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1. Ogólny opis problemu
1.1 Wprowadzenie.
Autor reprezentujący dziedzinę nauk o zarządzaniu, postrzega zdolność organizacji do
współdziałania jako ważny przejaw wdrażania public governance1, czyli nowego
paradygmatu w zarządzaniu publicznym. O ile zarządzanie w sensie ogólnym polega na
celowym działaniu poprzez innych ludzi, o tyle w przypadku zarządzania publicznego
realizuje się cele poprzez inne organizacje. Stąd koordynacja działań organizacji, które
formalnie są autonomiczne, ale funkcjonalnie współzależne ma kluczowe znaczenie w
obszarze zarządzania publicznego2. Należy podkreślić, że jest to trudne zadanie, gdyż
wymaga współdziałania wielu organizacji, które mają zróżnicowane, a często przeciwstawne
interesy. W opracowaniu termin współdziałanie jest rozumiany bardzo szeroko. Będzie to
współpraca organizacji, których cele są w pewnym zakresie zbieżne. Może ono wynikać
zarówno z dobrowolnej chęci do współpracy przez potencjalnych partnerów, jak i może
wynikać z przepisów prawa. Przyjmuje się, że termin partnerstwo jest tożsamy
współdziałaniu, choć autor stosuje go tam, gdzie chce podkreślić długookresowy charakter
wzajemnej współpracy.
Jak twierdzą amerykańscy badacze R. Agranoff i M. McGuire współdziałanie nie jest
bytem samoistnym, aby było procesem przynoszącym wielostronne korzyści należy
zewnętrznymi relacjami organizacji świadomie zarządzać3. Niestety, jak pisze M. Kulesza
polska administracja charakteryzuje się poważnym deficytem zdolności do współpracy4.
Dotyczy to wszystkich jej szczebli. Urzędnikom brakuje potencjału i chęci do wspólnego
rozwiązywania naszych wewnętrznych problemów, nie ma współpracy między gminami a
powiatami w sferach szkolnictwa i edukacji, w utrzymaniu infrastruktury drogowej i
gospodarowania odpadami5.
1

Termin public governance określany w języku polskim jako współzarządzanie lub współrządzenie.
Wyróżniającą cechą koncepcji public governance jest koncentrowanie się na sprawności rządzenia. Wg Banku
Światowego governance, a właściwie tzw. good governance, to zdrowe zarządzanie rozwojem, wymagające
ustanowienia norm i instytucji gwarantujących przewidywalne i klarowne ramy działalności publicznej,
wymuszające odpowiedzialność trzymających władzę za jej sprawowanie, W. Mikułowski, Nauka administracji,
zarządzanie publiczne i paradygmat rządzenia publicznego, w: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, red.
B. Kożuch, T. Markowski, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s.63.
2
J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, s. 10.
3
R. Agranoff, M. McGuire, Collaborative Public Management New Strategies for Local Governments,
Georgetown University Press, Washington D.C. 2003, s. 3.
4
M. Kulesza, Wstęp, w: Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej w Unii Europejskiej, red. M.
Kulesza, M. Sakowicz, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2009, s. 5.
5
Ibidem.
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Przedmiotem dalszych rozważań będzie samorządowe województwo oraz relacje jakie
jego władze oraz menedżerowie administracji samorządowego regionu mogą i powinni
rozwijać dla skuteczniejszego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Celem ekspertyzy jest m. in. identyfikacja uwarunkowań rozwoju partnerstwa łódzkiego
urzędu marszałkowskiego z organizacjami społecznymi i prywatnymi. Służyć temu ma
poznanie i usystematyzowanie relacji pomiędzy samorządem województwa, w tym przede
wszystkim aparatem administracyjnym (urząd marszałkowski) z jednej strony, a jego
wewnętrznymi (regionalnymi) partnerami publicznymi, społecznymi i prywatnymi z drugiej.
Ekspertyza miała dostarczyć informacji nt. elementów otoczenia instytucjonalnego
urzędu marszałkowskiego oraz zidentyfikować te podmioty publiczne, społeczne i prywatne,
z którymi prowadzona jest robocza współpraca. Chodzi m.in. o takie podmioty, jak: samorząd
gospodarczy, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej
itp. Autor zdaje sobie sprawę, że nie jest w pełni możliwe zastosowanie rynkowego modelu
zarządzania w przypadku samorządowego regionu, ale poznanie specyficznych uwarunkowań
działalności administracji samorządu województwa może w przyszłości pomóc w
opracowaniu modelu partnerskich relacji jakie samorząd regionu powinien prowadzić dla
optymalizowania polityki rozwoju społeczno - gospodarczego.
1.2 Interesariusze województwa.
Pojęcie interesariuszy pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w latach 60-tych,
początkowo w kontekście działalności przedsiębiorstw. Interesariuszem (stakeholder)
nazwano wówczas osobę lub podmiot, który jest zainteresowany działalnością firmy i ponosi
różnego typu ryzyko związane z jej funkcjonowaniem6. Przeszło 20 lat później koncepcję
interesariuszy doprecyzował E. Freeman. Zwrócił uwagę, że przedsiębiorstwo działa w
wysoce złożonym otoczeniu. Uważał, że na działalność przedsiębiorstwa mają wpływ nie
tylko akcjonariusze, czy dostawcy, ale wiele innych podmiotów, czy elementów z bliższego i
dalszego otoczenia firmy7.
Koncepcja interesariuszy znalazła również swoje miejsce w zarządzaniu w instytucjach
publicznych. Szczególnie przydatna jest w odniesieniu do samorządów terytorialnych. W
przypadku samorządowego województwa władza jest nawet zobligowana do współpracy z
6

Pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy w jednym z raportów Stanford Research Institute wydanym w kwietniu
1963r. Raport firmował ówczesny szef instytutu Robert F. Steward. Zob więcej: www.alumni.sri.com.
7
R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984
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licznymi grupami potencjalnych partnerów. Dla prowadzonych rozważań kluczowe są zapisy
ustawy o samorządzie województwa8. Zgodnie z nimi samorząd województwa, przy
formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje
w szczególności z: 1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru
województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym, 2) administracją rządową,
szczególnie z wojewodą, 3) innymi województwami, 4) organizacjami pozarządowymi, 5)
szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi. Zapisy te należy interpretować jako
domniemanie obowiązku współpracy z wymienionymi podmiotami .
Na

obowiązek

konsultowania

podstawowych

dokumentów

strategicznych

i

operacyjnych dotyczących rozwoju regionu wskazują również zapisy ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju9. Mówi się tam, że strategię rozwoju kraju, strategie sektorowe,
strategię rozwoju województwa, programy operacyjne oraz plany wykonawcze podlegają
konsultacjom

z

jednostkami

samorządu

terytorialnego,

partnerami

społecznymi

i

gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obowiązek
współpracy zewnętrznej zapisany jest również w ustawie o pożytku publicznym i
wolontariacie z 2003 roku10. Reguluje ona relacje samorządów terytorialnych wszystkich
szczebli z organizacjami pożytku publicznego.
Przepisy prawne przytoczone powyżej jednoznacznie wskazują, że samorząd
województwa, a w praktyce urząd marszałkowski powinien współpracować z podmiotami
zewnętrznymi, aby skutecznie realizować powierzone mu zadania.

8

Ustawa z 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998r. Nr 91, poz. 576, art.12.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658, art.6.
10
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, D. U. 2003 Nr 96
poz. 873.
9
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1.3 Typy relacji samorządu województwa.

Wprowadzenie w życie strategii partnerstwa w regionie wymaga znajomości relacji
jakie zachodzą pomiędzy samorządem regionu a jego interesariuszami. W tabeli 1
zidentyfikowano podstawowe typy relacji samorządu regionu. Przy jej tworzeniu wzięto pod
uwagę szereg czynników, głównie o charakterze zewnętrznym. Pierwszy to tendencja do
przekazywania kompetencji i zadań na niższe szczeble władzy (tu: na szczebel samorządu
województwa), który nazywamy dewolucją. Drugi to dążenie do partycypacyjnego stylu
zarządzania (współdziałanie). Wreszcie trend wynikający ze współczesnych koncepcji
działania instytucji publicznych – prywatyzacja zadań publicznych. Ma ona prowadzić do
tworzenia usług publicznych lepszej jakości.
Tabela 1 Typy relacji samorządu województwa.
Przesłanki tworzenia

Trendy mające wpływ

Typy więzi

Typ relacji

sieci powiązań

na ich kształtowanie

międzysektorowych

Relacje pomiędzy

Powiązania funkcjonalne

szczeblami władzy

pomiędzy szczeblami:

Dewolucja, partnerstwo

Publiczno-publiczne

(wertykalne)

- administracja centralna

Dewolucja, partnerstwo

Publiczno-publiczne

Publiczno-prywatne

-administracja regionalna
-administracja lokalna
Tworzone dla identyfikowania
Koalicje grup

problemów publicznych oraz

interesu

wypracowania rozwiązań w tym
zakresie

Relacje oparte

Wynika z ustaw dot. PPP,

Regulacje, partnerstwo,

na kontraktach

wynika z ustawy prawo

prywatyzacja

zamówień publicznych
Relacje

Skutek umowy

Prywatyzacja,

Publiczno-nonprofit

z beneficjentami

(samorząd regionu –

partnerstwo, dewolucja

Publiczno-prywatny

beneficjenci)

Publiczno-publiczne

Partnerstwa

Tworzone gdy organizacje

Prywatyzacja,

Publiczno-prywatne-

regionalne

chcące wspólnie realizować cele

partnerstwo, dewolucja

nonprofit

(mieszane)

publiczne pochodzą z różnych
sektorów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ch. Koliba, J. W. Meek, A. Zia,
Governance Networks in Public Administration and Public Policy, CRC Press Taylor &
Francis Group, Boca Raton 2011, s. 142.
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Niżej scharakteryzowano typy relacji zawarte w tabeli 1. Dotyczą one wszystkich
relacji, jakie powinny być zarządzane/administrowane przez samorząd województwa i jego
struktury.
Relacje pomiędzy szczeblami władzy. Z perspektywy władz województwa będą to z
jednej strony relacje „w górę” , czyli z instytucjami centralnymi (np. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, itp.). Z drugiej strony będą to relacje
samorządu regionu „w dół”, czyli z samorządami lokalnymi (gminy, powiaty i ich związki).
Należy podkreślić, że samorząd regionu jest autonomiczny i w myśl przepisów nie ma ani
nadrzędności, ani podległości wobec innych szczebli władzy w Polsce. Ale w kontekście
podejmowanej w niniejszym opracowaniu problematyki ten właśnie fakt stanowi podstawę do
tworzenia dobrowolnych płaszczyzn współdziałania. Równocześnie warto przypomnieć, że w
kontekście polityki rozwoju realizowanej na każdym ze wspomnianych szczebli władzy do
praktyki

zarządzania wprowadzana jest koncepcja wieloszczeblowego zarządzania,

promowana w ostatnich latach w Unii Europejskiej. Wykorzystywanie możliwości
współdziałania proponowane przed instytucje centralne oraz skuteczne zarządzanie relacjami
z samorządami lokalnymi prowadzić może do lepszego wykorzystania zasobów
pozostających w gestii obu wymienionych grup na rzecz generowania rozwoju w regionie.
Koalicje grup interesu. W przypadku samorządów polskich województw mamy tu do
czynienia z dwoma organizacjami: Związek Województw RP oraz tzw. Konwent
Marszałków. O ile ta pierwsza organizacja działa na zasadzie stowarzyszenia i obejmuje
działania na rzecz szeroko pojętego współdziałania, wymiany doświadczeń, inicjowania
wspólnych projektów, konsultowania ustaw dotyczących województw (np. zmiany w
prawodawstwie) to druga ma charakter mniej formalny. Jest to gremium, które wypracowuje
stanowisko samorządowych władz regionów wobec polityki rządu i innych podmiotów
centralnych. Wypracowanie zasad funkcjonowania tego gremium i stałych interwałów
spotkań Marszałków sprawia, że Konwent jest liczącym się partnerem dla rządu.
Relacje oparte na kontraktach. Chodzi tu o relacje z podmiotami prywatnymi, które
decydują się na długookresowe związki z samorządami terytorialnymi przy realizacji
projektów publicznych. Przyjęte na przełomie 2008 i 2009 roku regulacje 11 powinny w
najbliższych latach zaowocować wzrostem zainteresowania samorządowych władz taką
11

