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Streszczenie 
Ważnym zagadnieniem w teorii i praktyce samorządowej jest aktywność wspól-

not lokalnych i ich inicjatywy. Celem artykułu jest ocena poziomu zaangażowania 
Polaków w działania na rzecz społeczności lokalnej. Wspólnoty lokalne odgrywają 
coraz istotniejszą rolę w rozwoju lokalnym. Ich inicjatywy zaspokajają rodzące się 
potrzeby oraz pobudzają aktywność społeczną, gospodarczą i polityczną. Wzrost 
poziomu kapitału społecznego w regionie wpływa korzystnie na poziom rozwoju 
społeczno-ekonomicznego społeczności.

Wprowadzenie

Ważnym zagadnieniem w teorii i praktyce samorządowej jest aktywność 
wspólnot lokalnych i ich inicjatywy. Reforma samorządu terytorialnego po 
1989 roku przyczyniła się nie tylko do decentralizacji władzy, ale także do 
wzrostu znaczenia inicjatyw lokalnych. Przekazała ona kierowanie sprawami 
wspólnoty lokalnej w ręce społeczności lokalnych.

W rozwoju idei samorządności podkreślane jest szczególnie znaczenie 
czynnika ludzkiego i społecznego. Wspieranie społeczności lokalnej two-
rzącej różnego rodzaju stowarzyszenia, związki i organizacje lokalne oraz 
podejmującej działania gospodarcze i społeczne jest jednym z istotnych zadań 
samorządów terytorialnych.

Wspólnoty lokalne odgrywają coraz istotniejszą rolę w rozwoju lokalnym. 
Ich inicjatywy zaspokajają rodzące się potrzeby oraz pobudzają aktywność 
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społeczną, gospodarczą i polityczną. Wzrost poziomu kapitału społecznego 
w regionie wpływa korzystnie na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego 
społeczności.

Idea społeczeństwa obywatelskiego zajmuje istotne miejsce w polityce 
Unii Europejskiej. Organizacje społeczne są ważnym źródłem inspiracji przy 
tworzeniu programów i polityk unijnych. 

Celem artykułu jest ocena poziomu zaangażowania Polaków w działania 
na rzecz społeczności lokalnej.

1. Idea społeczeństwa obywatelskiego

W państwie demokratycznym społeczeństwo obywatelskie jest partne-
rem dla administracji publicznej oraz podmiotem wspomagającym. Zadaniem 
samorządów jest udzielenie wsparcia organizacyjnego, ekonomicznego 
i prawnego społeczności. Rozwój demokracji i wzrost zaangażowania oby-
wateli w społecznościach nawzajem się wzmacniają.

Społeczeństwo obywatelskie jest określane jako „przestrzeń rozciągającą 
się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne orga-
nizacje społeczne”. W ramach tej przestrzeni obywatele podejmują wolną 
debatę na temat wartości składających się na wspólne dobro oraz dobrowolnie 
współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych interesów. Społeczeństwo 
obywatelskie dzieli się w Polsce na dwa obszary: 
 – obywatelską aktywność grupową, tj. działalność organizacji pozarządo-

wych, wspólnot lokalnych i samorządowych, nieformalnych grup i ruchów 
społecznych,

 – świadomość obywatelską Polaków1. 
Społeczeństwo obywatelskie wypełnia przestrzeń społeczną, która rozpo-

ściera się pomiędzy poziomem państwa a gospodarstwami domowymi (rys. 1).  
Cała przestrzeń społeczna składa się z trzech poziomów: makro, mezzo 
i mikro. 

1 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=634, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
(11.05.2010).
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Rys. 1.  Usytuowanie społeczeństwa obywatelskiego w przestrzeni społecznej
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia pu-

blicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2008, s. 123–124.

Społeczeństwo obywatelskie pełni pewne zasadnicze funkcje2:
 – mediacyjną – wynika z usytuowania na poziomie średnim, między pozio-

mem mikrospołecznym a makrospołecznym, wpływając na zmniejszenie 
napięć i konfliktów społecznych;

 – artykulacyjną – polega na wyrażaniu rozproszonych na poziomie mikro-
strukturalnym dążeń, celów, interesów, potrzeb i wartości grup ludności 
oraz reprezentowaniu interesów tych grup zarówno wobec struktur pań-
stwa, jak i wobec opinii publicznej;

 – integracyjną – polega na skupianiu obywateli wokół zagregowanych i upu-
blicznionych celów, interesów i wartości oraz ich uczestnictwie w zorgani-
zowanych formach zbiorowego działania w sferze publicznej, dotyczy także 
mobilizowania poparcia dla starań określonej organizacji lub stowarzyszenia;

 – edukacyjną – polega na: wykształceniu wśród grup ludności postaw i cnót 
obywatelskich; upowszechnieniu demokratycznych procedur regulujących 
aktywność w przestrzeni publicznej; upublicznieniu celów, interesów, dążeń 
i wartości danych grup ludności oraz włączeniu ich do dyskursu publicznego;

 – usługową (samopomocową) – dotyczy świadczenia oddolnie organizowa-
nych usług społecznych, których rodzaj i sposób świadczenia jest uważany 
za nieistotny bądź wykracza poza ramy działania instytucji komercyjnych 
i administracji publicznej.

