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WStĘp

niniejsza publikacja jest efektem drugiego etapu badań dotyczących współ-
pracy i konkurencji w gminach, zrealizowanego w latach 2011−2013 w ramach 
projektu „Władza lokalna między państwem, społeczeństwem i rynkiem. Współ-
praca i konkurencja”. W publikacji zamieszczone zostały wyniki pogłębionych 
badań dotyczących gmin województwa łódzkiego. Stanowią one uzupełnienie 
pierwszej publikacji na temat współpracy międzysektorowej w gminach w ujęciu 
ogólnopolskim noszącej tytuł Władza lokalna a państwo społeczeństwo i rynek. 
Współpraca i konkurencja. 

W niniejszej publikacji analizą ilościową objęto 16 łódzkich gmin wytypowa-
nych na podstawie wyników badania ogólnopolskiego, a 6 spośród nich objęto ana-
lizą jakościową w postaci studiów przypadków. Przyjęta formuła badania pozwoliła 
na analizę mechanizmów i czynników warunkujących współpracę. Celem badań 
była próba identyfikacji lokalnych uwarunkowań kooperacji w wybranych gminach.

W części pierwszej publikacji zawarto charakterystykę województwa 
łódzkiego, w której skoncentrowano uwagę na  działalności gmin, ich kon-
dycji finansowej oraz sposobach realizacji zadań publicznych. Rozdział drugi 
poświęcony został omówieniu zastosowanych metod badawczych, a w roz-
dziale trzecim scharakteryzowano wybrane gminy oraz zaprezentowano ilo-
ściowe ujęcie zachodzących w nich procesów współpracy. najobszerniejszą 
częścią publikacji jest rozdział czwarty, zawierający analizę studiów przypad-
ków 6 gmin wybranych na podstawie stopnia zaangażowania we współpracę. 
W kolejnej części publikacji scharakteryzowano działalność lokalnych grup 
działania, w skład których wchodzą analizowane gminy wiejskie i miejsko-
-wiejskie. W rozdziale szóstym przeprowadzono analizę treści podstawowych 
programów samorządowych pod kątem programowania działań współpracy. 
Publikację zamyka karta dobrej praktyki, zakładająca zintegrowane podejście 
do współpracy w gminie.

zaprezentowany w monografii materiał źródłowy pochodzi ze zrealizowa-
nych wywiadów pogłębionych z organami wykonawczymi gmin oraz kwestio-
nariuszowych z ich mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prywatnymi działającymi na ich terenie. 

W tym miejscu autorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom ba-
dań, a w szczególności wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Bezpośrednie 
rozmowy dostarczyły wielu cennych spostrzeżeń i informacji, które rzuciły nowe 
światło na problematykę badania. 

   Autorzy





rozdział 1

cHArAKterYStYKA  
WOJeWÓDZtWA ŁÓDZKieGO

Województwo łódzkie leży w centralnej Polsce, siedzibą regionu jest mia-
sto Łódź. Województwo sąsiaduje z sześcioma innymi regionami: mazowiec-
kim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. 
W promieniu 200 kilometrów od jego granic leżą najważniejsze miasta Polski. 
obszar województwa zajmuje powierzchnię 18 219 km2, stanowiąc 5,8% po-
wierzchni Polski (9 miejsce w kraju). Liczba ludności w Łódzkiem w 2012 r. 
wyniosła ponad 2,5 miliona osób, czyli 6,7% ludności całego kraju (5 miejsce). 
Gęstość zaludnienia województwa kształtowała się na poziomie 142 osób na km2 

i przekroczyła średnią krajową. Według prognozy GUS w województwie w 2030 r. 
liczba ludności zmniejszy się o 10,5% w stosunku do 2008 r.1

na terenie województwa funkcjonuje 177 gmin w 21 powiatach ziemskich 
i 3 miasta na prawach powiatu (Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice), w gra-
nicach województwa znajdują się 5234 miejscowości, w tym 43 miasta. W tych 
ostatnich zamieszkuje 63,9% ludności województwa. Spośród 177 gmin woje-
wództwa 135 to gminy wiejskie, 24 gminy miejsko-wiejskie, 18 gminy miejskie. 

Powiaty ziemskie województwa łódzkiego są zróżnicowane zarówno pod 
względem podziału terytorialnego na gminy, jak i gęstości zaludnienia. najwięcej 
mieszkańców na km² (188 osób na 1 km²) zamieszkuje powiat zgierski, złożony 
z 9 gmin. najmniejszy natomiast powiat pod względem gęstości zaludnienia to 
powiat poddębicki, liczący 48 osób na 1 km² i złożony z 6 gmin. Przeciętna gę-
stość zaludnienia powiatów ziemskich wynosi 95 osób na km². Uwzględniając 
3 miasta na prawach powiatu, przeciętny wskaźnik gęstości zaludnienia dla woje-
wództwa łódzkiego wynosi 142.

W gminach województwa łódzkiego władzę lokalną sprawują organy stano-
wiące w postaci rad gmin oraz rad miejskich. Łącznie w badanym okresie man-
dat radnego sprawowało ponad 2780 osób. Można zaobserwować coraz większe 
zainteresowanie polityką samorządową wśród kobiet, o czym świadczy wzrost 

1 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-la-
ta-2003-2030,1,2.html [04.04.2014].
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Powiat Liczba gmin Ludność na 1 km²
Bełchatowski 8 116
Brzeziński 4 85
Kutnowski 11 119
Łaski 5 83
Łęczycki 8 70
Łowicki 10 84
Łódzki Wschodni 7 128
opoczyński 8 76
Pabianicki 7 243
Pajęczański 8 67
Piotrkowski ziemski 11 63
Poddębicki 6 48
Radomszczański 14 83
Rawski 6 77
Sieradzki 11 82
Skierniewicki ziemski 9 50
Tomaszowski 11 118
Wieluński 10 85
Wieruszowski 7 74
zduńskowolski 4 184
zgierski 9 188
Razem powiaty 174 95

Miasta na prawach powiatu Liczba gmin Ludność na 1 km²
Łódź 1 2 624
Piotrków Trybunalski 1 1 195
Skierniewice 1 1 478
Razem miasta na prawach powiatu 3 5 297
Razem województwo 177 142

ich liczby w organach uchwałodawczych. W szczególności większa aktywność 
kobiet dotyczy gmin miejsko-wiejskich i wiejskich (tab. 2).

organ wykonawczy w gminach stanowi w zależności od typu jednostki wójt 
(gminy wiejskie), burmistrz (gminy miejsko-wiejskie i miejskie), prezydent (mia-
sta na prawach powiatu i byłe miasta wojewódzkie). W gminach województwa 
łódzkiego spośród 177 organów wykonawczych w zdecydowanej większości 
funkcję tę pełnią mężczyźni. zaledwie w 22 jednostkach funkcję wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta sprawuje kobieta.

dostępność do usług publicznych w województwie jest zróżnicowana. Kra-
jowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, obszary Wiejskie na 
lata 2010−2020 wskazuje na koncentrację negatywnych wskaźników dostępno-
ści do usług publicznych na obszarach wiejskich, w szczególności w powiatach: 

tabela 1. Podział administracyjny i ludność powiatów ziemskich i miast 
na prawach powiatu województwa łódzkiego (stan na koniec grudnia 2012 r.)

