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(NA PRZYK ADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO) 

Streszczenie

W niniejszej pracy podj to prób  oszacowania rozmiarów aktywnego udzia u

spo ecze stwa w realizacji celów zrównowa onego rozwoju. W trakcie bada  prze-

analizowano dzia alno  zachodniopomorskich Lokalnych Grup Dzia ania (LGD) na 

polu gospodarczym, spo ecznym, rodowiskowym oraz instytucjonalno-politycznym, 

któr  prowadzi y w latach 2004–2014. Dla urzeczywistnienia celu dokonano przegl du 

literatury naukowej z kraju i zagranicy, a tak e zebrano i przedstawiono materia

empiryczny dotycz cy wszystkich przedsi wzi  LGD w województwie zachodnio-

pomorskim. 

S owa kluczowe: zrównowa ony rozwój, lokalne grupy dzia ania, zachodniopomorskie 

Wprowadzenie

W dokumencie Milenijne cele rozwoju – Polska postawiono pytanie: „Czy 

lub w jakim stopniu cele nakre lone w opracowaniu Polska 2025. D ugookre-
sowa strategia trwa ego i zrównowa onego rozwoju zostan  do roku 2015 osi -

gni te?”1. Autorzy tego  opracowania nie odpowiedzieli na poruszon  przez 

                                                          
  Adres e-mail: jolanta.pozorska@wzieu.pl. 

1 Milenijne cele rozwoju – Polska, red. I. Wóycicka, Instytut Bada  nad Gospodark
Rynkow , Warszawa 2002, s. 27. 
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siebie kwesti , twierdz c, e konkretna decyzja b dzie mo liwa, je eli zostan

przygotowane wska niki trwa ego i zrównowa onego rozwoju na ró nych po-

ziomach zarz dzania oraz zasady wdro enia ich do praktyki, a tak e powstan

mo liwo ci bie cego monitorowania realizacji idei zrównowa onego rozwoju 

w Polsce na ró nych poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. 

W niniejszej pracy podj to prób  oszacowania rozmiarów aktywnego 

udzia u spo ecze stwa w definiowaniu i rozwi zywaniu g ównych problemów  

i zagro e  regionu oraz okre lania i realizowania szans rozwoju, szczególnie 

rozwoju zrównowa onego. Prowadz c w tym zakresie niezb dne badania empi-

ryczne, przeanalizowano dzia alno  zachodniopomorskich Lokalnych Grup 

Dzia ania na polu gospodarczym, spo ecznym, rodowiskowym oraz instytucjo-

nalno-politycznym, któr  prowadzi y w latach 2004–2014. Dla urzeczywistnie-

nia celu dokonano przegl du literatury naukowej z kraju i zagranicy, a tak e

zebrano i przeanalizowano bogaty materia  empiryczny, dotycz cy wszystkich 

zako czonych przedsi wzi  LGD w województwie zachodniopomorskim. 

1. Wska niki zrównowa onego rozwoju  

Praktyczna realizacja koncepcji zrównowa onego rozwoju i konieczno

sprostania wyzwaniom XXI wieku wymagaj  nowej filozofii rozwoju globalne-

go, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiaj cej si  w sko rozumianemu wzro-

stowi gospodarczemu2. Zrównowa ony rozwój wymusza zatem integrowanie 

zjawisk spo ecznych, ekonomicznych i rodowiskowych oparte na adzie w za-

kresie etyki i moralno ci. Z kolei integralno adów realizuje si  przez zrów-

nowa on  ochron  kapita u ( rodowiska) przyrodniczego, kapita u spo ecznego

i ludzkiego oraz kapita u antropogenicznego (wytworzonego przez cz owieka,

zw aszcza kapita u kulturowego i ekonomicznego)3. Aby umo liwi  monitoro-

wanie zjawiska, w Polsce opracowano szereg wska ników, które stanowi  pod-

stawowe narz dzie ods aniaj ce wymiern  istot  tej koncepcji rozwoju. W tabe-

li 1 przedstawiono schemat przyporz dkowania wska ników zrównowa onego

rozwoju do poszczególnych obszarów badawczych i adów.