2 E. Wnuk-Lipiński, op.cit., s. 124–126.
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Będąc członkiem wspólnoty obywatelskiej, należy przede wszystkim 
aktywnie uczestniczyć w sprawach publicznych3. Aktywność ta może 
przejawiać się na różnych poziomach. Największą rolę można przypisać po-
ziomowi lokalnemu, gdyż to właśnie on jest związany z codziennym życiem 
i zaspokajaniem podstawowych potrzeb wspólnoty.

2. Rola społeczności lokalnej

Społeczność lokalna to zbiorowość ludzi, którzy w wyniku rozwoju 
cywilizacyjno-kulturowego osiągnęli pewien poziom integracji społecznej, 
stając się społecznością o określonej tożsamości4. 

Kwestie związane ze społeczeństwem lokalnym zostały szeroko omówio-
ne w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego, która została uchwalona 
przez Radę Europy w 1985 roku i ratyfikowana w całości przez Polskę w 1993 
roku. Obecnie obowiązuje nazwa Europejska Karta Samorządu Lokalnego. 
Zawiera ona m.in. następujące założenia i zasady5:
 – społeczności lokalne stanowią jedną z zasadniczych podstaw ustroju demo-

kratycznego;
 – obywatele mają prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicz-

nymi, szczególnie na szczeblu lokalnym prawo to może być realizowane 
w sposób najbardziej bezpośredni;

 – istnienie społeczności lokalnych wyposażonych w rzeczywiste uprawnie-
nia stwarza warunki dla rządzenia skutecznego i pozostającego w bezpo-
średniej bliskości obywatela;

 – społeczności lokalne wyposażone są w organy decyzyjne ukonstytuowane 
w sposób demokratyczny i korzystają z szerokiej autonomii odnośnie do 
kompetencji, sposobów ich wykonywania oraz środków niezbędnych do 
realizacji ich zadań;

 – samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, 
w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą 

3 R. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, 1995, s. 133.

4 A. Piekara, Samorząd terytorialny i inne formy aktywności społecznej dawniej i dzisiaj, 
Wydawnictwo Twigger, Warszawa, 2005, s. 16–17.

5 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, DzU z 1994 r., nr 124, poz. 607, z późn. zm.



413Aktywność obywatelska społeczeństwa na szczeblu lokalnym

częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie 
ich mieszkańców;

 – wykonując swoje uprawnienia, społeczności lokalne mają prawo współ-
pracować z innymi społecznościami lokalnymi oraz zrzeszać się z nimi 
w granicach określonych prawem w celu realizacji zadań, które stanowią 
przedmiot ich wspólnego zainteresowania;

 – odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszyst-
kim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli.

Członkowie społeczności lokalnych będący w trwałych relacjach budują 
wspólnoty lokalne. Na tym gruncie powstaje świadomość wspólnoty interesów, 
wspólnych celów i potrzeb związana z budowaniem uczucia przynależności 
i zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej6.

Aktywna społeczność lokalna włączająca się do przedsięwzięć lokalnych 
to grupa otwarta na nowe idee i przejawiająca inicjatywy do działania na rzecz 
dobra wspólnego7. Jest to grupa powiązana siecią wzajemnych zależności oraz 
zdolna do wspólnego działania. To właśnie przede wszystkim od stopnia zaan-
gażowania obywateli zależy dynamika rozwoju instytucji obywatelskich, bę-
dących formą bezpośredniej reprezentacji ich potrzeb i interesów społecznych.

Rozwój społeczności lokalnej ma na celu poprawienie jakości i warun-
ków życia jej członków oraz umożliwienie im uczestnictwa w procesach 
podejmowania decyzji8.

Formą uspołecznienia procesu zarządzania jednostką samorządu 
terytorialnego jest uczestnictwo społeczności lokalnych w decyzjach władz 
samorządowych. Umożliwia to współdecydowanie o sposobach zaspokajania 
potrzeb wspólnoty lokalnej.

