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Wojciech Wytrążek

Odpowiedzialność za społeczność lokalną w państwie zdecentralizowanym

Rozszerzona wersja artykułu opublikowanego w Roczniku Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 
Administracja i Zarządzanie – Tom IV 2008 

Niniejszy tekst nie jest publikowany drukiem a jedynie udostępniony w formie elektronicznej.  

1. Wprowadzenie

Sytuacja  w  jakiej  znajduje  się  Polska  po  upadku  komunizmu  i  wejściu  do  Unii 

Europejskiej  jest  nie  tylko specyficzna  w sensie  historycznym, ale  także socjologicznym. 

Obserwując przemiany społeczne ostatnich lat oraz walkę polityków o władzę na wszelkich 

możliwych  szczeblach,  pojawia  się  szereg  niepokojących  refleksji  dotyczących  problemu 

odpowiedzialności zarówno za naród jak i wspólnoty lokalne. Dualizm aparatu administracji 

publicznej  wynikający  z  zasady decentralizacji  przyjętej  w art.  15  Konstytucji  RP,  mimo 

określenia  właściwości  wykonywania  zadań  publicznych  w  ustawach  samorządowych1 

stwarza pewne problemy. Właściwa realizacja funkcji państwa rozdzielonych między władzę 

centralną a samorząd terytorialny oraz samorządy wyspecjalizowane wymaga od wszystkich 

podmiotów  odpowiedzialności  i  zaangażowania.  Niestety  do  osiągnięcia  zadowalającego 

poziomu,  kiedy będzie  można  śmiało  mówić  o  społeczeństwie  obywatelskim jest  jeszcze 

daleko. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie kto powinien być odpowiedzialny 

za lokalne społeczności w procesie przemian wynikających z realizacji konstytucyjnej zasady 

decentralizacji  władzy  publicznej.  Dlaczego  coraz  częściej  do  odpowiedzialności  za 

miejscową ludność poczuwają się organizacje komercyjne działające na lokalnych rynkach i 

dlaczego samorządy niekiedy poddają się pokusie zrzucenia odpowiedzialności na podmioty 

spoza administracji?

Znalezienie  jednoznacznych  odpowiedzi  na  powyższe  pytania  jest  trudne  przede 

wszystkim ze  względu na specyfikę administracji,  jako systemu,  na  który wpływa szereg 

różnorodnych  czynników:  społecznych,  ekonomicznych,  politycznych,  kulturowych  czy 

nawet ideologicznych. Do tego dochodzą jeszcze zjawiska w skali ponadpaństwowej, takie 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r. (Dz.U. 1997 r., Nr 78, poz. 483); 
ustawa z 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.1990.16.95; tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1591); 
ustawa z 05.06.1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U.1998.91.578; tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1592); 
ustawa z 05.06.1998 o samorządzie województwa (Dz.U.1998.91.576; tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1590)
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jak europeizacja czy nawet globalizacja oraz umiędzynarodowienie sektora przemysłu i usług 

(w tym finansowych)2. 

Zgodnie  z  przepisami  ustaw  samorządowych,  władzę  w  jednostkach  samorządu 

terytorialnego sprawują  mieszkańcy w formach demokracji  pośredniej  albo pośredniej.  W 

polskich  realiach  rola  ta  ciąży  przede  wszystkim  na  organach  samorządu.  Ze  smutkiem 

stwierdzamy, że mieszkańcy gmin, powiatów i województw często zupełnie nie poczuwają się 

do  odpowiedzialności  za  swoją  jednostkę  samorządu.  Widać  to  chociażby  po  frekwencji 

podczas wyborów samorządowych, kiedy większość obywateli Rzeczypospolitej lekceważy 

wybory twierdząc, że od nich nic nie zależy. Nie należy jednak generalizować w taki sposób, 

ponieważ  istnieją  również  pozytywne  przykłady  zaangażowania  w  sprawy  najbliższego 

otoczenia, jednak tego typu przykładów wciąż jest za mało. Organy są obarczone szeregiem 

zadań publicznych, którym nie zawsze mogą podołać ze względu na ograniczone możliwości. 

Najczęściej  jest  to  przysłowiowy  „brak  pieniędzy”,  ale  wiąże  się  z  tym również  ogólna 

niezaradność czy nawet niechęć do działania motywowana zbyt dużą ilością zadań. Z drugiej 

strony  polski  ustawodawca  nie  wymaga  fizycznego  wykonywania  zadań  przez  gminy, 

powiaty i województwa jako osoby prawne; chodzi raczej o zapewnienie wykonania zadań. 

Stosowana od wielu lat w krajach zachodnich i  powoli wprowadzana w Polsce koncepcja 

partnerstwa  publiczno-prywatnego  jest  niewątpliwie  dobrym  rozwiązaniem,  ale  wymaga 

zmiany spojrzenia na sferę usług publicznych. 

2. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ujmując administrację oraz przedsiębiorstwa z punktu widzenia teorii  organizacji  i 

zarządzania łatwo zauważyć wzajemne interakcje między nimi. Są to nie tylko tradycyjne 

działania  administracji  jako  regulatora,  czyli  wykonywanie  policji  administracyjnej,  za 

pomocą  pozwoleń  i  zakazów,  ale  również  inne  role.  Analizując  otoczenie  wspomnianych 

organizacji można stwierdzić, że przedsiębiorcy i podmioty administracji publicznej są dla 

siebie nawzajem sojusznikami strategicznymi (niektóre cele i zadania administracji pokrywają 

się z celami i zadaniami przedsiębiorstw), klientami a nawet dostawcami zasobów. Może to 

być  na  przykład  wymiana  informacji  o  potrzebach  mieszkańców,  wymiana  pracowników, 

2 R. Herbut, Zasadnicze przesłanki procesu reformowania administracji publicznej (w:) Administracja i polityka 
– Administracja publiczna w procesie przemian (red.) A. Ferens i I. Macek, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 10-11.
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dostarczanie  środków  materialnych  (chociażby  udostępnianie  pomieszczeń)  czy 

finansowych3. Przedsiębiorcy dostrzegają również możliwości rozwoju jakie daje ponoszenie 

pewnych  ciężarów  na  rzecz  lokalnego  społeczeństwa.  Takie  działania  według  Komisji 

Europejskiej  jest  to  społeczna  odpowiedzialność  biznesu  (ang.  Corporate  Social 

Responsibility).  Jest  to  „koncepcja,  zgodnie  z  którą  przedsiębiorstwa  dobrowolnie 

uwzględniają interesy społeczne i ochrony środowiska w swoich strategiach działań na rynku, 

a także w stosunkach z różnymi grupami interesariuszy”4, którzy mogą mieć faktyczny wpływ 

na  ich  powodzenie  w  działalności  gospodarczej.  W  takim  rozumieniu  społeczna 

odpowiedzialność biznesu traktowana jest jako inwestycja, a nie jako koszt (podobnie z resztą 

jak  w  przypadku  zarządzania  jakością).  Koncepcja  ta  zakłada  wykorzystanie  w  biznesie 

metod  przynoszących  zysk  organizacji  a  jednocześnie  pożytecznych  dla  otoczenia, 

jednocześnie dbając o przestrzeganie  zasad etycznych, praw pracowników, praw człowieka, 

stan otoczenie społecznego oraz środowiska naturalnego. W takim ujęciu, interesariuszami są 

jednostki lub grupy, które mogą wpływać na działanie przedsiębiorstwa bądź same są pod 

jego  wielokierunkowym  wpływem.  Może  on  się  objawiać  w  postaci  produktów 

wypuszczanych  na  rynek,  formułowanych  i  realizowanych  strategiach,  procesach 

wytwórczych,  działaniu  systemów zarządzania,  procedurach,  itp.  Charakterystyczną  cechą 

zasady społecznej odpowiedzialności biznesu jest fakt, iż odmiennego jej ujęcia przez inne 

instytucje popularyzujące ją na świecie. Na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych 

akcentuje w niej realizację zasady zrównoważonego rozwoju a brytyjska organizacja Business 

in the Community (BITC), charakteryzuje CSR za pomocą wskaźników biznesowych5.

Charakterystyczną  cechą  takiego  podejścia  jest  fakt,  iż  wiele  małych  i  średnich 

przedsiębiorstw stosuje je nie zawsze wiedząc o ich istnieniu w sensie formalnym. Działania 

na  rzecz  rozwoju  społeczeństwa  lokalnego  są  dla  nich  sprawą  całkowicie  naturalną  i 

wynikającą z interakcji  z otoczeniem, w którym się znajdują.  Można zatem stwierdzić, że 

odpowiedzialność społeczna podmiotów biznesowych jest związana z ich odpowiedzialnością 

w ogóle  –  dążąc  w sposób  odpowiedzialny  do  założonego  celu  komercyjnego, 

odpowiedzialnie podchodzi się do problemów społecznych w otoczeniu.

3 Szerzej: W. Wytrążek, Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości przez samorządu lokalne [w:] Warunki  
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy (red. R. 
Biskup, M. Ganczar), Lublin 2007, s. 224-230. 
4 Ang. stakeholders; http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_pl.htm; 
Por. http://www.filantropia.org.pl/vad/index.php?s=main04-01
5 Agata M. Stafiej, Paweł Próchenko, CSR - komunikowanie o społecznej odpowiedzialności biznesu, 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/csr.html (55/04/2004).

http://www.filantropia.org.pl/vad/index.php?s=main04-01
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_pl.htm
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Coraz  szersze  zastosowanie  opisywanej  zasady  można  określić  jako  zjawisko  o 

zasięgu międzynarodowym. Warto się zastanowić co stoi u podstaw tego zjawiska. Czy jest to 

jeden z przejawów mody na filantropię? Czy może jest  to jeden z bardziej inteligentnych 

chwytów  reklamowych  zapewniających  długotrwałą  lojalność  klientów  przy  głębokiej 

penetracji  rynku?  Angażując  się  w problemy społeczne  i  nawiązując  różnorodne kontakty 

firmy uzyskują ogromny zasób informacji, których wartość w dobie rewolucji informacyjnej 

bywa ogromna. Być może w niektórych przypadkach działania prospołeczne i proekologiczne 

są  podyktowane  oszczędnością  i  staraniem  o  efektywne  wykorzystanie  budżetu  a  ich 

medialne nagłaśnianie jest czystym cynizmem.