                                                          
2 Wyzwania zrównowa onego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja 

Sendzimira, Kraków 2010, s. 217. 
3  Por. Wska niki zrównowa onego rozwoju Polski, red. E. Czarski, GUS Warszawa, 

Urz d Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 16. 
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Tabela 1.  Krajowe wska niki zrównowa onego rozwoju wed ug adów 

ad Obszary tematyczne Liczba wska ników 

Spo eczny 1.1. Zmiany demograficzne  
1.2. Zdrowie publiczne  
1.3. Integracja spo eczna  
1.4. Edukacja
1.5. Dost p do rynku pracy  
1.6. Bezpiecze stwo publiczne  
1.7. Zrównowa one wzorce konsumpcji  

4
5
4
3
5
2
3

Razem 26 
Gospodarczy 2.1. Rozwój gospodarczy  

2.2. Zatrudnienie  
2.3. Innowacyjno
2.4. Transport
2.5. Zrównowa one wzorce produkcji 

8
3
4
1
3

Razem 19 
rodowiskowy 3.1. Zmiany klimatu  

3.2. Energia  
3.3. Ochrona powietrza  
3.4. Ekosystemy morskie  
3.5. Zasoby s odkiej wody  
3.6. U ytkowanie gruntów  
3.7. Bioró norodno
3.8. Gospodarka odpadami 

3
4
4
1
3
3
2
4

Razem 24 
Instytucjonalno- 

-polityczny 
4.1. Globalne partnerstwo  
4.2. Polityka spójno ci i efektywno ci
4.3. Otwarto  i uczestnictwo  
4.4. Aktywno  obywatelska  

1
2
3
1

Razem 7 
Wska niki ogó em 76 

ród o: Wska niki zrównowa onego rozwoju Polski…, s. 17. 

Nale y zauwa y , e ocena i charakter dzia a  lokalnych grup zosta y

przypisane dla adu instytucjonalno-politycznego i opisane tylko jednym wska -

nikiem, tj. oznaczonym w powy szej tabeli pod numerem 4.4. Uznano bowiem 

grupy dzia ania za wa ny kapita  spo eczny, który „rozwini ty przynosi korzy-

ci dla indywidualnych ludzi i dla spo ecze stwa jako ca o ci. Jednym z jego 

elementów jest zaufanie, które stanowi podstaw  dla wspó pracy i podejmowa-

nia dzia a  w interesie publicznym. Z ekonomicznego punktu widzenia rozwi-

ni ty kapita  spo eczny ogranicza koszty realizacji przedsi wzi , maj cych na 

celu interes publiczny. Z kolei wiadomo  spo eczna przek ada si  na kontrol

spo eczn  dzia alno ci gospodarczej, co trzyma w ryzach korupcj , zwi ksza 

stopie  przestrzegania prawa, a tak e wymusza internalizacj  kosztów ze-
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wn trznych. Nieformalne normy i zwyczaje wytworzone w spo ecze stwie,  

w po czeniu z kontrol  spo eczn , maj  stanowi  uzupe nienie uregulowa

prawnych. Kapita  spo eczny jest wi c nie tylko potrzebny do zmian w kierunku 

zrównowa onego rozwoju, ale te  sam jest jego elementem”4. Maj c na wzgl -

dzie cytowane wzajemne relacje i powi zania kapita u spo ecznego z gospodar-

k , rodowiskiem itp., w niniejszym opracowaniu próbowano równie  wykaza ,

e dzia ania obywatelskie wp ywaj  na tworzenie lub utrzymanie pozosta ych 

adów.

2. Aktywno  LGD w województwie zachodniopomorskim na rzecz zrównowa o-
nego rozwoju 

Lokalna Grupa Dzia ania (LGD) to rodzaj partnerstwa terytorialnego, two-

rzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszaj cego przedstawicieli lokal-

nych z sektora publicznego, prywatnego i pozarz dowego oraz mieszka ców 

danego obszaru wyznaczonego granic  gmin cz onkowskich. W Polsce podsta-

w  prawn  funkcjonowania LGD s  ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich oraz o stowarzyszeniach. Po akceptacji programu dzia ania LGD 

przez samorz d danego województwa mo e ona korzysta  ze rodków finanso-

wych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Na koniec czerwca 2014 roku w województwie zachodniopomorskim za-

rejestrowanych by o pi tna cie LGD, które swoim zasi giem obejmowa y

dziewi dziesi t siedem gmin o cznej powierzchni ponad 83 tys. km2 za-

mieszkiwanej przez oko o 826 tys. osób. Analiza tre ci statutów i rocznych 

sprawozda  pi tnastu zachodniopomorskich LGD pozwoli a na wyodr bnienie 

tych przedsi wzi , które s  najcz ciej podejmowane przez te organizacje. 