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. 2009 r. Nr 19, poz. 100;
ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. 2009 r. Nr 19, poz. 101.
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formą relacji z partnerami prywatnymi. Zapisy kontraktu będą regulować relacje obu stron,
zatem w interesie zleceniodawcy jest dopilnować ich poprawności. Należy również wskazać
na wszelkie zakupy produktów i usług, których urząd marszałkowski dokonuje u podmiotów
rynkowych. Relacje te podlegają szczegółowym zapisom ustawy Prawo zamówień
publicznych, która determinuje wybór kontrahenta. Zawierane z nimi umowy regulują
natomiast relacje pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Relacje z beneficjentami. Relacje te cechuje swoista zależność beneficjentów od
samorządu województwa, będącego w Polsce w latach 2007-2013 dysponentem znacznych
środków europejskich przeznaczonych na rozwój. Przypomnijmy, że samorządy lokalne
(gminy, powiaty) są zdecydowanie najważniejszymi partnerami samorządów województw w
tym zakresie. Szczególnie warto tu wskazać projekty inwestycyjne realizowane w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych. Obok JST beneficjentami środków unijnych
pozostających w gestii samorządu województwa są organizacje pozarządowe, czy
przedsiębiorcy. Usprawnienie wzajemnych relacji wpływa na jakość projektów realizowanych
na terenie regionu, a przez to na większe możliwości rozwoju dla mieszkańców. Cechą
szczególną tych relacji jest równość beneficjentów. Samorząd regionu, czy działający w jego
imieniu urząd marszałkowski nie może faworyzować żadnego beneficjenta, a relacje z nimi są
zawsze sformalizowane.
Partnerstwa regionalne (mieszane). Dotyczy współdziałania z organizacjami
społecznymi i prywatnymi, ale też samorządami lokalnymi przy realizacji celów o
charakterze publicznym. Przykładem może być tu regionalny system innowacji, gdzie jego
liderem może być zarówno władza regionu, ale też podmiot reprezentujący któryś z
uczestniczących w systemie podmiotów. Tworzenie sprawnych systemów współdziałania w
regionie będzie owocowało coraz większym angażowaniem zasobów interesariuszy
samorządu regionu w działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności województwa.
Prowadzić to będzie do osiągania efektów synergii np. w obszarze generowania innowacji i
ich wdrażania w regionie.
1.4 Ocena współpracy łódzkiego urzędu marszałkowskiego z podmiotami zewnętrznymi
w 2007 i 2009 roku wg metody Common Assesment Framework (CAF).
W łódzkim urzędzie marszałkowskim już dwukrotnie przeprowadzono samoocenę
odnoszącą się do wszystkich jednostek organizacyjnych urzędu. Przeprowadzona ona została
z udziałem firmy zewnętrznej wg metody Common Assesment Framework (CAF). Metoda ta,
mająca swoje korzenie w biznesowym modelu samooceny organizacji (EFQM) pomaga w
8

zrozumieniu i wykorzystaniu technik zarządzania jakością oraz w zdiagnozowaniu stanu
sytemu zarządzania. Również umożliwia porównywanie jednostek samorządu terytorialnego.
Metoda ta dostarcza prostych i łatwych w użyciu sposobów dokonywania samooceny
organizacji administracji publicznej w całej Europie12. W ramach modelu wyodrębnionych
zostało 9 kryteriów, które należy wziąć pod uwagę w każdej analizie organizacyjnej. Dla
każdego z nich należy wyznaczyć listę podkryteriów (odnoszących się do danego obszaru) i
poddać je ocenie punktowej .
Podstawowe kryteria poszerzone zostały o wybrane podkryteria. Wybrano te
podkryteria, które związane są z obszarem niniejszej ekspertyzy, które niżej będziemy
analizować.
1. Przywództwo
1.1. wytyczanie kierunków działania organizacji: tworzenie i komunikowanie wizji,
misji i wartości
1.2. rozwijanie i wdrażanie systemu zarządzania organizacją
1.3. motywowanie i wspieranie ludzi w organizacji oraz inspirowanie przez dawanie
własnego przykładu
1.4. zarządzanie relacjami z politykami i innymi zainteresowanymi stronami
2. Polityka i strategia, (strategia i planowanie)
2.1 zbieranie informacji na temat obecnych i przyszłych potrzeb wszystkich
zainteresowanych stron
2.2 tworzenie, przegląd i aktualizacja strategii i planów
2.3 wdrażanie strategii i planowania w całej organizacji
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi,
3.1 planowanie, zarządzanie i doskonalenie zasobów ludzkich dostosowane do
strategii i planowania
3.2 identyfikacja, rozwijanie i wykorzystywanie kompetencji pracowników dla
dostosowania celów indywidualnych, grupowych i organizacyjnych
3.3 stymulowanie zaangażowania pracowników przez rozwój dialogu i powierzanie im
odpowiednich kompetencji
4. Partnerstwo i zasoby,

12

T. Buchacz, S. Wysocki, Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce, polskie doświadczenia,
Służba Cywilna nr 5 jesień-zima 2002/2003
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4.1 rozwijanie i wdrażanie relacji z kluczowymi partnerami zewnętrznymi
4.2 rozwijanie i wdrażanie relacji partnerskich z klientami/obywatelami
4.3 zarządzanie wiedzą
4.4 zarządzanie finansami
4.5 zarządzanie technologią
4.6 zarządzanie budynkami i zasobami
5. Procesy i zarządzanie zmianą,
5.1 identyfikacja, projektowanie, zarządzanie i doskonalenie procesów
5.2 rozwój, zapewnienie usług i produktów przez włączenie klientów/obywateli
5.3 Planowanie i zarządzanie modernizacją i zmianą
6. Wyniki w relacjach z klientami/obywatelami,
6.1 rezultaty pomiaru zadowolenia klienta/obywatela
6.2 wskaźniki pomiarów w relacjach z klientami/obywatelami
7. Wyniki w relacjach z pracownikami,
7.1 ocena zadowolenia pracowników i motywacji
7.2 ocena wyników w zakresie satysfakcji pracowników
8. Wpływ na społeczeństwo
8.1 wyniki w zakresie wpływu społecznego
8.2 wyniki w zakresie zasobów naturalnych
9. Kluczowe wyniki działalności
9.1 Osiąganie celów
9.2 wyniki finansowe
Łódzki urząd marszałkowski jako jeden z pierwszych w Polsce poddał się samoocenie
wykorzystując metodę CAF. Oceny miały miejsce w roku 2007 oraz 2009. Kolejna ocena
odbędzie się w roku 2012. Należy podkreślić, że metoda ta dość szeroko uwzględnia
partnerstwo, współpracę współdziałanie z kluczowymi interesariuszami organizacji oraz ich
wpływ na całościową ocenę zarządzania danej organizacji. Wspomniane obszary
odnajdujemy przede wszystkim w następujących podkryteriach: 4.1, 4.2, 2.1, 6.1,6.2. Niżej
zostały omówione rezultaty samooceny w oparciu o powyższe podkryteria.
Kryterium 4 – Partnerstwo i zasoby. W ramach tego kryterium obszarami
bezpośrednio związanymi z tematyką niniejszej ekspertyzy jest podkryterium 4.1:
„Organizacja rozwija i realizuje stosunki z kluczowymi partnerami”
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(Czy i w jaki sposób organizacja: a. Określa potencjalnych partnerów strategicznych i
charakter wzajemnych związków, b. Zawiera odpowiednie umowy partnerskie z
uwzględnieniem charakteru stosunków, c. Określa zadania i obowiązki wszystkich stron w
zarządzaniu relacjami partnerskimi, w tym również instrumentów kontroli, d. Regularnie
monitoruje i ocenia procesy, rezultaty i charakter relacji partnerskich, e. Inspiruje i organizuje
partnerstwa zadaniowe oraz opracowuje i wdraża wspólne projekty z innymi organizacjami
sektora publicznego, f. Tworzy warunki umożliwiające wymianę personelu z partnerami, g.
Pobudza działania w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu).
W badaniu tym łódzki urząd marszałkowski został przez jego pracowników oceniony
bardzo słabo w ramach całego podkryterium 4.1. Co gorsza zmiany pomiędzy ocenami z roku
2007 i 2009 są nieznaczne, co świadczy o tym, że partnerstwo urzędu marszałkowskiego z
podmiotami zewnętrznymi nie stało się priorytetem, a co gorsza nie starano się zmniejszyć
dotychczasowych niedociągnięć. Wśród zarzutów (obszarów do poprawy wymieniano w
ostatnim badaniu (2009), takie, jak13:
 Brak działań mających na celu określanie partnerów strategicznych
 Niewykorzystywanie narzędzi (np. ankiet) monitorujących i oceniających efekty
porozumień.
 Brak monitoringu zawieranych umów w celu koordynacji działań różnych
komórek organizacyjnych.
 Brak oceny procesów, rezultatów i charakteru relacji partnerskich i ich wpływu na
wykonywane zadania.
 Brak ram organizacyjnych (wewnątrz urzędu) i kultury organizacyjnej zarządzania
przedsięwzięciami projektowymi – co pozwalałoby na sprawną współpracę w
ramach partnerstwa zadaniowego i jego realizacji.
 Brak systemu umożliwiającego wymianę personelu z partnerami.
 Brak

systemu

umożliwiającego

aktywizację

w

zakresie

społecznej

odpowiedzialności biznesu.
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Z tematyką ekspertyzy wiąże się również Podkryterium 4.2: „Organizacja rozwija i
wdraża partnerstwa z obywatelami/klientami”.
(Czy

i

w

jaki

obywatelami/klientami:

sposób

organizacja

rozwija

i

wdraża

partnerstwa

z

a. Zachęca obywateli/klientów do włączania się w sprawy

społeczne i w procesy podejmowania decyzji, natury politycznej, b. Jest otwarta na pomysły,
sugestie i skargi obywateli/klientów oraz opracowuje i stosuje odpowiednie mechanizmy ich
przyjmowania, c. Realizuje pro-aktywną politykę informacyjną, aktywnie zachęca
obywateli/klientów do organizowania się i artykułowania swoich potrzeb, wspiera grupy
obywatelskie).
Wśród zarzutów (obszarów do poprawy) wymieniano w ostatnim badaniu (2009), takie,
14

jak :
 Brak inicjatyw własnych urzędu w zakresie zachęcania obywateli/klientów do
włączania się w sprawy społeczne i w procesy podejmowania decyzji natury
politycznej
 Brak sformalizowanego mechanizmu pozwalającego na przyjmowanie pomysłów i
sugestii obywateli/klientów w każdym obszarze działania.
 Nie wszystkie informacje publikowane są w BIP i na stronie internetowej urzędu. Nie
wszystkie komórki organizacyjne urzędu aktualizują dane zawarte na ww. stronach
internetowych.
 Niski poziom przejrzystości sprawozdawczości oraz podejmowanych decyzji dla
„przeciętnego” obywatela”.
 Brak aktywnego zachęcania obywateli/klientów do organizowania się i artykułowania
swoich potrzeb oraz wspierania grup obywatelskich.
Powyższe obszary wymagające poprawy zaproponowane przez kadrę urzędu
marszałkowskiego świadczą o tym, że rodzi się potrzeba szerszych i bardziej
skoordynowanych działań na rzecz poprawy relacji z obywatelami/mieszkańcami. Jednak,
aby sformułować i później wprowadzić potrzebne zmiany organizacyjne należałoby również
przeprowadzić

badania

wśród

wybranych

przedstawicieli

poszczególnych

grup

obywateli/mieszkańców.
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Ważne wyniki oceny jakości relacji: urząd marszałkowski - kluczowi interesariusze
zawiera również ocena w ramach kryterium 2 – Strategia i planowanie (Podkryterium 2.1
Zbieranie

informacji

na

temat

obecnych

i

przyszłych

potrzeb

wszystkich

zainteresowanych stron).
Na pytanie, czy organizacja włącza interesariuszy w proces realizacji strategii i
planowania oraz ustalania priorytetów w zakresie oczekiwań i potrzeb interesariuszy
pracownicy urzędu udzielili zróżnicowanych odpowiedzi. Dostrzega się pewną poprawę w
2009 w stosunku do 2007 roku, kiedy okazało się, że oprócz departamentów funduszowych
nie wykazuje się żadnej aktywności urzędu w tym zakresie. Badanie CAF (2009) zwróciło
uwagę na zbyt mały nacisk na efektywne badanie potrzeb interesariuszy w poszczególnych
departamentach oraz wykorzystywanie tych informacji do modyfikacji celów oraz
funkcjonowania urzędu. Co więcej wykazano, że organizacja nie włącza interesariuszy w
proces realizacji strategii i planowania oraz ustalania priorytetów w zakresie identyfikacji i
spełnienia ich oczekiwań oraz potrzeb. Proces właczania interesariuszy w budowanie planów
działań, poza departamentami funduszowymi nie jest uregulowany (brak przyjętych jasnych
zasad współpracy z intereseriuszami).
Najsłabsze wyniki w całym badaniu CAF dotyczą relacji urzędu marszałkowskiego z
obywatelami/klientami, czyli z tymi, którym samorząd terytorialny ma służyć (Kryterium 6 –
wyniki w relacjach z obywatelami/klientami). W obu podkryteriach (6.1 Wyniki
pomiarów satysfakcji klientów/obywateli oraz 6.2 Wskaźniki pomiarów w relacjach z
klientami/obywatelami) oceny pracowników urzędu są bardzo surowe. W zdecydowanej
większości wskazuje się na brak działań w tym zakresie. Nie określa się celów mierzalnych,
nie gromadzi się wyników, nie dokonuje się ich oceny i porównań oraz badań zakresu w
stosunku do oceny ogólnego wizerunku organizacji (przyjazne i rzetelne traktowanie,
elastyczność i zdolność do zastosowania rozwiązań indywidualnych).
Przytoczone wyżej wyniki samooceny wg modelu CAF pokazują, że łódzki urząd
marszałkowski jest organizacją bardzo mało nastawioną na interakcje ze środowiskiem
zewnętrznym, co może wpływać negatywnie na jego efektywność w realizacji polityki
rozwoju województwa. Należy zaznaczyć, że wspomnianą politykę realizują

nie tylko

departamenty funduszowe, ale wszystkie komórki organizacyjne urzędu marszałkowskiego,
które merytorycznie oddziałują na rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny
województwa łódzkiego.
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W kontekście aktualizacji strategii województwa łódzkiego na lata 2007-2020 istnieje
potrzeba zaprojektowania zmian organizacyjnych i ich wprowadzenia prowadząca do
większego współuczestnictwa organizacji społecznych, gospodarczych i publicznych (JST) w
polityce

rozwoju

województwa.

Zmiany

te

powinny

prowadzić

do

budowania

długookresowych partnerstw samorządu regionu z kluczowymi interesariuszami, a przez nie
powinny efektywniej wpływać na szerszą społeczność województwa.
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2. Opis metody opracowania
Dla rozpoznania problemu oraz identyfikacji możliwości i narzędzi budowania
silniejszych związków samorządu województwa łódzkiego z podmiotami zewnętrznymi z
regionu podjęto następujące działania badawcze i analityczne:
 Kwerenda literatury przedmiotu, w szczególności związanej z partycypacją
obywatelską, uczestnictwem społecznym, sieciami współpracy w środowisku
regionalnym, współdziałaniem pomiędzy sektorami, relacjami pomiędzy różnymi
szczeblami władzy w Polsce, zasadą partnerstwa w polityce spójności Unii
Europejskiej i jej wartością dodaną (część 1).

 Przegląd obowiązujących przepisów krajowych i europejskich w zakresie
współpracy samorządu województwa ze społecznością regionu i kluczowymi
partnerami społeczno-gospodarczymi (część 2).

 Przeprowadzenie wywiadów z dyrektorami departamentów łódzkiego urzędu
marszałkowskiego w zakresie istniejących relacji urzędu z podmiotami zewnętrznymi
oraz skłonności dyrektorów do współdziałania z podmiotami zewnętrznymi (część 3).

 Porównanie

wyników

przeprowadzonego

badania

z

wynikami

badań

przeprowadzonymi przez autora w latach 2010-2011 w urzędach marszałkowskich
województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Próba analizy
benchmarkingowej w zakresie postaw menedżerów publicznych w zakresie
partnerskiej współpracy zewnętrznej (część 3).

 Przeprowadzenie konsultacji wśród celowo dobranych partnerów samorządu
województwa łódzkiego w postaci organizacji publicznych, społecznych i prywatnych
w zakresie oceny dotychczasowej współpracy z samorządem regionu i możliwości jej
zacieśniania (część 3).
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3. Prognozowane zmiany analizowanych zjawisk i scenariusze rozwoju na podstawie
przeprowadzonych badań i analiz.

Niniejsza ekspertyza dotyczy kształtowania zdolności do partnerskiej współpracy
urzędu marszałkowskiego z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi. Są to
niewątpliwie dwie grupy działające niezależnie od samorządu województwa, które mają
znaczny wpływ na generowanie rozwoju regionu. Jednak wydaje się zasadne rozważyć
poszerzenie zakresu analizy o jednostki samorządu lokalnego, choć posiadają one
konstytucyjną autonomię, to w praktyce cechuje je duża doza współzależności. Dzięki temu
relacje pomiędzy samorządem regionu a organizacjami zewnętrznymi będziemy mogli
rozważać oddzielnie w odniesieniu do organizacji publicznych (JST), społecznych
(organizacje pozarządowe) i prywatnych (organizacje samorządu gospodarczego).
Niżej dokonamy krótkiej charakterystyki każdej ze wspomnianych grup interesariuszy –
potencjalnych strategicznych partnerów samorządu województwa identyfikując najważniejsze
problemy środowiska w kontekście relacji z samorządem województwa. Autor przeprowadził
10 wywiadów z przedstawicielami poszczególnych grup celem oceny problemów ich
środowisk w relacji z samorządem regionu oraz identyfikacji możliwości ich zmniejszenia.
Będą to następujące kategorie partnerów:
1. jednostki samorządu lokalnego z danego województwa,
2. organizacje pozarządowe
3. przedsiębiorcy.

3.1 Jednostki samorządu lokalnego w województwie łódzkim jako partner samorządu
regionu – istniejące relacje, problemy i wyzwania.
Z mocy prawa poszczególne szczeble samorządu terytorialnego działają w sposób
niezależny, choć ustawodawca przewidział formalne możliwości ich współpracy zarówno w
układzie pionowym (relacje pomiędzy szczeblami władzy), jak i poziomym (koalicje grup
interesu). W województwie łódzkim jest 177 gmin i 24 powiaty (w tym 3 miasta na prawach
powiatu). Jest to razem 199 jednostek samorządu lokalnego z którymi samorząd
województwa nie jest w stanie nawiązywać i prowadzić indywidualnych relacji. Potrzeba
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zatem wykreowania bądź identyfikacji zorganizowanych grup, związków, stowarzyszeń
samorządowych, które stałyby się wyrazicielem woli środowiska i byłyby partnerami do
rozmów z samorządem regionu. W przypadku powiatów partnerem takim jest niewątpliwie
Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego, zrzeszający wszystkie jednostki tego szczebla.
Ze względu na uporządkowanie struktur współpracy powiatów (Związek Powiatów Polskich,
Konwenty Powiatów we wszystkich województwach) oraz relatywną mniejszą liczbę (niż
gminy) podmiotów, ten szczebel samorządu terytorialnego wydaje się być zintegrowany
wewnętrznie. Należy uznać za zasadne podtrzymywanie stałego kontaktu zarządu
województwa z Konwentem Powiatów poprzez m.in. uczestniczenie w jego obradach. Częsty
udział marszałka lub innego przedstawiciela zarządu województwa w tych spotkaniach jest
dobrą praktyką łódzkiego samorządu.
Znacznie trudniej prowadzić relacje z podstawowymi jednostkami samorządu
terytorialnego – gminami, które po pierwsze są bardziej liczne, a po drugie charakteryzuje je
zdecydowanie większa różnorodność niż powiaty (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie,
miejskie, stolice województw). Czynnikiem sprzyjającym byłoby wykorzystywanie do takiej
współpracy związków samorządów lokalnych.
Faktycznie są województwa (np. świętokrzyskie), gdzie związki gmin są dużo bardziej
reprezentatywne stały się naturalnym partnerem dla samorządów regionów. W województwie
małopolskim funkcje takie pełni: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
Stowarzyszenie to jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Zostało
założone w 1991 r. Zrzesza obecnie ponad 120 gmin i powiatów z terenu województwa
małopolskiego, ale również województw ościennych, bowiem obszarem działalności
stowarzyszenia jest obszar historycznej Małopolski (obecnie to również część województwa
podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i lubelskiego). Stowarzyszenie to jest aktywnym
uczestnikiem życia społeczno – gospodarczego województwa małopolskiego15.
W

województwie

świętokrzyskim

strukturą

reprezentującą

samorządy

gmin

jest

Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z 72-a uczestnikami w
postaci wójtów, burmistrzów i prezydentów z całego regionu. Biorąc pod uwagę mniejszą niż
przeciętnie w Polsce liczbę samorządów lokalnych w świętokrzyskim można uznać, że
15