Zasada  społecznej  odpowiedzialności  biznesu  w  polskich  realiach  jest  dopiero 

popularyzowaną nowością. Wynika to po części z faktu, że nie do końca wiadomo czego ta 

koncepcja  tak  naprawdę  dotyczy.  Skoro  same  organizacje  międzynarodowe  (jak  choćby 

wspomniana  wyżej  Unia  Europejska  czy  ONZ)  różnie  podchodzą  do  tej  strategii,  to  nie 

należy  się  dziwić,  że  pomiędzy  opinią  publiczną  a  przedsiębiorcami  nie  ma  pełnego 

porozumienia,  choćby  z  powodu  braku  jednolitego  leksykonu  charakteryzującego 

kompleksowo to zjawisko (jednak pewne kroki w tym kierunku zostały już podjęte6). Firmy 

często  nazywają  tę  strategię  marketingiem  społecznym,  ponieważ  łączy  on  dwie 

rzeczywistości,  często  rozbieżne  czy  nawet  pozostające  w  konflikcie.  Dochodzi  tu  do 

zderzenia  interesu  komercyjny  nastawionego  na  zysk  jednostki  z  interesem  społecznym 

społecznych, czyli dobrem ogółu społeczności. W ten sposób znów wracamy do pytania o 

intencje przedsiębiorców. Czy rzeczywiście chodzi o interes społeczny, skoro podejmowane 

działania przynoszą zysk komercyjny?

Termin marketing zaangażowany społecznie7 wydaje się być w Polsce jeszcze mniej 

znany  niż  społeczna  odpowiedzialność  biznesu,  choć  jego  pierwsze  przejawy  są  już 

widoczne8. Bywa on często niewłaściwie popularyzowany przez same przedsiębiorstwa, które 

mieszając dziedziny i definicje przedstawiają niejasny obraz swojej działalności i  intencji. 

Działania prospołeczne bywają często używane jako bezpośrednie narzędzia public relations, 

zatem samo sporadyczne, krótkie komunikaty o społecznym zaangażowaniu takiej czy innej 

firmy mogą być mylące. Mimo wspomnianych mankamentów zauważa się jednak fakt, iż 
6 Zob. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004 (Książka powszechnie dostępna  na stronie 
http://www.ae.poznan.pl/att/BPROMOCJI/Odpowiedzialnosc_ob_ksiazka.pdf)
7 Ang. cause-related marketing (CRM).
8 Przykładem jest akcja Danone i Polskiej Akcji Humanitarnej „Podziel się posiłkiem” – dzieci otrzymują ciepły 
posiłek a Danone zwiększa sprzedaż oraz wspiera swój pozytywny wizerunek korporacyjny.
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społeczna  odpowiedzialność  organizacji  w stosunku  do  społeczeństw  lokalnych  staje  się 

w Polsce coraz popularniejsza. Jest to szczególnie dobrze widoczne na przykładzie małych i 

średnich przedsiębiorstw o ograniczonym zasięgu. 

3. Społeczna odpowiedzialność w Polsce – studium przypadku

Jedną  z  firm  świadomie  stosujących  zasadę  społecznej  odpowiedzialności 

w codziennym  działaniu  jest  Matusewicz  Budowa  Maszyn  s.j.  z  Gryfowa  Śląskiego 

(położonego  32  km  na  północny-zachód  Jeleniej  Góry;  powiat  lwówecki,  województwo 

dolnośląskie).  Istnieje  ona  od  1993 roku,  zatrudnia  ponad 200 pracowników,  zajmuje  się 

usługami  i  produkcją  w zakresie  obróbki  tworzyw  sztucznych  i  stali  szlachetnych, 

specjalizuje  się  w budowie  linii  do  obróbki  płyt  drukowanych  oraz  galwanizerni  a  także 

produkuje urządzenia i elementy stosowane w procesach chemicznych. Organizacja może się 

poszczycić  tym,  że  została  wybrana  przez  Komisję  Europejską  jako  jeden  z  dziewięciu 

modelowych podmiotów, prezentowanych jako przykład do naśladowania. Jej działania na 

rzecz  społeczeństwa  lokalnego  ujęto  na  stronie  Komisji  propagującej  odpowiedzialność 

społeczną9. 