Nale  do nich: 

1. dzia anie na rzecz zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich, 

2. aktywizowanie ludno ci wiejskiej, 

3. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 

4. promocja obszarów wiejskich oraz gmin po o onych na obszarze dzia ania

Stowarzyszenia, 

                                                          
4 Wyzwania zrównowa onego rozwoju w Polsce…, s. 24. 
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5. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach zwi zanych z akty-

wizacj  ludno ci na obszarach wiejskich (miejsko-wiejskich i/lub miej-

skich), po o onych na obszarze Stowarzyszenia, 

6. podejmowanie inicjatyw i dzia a , maj cych na celu pobudzenie aktywno-

ci spo eczno ci lokalnych oraz ich czynny udzia  w opracowaniu i realiza-

cji LSR oraz innych programów pomocowych, i w ramach tego, wspieranie 

oraz upowszechnianie idei samorz dowej,

7. propagowanie dzia a  na rzecz realizacji LSR w obszarze dzia ania Stowa-

rzyszenia, 

8. pozyskiwanie partnerów i róde  finansowania LSR, w tym z programów 

pomocowych, 

9. udzielanie wsparcia mieszka com obszaru obj tego LSR w zakresie przy-

gotowania projektów i pozyskania rodków na ich realizacj , w tym z pro-

gramów pomocowych oraz innych projektów wspó finansowanych ze rod-

ków Unii Europejskiej, 

10. podejmowanie inicjatyw i dzia a  dla rozwoju obszaru dzia ania stowarzy-

szenia maj cych na celu: 

a) rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsi biorczo ci, zaso-

bów ludzkich, spo ecze stwa obywatelskiego i informacyjnego, 

b) popraw  estetyki miejscowo ci, bezpiecze stwa mieszka ców,

c) edukacj  estetyczn  i artystyczn  mieszka ców,

d) aktywizacj  gospodarcz  i zawodow ,

e) przeciwdzia anie wykluczeniu spo ecznemu i patologiom spo ecznym, 

f) propagowanie zdrowego trybu ycia,  

g) zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

11. prowadzenie dzia alno ci szkoleniowej i wydawniczej, 

12. ochrona praw kobiet oraz dzia alno  na rzecz równych praw kobiet i m -

czyzn, 

13. wspó praca mi dzynarodowa rozwijaj ca wymian  do wiadcze , dobrych 

praktyk, które przyczyni  si  do innowacyjno ci dzia a  na obszarze stowa-

rzyszenia, 

14. wspó praca z organizacjami pozarz dowymi krajowymi i zagranicznymi 

oraz ze spo eczno ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa stw.

W zale no ci od tego, z jakimi problemami najcz ciej borykaj  si  gminy 

nale ce do wybranego stowarzyszenia, to LGD w tym w a nie obszarze po-

dejmuj  najliczniejsze inicjatywy, by zapewni ad spo eczny, gospodarczy, 
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rodowiskowy i instytucjonalno-polityczny – czyli aby stworzy  warunki dla 

harmonijnego rozwoju. W tabeli 2 przedstawiono cz stotliwo  dzia alno ci

analizowanych grup ze wzgl du na wp yw na tworzenie poszczególnych adów.

Tabela 2. Dzia ania zachodniopomorskich LGD  

na rzecz budowania adów sprzyjaj cych osi gni ciu zrównowa onego rozwoju 

Dzia ania na rzecz adu

spo ecznego gospodarczego rodowiskowego 
instytucjonalno- 

-politycznego

Nazwa LGD  
i liczba gmin  

w ramach dzia ania
liczba % liczba % liczba % liczba % 

Dobre Inicjatywy 
Regionu (3) 

4 24 7 41 4 23 2 12 

Lider Wa ecki (4) 10 23 22 50 10 23 2 4 
LGD Gryflandia (6) 4 40 4 40 1 10 1 10 
LGD Partnerstwo  
w rozwoju (3) 

6 30 9 45 1 5 4 20 

LGD Powiatu wid-
wi skiego (5) 

2 11 6 33 9 50 1 6 

Stowarzyszenie Cen-
trum Inicjatyw Wiej-
skich (5) 

2 18 3 27 2 18 4 36 

Stowarzyszenie  
Dolnoodrza ska
Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
(10) 

5 21 6 25 8 33 5 21 

Stowarzyszenie Lider 
Pojezierza (12) 

2 13 4 25 8 50 2 12 

Stowarzyszenie LGD 
Dobre Gminy (4) 