Celem SGiPM jest umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi wśród mieszkańców regionu, a także
promocja Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą. Warto podkreślić, że stowarzyszenie reprezentuje gminy
i powiaty wobec samorządu regionu, rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu
kwestiach.
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stowarzyszenie jest reprezentatywne. Opinie pozyskane w świętokrzyskim urzędzie
marszałkowskim wskazują, że stowarzyszenie jest znane z aktywnej działalności zarówno na
szczeblu władzy (zarząd województwa), jak i wśród menedżerów publicznych (dyrektorów w
urzędzie marszałkowskim).
W województwie łódzkim niewątpliwie brakuje reprezentatywnych związków
samorządów lokalnych mogących stać się partnerem dla samorządu regionu. Funkcjonuje tu
szereg stowarzyszeń, ale większość z nich ma charakter sublokalny i jest związanych raczej z
lokalizacją geograficzną (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów dorzecza Bzury, Stowarzyszenie
Rozwoju Gmin CENTRUM, Związek Gmin Nadnerzańskich, Związek Gmin Ziemi
Wieluńskiej, Związek Komunalny Gmin Nadpilicznych) lub z tzw. małym regionem w
obrębie województwa (Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego, Kutnowskiego,
Łódzkiego, Poddębickiego). Inną są związki gmin mające branżowy charakter (np. Związek
Gmin ds. Gazyfikacji w Strykowie)16.

Niestety Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów

Regionu Łódzkiego z kilkunastoma członkami mimo obecności wśród nich Łodzi, czyli
stolicy województwa nie jest obecnie strukturą reprezentatywną, choć w przeszłości posiadał
znacznie więcej członków.
Stworzenie podregionów celem wykorzystania tych struktur dla ułatwienia
komunikowania

się

z

podmiotami

zlokalizowanymi

w

poszczególnych

częściach

województwa (w postaci JST, czy organizacji społecznych) wymaga zredefiniowania. Biorąc
pod uwagę aspekt przestrzenny polityki spójności realizowanej na szczeblu regionu należy
przy ewentualnym kształtowaniu podregionów uwzględnić geografię biegunów rozwoju.
Przemawia za tym fakt, że samorządowcy, z którymi autor rozmawiał, sceptycznie wyrażali
się o dotychczasowym podziale subregionów województwa łódzkiego poddając w wątpliwość
zasadność ich istnienia.
Byłoby zasadne promowanie przez zarząd województwa powstania lub wzmocnienia
istniejących związków samorządów lokalnych w regionalnych ośrodkach wzrostu i wokół
nich (bieguny rozwoju), aby struktury takie sprzyjały rozwiązywaniu lokalnych problemów,
ale też była silnym partnerem dla samorządu regionu.
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Informacje nt. istniejących związków samorządów lokalnych pozyskano z łódzkiego urzędu wojewódzkiego.
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3.2 Organizacje pozarządowe (NGO) w województwie łódzkim jako partner samorządu
regionu – istniejące relacje, problemy i wyzwania.

W ostatnim okresie bardzo ważnym aktorem życia publicznego stały się organizacje
społeczne. Pełnią one w środowisku regionalnym i lokalnym szereg istotnych funkcji. Przede
wszystkim są reprezentantami społeczności lokalnej, wyrazicielem ich potrzeb, dążeń i
oczekiwań. Ponadto świadczą bezpośrednią pomoc swoim członkom i mogą wykonywać
zadania publiczne, których zakres i sposób realizacji określa samorząd (relacje z
beneficjentami). Podejmują także działania innowacyjne i rozwiązują problemy, z którymi nie
jest w stanie poradzić sobie samorząd (partnerstwa regionalne)17.
Jeżeli chodzi o rozmieszczenie przestrzenne organizacji pozarządowych na terenie
województwa łódzkiego, to sytuacja jest zbliżona do województwa mazowieckiego, gdzie
zdecydowana większość NGO-ów zlokalizowana jest w stolicy regionu – Warszawie.
Podobną zależność zauważa się w powiatach: niewielka liczba organizacji działa poza
miastami powiatowymi, na terenach wiejskich i w małych miasteczkach.
Współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa o pożytku
publicznym i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Nakłada ona na samorządy terytorialne,
w tym na samorząd województwa obowiązek uchwalania wojewódzkich strategii w zakresie
polityki społecznej oraz rocznych programów współpracy z organizacjami społecznymi. W
przypadku tych ostatnich są to m.in. zapisy dotyczące form współpracy pozafinansowej,
takich, jak: wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej
organizacji, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji i organów administracji publicznej.
W województwie łódzkim strategia w zakresie polityki społecznej została
przygotowana na lata 2007-2020. Zgodnie z jej zapisami realizacja partnerstwa odbywa się
poprzez: włączenie przedstawicieli organizacji społecznych do zespołów konsultacyjnych
zajmujących się polityką regionalną, konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących
polityki regionalnej, włączenie przedstawicieli tego sektora do Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia, czy organów konsultacyjnych związanych z absorpcją środków unijnych na

17

J. Hauser (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Kraków 1999.
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szczeblu województwa. Warto nawiązać do tych ostatnich struktur, gdzie przedstawiciele
organizacji społecznych wchodzą w skład Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przykładowo fakt reprezentowania tego sektora łódzkim w Podkomitecie PO KL przez takie
organizacje, jak: Fundacja „NASZE ZOO”, czy Stowarzyszenie „Film Przyroda Kultura”
rodzi pytanie, czy są one reprezentatywne dla działających w województwie łódzkim NGOów.
Będący dokumentem operacyjnym, wynikającym ze strategii jest program współpracy.
Opracowywany jest on corocznie, co jest związane przede wszystkim z rocznym
planowaniem finansowym. Do niedawna właśnie opracowanie tego dokumentu powierzane
było Regionalnemu Centrum Pomocy Społecznej (RCPS), które było głównym realizatorem
jego zapisów. Obok RCPS koordynatorami realizacji poszczególnych zadań były wybrane
departamenty urzędu marszałkowskiego oraz Wojewódzki Fundusz Pracy. Powołanie wiosną
2011 roku pełnomocnika marszałka ds. organizacji pozarządowych i powierzenie mu
koordynacji współpracy urzędu marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi wydaje
się być trafnym posunięciem.
Przyglądając się jednak zapisom Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w województwie łódzkim z ostatnich kilku lat można odnieść wrażenie, że ma on charakter
dość standardowy, w niewystarczający sposób odnosi się do dynamicznych zmian w
środowisku zewnętrznym i angażuje zbyt mało podmiotów uczestniczących w jego realizacji.
W poszukiwaniu dobrych praktyk w tym zakresie warto nawiązać do programu
współpracy dla Małopolski. Przykładowo w roku 2011 uwzględniono tam fakt polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej w drugim półroczu przeznaczając środki na aktywność
małopolskich NGO-ów w tym kontekście. Pojawiły się tam również zapisy związane z
kreowaniem wizerunku małopolski poprzez działania organizacji pozarządowych. Jest to
przykład uwzględniania warunków zewnętrznych w planowaniu działań kooperacyjnych i
wykorzystywaniu istniejących instrumentów (tu: Programu współpracy) dla realizacji
szerszych celów województwa samorządowego. Autor jest przekonany, że łódzki urząd
marszałkowski powinien podążać właśnie w tym, czy podobnym kierunku.
Projekt Programu na rok 2012 (będący obecnie w fazie konsultacji społecznych)
pokazuje, że jego autorzy starają się eliminować przynajmniej część z wymienionych
niedoskonałości. We wspomnianym projekcie dostrzega się próbę poszerzenia zakresu
współpracy, która nie ogranicza się już tylko do obowiązkowych zapisów ustawy o pożytku
20

publicznym i wolontariacie, ale obejmuje nieco szerszy zakres wpółdziałania z organizacjami
pozarządowymi. Wartym podkreślenia, nowym obszarem współpracy jest: wspomaganie
rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Należy to ocenić pozytywnie i
zarekomendować

szersze

wykorzystanie

Programu

współpracy

jako

instrumentu

porządkującego relacje urzędu marszałkowskiego z sektorem NGO.
Organizacje pozarządowe mogą są beneficjentami zarówno środków europejskich, jak i
środków z budżetu województwa. Niżej, opierając się na danych urzędu marszałkowskiego
przyjrzymy się aktywności organizacji z terenu województwa łódzkiego w zakresie
aplikowania o współfinansowanie przygotowanych przez siebie projektów
Mapa 1. pokazuje aktywność organizacji pozarządowych w zakresie składania wniosków o
dofinansowanie zadań z budżetu województwa łódzkiego.
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Mapa 1.
Źródło: Mapę opracował Jakub Trzepałkowski na podstawie informacji pozyskanych z urzędu
marszałkowskiego województwa łódzkiego.

Niepokojące jest to, że w ostatnich 3 latach żadna organizacja z powiatów: łódzkiegowschodniego i pajęczańskiego nie aplikowała o wsparcie projektów pożytku publicznego.
Niepokojące jest również to, że w żadnym powiecie oprócz miasta Łodzi liczba organizacji
pozarządowych aplikujących o takie wsparcie nie przekroczyła 4. Świadczyć to może albo o
deficycie samych organizacji typu NGO poza stolicą województwa albo o małej ich
aktywności. Nie wydaje się bowiem, żeby na tych obszarach nie było problemów
społecznych. Dla prawidłowego zinterpretowania zaprezentowanych danych potrzebna jest
mapa organizacji pozarządowych dla województwa i jej systematyczna (coroczna)
aktualizacja.
Mapa 2 pokazuje aktywność organizacji społecznych województwa łódzkiego wg
liczby składanych projektów o dofinansowanie przez urząd marszałkowski (wg powiatów,
gdzie znajdują się siedziby aplikujących organizacji).
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Mapa 2.
Źródło: Mapę opracował Jakub Trzepałkowski na podstawie informacji pozyskanych z urzędu
marszałkowskiego województwa łódzkiego.

Najbardziej aktywne pod względem liczby składanych projektów w ostatnich trzech
latach okazały się organizacje społeczne zlokalizowane na terenie powiatów: łęczyckiego,
wieluńskiego, skierniewickiego, opoczyńskiego i łaskiego. Natomiast najmniej aktywne lub
całkowicie bierne w tym zakresie są: organizacje pozarządowe z powiatów: łódzkiegowschodniego,

pajęczańskiego,

bełchatowskiego,

brzezińskiego,

wieruszowskiego

i

zduńskowolskiego. Dla pełnego zobrazowania sytuacji w zakresie aktywności organizacji
pozarządowych w województwie łódzkim należałoby zebrać informacje od gmin w zakresie
wspierania przez nie NGO-ów na swoim terenie. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że to
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gminy dysponują łącznie znacznie większymi środkami na działalność organizacji
pozarządowych niż środki przeznaczane na ten cel z budżetu województwa.

