych struktur społecznych, obserwowanych w lokalnych grupach działania (LGD) na pozio-
mie terytorialnym pojedynczych LGD, 16 województw i trzech głównych regionów historycz-
no kulturowych Polski. Szczególną uwagę zwrócono na rady decyzyjne, które były ważnym 
elementem procesów współzarządzania zasobami LGD, gdyż dokonywały wyboru projektów 
lokalnych, które uzyskiwały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Stwierdzono, iż 
w 53% LGD w Polsce, wbrew zaleceniom Unii Europejskiej, osoby związane z sektorem pu-
blicznym stanowiły więcej niż 50% składu rad decyzyjnych. W 58% LGD wystąpiły przypadki 
zależności służbowej wśród członków tych rad. Władze publiczne starały się w wielu przypad-
kach zachować dominującą kontrolę nad środkami zarządzanymi przez LGD poprzez wpro-
wadzanie do rad decyzyjnych urzędników deklarujących reprezentowanie sektora społeczne-
go (nazywanych w pracy „ukrytym sektorem publicznym”, który jest traktowany jako przejaw 
tokenizmu) oraz poprzez wprowadzanie do nich urzędników podległych służbowo (sytuacja 
gdy w radzie decyzyjnej zasiada jednocześnie wójt, burmistrz gminy lub ich zastępcy i podle-
gli im służbowo pracownicy gminy, co wiązane jest z klientelizmem terytorialnym). Działania 
takie nie są zgodne z ideą współzarządzania zasobami, promowaną w programach Unii Euro-
pejskiej, według której powinno dążyć się do równoważenia wpływu różnych grup interesu, 
w tym zapewnić wysoki udział interesariuszy prywatnych (sektora ekonomicznego i społecz-
nego) w zarządzaniu zasobami publicznymi. Poszukiwane są związki struktur społecznych 
LGD z lokalnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i społecznymi (w tym politycznymi). 
Przeprowadzone zostają własne klasyfikacje LGD w Polsce za pomocą metod ilościowych.
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Następnie dokonano analizy sieciowej wybranych relacji społecznych w radach decyzyj-
nych i procesów związanych ze współzarządzaniem dostępnymi zasobami przez trzy głów-
ne grupy interesu: sektor publiczny, społeczny i ekonomiczny. Analizowane są ewentualne 
związki badanych relacji ze stwierdzonymi wcześniej strukturami społecznymi. Stwierdzono 
m.in. negatywny związek „ukrytego sektora publicznego” ze współczynnikami gęstości relacji 
zaufania. Poszukiwane są także korelacje preferencji rozwojowych, wyrażonych w celach stra-
tegicznych i strukturach budżetu LGD, z analizowanymi strukturami społecznymi LGD. 

W podsumowaniu skoncentrowano się na dyskusji różnic regionalnych pomiędzy bada-
nymi cechami lokalnych grup działania w Polsce i na problemach stosowania modelu współ-
zarządzania terytorialnego w ramach LGD. Obserwowane zjawiska, w tym szybkie utwo-
rzenie partnerstw na obszarze całego kraju i tendencje do dominacji sektora publicznego, 
dyskutowane są w odniesieniu do podejścia racjonalnego wyboru.

Słowa kluczowe: partnerstwa terytorialne, współpraca międzysektorowa, współzarządzanie, 
podejście racjonalnego wyboru, Polska
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territOriAL pArtNerSHipS iN rUrAL AreAS iN pOLAND. 
GOVerNANce Or HiDDeN DOMiNAtiON OF tHe pUBLic SectOr?

S u m m a r y

The subject of the analyses included in this monograph involves selected social structures and 
relations in territorial partnerships (specifically within LEADER local action groups) functio-
ning in Polish rural areasand financially supported with European Union funds made availa-
ble in the 2007–2013 programming period. The paper’s introduction includes an overview of 
the definition of partnership in local resource management, the concept of functional repre-
sentation, issues related to social participation, as well as definitions of tokenism and clien-
telism. Also detailed are the relations between the idea of local action group creation with 
the concept of territorial governance and the rational choice approach in collective activity, 
indicating the theoretical benefits of group cooperation in resource management.