Źródło: opracowano na podstawie danych: wios.lodz.pl/docs/r06-18.pdf



Charakterystyka województwa łódzkiego 11

Jednostka  
terytorialna osoby

Lata
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Łódzkie
ogółem 2 786 2 781 2 785 2 784 2 791 2 780 2 792 2 790
mężczyźni 2 264 2 162 2 157 2 149 2 152 2 031 2 031 2 026
kobiety 522 619 628 635 639 749 761 764

Łódzkie − gminy 
miejskie

ogółem 382 375 377 379 380 373 380 380
mężczyźni 285 288 287 287 285 271 273 273
kobiety 97 87 90 92 95 102 107 107

Łódzkie − gminy 
miejsko-wiejskie

ogółem 389 401 403 403 404 403 419 419
mężczyźni 327 318 321 320 320 304 313 313
kobiety 62 83 82 83 84 99 106 106

Łódzkie − gminy 
wiejskie

ogółem 2 015 2 005 2 005 2 002 2 007 2 004 1 993 1 991
mężczyźni 1 652 1 556 1 549 1 542 1 547 1 456 1 445 1 440
kobiety 363 449 456 460 460 548 548 551

tabela 2. Radni w gminach województwa łódzkiego według płci w latach 2005−2012

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku danych Lokalnych GUS.

łódzkim wschodnim, piotrkowskim, a w następnej kolejności w łęczyckim, skier-
niewickim i pajęczańskim2. 

Realizacja zadań publicznych przez gminy odbywa się w ramach urzędów 
oraz podległych im jednostek organizacyjnych. Łącznie w gminach województwa 
łódzkiego funkcjonuje 998 tego typu podmiotów (tab. 3). Ich liczba, na skutek 
nowelizacji ustawy o finansach publicznych z 2009 r. likwidującej gospodarstwa 
pomocnicze, znacznie zmniejszyła się z 2,7 tys. do 998 jednostek.

Realizacja zadań publicznych odbywa się także w ramach współpracy mię-
dzysamorządowej. na terenie województwa łódzkiego działa obecnie 9 związków 
międzygminnych (związek Komunalny Gmin z siedzibą w Kleszczowie, związek 
Gmin Regionu Poddębickiego z siedzibą w Poddębicach, związek Gmin Regionu 

2 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, obszary Wiejskie na lata 
2010−2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, mapa 10, s. 33.

Jednostka terytorialna
Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

2009 2010 2011 2012
 Łódzkie 2 724 2 689 2 692 998
 Łódzkie − gminy miejskie 931 909 916 276
 Łódzkie − gminy miejsko-wiejskie 431 426 437 161
 Łódzkie − gminy wiejskie 1 362 1 354 1 339 561

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku danych Lokalnych GUS.

tabela 3. Liczba jednostek organizacyjnych w gminach województwa łódzkiego  
w latach 2009−2012
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Kutnowskiego z siedzibą w Kutnie, związek Gmin nadnerzańskich z siedzibą 
w Poddębicach, związek Międzygminny „Bzura” z siedzibą w Łowiczu, związek 
Gmin ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Wieluniu, Międzywojewódzki Komunalny 
związek Gmin ds. Gazyfikacji z siedzibą w Strykowie, związek Gmin Powiatu 
Radomszczańskiego z siedzibą w Gidlach, związek Gmin ds. Gazyfikacji oraz 
związek Komunalny z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim)3, przy czym ostat-
ni z wymienionych jest podmiotem działającym w likwidacji, a z kolei związek 
Gmin Powiatu Radomszczańskiego i Międzywojewódzki Komunalny związek 
Gmin ds. Gazyfikacji to podmioty, które w ostatnim czasie nie wykazywały ak-
tywności w swoich działaniach. dodatkowo gminy z terenu województwa łódz-
kiego są zaangażowane w działalność kolejnego związku międzygminnego, który 
ma swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego (związek Komunal-
ny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu). 

W województwie łódzkim współpraca międzysamorządowa realizowana 
jest także w ramach 7 obszarów funkcjonalnych: Łódzki obszar Metropolitalny 
(ŁoM), obszar Funkcjonalny doliny Rzeki Pilicy, Miejski obszar Funkcjonalny 
zduńska Wola-Karsznice, obszar zagłębia Ceramiczno-Budowlanego opoczno 
Tomaszów Mazowiecki, obszar Funkcjonalny „Aktywna dolina Rzeki Warty”, 
złoczewski obszar Funkcjonalny, obszar Funkcjonalny zagłębie Górniczo-Ener-
getyczne Bełchatów−Szczerców−złoczew. Formalizacja współpracy w wymie-
nionych obszarach polegała na powołaniu stowarzyszenia (ŁoM) lub zawarciu 
porozumień (pozostałe przypadki).

największym z wymienionych obszarów jest ŁoM. Współpraca w ramach 
ŁoM prowadzona jest w formie stowarzyszenia skupiającego 28 gmin: 7 miejskich, 
5 miejsko-wiejskich i 16 wiejskich. Strategia rozwoju tego obszaru wyznacza kilka 
celów strategicznych, takich jak: rewitalizacja obszarów zdegradowanych na rzecz 
budowy przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni, sprzyjających włączeniu społeczne-
mu i podniesieniu aktywności gospodarczej, budowa zintegrowanego i zrównowa-
żonego systemu transportu metropolitalnego, rozwój gospodarki zasobooszczędnej 
i niskoemisyjnej oraz ochrona środowiska przyrodniczego, rozwój nowoczesnego 
kapitału ludzkiego i społecznego oraz silnego informacyjnego społeczeństwa oby-
watelskiego, jak i wzmocnienie funkcji metropolitalnych i spójności obszaru me-
tropolitalnego4. W szczególności podkreślono konieczność wspólnego realizowania 
i koordynowania działań inwestycyjnych, usług pomocy społecznej, wypracowania 
wspólnej oferty usług przedszkolnych i szkolnych, integracji metropolitalnego rynku 
pracy, promowanie wspólnych zakupów jednorodnych towarów i usług, koordyna-
cji i synchronizacji realizowanych zadań w ramach projektów zintegrowanych oraz 

3 Informacje za: http://mac.bip.gov.pl/rejestry/zwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminne_12_12.
html [27.02.2015].