Branża maszynowa przeżywa w ostatnich latach szczególną presję klientów, którzy 

nabywając różne towary czy usługi, szukają przede wszystkim takich, które są przyjazne dla 

środowiska. Świadoma produkcja oprócz tego, że nie pogarsza stanu środowiska ma jeszcze 

jedną ważną zaletę: podnosi morale pracowników, którzy pracując odpowiedzialnie bardziej 

angażują  się  w wypełnianie  swoich  obowiązków  pracowniczych,  co  w konsekwencji 

przekłada  się  na  rozwój  przedsiębiorstwa  i  poprawę  sytuacji  materialnej  ich  samych. 

Realizacja zasady społecznej odpowiedzialności w przypadku firmy Matusewicz ma postać 

konkretnych działań w sferze ekonomicznej, społecznej oraz ekologicznej. Wśród nich można 

przykładowo  wymienić:  przeprowadzanie  szkoleń  dla  pracowników,  utworzenie  pracowni 

komputerowej  w  centrum  edukacyjnym  w  Lwówku  Śląskim,  sponsorowanie  lokalnej 

Gryfowskiej  Orkiestry  Dętej,  aktywna  współpraca  z  lokalnymi  organizacjami  pożytku 

publicznego,  budowa  centrum  sportu  i  rekreacji,  pomoc  techniczna  i  finansowa  przy 

serwisowaniu  wozu  strażackiego,  recykling  odpadów  produkcyjnych  oraz  użycie 

odzyskanych materiałów w produkcji. 

9 http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/cases_en.pdf ; por. www.matusewicz.pl 

http://www.matusewicz.pl/
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/cases_en.pdf
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Opisany  wyżej  przykład  świadczy  o  tym,  że  możliwe  jest  łączenie  produkcji 

przemysłowej z byciem dobrym sąsiadem10. Dlaczego takie podejście coraz częściej staje się 

faktem  w odniesieniu  do  społeczności  lokalnych  czy  nawet  społeczności  w szerszym 

znaczeniu? Odpowiedź na to pytanie uzyskujemy po krótkiej  analizie otoczenia tego typu 

organizacji. Gryfów Śląski jest niewielką gminą, dla której zakład przemysłowy wielkości 

spółki Matusewicz jest bardzo ważną komórką – jest jedną z najważniejszych sił napędowych 

tego miasteczka. Organizacja daje zatrudnienie, a co za tym idzie, możliwości utrzymania 

wielu rodzin. Zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności nie tylko pozytywnie wpływa 

na  rozwój  samej  gminy,  ale  również poprawia wizerunek przedsiębiorstwa,  potwierdzając 

jego  wysoką  kulturę  organizacyjną.  W  Polsce  można  wskazać  wiele  innych  tego  typu 

przykładów i w tym kontekście należy stwierdzić, że wzrost liczby podmiotów realizujących 

zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu świadczy o podnoszeniu poziomu świadomości 

społecznej w konkretnych środowiskach. Nie ma wątpliwości, że powszechne zastosowanie 

tego  typu  priorytetów  przyczyniłoby  się  do  rozwoju  społecznego  i  gospodarczego  a  w 

konsekwencji pozytywnie wpłynęło na lokalną jakość życia. 

W  życiu  publicznym  istnieje  wiele  stereotypów,  które  mogą  zniekształcać  ocenę 

działań  podejmowanych  na  rzecz  rozwoju  lokalnego  i  regionalnego11.  Według  jednego  z 

takich poglądów, podmioty  prywatne  są  z  natury efektywniejsze  niż  podmioty  publiczne. 

W polskich  realiach  własność  prywatną  stawia  się  na  swoistym  piedestale  i  nie  jest  to 

zjawisko dziwne, ponieważ w czasach realnego socjalizmu była ona wrogo traktowana przez 

system  a  z  drugiej  strony  własność  komunalna  nie  zawsze  była  szanowana  przez 

społeczeństwo.  Posiadanie  prawa  własności  np.  budynku  biurowego  jest  subiektywnie 

traktowane zupełnie inaczej niż swoiste uczestnictwo we własności takiego samego budynku 

należącego  do  gminy,  czyli  korporacji  mieszkańców  będącej  osobą  prawną.  Jest  wiele 

stereotypów utwierdzających takie przekonanie na zasadzie „co nie jest moje, to mnie nie 

interesuje”. 