Wymaga to stworzenia systemu komunikacji społecznej w ramach 
społeczności lokalnej (rys. 2). System komunikacji społecznych składa się 
z następujących grup: przedstawiciele samorządu, grupa docelowa wewnętrz-
na i zewnętrzna. 

6 M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2007, s. 162, 176. 

7 P. Jordan, Jak rozwijać społeczności lokalne, Stowarzyszenie BORIS, Warszawa 2004, s. 9.
8 Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej 

i nie tylko, red. T. Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 29.
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Współpraca władz samorządowych i społeczności lokalnej wymaga dia-
logu i możliwości udziału obywateli w procesie decyzyjnym. Jest to możliwe 
dzięki informacjom o planowanym projekcie, ale także możliwości wpływu 
obywateli na ostateczny jego kształt.

We współczesnym społeczeństwie organizacje obywatelskie pełnią 
funkcje: polityczne, społeczne, psychologiczne. Stymulują także procesy 
zmian społecznych i integrują lokalne społeczności.

Rys. 2.  Grupy składające się na społeczność lokalną w ramach systemu komunika-
cji społecznej

Źródło:  S. Komiński, Mechanizm partycypacji i jego wykorzystanie w proce-
sie budowania strategii rozwoju gmin, w: Konflikt nieunikniony: wspól-
noty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, red.  
P. Buczkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 2001, 
s. 163–164.

Na inicjatywie i powszechnej aktywności obywateli zamieszkujących na 
konkretnym terytorium opiera się rozwój lokalny. Wspólnoty lokalne powinny 
odgrywać coraz istotniejszą rolę w rozwoju lokalnym. Mają one zdolność 
do zaspokajania rodzących się potrzeb, pobudzają aktywność społeczną, 
gospodarczą i polityczną. 

3. Aktywność społeczna Polaków na szczeblu lokalnym

Formułowane są często twierdzenia o kryzysie polskiej demokracji i elit 
politycznych, co wynika przede wszystkim ze słabej aktywności publicznej 
obywateli i apatii społecznej. Pojawiają się jednak inicjatywy wskazujące 
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na obywatelskie zaangażowanie i odpowiedzialność. Na szczeblu lokalnym 
obserwowane są coraz to nowe formy funkcjonowania społeczeństwa oby-
watelskiego. Wśród licznych organizacji społecznych dominują jednak partie 
polityczne.

W ramach badań Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia 
Polaków wyodrębniono kilka kluczowych form pomiaru rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego: 
 – stopień zrzeszania się, 
 – wspólnie podejmowane działania, 
 – udział w zebraniach i wyborach9. 

Najprostszą miarą oceny stanu społeczeństwa obywatelskiego jest stopień 
zrzeszenia się. Jest to odsetek obywateli, którzy należą do jakiejś organizacji. 
W Polsce w 2009 roku członkami organizacji, stowarzyszeń, partii, komite-
tów, rad, grup religijnych, związków lub kół było 13,2 proc. badanych. 

Czas ostatnich kilku lat nie wskazuje jednak na żaden systematyczny 
wzrost zainteresowania członkostwem w organizacjach obywatelskich, a na-
wet spada odsetek osób pełniących funkcje w organizacjach. 

Aktywność ankietowanych na rzecz własnej społeczności jest również 
nieznaczna. Z badań przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że w ciągu dwóch 
ostatnich lat w działania na rzecz społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miej-
scowości) angażowało się 15,6 proc. badanych. W działania lokalne częściej 
angażują się mężczyźni niż kobiety (17,1 proc. do 14,2 proc.), osoby w wieku 
35–44 lata (19,7 proc.) i mieszkańcy wsi (18,1 proc.)10. Zaangażowanie tego 
rodzaju rośnie wraz z wykształceniem i poziomem dochodu. 

Należy więc podkreślić, że choć poziom zaangażowania Polaków na 
rzecz lokalnych społeczności jest nadal niski, to w ostatniej dekadzie widać 
jego systematyczny wzrost. 

Kolejną możliwością uczestniczenia obywateli w demokracji jest udział 
w zebraniach publicznych. W 2009 roku co piąty badany (19,2 proc.) był 
w ostatnim roku na jakimś zebraniu publicznym (poza miejscem pracy), 
w tym prawie połowa z nich zabrała głos. 

9 Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, 
Warszawa 2009, s. 265–269, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf.

10 Ibidem, s. 266.
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W ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ważną kwestią jest 
udział w wyborach jako najbardziej powszechne doświadczenie demokratycz-
ne. Na pytanie o udział w wyborach parlamentarnych z 2007 roku twierdząco 
odpowiedziało 66 proc. badanych, co jest nieco zawyżone w stosunku do 54 
proc. frekwencji faktycznej.