4 20 7 35 8 40 1 5 

Stowarzyszenie LGD 
Partnerstwo Drawy 
(11) 

6 21 9 31 9 31 5 17 

Stowarzyszenie LGD 
Si a w Grupie (8) 

2 10 7 35 8 40 3 15 

Stowarzyszenie LGD 
Ziemia Pyrzycka (3) 

3 13 5 21 15 62 1 4 

Stowarzyszenie Szanse 
Bezdro y Gmin Po-
wiatu Goleniowskiego 
(6) 

5 33 8 53 1 7 1 7 

Stowarzyszenie WIR – 
Wiejska Inicjatywa 
Rozwoju (6) 

6 26 8 35 8 35 1 4 

rodkowopomorska 
Grupa Dzia ania (11) 

1 5 10 48 7 33 3 14 

ród o: opracowanie w asne na podstawie statutów i rocznych sprawozda
zachodniopomorskich grup dzia ania z lat 2004–2014. 
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W rzeczywisto ci bardzo trudno by o rozró ni , kiedy dana inicjatywa 

LGD jest realizowana na rzecz adu gospodarczego, spo ecznego lub kolejnych 

z wymienionych w tabeli 2. Przyj to zatem, e kryterium decyduj cym o tym, 

gdzie przyporz dkowa  dane dzia anie, stanowi tzw. „efekt ko cowy”. Na przy-

k ad: je eli projekt przyczyni  si  przede wszystkim do poprawy poziomu ycia 

w sensie ekonomicznym (np. przez wzrost zatrudnienia, usprawnienie powi za

komunikacyjnych itd.), to zosta  zaliczony jako gospodarczy. 

Organizowanie si  spo eczno ci w formalne grupy, wspó dzia aj ce z sa-

morz dami lokalnymi i biznesem, postrzegane jest jako pozytywny czynnik 

rozwoju lokalnego5. W analizowanym okresie LGD powstawa y najcz ciej,

aby wspomaga  i o ywia  rozwój gospodarczy terenu, na którym dzia aj ,

a jednocze nie chroni  te regiony ze wzgl du na walory rodowiskowe i przy-

rodnicze. Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 2 mo na wyró ni

trzy rodzaje grup, tj. stowarzyszenia, w których dominuj  czynno ci z obszarów 

tematycznych charakterystycznych dla tworzenia: 

konkretnie wybranego adu,

adu gospodarczego i rodowiskowego lub adu gospodarczego i spo-

ecznego,

wszystkich rodzajów adów.

Podzia u dokonano na podstawie analizy cz stotliwo ci zrealizowanych przed-

si wzi  przez dan  organizacj  w stosunku do wszystkich zada  postawionych 

w jej statucie. Do pierwszej grupy nale y zatem zaliczy  te LGD, które powsta-

y przede wszystkim, aby wspiera  rozwój gospodarczy przez stymulowanie 

rozwoju przedsi biorczo ci i wzrostu zatrudnienia, a tak e te, które zach caj

do podejmowania dzia alno ci innowacyjnej i zrównowa onych wzorców pro-

dukcji. Ponadto w tym obszarze s  równie  organizacje maj ce na celu ochron

powietrza, wody i gruntu, poszanowanie bioró norodno ci oraz którym zale y

na w a ciwej gospodarce odpadami oraz na czystej energii. W sumie jest to 

najliczniejsza grupa, do której wchodz : Partnerstwo w rozwoju, LGD Powiatu 

widwi skiego, Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich, Stowarzyszenie 

Dolnoodrza ska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie 

Lider Pojezierza, Stowarzyszenie LGD Ziemia Pyrzycka, Stowarzyszenie Szan-

se Bezdro y Gmin Powiatu Goleniowskiego, Stowarzyszenie WIR – Wiejska 

                                                          
5  M. Shuckshmith, Endogenous development, social capital and social inclusion: per-

spectives from LEADER in the UK, „Sociologia Ruralis” 2000, nr 40 (2). 
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Inicjatywa Rozwoju i rodkowopomorska Grupa Dzia ania. Wymienione orga-

nizacje obejmuj  zasi giem oddzia ywania a  pi dziesi t pi  gmin z ca ego 

województwa. Z kolei do drugiej kategorii nale : LGD Gryflandia, Stowarzy-

szenie LGD Dobre Gminy, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, Stowa-

rzyszenie LGD Si a w Grupie oraz Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa 