Badania statystyczne dowodzą, że większość Polaków wolałoby pracować w firmach 

państwowych  albo  spółdzielniach  ponieważ  opierając  się  na  własnym  doświadczeniu 

znacznie  wyżej  oceniają  zachowania  pracodawców sektora  publicznego niż  pracodawców 

10 Społecznie zaangażowane są na przykład Avon Cosmetics (walka z rakiem piersi), Tygodnik Polityka 
(kampania społeczna, wpływanie na ludzi i mobilizowanie ich do działania), TBWA Grupa Reklamowa 
(wsparcie finansowe, usługi); 
http://dobrybiznes.info/?module=Default&action=ContentController&sectionId=82.
11 Zob. szerzej E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 78-84.

http://dobrybiznes.info/?module=Default&action=ContentController&sectionId=82


7

prywatnych12. W gruncie rzeczy taki rezultat nie dziwi, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez 

ostatnich kilkanaście  lat  polska  gospodarka miała  bardzo często  charakter  rabunkowy i  a 

działanie wielu firm prywatnych opierało się, albo co gorsze wciąż opiera się, na wyzysku 

pracowników. 

„Ustrój, jakiego należy szukać, to taki, który daje obywatelom najwięcej możliwości 

działania, tworzenia i samoorganizacji – a zarazem wymagający od nich odpowiedzialności”13

. Jeżeli ludzie z różnych powodów czują wstręt do administracji a tradycyjne sposoby uczenia 

ludzi  odpowiedzialności  za własną  społeczność  nie  dają  pożądanych rezultatów,  działania 

inicjowane  przez  instytucje  komercyjne  mogą  w  jakimś  stopniu  pomóc  w  tworzeniu 

społeczeństwa obywatelskiego. 

4. Odpowiedzialność administracji publicznej

Misję  administracji  publicznej  w  największym  skrócie  można  określić  jako 

podejmowanie i działań dla dobra obywateli dobra wspólnego czy, zdaniem innych badaczy, 

w  interesie  publicznym (czy  też  ogólnym)14.  Interpretacja  wyżej  wymienionych  pojęć,  w 

szczególności  pojęcia  dobra  wspólnego,  niekiedy  może  być  trudna.  Niektórzy  badacze 

zarzucają,  iż  są  to  pojęcia  niedookreślone,  jednak  opierając  się  na  katolickiej  nauce 

społecznej, która jest na swój sposób uniwersalna, można opisać dobro wspólne właśnie jako 

„sumę tych warunków życia społecznego, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć 

swoją osobistą doskonałość”15. W tym kontekście realizacja dobra wspólnego jawi się jako 

podstawowa  racja  istnienia  władzy  publicznej  i  administracji,  która  jej  służy  wykonując 

konkretne  zadania.  Wydaje  się  również  zasadne,  by  sprawności  administracji  w realizacji 

tejże misji ujmować z różnych punktów widzenia16.
12 J. Jasicki, Społeczna odpowiedzialność biznesu w percepcji Polaków, 
http://www.centrumwiedzy.edu.pl/cw/articles/files/596/artykul596.pdf
13 M. Wojciechowski, W ustroju biurokratycznym, Fronda, Warszawa 2004, s. 111.
14 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, s. 94-95; D. 
Beetham, Legitymizacja władzy (w:) Elity, demokracja, wybory (red.) J. Szczupaczyński, Warszawa 1993, s. 17; 
J. Sroka, Administracja publiczna jako uczestnik trójstronnego przetargu interesów (w:) Administracja i polityka 
– Wprowadzenie (red.) A. Ferens i I. Macek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, 
s. 100. 
15 Jan XXIII, Encyklika “Mater et Magistra”, nr 65. Dobro wspólne określa cel i zadania każdej społeczności 
(ile jest odrębnych celów, rozumianych jako dobra wspólne, tyle jest rodzajów społeczności), zob. W. 
Piwowarski, Dobro wspólne (w:) Słownik katolickiej nauki społecznej, 
http://www.kns.gower.pl/slownik/dobro.htm ; A. Wuwer, Zasada dobra wspólnego 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/czym_jest_kns7.html 
16 Zgodnie z kanonem nauki administracji, która czerpie z osiągnięć nauk prawnych, teorii organizacji i 
zarządzania, informatyki, socjologii, psychologii, ekonomii. Zob. S. Wrzosek, Podstawowe pojęcia z zakresu 
administracji publicznej (w:) Elementy nauki o administracji publicznej, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 
2002; 
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Prospołeczne  działania  podmiotów  biznesowych  nie  pozostają  obojętne  dla 

administracji  publicznej  (w  szczególności  dla  samorządu  terytorialnego),  która  z  wielu 

powodów bywa nieskuteczna czy nawet  niezdolna do realizacji  nałożonych na nią  zadań. 

Wśród przeszkód występujących w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego można 

wskazać  niejasności  organizacyjno-instytucjonalne  wynikające  z  niedoskonałości  i  luk 

w prawie  powszechnie  obowiązującym.  Jednak  oprócz  tego  typu  czynników,  za  które 

odpowiedzialne jest państwo i administracja na szczeblu centralnym, główną przyczyną jest 

niskie  poczucie  odpowiedzialności  społecznej  i  brak  wiary  w  to,  że  życie  w danej 

miejscowości  może  realnie  zależeć  od  działań  podejmowanych  przez  mieszkańców. 