In its empirical segment the paper closely examines the quantitative spatial analysis of the 
selected social structures observed in local action groups (LAGs), the territorial level of single 
LAGs, 16 voivodeships and three main historic-cultural regions in Poland. Special attention 
has been paid to decision councils, which served as a significant element of LAG resource 
governance processes as they have been responsible for the choice of local projects for Euro-
pean Union funding. It has been estimated that the share of people related to the public sector 
in decision councils exceeded 50% in 53% of LAGs in Poland, which is contrary to European 
Union recommendations. There have been cases of professional relations among decision 
council members in 58% of LAGs. Public authorities have on many occasions attempted to 
maintain dominant control over funds managed by the LAG through introducing officials 
who declared to be representing the social sector (referred to in the paper as “the concealed 
public sector” and considered a display of tokenism) as well as professionally subordinate of-
ficials (a situation in which the decision council includes the vogt, the municipality’s mayor 
or their deputies, as well as their subordinate municipal employees, which is related to ter-
ritorial clientelism) into decision councils. Such actions are contrary to the idea of resource 
governance promoted in European Union programmes, according to which one should strive 
towards balancing the influence of various interest groups, while simultaneously ensuring 
a high share of private stakeholders (from the economic and social sectors) into public re-
source management. Attempts are made at finding relations between LAG social structures 
and local economic and social (including political) determinants. This involves original LAG 
classifications in Poland using quantitative methods.
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This is followed by a network analysis of selected social relations within decision council 
and processes related to the governance of available resources by three interest groups: the 
public, social and economic sectors. What is analysed are the potential connections between 
the studied relations and the previously identified social structures. Some of the resulting 
conclusions include a negative relation between the “concealed public sector” and trust rela-
tion density coefficients. Attempts are also made at finding correlations between development 
preferences expressed in LAG strategic goals and budget structures and the analysed LAG 
social structures.

The book’s summary focuses on the discussion regarding regional differences between the 
studied features of local action groups in Poland and the issues of using the territorial gover-
nance model within LAGs. A series of observed phenomena, including the rapid state-wide 
establishing of partnerships and the dominant tendencies of the public sector are discussed 
with regard to the rational choice approach.

Key words: territorial partnerships, cross-sectoral cooperation, governance, rational choice 
approach, Poland





Załącznik 

Kwestionariusz wywiadu członka rady decyzyjnej LGD

(Wypełniany przez ankietera w trakcie wywiadu telefonicznego,  
tylko w wyjątkowych wypadkach był wysyłany na życzenie respondenta,  

stąd komentarze z wyjaśnieniami).
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KWESTIONARIUSZ RADY LGD STRONA 1  KOD LGD 
 

1) Proszę ustalić ranking (ustalając kolejność od 1 do 4), które z działań Pana/Pani zdaniem przyniosą 
największe korzyści dla społeczności lokalnych („1” – największe korzyści, „4” – najmniejsze korzyści): 
 

Rodzaj działań Kolejność: 
Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców i sektora pozarządowego (np. lokalnych 
stowarzyszeń)  

Wsparcie wielofunkcyjności rolnictwa, rozwój rolnictwa  
Wsparcie drobnej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy  
Poprawa jakości infrastruktury (drogi, chodniki, remonty)   

 
2) Jakie są główne trudności angażowania przedsiębiorców i lokalnych organizacji/mieszkańców w prace 
Lokalnej Grupy Działania? (Proszę krótko podać min. 1 trudność własnymi słowami) 
…………...........................................................................................................................................................………. 
 
…………...........................................................................................................................................................………. 
 
…………...........................................................................................................................................................………. 

 
3) Metryczka 

(proszę wpisać „x” po właściwej odpowiedzi w kolumnie po prawej) 
1. PŁEĆ  1. Kobieta  

2. Mężczyzna  
2. WIEK (wpisać w latach)  

3. WYKSZTAŁCENIE 1. Niepełne podstawowe i podstawowe  
2. Zasadnicze zawodowe  
3. Średnie ogólnokształcące lub pedagogiczne  
4. Średnie techniczne  
5. Wyższe licencjackie lub inżynierskie  
6. Wyższe magisterskie lub doktor nauk  

4. NIEAKTYWNY 
ZAWODOWO 

1. Emeryt, rencista  
2. Bezrobotny  
3. Gospodyni domowa  
4. Uczeń, student  

5. AKTYWNY 
ZAWODOWO 
 

1. Właściciel gospodarstwa rolnego (rolnik)  
2. Właściciel działalności gospodarczej (przedsiębiorca)  
3. Niesamodzielny pracownik fizyczny  
4. Niesamodzielny pracownik umysłowy (np. referent, 
nauczyciel)  

5. Sekretarz/Skarbnik/Kierownik/Specjalista/Dyrektor 
w urzędzie gminy/starostwie lub jednostce podległej  
(np. szkoła, OPS, ośrodek kultury, spółka zależna etc.) 