4 Strategia Rozwoju Łódzkiego obszaru Metropolitalnego 2020+. Część I. diagnoza strate-
giczna, PTE oddział w Łodzi, Łódź 2014. 
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wypracowania wspólnych standardów polityki przestrzennej ŁoM. Strategia prze-
widuje także integrację podmiotową oznaczającą, że działania rozwojowe powinny 
być podejmowane w ramach współpracy różnych partnerów: jednostek samorządu 
terytorialnego, sektora społecznego oraz podmiotów gospodarczych.

Istotnymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań publicznych są or-
ganizacje pozarządowe. Ich liczba w województwie łódzkim według danych GUS 
wynosi, w zależności od badanego roku, ok. 5 tys., co stanowi ok. 6,5% wszyst-
kich tego rodzaju podmiotów w Polsce (tab. 4). należy jednak mieć na uwadze 
fakt, że statystyki GUS dotyczące liczby organizacji pozarządowych odbiegają od 
stanu rzeczywistego. Autorzy raportów o stanie sektora pozarządowego w Polsce 
przygotowywanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor przyjmują, że liczba ak-
tywnych organizacji waha się od 60−80% spośród zarejestrowanych5. 

tabela 4. Liczba organizacji pozarządowych w województwie łódzkim

Lata 2008 2010 2012
Aktywne organizacje (w tys. szt.) 4,6 4,8 5,5
Udział (w %) 6,5 6,5 6,6

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku danych Lokalnych GUS.

Gminy województwa łódzkiego w latach 2005−2012 znacznie poprawiły 
swoją sytuację finansową. W badanym okresie łączna kwota dochodów wszyst-
kich gmin wzrosła z niemal 3 do 5 mld zł (tab. 5).

o poprawie sytuacji finansowej gmin świadczy wskaźnik wysokości docho-
dów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (tab. 6). Średnia wartość tego wskaźnika 
dla wszystkich gmin województwa łódzkiego wzrosła z 818 zł w roku 2005 do 
1482 zł w 2012 r. znaczące wzrosty wskaźnika (niemal 100%) zanotowano we 
wszystkich typach gmin. największymi dochodami per capita dysponują miasta 
na prawach powiatu, średnio na poziomie 2,7 tys. zł.

Istotne z punktu widzenia tematyki niniejszej publikacji są źródła dochodów 
w postaci dotacji celowych, w szczególności przekazanych z budżetu państwa na 
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
Wpływy z tytułu dotacji celowych ogółem do budżetów łódzkich gmin w bada-
nym okresie wzrosły z 640 mln zł do 745 mln zł. dochody z tytułu dotacji celo-
wych na realizację porozumień z organami administracji rządowej nie odnotowały 
znaczących zmian biorąc pod uwagę wszystkie gminy w regionie. Jednak sytuacja 
wygląda odmiennie w poszczególnych grupach gmin. Gminy miejskie zwiększyły 
dochody z tego tytułu dwukrotnie − do poziomu 365 tys. zł, wzrost zanotowały 
także gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. z kolei w miastach na prawach powiatu  

5 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. 
Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 15.
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wpływy zmniejszyły się z ponad 2 mld zł do 870 mln zł. na uwagę zasługuje 
wzrost wpływów z tytułu dotacji celowych na porozumienia między jednostkami 
samorządu terytorialnego z 8 do 30 mld zł, co potwierdza coraz większą intensyw-
ność współpracy międzysamorządowej. Trend ten dotyczy wszystkich typów gmin 
w województwie łódzkim. Szczegółowe dane zostały zawarte w załączniku 1.

Analizując zmiany potencjału gospodarczego województwa łódzkiego, warto 
zwrócić uwagę na fakt, iż w 1999 r. województwo łódzkie pod względem PKB w ce-
nach bieżących na 1 mieszkańca znajdowało się na 10 miejscu w skali kraju (88% 
przeciętnego PKB na 1 mieszkańca w Polsce). Przekształcenia strukturalne w kolej-
nych latach sprawiły, iż w 2008 r. Łódzkie awansowało z 10 na 6 miejsce wśród pol-
skich regionów – PKB stanowiło wówczas 93,1% średniego wskaźnika dla Polski. 

PKB w Łódzkiem systematycznie wzrasta, wzrost ten jest niewielki, ale sta-
bilny, co potwierdza poprawę sytuacji gospodarczej w regionie (tab. 7). zmiany te 
dokonują się jednak w bardzo wolnym tempie i mniej dynamicznie niż w innych 
regionach Polski. zauważyć można znacznie wolniejszy spadek udziału przemy-
słu w wartości dodanej, wzrost udziału rolnictwa, nieznaczny udział gałęzi bu-
downictwa i stosunkowo nieduży wzrost udziału usług w wartości dodanej brutto. 
Wszystko to świadczy o braku dynamizmu i utrwalaniu się przestarzałej struktu-
ry gospodarczej w województwie łódzkim6. Szczególnie zła sytuacja społeczno-
-gospodarcza występuje w powiatach: łęczyckim, pajęczańskim i opoczyńskim. 
Można też zauważyć zależność, że powiaty z terenów wschodnich województwa 
łódzkiego charakteryzują się gorszymi wskaźnikami społeczno-gospodarczymi7.

tabela 7. Wskaźniki charakteryzujące gospodarkę województwa łódzkiego w latach 2005−2011

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PKB per capita w mln zł  
(w cenach bieżących) 23 743 25 593 28 551 31 046 32 091 34 063 36 750

dynamika PKB na 1 miesz-
kańca (w cenach bieżących) 
rok poprzedni =100

106,7 107,8 111,6 108,7 103,7 106,1 107,9

nakłady inwestycyjne na  
1 mieszkańca 3 490 3 889 5 403 5 791 5 250 5 382 6 641

nakłady na działalność B+R 
(w mln zł) 320,5 355,1 372,8 424,7 492,9 553,2 578,5

nakłady na działalność B+R 
w relacji do PKB (%) 0,52 0,54 0,51 0,54 0,6 0,64 0,62

Stopa bezrobocia 17,9 14,7 11,2 9,2 11,9 12,2 12,9
Liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych (tys.) 198,4 160,7 123,1 99,2 128,1 131,6 138,7

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku danych Lokalnych GUS.