Zaangażowanie firm komercyjnych w wykonywanie pewnej części  zadań publicznych jest 

dowodem na to jak można wpływać na układ lokalny17. Jednak dla niektórych samorządów 

może to stanowić pokusę,  by zwolnić się z odpowiedzialności za zaspokajanie niektórych 

potrzeb  społecznych.  Nie  do  końca  świadomy  swojej  roli,  zaściankowy  samorząd  może 

uznać, że jeśli już ktoś raz podjął działania w jakiejś dziedzinie, to będzie to robił stale. Na 

przykład jeżeli  jakaś firma sfinansowała zakup komputerów czy autobusów szkolnych dla 

dzieci, jednorazowe doraźne działanie może zostać potraktowane jako przejęcie tego zadania 

na  stałe.  W takiej  sytuacji  gmina  zaczyna  zajmować  się  innymi  sprawami,  wykreślając 

problem z listy swoich obowiązków. Miejmy nadzieję, że tego typu przykładów jest i będzie 

jak najmniej. 

Dobrze  pojmowana  społeczna  odpowiedzialność  biznesu  może  pomóc 

w wykonywaniu  zadań  publicznych  i  obok  integracji  europejskiej,  która  niewątpliwie 

wymaga wzmożonej aktywności administracji lokalnej i  regionalnej może być czynnikiem 

spajającym różne podmioty publiczne i prywatne w dążeniu do wspólnych celów. Współpraca 

podmiotów spoza administracji w sferze zadań publicznych będąca standardem w państwach 

demokratycznych jest  rozwijana zarówno między organizacjami pozarządowymi,  sektorem 

prywatnym  (partnerstwo  publiczno-prywatne)  i  administracją,  jak  również  z  partnerami 

zagranicznymi, czego przykładem są projekty współpracy regionów18. Współpraca ta może 

mieć  postać  współdomeny,  wspierania  działalności  podmiotów  niepublicznych, 

współuczestniczenia  w realizacji  zadań  administracji,  świadczenie  usług  przez  podmioty 

17 Zob. B. Guziejewska, Koncepcje samorządu terytorialnego a źródła jego finansowania, „Samorząd 
Terytorialny” 2006, nr 5, s. 9-19.
18 Zob. C. Piątkowski, Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie i działalność administracji lokalnej i  
regionalnej (w:) Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej, Warszawa 
2003, s. 97. 
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niepubliczne  czy  innych  form19.  Społeczne  działania  biznesu  zwykle  są  pozbawione 

formalności, choć mogą charakteryzować się względną trwałością (jeden rok czy kilka lat). 

Pojawia się zatem pytanie, czy może warto byłoby w jakiś sposób sformalizować tego typu 

działania, skoro już są one podejmowane a podmioty prywatne chcą w nich uczestniczyć. Z 

drugiej  strony firmy mogą nie  zgodzić  się  na  takie  zmiany formalne,  ponieważ może to 

wyglądać jak próba przymusowego wcielenia ich do sfery użyteczności publicznej, w której 

nie mają obowiązku uczestniczyć. W takiej  sytuacji  mogłoby zmienić się ich postrzeganie 

w otoczeniu  –  z  podmiotów  znanych  i  szanowanych  za  lokalnie  spektakularne  działania 

dobroczynne zmieniłyby się w podmioty zmuszone do działania na rzecz swojego otoczenia. 

Nie  ulega  jednak  wątpliwości,  że  coraz  bardziej  popularne  uczestnictwo  podmiotów 

prywatnych  w wykonywaniu  zadań  publicznych  przynosi  wiele  korzyści  dla  wszystkich 

zainteresowanych tym procesem. 

Biorąc  pod  uwagę  wspomniane  we  wstępie  zjawiska  globalizacyjne  i  przemiany 

kulturowe,  w czasach  gdy  interesy  globalne  często  górują  nad  lokalnymi,  konieczne  jest 

dbanie  o  tradycje  samorządowe.  Obok  wolności  obywatelskich  można  określić  je  jako 

najcenniejsze składniki państwa, którego pozycja  coraz częściej  ulega osłabieniu na rzecz 

instytucji międzynarodowych20. Rosnąca liczba tego typu organizacji potwierdza fakt, iż coraz 

więcej czasu i wysiłku poświęca się sprawom globalnym. W takiej sytuacji pielęgnowanie i 

rozwój  idei  samorządowych  jest  koniecznością  a  rosnący  udział  podmiotów  prywatnych 

realizujących  zadania  publiczne,  choć  w  wielu  przypadkach  korzystny  dla  wszystkich 

zainteresowanych  sprawami  lokalnymi,  nie  może  zwalniać  administracji  z  wykonywania 

powierzonych jej zadań21. 