 

6. Kierownik/Dyrektor/Specjalista w innych podmiotach 
niepublicznych  

7. Wójt/burmistrz i zastępcy; Starosta i zastępcy 
  

8. Inne – jakie .......................................................... 
(np. inne podmioty publiczne)  

6. AKTYWNOŚĆ  
W SEKTORZE 
POZARZĄDOWYM 

1. Nie należę do żadnej formalnej organizacji 
pozarządowej poza LGD 
 

 

2. Jestem członkiem formalnego stowarzyszenia lub 
fundacji działającej na obszarze LGD (innego niż podmiot 
LGD, w tym OSP) 

 

3. Jestem członkiem organizacji, która nie jest podmiotem 
prawnym (np. niektóre Koła Gosp. Wiejskich, zespół 
muzyczny, grupa teatralna, rady parafialne etc.) 
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KWESTIONARIUSZ RADY LGD STRONA 2  KOD LGD 
 

4) W tabeli podano listę członków Rady Państwa LGD. Uprzejmie proszę w skali 0–1–2 (używając tylko liczb 
całkowitych) ocenić poziom określonych relacji z innymi członkami rady w ostatnich 2 latach: 
 
Kolumna: „WYMIANA INFORMACJI” – Proszę ocenić poziom dwustronnej wymiany informacji (np. 
bezpośrednie rozmowy, e-maile) z danym członkiem Rady na tematy związane z funkcjonowaniem LGD i wyborem 
projektów (nie licząc grupowych dyskusji na spotkaniach całej Rady) w skali: 0 – nie pamiętam, nigdy; 1 – zdarzyło 
się; 2 – często. 
 
Kolumna: „WSPÓŁPRACA” – Proszę ocenić, jak często uzgadniał/a Pan/Pani chęć poparcia jakiegoś wniosku 
uznanego przez Pana/Panią za szczególnie ważny lub gdy realizowali Państwo wspólnie jakieś wspólne 
projekty/działania na rzecz lokalnych społeczności poza LGD – w skali: 0 – nie pamiętam, nigdy; 1 – zdarzyło się; 2 – 
często. 
 
Kolumna: „SPORY I RÓŻNICE POGLĄDÓW”: Proszę ocenić częstość sporów i niezgodności interesów Pani/Pana 
z daną osobą przy podejmowaniu ważnych decyzji przez Radę lub w działaniach poza Radą (np. gdy dochodziło do 
konfliktów pomiędzy organizacjami, które Państwo reprezentują) – w skali: 0 – nie pamiętam, nigdy; 1 – zdarzyło się;  
2 – często. 
 
Kolumna: „ZAUFANIE” – Czy daną osobę z listy darzy Pan/Pani zaufaniem? Skala ocen: 0 – brak zaufania, niskie, 
nie znam dobrze tej osoby; 1 – średnie zaufanie; 2 – bardzo wysokie zaufanie. 
 

W celu przyśpieszenia wypełniania ankiety oceny „0” proszę nie wpisywać w tabelach. 
Siebie samego/samą proszę przekreślić. 

  
 
 

Członek Rady 
Partnerstwa: 

 

WYMIANA 
INFORMACJI 

(dwustronne 
rozmowy, 

bezpośrednia 
korespondencja) 

 
 0 – nigdy 
 1 – zdarzyło się 
 2 – często 

WSPÓŁPRACA
(np. wspólne 

projekty  
i organizacja 

działań na rzecz 
lokalnych 

społeczności) 
 

 0 – nigdy 
 1 – zdarzyło się 
 2 – często 

SPORY  
I RÓŻNICE 

POGLĄDÓW 
 
 
 
 

 0 – nigdy 
 1 – zdarzyło się 
 2 – często 

ZAUFANIE 
do danej osoby 

 
 
 
 

 0– niskie lub 
nie potrafię 
ocenić 
 1 – średnie 
 2 – wysokie 

 PRZYKŁAD: JAN X 1 (brak wpisu 
oznacza 0) 

2 (brak wpisu 
oznacza 0) 

 PRZYKŁAD: JANINA X 2 1 (brak wpisu 
oznacza 0) 

2 

1 Nazwisko i imię 1      

2 Nazwisko i imię 2      

3 Nazwisko i imię 3     

4 Nazwisko i imię 4     

(...) (...)     

N Nazwisko i imię N     

 
WYMIANA 

INFORMACJI 
WSPÓŁPRACA SPORY  

I RÓŻNICE 
POGLĄDÓW 

ZAUFANIE 

Uprzejmie proszę o podanie kontaktu (np. służbowego telefonu, e-maila) umożliwiającego wyjaśnienie ewentualnych 
niejasności po wypełnieniu ankiety:  ……. 
  