Mapa 3.
Źródło: Mapę opracowała Małgorzata Kowalska na podstawie informacji z urzędu
marszałkowskiego województwa łódzkiego.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie mogą być tworzone
(fakultatywnie) wojewódzkie rady pożytku publicznego. Warto docenić, że w województwie
łódzkim na wniosek złożony w urzędzie marszałkowskim przez organizacje pozarządowe
wiosną 2011 roku powstaje właśnie Rada Pożytku Publicznego Województwa Łódzkiego.
Zgodnie z ustawą połowa członków Rady do przedstawiciele organizacji pozarządowych z
województwa, a procedura ich wyłonienia musi mieć charakter demokratyczny.
Warto przyjrzeć się aktywności organizacji pozarządowych w województwie łódzkim w
kontekście wyboru przedstawicieli sektora do wspomnianej grupy. Mapka 3 ilustruje oddane
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głosy. Warunek reprezentatywności poszczególnych części województwa w Radzie zostaje
spełniony, choć niewątpliwie dominacja stolicy – Łodzi jest uzasadniona tylko do pewnego
stopnia.
Reasumując,

relacje

pomiędzy

samorządem

województwa

a

organizacjami

pozarządowymi są prawnie zdefiniowane, stworzono ramy prawne, które poszczególne
podmioty (samorząd województwa, NGO-y) mogą wypełniać i w ich ramach działać.
Pozyskane informacje pokazują, że kierunek podjęty w województwie jest właściwy i warto
go kontynuować w długim okresie. Jednak w sytuacji oparcia rozwoju regionu o tzw.
regionalne

ośrodki

wzrostu

powstaje

potrzeba

większej

aktywizacji

organizacji

pozarządowych w pozostałych częściach województwa (poza Łodzią) z uwzględnieniem
geograficznych „nowych” biegunów rozwoju.

3.3 Organizacje samorządu gospodarczego w województwie łódzkim jako partner
samorządu regionu – istniejące relacje, problemy i wyzwania.
Relacje samorządu województwa z przedsiębiorcami regulują przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy dotyczące projektów PPP (relacje oparte na kontraktach).
Tym niemniej dla planowania i późniejszej realizacji polityki rozwoju województwa
kształtowanie relacji z przedsiębiorcami jest bardzo istotne. Chodzi m.in. o realizację zadań
samorządu województwa dotyczących rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości itp. Dla
obiektywizacji tych relacji pożądane jest tworzenie związków przedsiębiorców, które byłyby
partnerem do współpracy (partnerstwo regionalne). Problemy z tym związane mają miejsce
praktycznie w całym kraju.
Badani przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego działający na terenie
województwa łódzkiego zgodnie podkreślają, że największą bolączką jest brak samorządu
gospodarczego w Polsce. Relatywna słabość w stosunku do innych krajów (Niemcy, Francja)
samorządu gospodarczego w Polsce jest wynikiem z jednej strony braku uregulowań
ustawowych w tym zakresie, z drugiej za słabo wykształconą kulturą kooperacyjną w
środowisku przedsiębiorców. Organizacje samorządu gospodarczego w Polsce nie są
reprezentatywne (należy do nich nieznaczny odsetek działających na rynku przedsiębiorców).
Są to jednocześnie organizacje dość ubogie w środki na działalność, bowiem wpływy ze
składek członkowskich są niewielkie.

Świadczą o tym relatywnie skromne siedziby

wspomnianych organizacji, okrojony personel i związane z tym ograniczone możliwości
rozwoju. Fakt, że organizacje samorządu gospodarczego mogą aplikować o środki
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europejskie sprawia, że organizacje te stają się beneficjentami programów realizowanych w
województwie, głównie regionalnego komponentu PO KL. Dzięki tym projektom organizacje
te zyskują środki na działalność szkoleniową i edukacyjną kierowaną do przedsiębiorców.
Realizują one w ten sposób zarówno statutowe cele swoich organizacji, jak i cele społecznogospodarcze całego województwa. Jednak dominacja relacji dysponent funduszy –
beneficjent

sprawia, że

trudno wspomniane podmioty traktować jako równorzędnego

partnera samorządu województwa. Brakuje tu struktury integrującej samorząd gospodarczy z
terenu województwa łódzkiego. Dobrym krokiem w kierunku stworzenia takiej struktury jest
powołanie Rady Samorządu Gospodarczego Województwa Łódzkiego, powstałej z inicjatywy
Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, której członkowie założyciele reprezentują
następujące organizacje.
1.

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa,

2.

Łódzka Loża Business Centre Club,

3.

Porozumienie Organizacji Gospodarczych w Zgierzu,

4.

Łódzki Klub Biznesu,

5.

Skierniewicka Izba Gospodarcza,

6.

Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie,

7.

Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi,

8.

Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie,

9.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku,

10.

Łódzki Klub Przedsiębiorczości,

11.

Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców,

12.

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców w Konstantynowie Łódzkim,

13.

Klub 500.
Inicjatywa ta zasługuje niewątpliwie na uwagę, choć warto zdać sobie sprawę, że na

obszarze województwa łódzkiego działają organizacje, które do wspomnianej struktury nie
przystąpiły (np. Regionalna Izba Gospodarcza). Inną kwestią jest wątpliwa aktywność Rady.
Organizacje samorządu gospodarczego z łódzkiego reprezentowane są w strukturach
konsultacyjnych związanych z realizacją programów operacyjnych zarządzanych na szczeblu
województwa. Są to odpowiednio Komitet Monitorujący RPO oraz Podkomitet Monitorujący
PO KL. W kontekście słabej reprezentatywności organizacji samorządu gospodarczego w
łódzkim należy mieć wątpliwości, czy stanowiska zajmowane przez „przedstawicieli sektora”
są opinią większości.
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Poszczególne organizacje samorządu gospodarczego działające na terenie dzisiejszego
województwa łódzkiego mają stosunkowo długą historię, bowiem powstawały przy
poprzednim podziale administracyjnym kraju (piotrkowskie, sieradzkie, radomskie,…). Stąd
reprezentują interesy przedsiębiorców z różnych części województwa. Należałoby działać na
rzecz integracji środowiska przedsiębiorców w regionie łódzkim. Stworzyć mapę organizacji
przedsiębiorców z uwzględnieniem liczby członków, dominujących w nich branż, ilości
projektów europejskich, itp.). Pozwoli to na wyłonienie długookresowych partnerów o
możliwie dużej reprezentatywności w środowisku przedsiębiorców w regionie, organizacji
aktywnych, otwartych na współpracę.
Na kontynuację zasługuje praktyka przekazywania nowych zadań strukturom
zewnętrznych, w tym Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie samorząd
województwa jest głównym udziałowcem. Model ten jest od lat z powodzeniem stosowany w
Wielkiej Brytanii.
Należy docenić również rolę Departamentu ds. Przedsiębiorczości w łódzkim urzędzie
marszałkowskim. Jego kontakty zewnętrzne mogą prowadzić do wykształcenia trwałych
więzi z podmiotami o gospodarczym charakterze. Pewnym problemem jest tu brak przepisów
dotyczących samorządu gospodarczego w Polsce. Wydaje się jednak, że stały monitoring
organizacji samorządu gospodarczego w całym województwie łódzkim jest bardzo potrzebny.

3.4 Partnerstwo samorządu województwa/urzędu marszałkowskiego z organizacjami
zewnętrznymi w opinii dyrektorów urzędu marszałkowskiego.

Metodyka badań
Można się zgodzić z S. Gossem, że organizacje nie mogą mieć relacji. Te mają ludzie,
którzy je reprezentują18. Dlatego w badaniu przywiązywano szczególną uwagę do postaw i
opinii menedżerów publicznych. W przypadku urzędu marszałkowskiego są nimi dyrektorzy
departamentów i innych jednostek organizacyjnych.

W analizowanym badaniu byli oni

zasadniczą grupą respondentów.

18

S. Goss, Making Local Governance Work. Networks, Relationships and the Management of Change,
PALGRAVE, New York 2001, s. 47
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Badania prowadzono w łódzkim urzędzie marszałkowskim w miesiącach sierpień –
wrzesień 2011 roku. Wśród respondentów znalazło się 15 dyrektorów lub zastępców
dyrektorów z następujących jednostek: Kancelaria Marszałka, Departament Promocji i
Współpracy Zagranicznej, Departament Organizacyjny, Departament Finansów, Departament
Polityki Regionalnej, Departament Infrastruktury, Departament Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Kultury i
Edukacji, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Departament Polityki
Zdrowotnej, Departament Geodezji i

Kartografii, Departament ds. PO Kapitał Ludzki,

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament ds. Przedsiębiorczości.
Podstawowym instrumentem badawczym były tu wywiady kwestionariuszowe
prowadzone przez ankietera. Wywiady zostały przeprowadzone również z wybranymi
jednostkami organizacyjnymi podległymi samorządowi województwa łódzkiego, które
wydają się być szczególnie ważne dla kształtowania polityki rozwoju społeczno –
gospodarczego województwa. Wśród respondentów znaleźli się dyrektorzy takich jednostek,
jak: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Biuro Planowania Przestrzennego WŁ w Łodzi. Ze względu
na specyficzny charakter tych organizacji badanie miało charakter jakościowy i dostarczyło
wiedzy nt. kształtowania relacji na linii organizacja – urząd marszałkowski oraz organizacja –
partnerzy zewnętrzni. W ramach ekspertyzy przeprowadzono również konsultacje z
dziesięcioma

przedstawicielami

partnerów

samorządu

województwa/urzędu

marszałkowskiego w postaci wysokich rangą przedstawicieli samorządów lokalnych z
województwa, organizacji społecznych i samorządu gospodarczego. Wywiady te miały
charakter poufny i respondenci nie są w treści ekspertyzy nazwani.
Dla zrelatywizowania uzyskanych wyników dotyczących postaw i opinii dyrektorów
departamentów łódzkiego urzędu marszałkowskiego odniesiono je do wyników podobnego
badania przeprowadzonego przez autora w 2010 roku w trzech celowo wybranych
województwach (małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie) w miesiącach czerwiec –
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wrzesień 2010 roku19. W badaniu tym dobór respondentów był celowy. Wybrano te
departamenty, które bezpośrednio uczestniczą w realizacji polityki rozwoju20.