Administracja  posiada jedyną w swoim rodzaju pozycję  w państwie ponieważ jest 

powołana  do  formułowania  strategii  organizacyjnych  zorientowanych  na  rozwiązywanie 

problemów  lokalnych,  rejestruje  rozbieżności  między  interesem  grupowym  a  interesem 

publicznym oraz  sprawuje  kontrolę  nad  grupami  interesu,  chociażby  przez  wykonywanie 

funkcji  regulacyjnej.  Otwartość  administracji  na  dialog  i  kontrolę  opinii  publicznej  może 

19 P. Wilczyński, Podmioty niepubliczne w sferze administracji publicznej, Państwo i Prawo 2/2002, s. 49-50.
20 A. Chodubski, Samorząd jako wartość współczesnych przemian kulturowych i cywilizacyjnych (w:) Samorząd 
w polskiej myśli politycznej XX w. pod redakcją Grzegorza Radomskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toru 2006, s. 343 n.; Tenże, Wartości cywilizacji współczesnej a unifikacja i dezintegracja Europy 
(w:) Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy (red.) B. Fijałkowska i A. Żukowski, Warszawa 2002, s. 
16-30.
21 Szerzej na ten temat: C. Mojsiewicz, Globalne problemy ludzkości, Poznań 1998; A. Chodubski, Tożsamość 
lokalna a rozwój samorządu lokalnego (w:) Z doświadczeń pedagoga (red.) A. Wiercińska i W. Goriszowski, 
Kwartalnik Pedagogiczny 2000, nr 3-4, s. 14-30.
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pomóc  w  wykonywaniu  wyżej  wymienionych  zadań22.  Jak  pisał  J.  Zieleniewski  „Istota 

funkcji regulacyjnych polega na nadawaniu i stałym utrzymywaniu raz nadanego kierunku 

funkcjonowania  całej  organizacji”23.  Ta  funkcja  jest  dla  administracji  podstawowa. 

Przedsiębiorstwa czy instytucje naukowe w pewnym, bardzo ograniczonym, stopniu również 

je  wykonują,  jednak  główny  ciężar  powinien  wciąż  spoczywać  na  administracji,  która 

reguluje działanie społeczności lokalnych w sposób kompleksowy a nie tylko w odniesieniu 

do wąskich grup społecznych. 

Na koniec warto przypomnieć starą prawdę, na której swoją potęgę zbudowały setki 

organizacji  nastawionych na  zysk  a  o  której  administracja  niekiedy zdaje  się  zapominać: 

klienci są najważniejsi zarówno dla firm komercyjnych jak i dla administracji, ponieważ od 

nich zależy ich istnienie i rozwój24.

5. Zakończenie

Porównując zaspokajanie zbiorowych podejmowane wykonywane przez administrację 

publiczną (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu) oraz działania podejmowane przez 

podmioty komercyjne wynikające z zastosowania społecznej odpowiedzialności widać wiele 

kontrastów, chociażby pod względem konkurencyjności czy zaangażowania w wykonywanie 

konkretnych zadań przez  pracowników.  Tym co łączy te  dwa różne czy  nawet  sprzeczne 

światy jest fakt, że są to działania na rzecz lokalnych społeczności. Coraz większa obecność 

podmiotów  niepublicznych  w wykonywaniu  zadań  publicznych  sprawia,  że  od  modelu 

administracyjnego możliwe staje się przejście do współuczestnictwa w wykonywaniu zadań 

publicznych.  Możliwe  jest  to  dzięki  wzrastającej  świadomości  społecznej  właścicieli  i 

członków organizacji biznesowych, którzy wiedząc jak wiele dobrego mogą zrobić dla innych 

nie będą działać jedynie dla własnej korzyści, ale przede w dużym stopniu dla dobra ogółu. 

Wypada  mieć  nadzieję,  że  opisane  działania  będą  w Polsce  podnosić  świadomość  i 

zaangażowanie  lokalnych  społeczności  w sprawy  ważne  dla  nich  samych.  Szerokie 

zastosowanie  zasady  społecznej  odpowiedzialności  biznesu  połączonej  z  akcjami 

edukacyjnymi  ukształtuje  w przyszłości  społeczeństwo,  w którym  standardem  będzie 

22 J. Sroka, Administracja publiczna jako uczestnik trójstronnego przetargu interesów, s. 102; por. C. Crouch, 
R. Dore, Corporatism and Accountability, Clarendon Press 1990, s. 6.
23 J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1967, 
s. 367. 
24 Więcej na temat modeli relacji między organami administracji a ich klientami: J. Partyka-Pojęta, Zarządzania 
w organach administracji publicznej, Wydawnictwo Marka, Chorzów 2004, s. 125-131. 
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demokracja  partycypacyjna  a  nie  gospodarka  rabunkowa z  aspołecznym zaangażowaniem 

szarej strefy.