6 A. Krajewska, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego powiatów w województwie 
łódzkim, strona internetowa: www.kls.uni.lodz.pl [24.08.2012].

7 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego…, mapa 11, s. 33.
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W analizowanym okresie województwo łódzkie zanotowało znaczący wzrost 
wielkości nakładów inwestycyjnych przypadających na 1 mieszkańca. W 2011 r. 
nakłady te wyniosły 6 641 zł i niemal dwukrotnie zwiększyły się w stosunku 
do 2005 r. Również nakłady na B+R w latach 2007–2010 notują systematyczny 
wzrost. W roku 2007 nakład ten wynosił zaledwie 372,8 mln zł, a w 2010 roku 
wzrósł do kwoty 553,2 mln zł. zwiększył się tym samym nieznacznie wskaźnik 
udziału nakładów na B+R w PKB regionu do 0,62%.

Sytuację na łódzkim rynku pracy obrazuje wskaźnik stopy bezrobocia. 
W 2006 r. wynosił on 14,7%, do 2008 r. następował stopniowy spadek jego pozio-
mu do 9,2%, by w roku 2009 zacząć wzrastać. Pod koniec 2011 r. województwo 
łódzkie zanotowało wzrost stopy bezrobocia do 12,9%, który był kontynuowa-
ny w następnych latach i wyniósł w 2012 r. 14,0% i 14,1% w 2013 r. dane te 
wskazują, że łódzki rynek pracy gwałtownie zareagował na kryzys gospodarczy. 
od 2008 r. znacznie wzrastała liczba zarejestrowanych bezrobotnych, wzrost był 
szczególnie wyraźny w 2012 r., kiedy to w stosunku do roku poprzedniego przy-
było 12,3 tys. bezrobotnych.

Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie województwa 
wzrastała, osiągając w 2013 r. poziom ok. 238 tys. jednostek (tab. 8). W gminach 
miejskich przybyło niemal 9 tys. przedsiębiorstw, w gminach miejsko-wiejskich 
3 tys., a w wiejskich ok. 5,5 tys.

tabela 8. Liczba podmiotów gospodarczych w gminach województwa łódzkiego  
w latach 2009−2013

Jednostka terytorialna 2009 2010 2011 2012 2013
 Łódzkie 220 706 230 908 228 537 234 079 237 915
 Łódzkie − gminy miejskie 148 671 154 279 151 983 155 594 157 312
 Łódzkie − gminy miejsko-wiejskie 30 461 32 090 32 269 32 834 33 455
 Łódzkie − gminy wiejskie 41 574 44 539 44 285 45 651 47 148

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku danych Lokalnych GUS.

Analizując uwarunkowania społeczno-gospodarcze w regionie łódzkim, 
można stwierdzić, iż w dalszym ciągu województwo nie jest spójne pod wzglę-
dem zintegrowania wewnętrznego. W wielu dziedzinach dysproporcje we-
wnątrzregionalne narastają. Przyczyną tego procesu jest nierównomierny roz-
wój gospodarczy, słabe więzi kooperacyjne, niespójna infrastruktura oraz zdez-
integrowany system interwencji publicznej. Mimo tego jednak województwo 
łódzkie może się pochwalić najwyższą konkurencyjnością w Polsce. Centralne 
położenie oraz dogodne powiązania infrastrukturalne sprzyjają rozwojowi po-
tencjału8.

8 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź 
2013, s. 13.
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Pod względem kapitału społecznego województwo łódzkie plasuje się poniżej 
średniej krajowej. na ten wynik, zgodnie z informacjami zawartymi w Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, ma wpływ „niski poziom zaufania do 
instytucji publicznych, partii politycznych oraz współobywateli, a także niska sa-
moorganizacja społeczna, mała chęć do współpracy oraz mała odpowiedzialność 
za otoczenie”. Przy tym lepiej wypadają pod tym względem obszary wiejskie. 
Trochę lepiej kształtuje się poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, za-
równo frekwencja wyborcza, jak i nasycenie organizacjami pozarządowymi sys-
tematycznie wzrasta. najniższy poziom rozwoju kapitału społecznego występuje 
w powiatach: kutnowskim, brzezińskim, zduńskowolskim, łaskim i radomszczań-
skim oraz w miastach na prawach powiatu − Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim9.

Istotnym elementem spójności społecznej jest tożsamość regionalna. do jej 
utrwalania i rozwoju przyczyniają się lokalne grupy działania (LGd), których 
w województwie łódzkim jest 20. LGd tworzy 126 gmin, co odpowiada powierzch-
ni 13 653 km2 zamieszkiwanej przez 845 845 mieszkańców. Spośród wszystkich 
„łódzkich” LGd 95% prowadzonych jest w formie stowarzyszenia, dwie grupy 
działają natomiast na terenie tylko jednej gminy. Wszystkie różnią się między sobą 
zarówno pod względem liczby gmin objętych oddziaływaniem LSR (5 tworzonych 
jest przez 10 i więcej gmin), jak również liczbą mieszkańców (tab. 9)10. 

tabela 9. Lokalne Grupy działania w województwie łódzkim

Lp. nazwa LGd Forma prawna Liczba gmin  
tworzących LGd

Liczba ludności  
objęta partnerstwem

1 2 3 4 5
1. BUd-UJ RAzEM stowarzyszenie 16 123 620
2. Kraina Wielkiego Łuku Warty stowarzyszenie 14 88 020
3. CEnTRUM stowarzyszenie 14 80 070
4. Gniazdo stowarzyszenie 13 65 589
5. dolina Pilicy stowarzyszenie 10 82 189
6. dolina rzeki Grabi stowarzyszenie 9 82 320
7. Kraina Rawki stowarzyszenie 6 35 061