W dalszych rozważaniach przyjrzymy się postawie dyrektorów łódzkiego urzędu
marszałkowskiego wobec

działań partnerskich. Wyniki te zostaną odniesione do

uśrednionych wyników badania trzech wspomnianych województw. W podobny –
porównawczy sposób omówione zostaną czynniki skłaniające menedżerów publicznych do
współpracy zewnętrznej oraz czynniki utrudniające taką współpracę.
Dyrektorzy ze wszystkich badanych urzędów marszałkowskich potwierdzili liczne
relacje kierowanych przez siebie departamentów z instytucjami publicznymi. Ponad 90%
respondentów zarówno w łódzkim urzędzie, jak i urzędach małopolskim, świętokrzyskim i
wielkopolskim współpracuje przy realizacji powierzonych im zadań z następującymi
podmiotami publicznymi: administracja rządowa (ministerstwa, agencje rządowe), publiczne
szkoły wyższe, samorządy innych województw, wojewoda i jego służby, JST z obszaru
województwa i ich związki. Nieco mniej, ale nadal ponad połowa badanych wśród partnerów
do współpracy odnajduje regiony innych państw, organizacje międzynarodowe, czy publiczne
ośrodki naukowo – badawcze. Świadczy to o licznych związkach w jakie wchodzi
administracja samorządu województw przy realizacji powierzonych jej zadań, co nie musi
być równoznaczne z tym, że relacje te są zarządzane w sposób najbardziej optymalny.
Respondenci w łódzkim urzędzie marszałkowskim zostali poproszeni o wyrażenie
swojej opinii w odniesieniu do szeregu stwierdzeń. Jednym z nich było: Wspólne działania
przynoszą lepsze efekty. Dyrektorzy z łódzkiego urzędu jednogłośnie potwierdzili tą

prawidłowość. Wyniki badania trzech innych urzędów marszałkowskich były podobne
(wszyscy respondenci potwierdzili tą prawidłowość), choć w przypadku łódzkiego
odpowiedź: całkowicie się zgadzam była najczęstsza. To bardzo dobry znak, bowiem
świadczy o pozytywnym stosunku badanych dyrektorów do współpracy zewnętrznej. Inne
stwierdzenie: Partnerstwo z innymi podmiotami to zagrożenie dla urzędu marszałkowskiego
19

W trzech województwach autor przeprowadził badania w ramach projektu „Rola relacji partnerskich w
zarządzaniu regionem”, finansowanego ze środków na naukę przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Projekt badawczy własny – numer rejestracyjny N N115 248836.
20

W przypadku województwa małopolskiego przeprowadzono 12 wywiadów, województwa wielkopolskiego –
8 i województwa świętokrzyskiego – 8.
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spotkało się z większym zróżnicowaniem ocen. W przypadku łódzkich dyrektorów 60% się
nie zgodziło, zaś 33% udzieliło odpowiedzi: całkowicie się nie zgadzam. Pozornie
odpowiedzi takie wydają się być pożądane, ale zrelatywizowane do innych urzędów
marszałkowskich wydają się być już mniej zdecydowane. Przykładowo dyrektorzy
małopolskiego urzędu udzielili w ¾ odpowiedzi : całkowicie się nie zgadzam. Przedmiotem
oceny było jeszcze stwierdzenie: Partnerstwo to warunek decydujący o pozycji regionu w
przyszłość,

gdzie

dyrektorzy

łódzkiego

urzędu

marszałkowskiego

wyróżnili

się

zdecydowanymi odpowiedziami potwierdzającymi tą prawidłowość (całkowicie się zgadzam
– 46,7; zgadzam się – 40,0), czym wyróżnili się na tle trzech innych badanych województw .

3.5 Czynniki skłaniające dyrektorów departamentów urzędu marszałkowskiego do
współpracy zewnętrznej
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech czynników, które ich zdaniem
najbardziej skłaniają ich departament do nawiązywania partnerskich relacji z potencjalnymi
partnerami (pytanie dotyczyło wszystkich

partnerów – publicznych, społecznych,

prywatnych). Dokonywali oni takiego wyboru spośród 10 zaproponowanych kategorii
odpowiedzi. Wyniki dla wszystkich województw zostały zaprezentowane na rysunku 1.
Dyrektorzy łódzkiego urzędu marszałkowskiego wskazywali przede wszystkim 2
czynniki: większe możliwości realizacji postawionych przed samorządem zadań (28%
respondentów) oraz chęć skorzystania z doświadczenia, wiedzy, kompetencji innych
podmiotów (24%).
Bardzo podobne wyniki uzyskano w trzech badanych wcześniej urzędach. Ankieterzy
odnotowywali także kolejność wskazywania przez respondentów czynników skłaniających do
współpracy. Zastanawiające jest to, że o ile w województwach małopolskim i wielkopolskim
aż 6-u respondentów jako czynnik skłaniający do współpracy wymieniło presję podmiotów
publicznych z regionu chcących współdziałać, to w województwie świętokrzyskim nikt takiej
nie wskazał. Podobnie nikt nie wskazał wywierania presji na departament ze strony członków
zarządu województwa. To ostatnie można zinterpretować w ten sposób, że zarząd
województwa, który przecież deklaruje politykę otwartości, w praktycznych działaniach nie
naciska na podległe struktury, aby w ten sposób starać się aktywnie wdrażać ją w życie.
Pozostawia

te

kwestie

indywidualnej

ocenie

i

aktywności

dyrektorów

urzędu

marszałkowskiego, co byłoby uzasadnionym działaniem, gdyby osoby te przeszły
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kompleksowe szkolenie dotyczące potencjału współdziałania i partnerstwa. W łódzkim
urzędzie marszałkowskim zaledwie jedna osoba przyznała, że odczuwa presję ze strony
zarządu, aby współdziałać z podmiotami zewnętrznymi. Należałoby przyjrzeć się tej,
dotychczas relatywnie biernej postawie zarządu. Może marszałek województwa (szefa urzędu
marszałkowskiego), powinien przypomnieć, że kreowanie i prowadzenie relacji zewnętrznych
samorządu

województwa

jest

jednym

z

priorytetów

organizacyjnych

urzędu

marszałkowskiego.
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Rysunek 1
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Czynniki

skłaniające

departament

do

nawiązywania

partnerskich

relacji

z

potencjalnymi partnerami (wszystkie kategorie partnerów).
Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.

Legenda:
a – Presja podmiotów z regionu chcących współdziałać
b – Presja na departament ze strony członków zarządu województwa, aby nawiązywać szersze kontakty z
potencjalnymi partnerami
c - Obowiązek współdziałania wynikający z przepisów krajowych.
d - Zasada partnerstwa wynikająca z przepisów europejskich
e – chęć pozyskania zewnętrznych środków
f – większe możliwości realizacji postawionych przed samorządem zadań
g – chęć skorzystania z doświadczenia, wiedzy, kompetencji innych podmiotów
h – czynnik lokalnej polityki
i - pewna moda na „współdziałanie wynikająca z ogólnego stylu działań JST
j – inne zaproponowane czynniki
k – brak wskazania

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.
Respondenci w łódzkim urzędzie marszałkowskim zostali również poproszeni o
wskazanie czynników skłaniających do współpracy w odniesieniu do każdej z wymienionych
grup potencjalnych partnerów publicznych, społecznych i prywatnych. Spośród partnerów
publicznych warto zwrócić uwagę na jednostki samorządu lokalnego. W opinii autora JST
należy objąć szczególnymi działaniami partnerskimi koordynowanymi przez samorząd
regionu.
W przypadku JST w łódzkim najczęściej wymieniana była odpowiedź: większe
możliwości realizacji postawionych przed samorządem zadań ( 25 %). Na drugim miejscu
znalazły się ex aequo: presja JST chcących współdziałać oraz obowiązek współdziałania
wynikający z przepisów krajowych. Oznacza to, że blisko połowa dyrektorów departamentów
urzędów marszałkowskich odczuwa presję ze strony JST, co świadczy tylko o aktywności
samorządów lokalnych, czyli należy to zaliczyć do zjawisk pozytywnych. W pozostałych
trzech województwa rozkład odpowiedzi był zbliżony. Największa występuje w
województwie wielkopolskim. Podobna ilość dyrektorów zwraca uwagę na obowiązek
współdziałania z JST nałożony na samorząd województwa przez ustawę o samorządzie
województwa. Rozkład wskazań w odniesieniu do czynników skłaniających samorządy
województw do współpracy z JST przedstawiono na rys. 2.
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Rysunek 2.
Czynniki skłaniające departamenty do nawiązywania partnerskich relacji z jednostkami
samorządu lokalnego.
Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.
a – Presja podmiotów z regionu chcących współdziałać
b – Presja na departament ze strony członków zarządu województwa, aby nawiązywać szersze kontakty z
potencjalnymi partnerami
c - Obowiązek współdziałania wynikający z przepisów krajowych.
d - Zasada partnerstwa wynikająca z przepisów europejskich
e – chęć pozyskania zewnętrznych środków
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f – większe możliwości realizacji postawionych przed samorządem zadań
g – chęć skorzystania z doświadczenia, wiedzy, kompetencji innych podmiotów
h – czynnik lokalnej polityki
i - pewna moda na „współdziałanie wynikająca z ogólnego stylu działań JST
j – inne zaproponowane czynniki
k – brak wskazania

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.
Dyrektorzy łódzkiego urzędu marszałkowskiego zidentyfikowali czynniki skłaniające
ich do nawiązywania partnerskich relacji z samorządem gospodarczym. Najwięcej wskazań
zyskał tu czynnik: większe możliwości realizacji postawionych przed samorządem zadań
(28% wskazań). Relatywnie najmniej dyrektorów wskazało na czynnik a (presja podmiotów
chcących współdziałać). Może wynikać ze słabości organizacji samorządu gospodarczego w
województwie łódzkim. Czynnik ten jest natomiast relatywnie najczęściej wskazywany w
województwie małopolskim, gdzie liczba organizacji samorządu gospodarczego jest większa i
są silniejsze.
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Rysunek 3
Czynniki skłaniające departament do nawiązywania partnerskich relacji z samorządem
gospodarczym.
Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.
Legenda:
a – Presja podmiotów z regionu chcących współdziałać
b – Presja na departament ze strony członków zarządu województwa, aby nawiązywać szersze kontakty z
potencjalnymi partnerami
c - Obowiązek współdziałania wynikający z przepisów krajowych.
d - Zasada partnerstwa wynikająca z przepisów europejskich
e – chęć pozyskania zewnętrznych środków
f – większe możliwości realizacji postawionych przed samorządem zadań
g – chęć skorzystania z doświadczenia, wiedzy, kompetencji innych podmiotów
h – czynnik lokalnej polityki
i - pewna moda na „współdziałanie wynikająca z ogólnego stylu działań JST
j – inne zaproponowane czynniki
k – brak wskazania

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.

Podobne wyniki uzyskano dla nawiązywania partnerskich relacji z organizacjami
pozarządowymi. Dyrektorzy łódzkiego urzędu marszałkowskiego traktują je jako organizacje
dające większe możliwości realizacji postawionych przed samorządem zadań (27.6%). Na
drugim miejscu znalazł się czynnik: chęć skorzystania z doświadczenia, wiedzy, kompetencji
organizacji pozarządowych. Interesujący jest w poszczególnych województwach rozkład
odpowiedzi dotyczący presji podmiotów z regionu chcących współdziałać.