Na rysunku 3 zaprezentowano główne formy aktywności obywatelskiej 
w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat.

0 10 20 30
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Procent osób aktywnych wśród badanych w wieku 18 
lat i więcej

Udział w
działaniach na rzecz
własnej
społeczności
lokalnej
Stopień zrzeszania
się w organizacjach,
stowarzyszeniach,
itp.

Rys. 3.  Aktywność obywatelska społeczeństwa polskiego w wybranych obszarach 
w latach 2003–2009 wśród badanych w wieku 18 lat i więcej [%]

Źródło:  Diagnoza społeczna 2009, op.cit., s. 265–269, http://www.diagnoza.com/
pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf

Analizowane w ramach Diagnozy społecznej… doświadczenia i umie-
jętności obywatelskie są silnie związane z pozycją społeczną mierzoną 
poziomem wykształcenia. Tacy ludzie lepiej korzystają z możliwości, jakie 
stwarza im demokracja na poziomie lokalnym. Z badań wynika, że im wyższe 
wykształcenie obywatela, tym częściej i chętniej: 

 – zakłada on organizacje i wstępuje do organizacji już istniejących oraz pełni 
w nich funkcje z wyboru,

 – włącza się do działań na rzecz własnej społeczności,
 – organizuje zebrania publiczne, bierze w nich udział, prowadzi je i zabiera 

głos, 
 – podpisuje i inicjuje listy zbiorowe, protesty i petycje,
 – bierze udział w wyborach11.

11 Ibidem, s. 268.
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Ważne aspekty działalności społecznej Polaków zbadał także w styczniu 
2010 roku CBOS. Z badań tych wynika m.in., że systematycznie wzmacnia się 
wśród Polaków przekonanie o skuteczności wspólnego działania. Aż 66 proc.  
respondentów CBOS potwierdziło, że działając wspólnie z innymi, są w stanie 
rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, miasta lub pomóc 
potrzebującym. W 2002 roku uważała tak tylko połowa ankietowanych. Co 
więcej, 58 proc. respondentów zna w swoim środowisku społeczników (np. 
w rodzinie, parafii, szkole, wśród przyjaciół i znajomych z pracy i uczelni), 
którzy dobrowolnie i nieodpłatnie pracują na rzecz innych12. 

Podsumowanie

Rozwój społeczności lokalnych jest konsekwencją realizacji reformy 
decentralizacji państwa i prowadzi do odbudowy poczucia odpowiedzialno-
ści społeczności lokalnych za stworzenie sobie warunków do harmonijnego 
rozwoju. Wzrost poziomu zaangażowania obywateli wpływa korzystnie na 
poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczności.

Na aktywność społeczności lokalnych składa się świadome i dobrowolne 
uczestnictwo w życiu publicznym obywateli oraz posiadanie przez nich zdol-
ności do samoorganizacji.

Na inicjatywie i powszechnej aktywności obywateli zamieszkujących na 
konkretnym terytorium opiera się rozwój lokalny. Wspólnoty lokalne powinny 
odgrywać coraz istotniejszą rolę w rozwoju lokalnym. Mają one zdolność 
do zaspokajania rodzących się potrzeb, pobudzają aktywność społeczną, 
gospodarczą i polityczną. 

Poziom zaangażowania Polaków w działania na rzecz społeczności lokal-
nej jest nadal niski i kształtuje się w ciągu ostatnich 10 lat w przedziale 10–20 
proc. Mimo to w ostatniej dekadzie widać jego systematyczny, choć niewielki 
wzrost. Zaangażowanie to rośnie wraz z wykształceniem i poziomem dochodu. 
Wzmacnia się także wśród Polaków przekonanie o skuteczności wspólnego 
działania oraz rola, jaką odgrywają społecznicy.

Mimo tego, że formułowane są często twierdzenia o kryzysie polskiej 
demokracji i elit politycznych, pojawiają się jednak inicjatywy wskazujące na oby-
watelskie zaangażowanie i odpowiedzialność, szczególnie na szczeblu lokalnym.

12 Działalność społeczna Polaków, komunikat z badań CBOS, Warszawa, styczeń 2010,  
s. 1, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_010_10.PDF (12.05.2010).
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SOCIAL ACTIVITY OF THE SOCIETY AT THE LOCAL LEVEL

Summary

Activity and initiatives of local communities is an important issue in the theory 
and practice of self-government. The aim of this article is to evaluate the level of 
Poles’ involvement in activities for local communities. The role of local communities 
is becoming more and more important in process of local development. Their initia-
tives meet emerging needs and stimulate social, economic and political activity. The 
increase of social capital in the region contributes positively to the development of 
socio-economic communities.

Translated by Magdalena Konopelko