9 Strategia Rozwoju Województwa…, s. 26−27.
10 W przypadku kryterium liczby ludności szacuje się, że z punktu widzenia racjonalności 

funkcjonowania LGd powinna ona liczyć co najmniej 40 tys. mieszkańców. Potencjał ludnościo-
wy determinuje bowiem wysokość wsparcia finansowego na bieżące funkcjonowanie (szkolenia, 
promocja, obsługa biura), wdrażanie lokalnej strategii rozwoju oraz współpracę międzyregionalną 
i międzynarodową. Przyznawane środki wsparcia przelicza się bowiem w ramach poszczególnych 
działań uwzględniając liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR. 
W zasadniczej części służą one wdrażaniu działań wynikających z LSR – jednostkowa kwota wspar-
cia w tym zakresie wynosi 116 zł, oraz funkcjonowaniu samej grupy – jednostkowa kwota wsparcia 
29 zł. na realizację projektów współpracy, w tym tych o charakterze międzynarodowym, LGd uzy-
skują kwotę wsparcia w wysokości zaledwie 3 zł. zob. J. Gierulska, Podejście LEADER w Polsce, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, departament Rozwoju obszarów Wiejskich, 2009.
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1 2 3 4 5
8. ziemia Wieluńska stowarzyszenie 6 32 388
9. PoLCEnTRUM stowarzyszenie 5 49 635

10. Stowarzyszenie na Rzecz  
Rozwoju Społeczności Lokalnej 
MRoGA

stowarzyszenie 5 41 361

11. PRyM fundacja 5 35 209
12. Przymierze Jeziorsko stowarzyszenie 4 38 920
13. STER stowarzyszenie 4 26 749
14. Szlakiem Sieradzkiej E-ski stowarzyszenie 4 24 700
15. Tradycja, Kultura, Rozwój stowarzyszenie 4 17 153
16. Poddębice i zadzim – Kraina 

bez barier
stowarzyszenie 2 21 336

17. Podkowa stowarzyszenie 2 16 125
18. Między Wartą a nerem stowarzyszenie 2 11 406
19. Między Prosną a Wartą stowarzyszenie 1 45 684
20. nad drzewiczką stowarzyszenie 1 11 269

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Katalog LGD – Lokalne Grupy Działania i ich 
działalność na obszarach wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012, 
s. 91−110.

z raportu ewaluacyjnego sporządzonego w 2013 r. wynika jednak, iż LGd 
województwa łódzkiego, pomimo wskazanych niedociągnięć, są strukturami cha-
rakteryzującymi się zgodną z przyjętymi celami, sprawną i regularną działalno-
ścią na rzecz mieszkańców objętych lokalną strategią rozwoju (LSR)11. Stosun-
kowo dobrze znają one swoje otoczenie społeczne, gospodarcze i środowiskowe, 
co pozwala na wyodrębnienie właściwych problemów hamujących rozwój (apatia 
społeczna, bezrobocie, bierność, niski kapitał społeczny). Przejawem aktywności 
łódzkich grup w szerszej skali jest także współpraca grup w ramach nieformalnej 
Łódzkiej Sieci LGd, jednej z tego rodzaju inicjatyw funkcjonujących w kraju12, 
będącej platformą wymiany informacji, doświadczeń, kreowania nowych rozwią-
zań, a także wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć oraz stanowisk w bieżących 
sprawach.

11 Ewaluacja Lokalnych Grup Działania z województwa łódzkiego według stanu na dzień 
31 marca 2012 r., Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź 2013, s. 181−185.

12 Łódzka Sieć LGd powstała w 2011 r. i skupia wszystkie grupy działające na terenie woje-
wództwa łódzkiego. 

tabela 9. (cd.)



WNiOSKi i reKOMeNDAcJe

Współpraca międzysektorowa jest niełatwym przedsięwzięciem, między in-
nymi ze względu na fakt występowania odmiennych celów poszczególnych pod-
miotów współpracy. Cele współpracy mogą być niejednokrotnie wyrazem party-
kularnych interesów stron. W tym kontekście rysuje się zasadnicza rola władz lo-
kalnych, które powinny umiejętnie łagodzić występujące sprzeczności i skutecz-
nie je koordynować dla wspólnego dobra. Postawy władz lokalnych przyjmowane 
w procesie współpracy będą determinowane typem partnera. Relacje gmin z ad-
ministracją rządową są określane w dużym stopniu przepisami prawa, stąd trudno 
kreować niestandardowe formy i płaszczyzny współdziałania. Formalizacja tych 
relacji wydaje się sprzyjać nieformalnym kontaktom, a w konsekwencji budowa-
niu powiązań sieciowych. natomiast współdziałanie międzysamorządowe, z or-
ganizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i przedsiębiorcami jest kształtowane 
pod wpływem wielu różnorodnych czynników, co wymaga właściwych postaw. 
Przeprowadzona w niniejszej publikacji analiza studiów przypadku pozwoliła 
sformułować kilka ważnych spostrzeżeń na ten temat. 

Po pierwsze, czynnikiem sprzyjającym współpracy międzysektorowej jest 
wysoka kultura kooperacyjna, przejawiana zwłaszcza przez organ wykonawczy, 
występujący w roli jej lidera. W tym kontekście ważna jest indywidualna zdol-
ność (kompetencje) do współdziałania, przejawiająca się w stosownej wiedzy, 
umiejętnościach, zachowaniach umożliwiających skuteczną realizację współpra-
cy1. Badania potwierdziły ich istotne znaczenie w procesie współpracy. Barbara 
Kożuch zwraca uwagę, że rozwój zdolności i umiejętności kooperacyjnych jest 
ważnym elementem nowoczesnego zarządzania publicznego, w tym samorządo-
wego, bowiem przyczynia się do wzrostu efektywności wykorzystania środków 
publicznych, odpowiedzialności za zasoby, jakość usług publicznych2.  Polegają 
one na umiejętności nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji part-
nerskich, a także bazują na wiedzy i doświadczeniu odnoszących się do dostęp-
nych narzędzi współdziałania oraz efektów ich wykorzystania, czy kreatywności 
w projektowaniu innowacyjnych form współpracy. Podstawą kompetencji koope-
racyjnych jest bez wątpienia świadomość konieczności współdziałania z różnymi 
podmiotami, otwartość i akceptacja dla takich kontaktów (tolerancja, poszano-
wanie różnych interesariuszy), ich wspieranie, a także występowanie w roli ich 
inicjatora. Współpraca traktowana jest przez liderów samorządowych jako sposób 