W urzędzie
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świętokrzyskim nikt jej nie wskazał, co może świadczyć o słabości sektora NGO, natomiast w
urzędzie wielkopolskim była to druga najczęściej udzielana odpowiedź, co może świadczyć o
sile tego sektora na tamtejszym terenie.
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Rysunek 4
Czynniki

skłaniające

departament

do

nawiązywania

partnerskich

relacji

z

organizacjami pozarządowymi (NGO).
Legenda:
a – Presja podmiotów z regionu chcących współdziałać
b – Presja na departament ze strony członków zarządu województwa, aby nawiązywać szersze kontakty z
potencjalnymi partnerami
c - Obowiązek współdziałania wynikający z przepisów krajowych.
d - Zasada partnerstwa wynikająca z przepisów europejskich
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e – chęć pozyskania zewnętrznych środków
f – większe możliwości realizacji postawionych przed samorządem zadań
g – chęć skorzystania z doświadczenia, wiedzy, kompetencji organizacji pozarządowych
h – czynnik lokalnej polityki
i - pewna moda na „współdziałanie wynikająca z ogólnego stylu działań JST
j – inne zaproponowane czynniki
k – brak wskazania

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.

3.6 Czynniki utrudniające współpracę dyrektorów departamentów urzędów
marszałkowskich z organizacjami zewnętrznymi.
Dla podjęcia działań na rzecz poprawy praktyki współdziałania ważne jest
zidentyfikowanie czynników, które utrudniają departamentom urzędu marszałkowskiego
nawiązywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi.
Respondenci łódzkiego urzędu marszałkowskiego zostali poproszeni również o
wskazanie czynników utrudniających departamentom nawiązywanie partnerskich relacji z
różnymi typami organizacji publicznych (JST, wojewoda, ministerstwa, samorządy innych
województw, publiczne szkoły wyższe, organizacje międzynarodowe). Zasadniczo we
wszystkich typach organizacji wskazywano na pierwszym miejscu nieczytelne reguły
współpracy oraz przepisy prawne ograniczające współpracę. W przypadku JST wśród trzech
czynników, które w łódzkim urzędzie marszałkowskim zdobyły najwięcej wskazań znalazło
się dodatkowo roszczeniowe podejście partnerów. Podobne wyniki zaobserwowano w trzech
innych badanych urzędach. Należy zaznaczyć, że najwięcej badanych dyrektorów w
małopolskim urzędzie wybrało przede wszystkim odpowiedź: roszczeniowe podejście
partnerów (25%). Rozkład odpowiedzi dla JST zaprezentowano na rys.
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Rysunek 5
Czynniki utrudniające departamentom urzędu marszałkowskiego nawiązywanie relacji
z jednostkami samorządu lokalnego z terenu województwa.
Legenda:
a – brak chęci współpracy po stronie departamentu
b – nieprzygotowanie pracowników departamentu do nawiązywania i prowadzenia zewnętrznej współpracy
c – brak „zielonego światła” ze strony zarządu województwa do nawiązywania i prowadzenia współpracy z
podmiotami zewnętrznymi
d – presja czynników politycznych (osoby reprezentujące organizację – potencjalnego partnera mają odmienne
przekonania polityczne niż opcja reprezentowana przez samorząd regionu)
e – ograniczenia kompetencyjne po stronie urzędu marszałkowskiego
f – przepisy prawne ograniczające współpracę
g – nieczytelne reguły współpracy
h – niechęć potencjalnych partnerów do podejmowania współpracy z departamentem
i – roszczeniowe podejście partnerów
j - cechy osobowościowe osób reprezentujących partnerów
k – inne czynniki

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.
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Warto nawiązać też do czynników, które nie znalazły się na liście odpowiedzi, a
respondenci

dopisywali

je

samodzielnie.

Wymieniano

tu

np.

problemy

ze

współfinansowaniem projektów po stronie beneficjentów (wkład własny). Należy zwrócić
uwagę, że niemal nie wystąpiły odpowiedzi wskazujące na jakiekolwiek niedoskonałości po
stronie badanego urzędu (odpowiedzi: a, b, c), co potwierdza prawidłowość, że szuka się
winnych nie u siebie, ale u innych, a także po stronie niesprzyjających warunków
zewnętrznych.
Odpowiedzi dotyczące czynników utrudniających współpracę pokazują, że respondenci
dopatrują się takich czynników przede wszystkim poza kierowanym przez siebie
departamentem. Nawiązując do dobrych praktyk w zakresie partnerstwa w regionie można
odnieść wrażenie, że problemem jest raczej brak dobrych wzorów i ich promocji w regionie.
Może się wówczas okazać, że pozorny brak regulacji dotyczących współdziałania np. na
styku samorząd regionu – samorządy lokalne lub nieczytelne reguły współpracy nie tylko nie
skutkują niemożnością podejmowania takich relacji, ale dają szersze możliwości roboczej
współpracy.

3.7 Ocena współpracy samorządu województwa z partnerami zewnętrznymi w
opinii badanych dyrektorów i ocena możliwości usprawnienia tych relacji
Dyrektorzy poszczególnych departamentów w łódzkim urzędzie marszałkowskim
poproszeni zostali o ocenę zarządu województwa w zakresie zaangażowania

we

współdziałanie z samorządami lokalnymi z terenu województwa. Przeszło 90% badanych
określiła zaangażowanie jako: w stopniu bardzo dużym lub dużym.
Spośród trzech innych badanych urzędów najpochlebniejsze dla zarządu opinie
sformułowali menedżerowie publiczni w świętokrzyskim, gdzie aż ¾ dyrektorów oceniło
zaangażowanie zarządu na najwyższą ocenę. Zdecydowanie mniej zdecydowani w takiej
ocenie okazali się być respondenci z wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego.
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Rysunek 6
Opinia dyrektorów departamentów urzędu marszałkowskiego dotycząca stopnia w
jakim zarząd danego województwa angażuje się we współdziałanie z samorządami
lokalnymi z terenu województwa.
Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.
W łódzkim urzędzie marszałkowskim pytano dyrektorów o współpracę samorządów
lokalnych z samorządem województwa. Aż 60% respondentów nie potrafiło ocenić
zaangażowania zarządu we współpracę ze Związkiem Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.
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W świętokrzyskim urzędzie aż ¾ badanych odpowiedziało: w bardzo dużym stopniu. Wysoko
pod tym względem oceniono również zarząd województwa wielkopolskiego. Wyniki dla
wszystkich czterech województw zaprezentowano na Rysunku 7.
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Rysunek 7
Opinia dyrektorów departamentów urzędu marszałkowskiego dotycząca stopnia w
jakim zarząd danego województwa angażuje się we współdziałanie z największym
związkiem gmin z danego regionu.

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.
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Opinie dyrektorów łódzkiego urzędu w kwestii zaangażowania zarządu we
współdziałanie z konwentem Powiatów jest w porównaniu z innymi urzędami dość surowa.
Zaledwie 1/3 respondentów oceniła zaangażowanie zarządu w tą współpracę pozytywnie, aż
60% nie miało zdania w tej kwestii. Niekwestionowanym liderem w zaangażowaniu we
wspólpracę z powiatami okazuje się być województwo świętokrzyskie, gdzie blisko 90%
respondentów oceniło stopień zaangażowania zarządu we współpracę z tamtejszym
konwentem Powiatów jako: bardzo duży. Wyniki zaprezentowano na rysunku 8.
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Rysunek 8
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Opinia dyrektorów departamentów urzędu marszałkowskiego dotycząca stopnia w
jakim Zarząd danego województwa angażuje się we współdziałanie z Konwentem
Powiatów odpowiedniego województwa.

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.
Ocenie respondentów w łódzkim urzędzie marszałkowskim poddano pewne propozycje
usprawnień dotychczasowych relacji urzędu ze środowiskiem zewnętrznym. Z propozycją
utworzenia

zespołów

zadaniowych

przy

marszałku

województwa

(w

obszarach

merytorycznych) składających się z przedstawicieli różnych organizacji partnerskich zgodziło
się w łódzkim urzędzie 46,7 % respondentów. To niemal połowa, ale jest to równocześnie
najniższe poparcie dla tego projektu spośród wszystkich badanych urzędów. Świadczy to o
relatywnie mniejszej otwartości na współpracę zewnętrzną dyrektorów łódzkiego urzędu
marszałkowskiego.
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Rysunek 9.
Odpowiedź dyrektorów departamentów na pytanie: Czy powołanie zespołów zadaniowych
przy marszałku województwa (w obszarach merytorycznych) składających się m. in. z
przedstawicieli samorządów lokalnych byłoby usprawnieniem poszerzającym współpracę
władz regionu z JST w kontekście prowadzenia polityki rozwoju?
Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.

Kolejna propozycja: szkolenia samorządów terytorialnych w zakresie współdziałania
została bardzo wysoko oceniona. Blisko połowa respondentów w łódzkim urzędzie uznała
zasadność takiego działania. Odpowiedzi respondentów w innych urzędach marszałkowskich
były dość zróżnicowane. Najwięcej badanych (62%) zgodziło się z tym postulatem w
województwie świętokrzyskim, a w innych badanych urzędach odsetek odpowiedzi
poprawnych był tylko niewiele niższy (wielkopolskie 57%; małopolskie 55%). Odpowiedzi
dla wszystkich czterech województw zaprezentowano na rys. 10.
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Rysunek 10
Odpowiedź dyrektorów departamentów na pytanie: Czy przygotowanie i realizacja cyklu
seminariów dla samorządowców z regionu mających na celu kształtowanie świadomości
władz lokalnych nt korzyści współdziałania JST

byłoby usprawnieniem poszerzającym

współpracę władz regionu z samorządami lokalnymi w kontekście prowadzenia polityki
rozwoju?
Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych przez autora badań.
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Kolejna

propozycja

mająca

prowadzić

do

polepszenia

relacji

samorządu

województwa/urzędu marszałkowskiego z organizacjami zewnętrznymi dotyczy już
bezpośrednio

aktywności

respondentów.

Zaproponowano,

aby

właśnie

dyrektorzy

departamentów sami zintensyfikowali swoje działania w zakresie inicjowania i prowadzenia
wspólnych przedsięwzięć z samorządami lokalnymi. W przypadku łódzkich respondentów
nieco ponad połowa z nich zgodziła się na takie rozwiązanie. Najwięcej pozytywnych ocen
wobec tej propozycji znalazło się w grupie respondentów z małopolskiego urzędu (2/3).
Widać, że menedżerowie z łódzkiego, mimo że wcześniej deklarowali postawę otwartą i
wiarę w partnerstwo, to prawdopodobnie kalkulują też koszty partnerstwa i fakt większej
ilości działań organizacyjnych z tym związanych.