Rozwoju, skupiaj ce razem trzydzie ci pi  gmin. W ostatniej grupie uplasowa-

y si  tylko dwie LGD – Dobre Inicjatywy Regionu i Lider Wa ecki. Razem 

obejmuj  one wspóln  inicjatyw  siedem gmin województwa zachodniopomor-

skiego, które oprócz ju  wymienionych zada  dodatkowo podejmuj  liczne 

dzia ania zmierzaj ce do integracji spo ecznej, podnoszenia poziomu edukacji  

i zwi kszenia dost pu do rynku pracy, a tak e upowszechniaj  zrównowa one

wzorce konsumpcji i poprawiaj  bezpiecze stwo publiczne. Nale y podkre li ,

e adna z organizacji nie zrezygnowa a z przewidzianych w statucie zada  do 

wykonania. Ka da sumiennie d y a do tego, by region, w którym funkcjonuj ,

charakteryzowa  si  zrównowa onym rozwojem, natomiast liczba i kolejno

zada  wynika y jedynie z bie cych potrzeb lokalnej ludno ci.

Podsumowanie 

Lokalne grupy dzia ania s  odpowiedzi  spo ecze stwa na problemy, któ-

rych nie mog  za agodzi  istniej ce rozwi zania ekonomiczno-prawne. LGD 

próbuj  tworzy  nowe mechanizmy oddzia ywania na gospodark , rodowisko

i spo ecze stwo za pomoc  ró nego rodzaju inicjatyw oddolnych. Zadaniem 

istniej cych w zachodniopomorskim LGD by o i jest d enie do zrównowa o-

nego rozwoju. Liczba podj tych czynno ci w obszarze adu spo ecznego, go-

spodarczego, rodowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego jest jednocze-

nie sygna em, który problem jest najbardziej dotkliwie odczuwany przez oko-

liczn  ludno  i gdzie oczekuj  oni najwi kszych zmian. Z przeprowadzonych 

bada  wynika, e w województwie zachodniopomorskim szczególnie oczeki-

wane s  inicjatywy wspieraj ce wzrost gospodarczy i aktywizuj ce ludno

terenów wiejskich. Zamierzenia podj te przez tego typu instytucje przynosz

najcz ciej pozytywny skutek, s  bowiem odpowiedzi  spo ecze stwa (wspar-

tego decyzjami i kapita em lokalnych w adz oraz przedsi biorców) na rzeczy-

wiste potrzeby mieszka ców. 
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W literaturze ekonomicznej zrównowa ony rozwój opisuje si  najcz ciej 

jako taki, który ma zachowan  harmoni  mi dzy dzia aniami zmierzaj cymi do 

rozwoju gospodarczego, poszanowania rodowiska naturalnego oraz tradycji  

i kultury danego regionu, zachowania lub poprawy adu spo ecznego i instytu-

cyjno-politycznego. Zachodniopomorskie LGD podejmuj  si  wi c realizacji 

projektów cz cych zasoby ludzkie, przyrodnicze, kulturowe, historyczne oraz 

wiedz  i umiej tno ci przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospo-

darczego i spo ecznego. cz  zatem idee adu spo ecznego, gospodarczego  

i rodowiskowego. Poza tym LGD pomagaj  w integracji i aktywizacji miesz-

ka ców gmin, na których terenie dzia aj , a jednocze nie same w sobie s  prze-

jawem integracji i aktywizacji spo ecze stwa. Liczba LGD brana jest pod uwa-

g  przy ocenianiu adu instytucjonalno-politycznego, np. podczas wyznaczania 

warto ci wska nika aktywno ci obywatelskiej i zaanga owania w prac  spo-

eczn . Oprócz tego liczba czynno ci podejmowanych przez LGD i si a ich 

oddzia ywania pokazuj , na jak wielu obszarach trzeba jeszcze dzia a , by osi -

gn  równowag  we wszystkich dziedzinach ycia teraz i w przysz o ci.
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ANALYSIS OF ACTIVITIES OF LOCAL ACTION GROUPS (LAGS)  
THAT SUPPORT SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
(ON EXAMPLE OF WEST POMERANIAN REGION) 

Abstract 

The paper covers the attempt to estimate the size of active participation of society 

in achieving the objective of sustainable development. The research contains analysis of 

activities of the West Pomeranian Local Action Groups in area of economy, environ-

ment, society, industry and politics. These activities were done in years of 2004–2014. 

The research was supported by local and international scientific bibliography as well as 

empiric data related to all activities of LAGs in region of West Pomeranian. 
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