1  E. Lank, Collaborative Advantage, Palgrave Macmillan, new york 2007, s 160.
2  B. Kożuch, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo 

Placet, Warszawa 2004, s. 239.
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na rozwiązanie lokalnych problemów, ale także możliwość uczenia się od innych. 
Jednak nadal nie jest ona postrzegana jako kapitał pozwalający budować przewa-
gę konkurencyjną jednostki. 

nie bez znaczenia dla jakości i efektywności współpracy są kompetencje 
organizacyjne i kultura organizacyjna. do składników kompetencji podmiotów 
komunalnych  w zakresie międzyorganizacyjnego współdziałania zaliczyć moż-
na: cele i wartości, strukturę organizacyjną, główne kompetencje menedżerów, 
kompetencje specjalistów, kulturę organizacyjną, proces zarządzania, relacje 
z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz główne instrumenty za-
rządzania3. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować niektóre z nich. 
Badane jednostki samorządu terytorialnego w swoich programach o charakte-
rze strategicznym wyznaczają cele ukierunkowane na zapewnienie satysfakcji 
ich klientów (głównie obywateli). Takie podejście stanowi już swoistą platfor-
mę dla kreowania współpracy. Przy czym w opinii samorządów współpraca nie 
jest jednak celem samym w sobie, a jedynie środkiem do jego osiągnięcia. nie 
jest ona również traktowana jako szansa rozwoju. Konsekwencją takiego po-
dejścia jest brak spójności dokumentów programowych w obszarze współpracy. 
Kolejnym czynnikiem budującym kompetencje sprzyjające współdziałaniu jest 
dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb tego procesu. Przejawia się 
to zarówno w wyodrębnieniu nowych komórek, jak i przyznaniu nowych kom-
petencji i odpowiedzialności właściwym osobom, w ramach istniejącej struktu-
ry organizacyjnej. Badane gminy wprowadziły tego typu rozwiązania głównie 
w odniesieniu do współpracy z organizacjami pozarządowymi. nie są one z kolei 
praktycznie wcale wykorzystywane w stosunku do przedsiębiorców. dla oma-
wianych procesów ważne są również relacje z interesariuszami zewnętrznymi, 
charakteryzujące się wysokim poziomem społecznej odpowiedzialności. W tym 
obszarze gminy wypadają zdecydowanie najlepiej.  ostatnim ze zidentyfikowa-
nych czynników są instrumenty zarządzania współpracą. W badanych gminach 
stosuje się: zarządzanie projektami, benchmarking, programowanie współpracy, 
które dotyczy jednak wyłącznie organizacji pozarządowych oraz formy współ-
pracy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa. dla badanych jednostek 
samorządowych ważnym instrumentem pobudzającym współpracę są programy 
wsparcia finansowego. 

o sukcesie w prowadzeniu przedsięwzięć kooperacyjnych decyduje nie tyl-
ko strona samorządowa. Trudno oczekiwać rozwoju współpracy, jeśli potencjalni 
partnerzy nie są zainteresowani kooperacją lub po prostu ich nie ma. Brak lub 
niewielkie zainteresowanie może charakteryzować każdą ze stron. zatem poziom 
rozwoju poszczególnych sektorów (zarówno w sensie ilościowym – liczba ak-
tywnych podmiotów, jak i jakościowym – reprezentowane postawy) determinuje 
zakres i intensywność współpracy międzysektorowej.

3  E. Lank, Collaborative Advantage…,  s. 163.
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tabela 126. Klasyfikacja narzędzi współpracy międzyorganizacyjnej  
w świetle procesów zarządzania 

Funkcja  
zarządzania Rodzaj instrumentu

Planowanie

Programy współdziałania międzyorganizacyjnego (krótko- i długoterminowe), 
diagnozy i analizy potencjału sektorów do współpracy, analizy i oceny dostęp-
nych form współdziałania, określenie ról partnerów współpracy, wyznaczanie 
adresatów projektów współpracy, opracowanie procedur zawiązywania i pro-
wadzenia współpracy

organizowanie

Tworzenie komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za koordynację współ-
pracy, wyznaczanie partnerów strategicznych, kształtowanie kultury organiza-
cyjnej sprzyjającej współpracy, partnerskie zarządzanie projektami, aktywna, 
wielokierunkowa polityka informacyjna, zasady zarządzania partycypacyjnego, 
innowacje w zakresie współpracy

Motywowanie
Szkolenia liderów współpracy, finansowy i pozafinansowy system zachęt, identy-
fikacja zdolności i kompetencji urzędników w zakresie współpracy jako element 
oceny pracowniczej, patronaty inicjatyw partnerskich

Kontrola

Analizy sieci społecznych jednostek samorządu terytorialnego, monitoring po-
wiązań j.s.t. z interesariuszami, CAF, narzędzia monitorujące efekty współpracy 
(np. ankiety, sprawozdania, raporty, wskaźniki), analizy efektywności współ-
pracy

Źródło: opracowanie własne.

Współpraca międzysamorządowa w badanych gminach jest stosunkowo 
dobrze rozwinięta w sferze wspólnej realizacji zadań publicznych. Motywem 
jej podejmowania są niezaspokojone potrzeby w zakresie usług publicznych. 
Ponadto istotnym czynnikiem jest możliwość współfinansowania zadań. Sa-
morządy wykazują duży stopień otwartości na kooperację wewnątrzsektoro-
wą, co potwierdza zwiększanie się świadomości samorządów na temat ko-
nieczności współpracy. nadal jednak nie stanowi ona zasadniczego mechani-
zmu kształtowania polityk lokalnych i zarządzania strategicznego. Współpra-
ca wykraczająca poza obszar wykonywania zadań publicznych realizowana 
jest w mniejszym stopniu. Warto zwrócić uwagę na lokalne grupy działania, 
które z założenia są płaszczyzną urzeczywistniania idei partnerstwa między-
sektorowego. W praktyce jednak uchodzą one raczej za narzędzie rozdziału 
środków finansowych.