Z  przedstawionymi  zjawiskami  wiążą  się  również  pewne  wątpliwości  czy  nawet 

zagrożenia.  Źle  pojmowane  partnerstwo  publiczno-prywatne  może  prowadzić  do  sytuacji 

patologicznej kiedy administracja przestanie w ogóle podejmować jakiekolwiek działania na 

rzecz społeczności po zepchnięciu wszystkich zadań na podmioty prywatne. Rodzi to pytanie 

o  granice  decentralizacji  i  zasadę  praworządności  państwa.  Zgodnie  z  Monteskiuszowską 

zasadą  trójpodziału  władzy,  administracja  jako  aparat  władzy  wykonawczej  jest  ze  swej 

natury strukturą polityczną, ponieważ uczestniczy w wykonywaniu władzy. Jej prawidłowe 

działania ma zapewniać nadzór  państwa,  w przypadku samorządu terytorialnego nadzór z 

punktu widzenia legalności  wykonywany przez wojewodę,  regionalne  izby obrachunkowe 

tradycyjnie  określany  jako  granica  decentralizacji.  Prawo wyznacza  granice  aktywności  i 

ramy działań administracji, narzuca określone procedury działania, określa zadania i formy 

ich realizacji. 

Czy  jednak  tego  typu  zinstytucjonalizowane  formy  zagwarantują  odpowiedzialne 

kierowanie  sprawami  społeczności  lokalnych?  Problem  ten  jest  większy  niż  kwestia 

prawidłowego  stosowania  przepisów  prawa.  Jak  pokazuje  polskie  doświadczenia, 

administracja jest również areną gry politycznej, gdzie ścierają się interesy różnych grup i 

środowisk  społecznych  i  politycznych.  Hipotetycznie  można  wskazać  przypadki,  kiedy 

wykonywanie  zadań  w  imię  odpowiedzialności  za  lokalną  społeczność  jest  legalne,  ale 

zostaje  podporządkowane  grupom  interesu.  Tym  bardziej  należy  akcentować  rolę 

praworządnej administracji, która łącząc funkcje organizacyjne, polityczne i opierając się na 

prawie zabezpieczy należyte zaspokajanie potrzeb ludności danego terenu. Ten problem jest 

jednak materią nie tylko dla administratywistów, ale również konstytucjonalistów i filozofów 

prawa. 
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Streszczenie

Właściwa  realizacja  funkcji  państwa  rozdzielonych  między  władzę  centralną  a 

samorząd terytorialny oraz samorządy wyspecjalizowane wymaga od wszystkich podmiotów 

odpowiedzialności i zaangażowania. Niestety do osiągnięcia zadowalającego poziomu, kiedy 

będzie można śmiało mówić o społeczeństwie obywatelskim jest jeszcze daleko. Niniejszy 

artykuł  jest  próbą  odpowiedzi  na  pytanie  kto  powinien  być  odpowiedzialny  za  lokalne 

społeczności  w  procesie  przemian  wynikających  z  realizacji  konstytucyjnej  zasady 

decentralizacji  władzy  publicznej.  Kto  realnie  poczuwa  się  do  odpowiedzialności  za 

obywateli a kto tej odpowiedzialności unika?

Zgodnie  z  przepisami  ustaw  samorządowych,  władzę  w  jednostkach  samorządu 

terytorialnego sprawują  mieszkańcy w formach demokracji  pośredniej  albo pośredniej.  W 

polskich  realiach  rola  ta  ciąży  przede  wszystkim  na  organach  samorządu  a  mieszkańcy 

najczęściej  zapominają  o  swojej  roli  chociażby  w  czasie  wyborów  samorządowych, 

twierdząc, że od nich nic nie zależy, zatem rzadko czują się odpowiedzialni za otoczenie, w 

którym mieszkają, choć w jeszcze na szczeblu gminy, jako najbliższej człowiekowi więź taka 

bywa akcentowana częściej. Organy są obarczone szeregiem zadań publicznych, którym nie 

zawsze mogą podołać ze względu na ograniczone możliwości.

Dobrze  pojmowana  społeczna  odpowiedzialność  biznesu  może  pomóc 

w wykonywaniu  zadań  publicznych.  Obok  integracji  europejskiej,  która  niewątpliwie 

wymaga wzmożonej aktywności administracji lokalnej i  regionalnej może być czynnikiem 

jednoczącym  różne  podmioty  publiczne  i  prywatne  w dążeniu  do  wspólnych  celów. 

Współpraca  w  realizacji  zadań  publicznych  będąca  standardem  w państwach 

demokratycznych jest  rozwijana zarówno między organizacjami pozarządowymi,  sektorem 

prywatnym  (partnerstwo  publiczno-prywatne)  i  administracją,  jak  również  z  partnerami 

zagranicznymi, czego przykładem są projekty współpracy polskich regionów. Źle pojmowane 

partnerstwo  publiczno-prywatne  może  prowadzić  do  sytuacji  patologicznej  kiedy 

administracja przestanie w ogóle podejmować jakiekolwiek działania na rzecz społeczności 

po zepchnięciu wszystkich zadań na podmioty prywatne.