3.8 Prognozowane zmiany analizowanych zjawisk i scenariusze rozwoju.

Niżej wymienione zostaną najważniejsze tendencje w zakresie partnerstwa samorządu
regionu z organizacjami publicznymi, społecznymi i prywatnymi, które powinny oddziaływać
i oddziałują na współpracę samorządu województwa z partnerami zewnętrznymi.
a). Przemiany w ramach zarządzania publicznego uwzględniającego wpływ
paradygmatu public governance polegające m.in. na coraz większej otwartości podmiotów
publicznych są aktywnie promowane przez takie organizacje międzynarodowe, jak Bank
Światowy, czy Unię Europejską21.
b). Kreowana przez rząd kultura konsultowania decyzji, podejmowania dialogu,
debatowania publicznego (np. powołanie Rady Gospodarczej przy premierze w marcu 2010
roku na czele której stanął Jan Krzysztof Bielecki) będzie wkrótce popularyzowana w JST.
c). Fakt powstawania coraz większej ilości sieci współpracy o zasięgu lokalnym,
regionalnym, krajowym, międzynarodowym, światowym do których samorząd województwa
może

przystępować

wymaga

stworzenia

priorytetów

współpracy

województwa

pozwalających na świadomy wybór sieci oraz strategii w nich partycypacji.
d). Polskie województwa powinny dostosować modele współpracy z partnerami
publicznymi, społecznymi i prywatnymi do nowych przepisów na lata 2014-2020
(europejskich, krajowych i regionalnych). Kluczowa jest tu świadomość władz województwa,
21

Partnerstwo jest jedną z najważniejszych zasad tzw. good governance.
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że zewnętrzna współpraca w zakresie tworzenia strategii i jej późniejszej realizacji jest
współcześnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności całego województwa.
e). Deklarowana przez dyrektorów departamentów urzędu marszałkowskiego otwarta
postawa wobec współpracy z organizacjami publicznymi, społecznymi i prywatnymi dobrze
rokuje na przyszłe robocze relacje wobec tych podmiotów.

f). Brak wypracowania modeli współpracy samorządu regionu z poszczególnymi
kategoriami interesariuszy (potencjalnych partnerów) może negatywnie wpływać na
możliwości angażowania zasobów potencjalnych partnerów na rzecz rozwoju województwa.

4. Sposoby monitorowania
o Sprawozdania z realizacji „Programów współpracy…”
o Sprawozdania z wyjazdów (reprezentowanie samorządu województwa w
strukturach sieciowych)
o Monitoring

interakcji

zewnętrznych

poszczególnych

jednostek

urzędu

marszałkowskiego
o Ocena pracowników (dyrektorów) pod kątem ich otwartości na współpracę
zewnętrzną
Proponowane wskaźniki monitorowania umieszczono w końcowej części ekspertyzy.
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5. Rekomendacje:

 Proponowane typy działań:
1. Działania na rzecz doskonalenia przepisów prawa/przepisów administracyjnych,
pozwalających na szerszą i lepszej jakości współpracę organów samorządu
województwa / urzędu marszałkowskiego z organizacjami zewnętrznymi.
2. Tworzenie/rozwijanie infrastruktury współpracy samorządu województwa / urzędu
marszałkowskiego

z

organizacjami

publicznymi,

społecznymi

i

prywatnymi

funkcjonującymi w regionie.
3. Wypracowanie modeli współpracy z poszczególnymi kategoriami partnerów z
sektorów: publicznego, społecznego i prywatnego z określeniem stosownych narzędzi i
wzorów postępowania dla każdego z nich.
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 Priorytety wsparcia
Dla każdego z trzech wymienionych wyżej typów działań zaproponowane zostaną konkretne
priorytety, które wydają się być zasadne dla pełniejszego wykorzystania potencjału JST,
organizacji społecznych, organizacji prywatnych i innych partnerów z województwa.

1. Działania na rzecz polepszania przepisów prawa/przepisów administracyjnych
pozwalających na szerszą i lepszej jakości współpracę organów samorządu
województwa / urzędu marszałkowskiego z organizacjami zewnętrznymi.

a). Poszerzenie zakresu podmiotowego obecnego celu strategicznego w projekcie
strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020 („9.2 Kształtowanie
zdolności do partnerskiej współpracy z sektorem prywatnym i organizacjami
pozarządowymi”) w kierunku objęcia nim innych podmiotów, wśród których
szczególne miejsce powinny zajmować samorządy lokalne (gminy, powiaty) z regionu.
Proponowany cel to:
[„Kształtowanie zdolności do partnerskiej współpracy samorządu województwa
łódzkiego z organizacjami publicznymi, społecznymi i prywatnymi.”]
b). Lobbying na rzecz stworzenia w trybie ustawowym samorządu gospodarczego w
Polsce, mającego krajowe, regionalne i lokalne struktury. Taki samorząd gospodarczy
byłby silnym partnerem dla samorządów regionów

(brak zorganizowanego,

reprezentatywnego samorządu gospodarczego w województwie łódzkim powoduje, że
dialog z sektorem prywatnym jest utrudniony).
c). Wprowadzenie do statutu województwa łódzkiego takich terminów, jak:
współdziałanie i partnerstwo

z organizacjami zewnętrznymi (JST, organizacje

społeczne i prywatne), aby w ten sposób jeszcze mocniej zaakcentować potrzebę
kreowania pozytywnych relacji samorządu województwa / urzędu marszałkowskiego ze
wspomnianymi podmiotami.
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2. Tworzenie/rozwijanie infrastruktury współpracy samorządu województwa/
urzędu marszałkowskiego z organizacjami publicznymi, społecznymi i prywatnymi
funkcjonującymi w regionie.
a). Powołanie przez marszałka struktur konsultacyjnych i doradczych dla wdrażania
strategii i innych programów województwa. Szczególnie potrzebne są struktury funkcjonujące
w długim okresie w skład których wchodzą osoby merytorycznie związane z danym obszarem
rozwoju (innowacyjność, zdrowie, rolnictwo, przedsiębiorczość, kultura, promocja, …).
Celowe jest uwzględnienie w doborze uczestników takich gremiów następujących czynników:

Reprezentatywności w odniesieniu do środowisk kluczowych dla rozwoju danego obszaru
merytorycznego

Uwzględnienie reprezentatywności przestrzennej obszaru merytorycznego (metropolitarnego,
funkcjonalnego)


Doświadczenia potencjalnych delegatów, ich możliwości czasowe i chęci działania.

Należy położyć nacisk na merytoryczny, a nie polityczny charakter uczestnictwa.
Kierownictwo zespołu roboczego należałoby powierzyć dyrektorowi departamentu, a
marszałkowi województwa honorowy patronat.
b). Wprowadzenie zmian do procedury wyboru członków Komitetów Monitorujących
programy operacyjne dla których instytucją zarządzającą będzie zarząd województwa na lata
2014-2020. Należy przy doborze przedstawicieli samorządów lokalnych oraz partnerów
społecznych i gospodarczych uwzględnić reprezentatywność nowych biegunów wzrostu oraz
geografię obszarów funkcjonalnych.

3. Wypracowanie modeli współpracy z poszczególnymi kategoriami partnerów z
sektorów: publicznego, społecznego i prywatnego z określeniem stosownych
narzędzi i wzorów postępowania dla każdego z nich.

a). Kontynuacja działań w zakresie wypracowywania modelu współpracy samorządu
regionu z organizacjami pozarządowymi. Obok trwałych struktur współpracy potrzeba
rozwijania elastycznych relacji.
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b). Podjęcie działań na rzecz wypracowania z organizacjami samorządu gospodarczego
modelu współpracy z przedsiębiorcami z województwa łódzkiego. Potrzeba formalizacji
relacji.
c).

Przyjęcie

procedury określania

partnerów

strategicznych

dla

samorządu

województwa jako całości i strategicznych partnerów dla poszczególnych departamentów
merytorycznych.
d). Uwzględnienie w rocznej ocenie pracowniczej otwartości menedżerów publicznych
na współpracę (aktywne komunikowanie się ze środowiskiem zewnętrznym, wspólne
projekty, zespoły robocze,…)22.
e). Działania szkoleniowe i edukacyjne dla członków organów władzy samorządu
województwa (organ stanowiący i organ wykonawczy) oraz władz jednostek lokalnych w
zakresie współrządzenia (korzyści z otwartości dla procesu sprawowania władzy, metody
angażowania w procesy decyzyjne innych stron, promocja dobrych praktyk organów władzy
…).
f). Działania szkoleniowe i edukacyjne dla menedżerów publicznych z urzędu
marszałkowskiego oraz urzędów miast, gmin, starostw powiatowych w zakresie
współzarządzania (korzyści z otwartości dla urzędu, metody angażowania w realizację
wspólnych projektów innych stron, promocja dobrych praktyk praktycznego współdziałania,
zasady i formy współpracy…).
g). Popularyzacja dobrych praktyk w zakresie działań samorządów lokalnych (gminy,
powiaty) województwa łódzkiego w zakresie partnerstwa.
h). Stałe zbieranie informacji o kluczowych interesariuszach samorządu województwa
łódzkiego. Korzystanie z takich instrumentów jak: „mapa organizacji pozarządowych”, czy
podobnego instrumentu w odniesieniu do innych grup, np. przedsiębiorców z uwzględnieniem
geografii regionalnych ośrodków wzrostu województwa łódzkiego, czy obszarów
funkcjonalnych. Wykorzystanie takich instrumentów, jak: ankiety, wywiady bezpośrednie,
ankiety elektroniczne. Współpraca w zakresie badania interesariuszy z łódzkimi uczelniami.

22

Do rozważenia jest wyodrębnienie grupy departamentów, które powinny o szczególnych zadaniach w zakresie
partnerskiej współpracy ze środowiskiem zewnętrznym tworząc im specjalne ramy takiej współpracy.
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i). Zintegrowana komunikacja urzędu marszałkowskiego na zewnątrz z uwzględnieniem
otwartości na mieszkańców i na rozmaite grupy społeczne i gospodarcze ich reprezentujące.
j). Selektywne przyznawanie patronatów marszałka województwa łódzkiego tylko w
odniesieniu do przedsięwzięć o regionalnym wymiarze, które wpisują się w nowe cele
rozwoju województwa.
k). Działania na rzecz pełniejszego wykorzystania zasobów organizacji publicznych,
społecznych i prywatnych dla realizacji celów społeczno - gospodarczych regionu.



Metody kwantyfikacji celu (Kształtowanie zdolności do partnerskiej
współpracy …)

Proponowane wskaźniki:
1. Ilość krajowych projektów podejmowanych z partnerami społecznymi,
publicznymi i prywatnymi przez samorząd województwa współfinansowanych
ze środków zewnętrznych.
2. Ilość projektów międzynarodowych z partnerami społecznymi, publicznymi i
prywatnymi

podejmowanych

przez

samorząd

województwa

współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
3. Wielkość zasobów, będących w dyspozycji partnerów, które na skutek
współpracy zostały zaangażowane w realizację zadań pozostających w gestii
samorządu województwa (z podziałem na zasoby rzeczowe, finansowe,
intelektualne).
4. Ilość map dla poszczególnych kategorii organizacji (organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy,

organizacje

przedsiębiorców,

…)

przygotowanych

dla

pełniejszego rozpoznania potencjalnych partnerów.
5. Ilość gremiów powołanych przez władze regionu dla celów konsultacji i
współdecydowania w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji
publicznych, społecznych i prywatnych z województwa łódzkiego.
6. Ilość sieci współpracy powołanych przez inne organizacje publiczne, społeczne i
prywatne w których uczestniczy samorząd województwa łódzkiego.
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7. Ilość

roboczych

zespołów

powołanych

przez

menedżerów

urzędu

marszałkowskiego dla celów konsultacji bieżących decyzji i rozwiązywania
rozwiązań problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych.
8. Ilość horyzontalnych sieci współpracy (współpraca marszałków, współpraca
dyrektorów departamentów, …), w których władza województwa łódzkiego i
kadra menedżerska cyklicznie uczestniczy.
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