Jak wykazały badania, nawet w gminach o wyższym poziomie rozwoju 
współpracy można zauważyć brak zainteresowania sprawami lokalnymi wśród 
mieszkańców. Świadczy to o ich niskiej świadomości obywatelskiej i niewielkiej 
wiedzy na temat swoich uprawnień i potencjalnych korzyści wynikających z ich 
zastosowania. Jednak w środowiskach lokalnych tych gmin funkcjonują pewne 
aktywne grupy mieszkańców, angażujące się w sprawy lokalne. z tego powodu, 
jak i z powodu wymogów prawnych, główny nacisk jest kładziony przez gminy 
na relacje partnerskie z mieszkańcami. 
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W analizowanych przypadkach organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy nie 
są istotnymi partnerami dla władz lokalnych. Jednak to nie oznacza, że współpraca 
z tymi podmiotami nie zachodzi w ogóle. W przypadku relacji gmin z organizacja-
mi pozarządowymi warto podkreślić ich pozytywną ocenę formułowaną przez obie 
zaangażowane strony. Jej podstawą są otwartość na współpracę i zaufanie władz 
do lokalnych organizacji. Współpraca w badanych jednostkach polega na zleca-
niu zadań publicznych podmiotom społecznym, nie są one natomiast traktowane 
jako partnerzy w kreowaniu polityki lokalnej. Współpraca ta w wielu wypadkach 
ma charakter formalny, niewykraczający poza ramy prawne. Mimo deklarowanej 
otwartości władz na szerszy, partycypacyjny wymiar współpracy z sektorem poza-
rządowym, nie obserwuje się realnej aktywności organizacji w zakresie kształtowa-
nia warunków i kierunków swojego działania w środowisku lokalnym. W badanych 
gminach często obserwowano brak zaangażowania organizacji w proces konsultacji 
społecznych, które dotyczyły programów współpracy i innych decyzji wpływają-
cych na warunki funkcjonowania tych podmiotów. Wskazywać to może na: brak 
rzeczywistej chęci uczestnictwa organizacji w procesach decyzyjnych, brak wie-
dzy i kompetencji przedstawicieli sektora pozarządowego, niską jakość programów 
współpracy przejawiającą się wysokim poziomem uogólnienia formułowanych 
w nich założeń, nieskuteczną politykę informacyjną urzędów. Wynikają z tego dwa 
zasadnicze czynniki determinujące współpracę: słabe podstawy finansowe sektora 
pozarządowego oraz postawy i oczekiwania partnerów współpracy w zakresie włą-
czania organizacji pozarządowych w sprawy lokalne.

W przypadku przedsiębiorstw, relacje współpracy wydają się jeszcze słab-
sze. Brakuje liderów współpracy oraz chęci współdziałania głównie po stronie 
przedsiębiorców. nie dostrzegają oni możliwości i korzyści z kooperacji. opór 
przedsiębiorców może wynikać z nieelastyczności i braku innowacyjnego podej-
ścia do współpracy podmiotów sektora publicznego. z kolei z perspektywy władz 

Rysunek 2. Uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej gmin 
Źródło: opracowanie własne
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samorządowych do głosu dochodzi nieuzasadniona obawa przed budowaniem 
szerszych, ponadstandardowych relacji z biznesem. Podobnie jak w przypadku 
organizacji pozarządowych, również tutaj można zaobserwować te same prawi-
dłowości, dotyczące wpływu wielkości i aktywności sektora przedsiębiorstw pry-
watnych w gminie na intensywność współpracy.

zaprezentowany rysunek wskazuje na zasadnicze uwarunkowania współ-
pracy międzyorganizacyjnej gmin. zidentyfikowane one zostały w wyniku prze-
prowadzonych badań. Można wyodrębnić wśród nich te o charakterze lokalnym 
(potencjał poszczególnych sektorów, organizacyjna zdolność do współdziałania, 
kapitał społeczny) oraz krajowym. Szersze środowisko dla współdziałania gmin 
wyznacza krajowe otoczenie instytucjonalne, a w szczególności uregulowania 
prawne, strategiczne programy współpracy, wytyczne polityk publicznych, przy-
jęte koncepcje zarządzania publicznego, w tym współzarządzania. Warto zwrócić 
uwagę na historyczno-kulturowe uwarunkowania współpracy, ukształtowane na 
przestrzeni wieków. W odróżnieniu od pozostałych lokalnych uwarunkowań nie 
poddają się one w takim samym stopniu zmianom, charakteryzują się dużo więk-
szą inercją.  

Współpraca międzysektorowa gmin generuje efekty, które można sklasyfi-
kować jako:

− poprawa dostępności i jakości lokalnych usług publicznych dla obywateli,
− rozwój społeczno-gospodarczy gminy,
− poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych,
− rozwój kapitału społecznego,
− aktywizacja partnerów współpracy,
− usieciowienie zarządzania samorządowego,
− wzrost akceptacji dla działalności władz lokalnych i formułowanych polityk,
− wzrost zaufania społecznego,
− promocja jednostki.
W konkluzji należy stwierdzić, że zagadnienie współpracy międzysektoro-

wej w gminach jest bardzo złożone. nie przebiega ona bowiem wedle jednego, 
stałego schematu. Jej kształt i intensywność determinowane są wieloma czynni-
kami, jak chociażby wielkością gminy, jej charakterem, poziomem kapitału spo-
łecznego, a przede wszystkim postawą władz lokalnych, w gestii których leży 
pobudzanie i inicjowanie relacji partnerskich. Ponadto współpraca jest w dużej 
mierze uwarunkowana przepisami prawa, rzadko ma charakter fakultatywny. 
Współpraca bardzo często jest powierzchowna i nie ma charakteru partnerskiego, 
nie planuje się jej w długiej perspektywie, nie jest zatem elementem zarządzania 
strategicznego w gminach. należy zatem wyraźnie podkreślić, że organ władzy 
wykonawczej, a przede wszystkim jego doświadczenie samorządowe, posiada-
ne kontakty nieformalne oraz świadomość i otwartość na relacje współdziałania, 
decydują o częstotliwości i znaczeniu współpracy międzysektorowej w polityce 
lokalnego rozwoju. 
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na tej podstawie można sformułować zalecenia dla gmin, polegające na trak-
towaniu współpracy jako jednego z narzędzi projektowania i prowadzenia polityk 
lokalnych i rozważaniu jej na każdym etapie tego procesu. zachętą do podej-
mowania współpracy jest niewątpliwie przekonanie o potencjalnych korzyściach 
z niej płynących. dlatego niezbędne jest propagowanie dobrych praktyk w tym 
zakresie. zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku postawa organu wykonaw-
czego. Jeśli ma on świadomość bycia menedżerem i gospodarzem w jednostce sa-
morządu terytorialnego (a nie politykiem), zapewne w większym stopniu będzie 
przychylny współdziałaniu. Stąd istotne znaczenie dla rozwoju procesów współ-
pracy w samorządzie terytorialnym mają mieszkańcy decydujący w wyborach sa-
morządowych o tym, kto będzie zarządzał ich jednostką.

 Przełamanie oporu przed współpracą w układach sieciowych wymaga wy-
posażenia władz lokalnych i urzędników w kompetencje kooperacyjne, to zaś wy-
maga stałego szkolenia. zdobycie odpowiedniej wiedzy staje się przesłanką do jej 
wdrożenia w praktyce samorządowej. Szczególną rolę w inicjowaniu i rozwijaniu 
procesów współpracy należy przypisać starannie prowadzonej polityce informa-
cyjnej, wdrażaniu adekwatnych do lokalnych uwarunkowań form komunikacji 
i informowania aktualnych i potencjalnych kooperantów.



reKOMeNDAcJe – KArtA DOBreJ prAKtYKi 
ZiNteGrOWANeGO pODeJściA  

DO WSpÓŁprAcY MiĘDZYSeKtOrOWeJ 

dotychczasowa praktyka samorządowa, jak i omówione w tej publikacji 
studia przypadków, wskazują na brak kompleksowego ujmowania procesów 
współpracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Gminy nie przeprowa-
dzają odpowiednich analiz ekonomicznych, które dostarczyłyby im rzetelnej 
wiedzy na temat możliwości, form, efektów i kosztów współdziałania. decyzje 
podejmowane są w związku z tym w dużej mierze na podstawie przypuszczeń. 
Współpraca międzysektorowa nie jest ponadto przedmiotem programowania 
samorządowego, rzadko pojawia się jako wątek w podstawowych planach za-
rządzania rozwojem jednostki (strategii rozwoju czy planie rozwoju lokalnego). 
Jedynym wyjątkiem są obligatoryjne programy współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, jednak obejmują one zwykle roczny horyzont czasowy i nie mają 
strategicznego charakteru. 

W odpowiedzi na zidentyfikowane braki opracowana została w ramach pro-
jektu dobra praktyka zintegrowanego podejścia jednostki samorządu terytorialne-
go do współpracy międzysektorowej. Głównym jej założeniem jest kompleksowe 
zarządzanie tą współpracą. Jej celem jest, po pierwsze wzrost efektywności eko-
nomicznej i społecznej realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, po drugie prowadzenie polityk lokalnych przy optymalnym wy-
korzystaniu kooperacji z podmiotami niepublicznymi (reprezentantami sektora 
publicznego, prywatnego i społecznego). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na 
Lokalne Grupy działania, które dotychczas nie wykorzystywały w pełni swojego 
potencjału, a mogą stanowić istotny przejaw rzeczywistego partnerstwa między-
sektorowego.  

Praktyka wskazuje na niezbędne działania o charakterze analitycznym, ja-
kie powinna podjąć jednostka samorządowa rozważająca czy planująca projekty 
współpracy. działania te są ze sobą wzajemnie powiązane i wpisują się w klasycz-
ny cykl planistyczny: diagnoza, planowanie, wdrażanie i monitoring. zintegrowa-
ne podejście do współpracy międzysektorowej powinno obejmować następujące 
czynności:

1. Analizę potencjału i możliwości zaangażowania podmiotów sektora pry-
watnego, społecznego i publicznego w gospodarkę i zarządzanie samorządowe 
w gminie (mapy aktywności podmiotów, analiza statystyczna, badania ankietowe, 
skierowanie zapytania do wybranych podmiotów).
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2. Programowanie współpracy: programy samorządowe dedykowane nie tyl-
ko współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale także określające wizję, cele 
oraz docelowy kształt i narzędzia współpracy międzysamorządowej z podmiota-
mi prywatnymi i obywatelami (obejmujące swą perspektywą okres co najmniej 
kilkuletni).

3. Podnoszenie kompetencji pracowników urzędu gminy w zakresie współ-
pracy międzyorganizacyjnej.

4. Wydzielenie stanowisk w urzędzie odpowiedzialnych za inicjowanie, ko-
ordynowanie i monitoring współpracy lub przypisanie tych zadań do istniejących 
komórek organizacyjnych.

5. zintegrowanie dokumentów współpracy międzysektorowej ze strategią 
rozwoju lokalnego i innymi dokumentami o charakterze strategicznym.

6. określenie zasad i standardów, a także procedur współdziałania: zasad 
włączania obywateli w sprawowanie władzy, opracowanie regulaminu konsultacji 
społecznych, modelu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami 
prywatnymi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją 
rządową.

7. Analiza porównawcza kosztów realizacji zadania publicznego we wła-
snym zakresie i w ramach współpracy międzysektorowej, analiza efektywności 
z uwzględnieniem formy prawno-organizacyjnej współpracy, plany finansowe 
prognozujące wydatki na realizację współpracy.

8. Aktywna polityka informacyjna gminy skierowana do potencjalnych part-
nerów współpracy dotycząca możliwości podjęcia kooperacji, ale także jej efek-
tów, realizowana głównie przy wykorzystaniu Internetu (wyodrębniona podstrona 
na oficjalnej stronie internetowej urzędu gminy, informująca o obszarach, celach 
współpracy, kierująca zaproszenia do potencjalnych partnerów, prezentująca wy-
niki negocjacji, uzgodnień, odpowiednio wypromowana w środowisku lokalnym).

9. Edukacja na temat znaczenia, zasad i korzyści ze współpracy wśród part-
nerów i promocja dobrych praktyk (ABC współpracy międzysektorowej).

10. Monitoring współpracy – pomiar współpracy za pomocą zestawu wskaź-
ników (propozycja narzędzia została zawarta w pierwszej części publikacji pt. 
Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja).

zaproponowany cykl zintegrowanego zarządzania współpracą międzysek-
torową powinien łączyć możliwie wszystkich partnerów gminy: administrację 
rządową, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prywatne, organizacje 
pozarządowe i mieszkańców. Trzeba pamiętać, że administracja rządowa, ze 
względu na swoją specyfikę, nie zawsze musi i może być obecna w procesach 
zachodzących w ramach sieci współpracy. dla osiągnięcia najlepszych efektów 
przy zastosowaniu tego podejścia należy uwzględnić wszystkich interesariuszy 
na każdym etapie analiz. 
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