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KONCEPCJA METODY OCENY ZAŁOŻEŃ
LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU
NA PRZYKŁADZIE PROCESU KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM
Streszczenie: W opracowaniu scharakteryzowano propozycję nowej metody oceny założeń
lokalnych strategii rozwoju w ramach konsultacji społecznych, którym powinny być poddawane strategiczne dokumenty jednostek terytorialnych. Metoda oparta jest na podstawowych
miarach statystyki opisowej i cechuje się łatwością interpretacji wyników. Praktyczne aspekty stosowania metody zaprezentowano w analizie wyników konsultacji społecznych, które
odbyły się w powiecie wałbrzyskim i dotyczyły ustalenia strategicznych kierunków zmiany
gospodarczej na terenie powiatu.
Słowa kluczowe: strategia rozwoju lokalnego, konsultacje społeczne, powiat.

1. Wstęp
Samorząd lokalny stoi przed ogromnym wyzwaniem w zakresie racjonalnego wykorzystania sił tkwiących w lokalnych zasobach środowiska, kapitale ludzkim i ekonomicznym. Jego działania nie mogą się zatem opierać na przypadkowych, podejmowanych na bieżąco decyzjach. Wszystkie powinny być dokładnie przemyślane
i zaplanowane w długim horyzoncie czasu. W lokalnych układach terytorialnych
przydatnym narzędziem umożliwiającym władzom samorządowym oraz społeczności lokalnej optymalizację planowanych i podejmowanych działań jest strategia rozwoju. Właściwie opracowana, wdrażana i monitorowana w ramach międzysektorowego partnerstwa lokalnego sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców danej
jednostki terytorialnej. Zawiązane partnerstwo lokalne to nic innego jak zwiększenie
zakresu udziału społeczeństwa w przygotowaniu, podejmowaniu, wykonaniu oraz
kontroli najważniejszych decyzji. Jest to również warunek konieczny rozwoju demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Angażowanie społeczności lokalnej w proces planowania, podejmowania, wykonania oraz kontrolowania kluczowych dla rozwoju lokalnego decyzji może przybierać różne formy. Jedną z nich
są konsultacje społeczne.
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji dwuwymiarowej
metody oceny założeń lokalnych strategii rozwoju. Użyteczność metody zaprezentowano na przykładzie procesu konsultacji społecznych Strategii Zarządzania Zmianą
Gospodarczą w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2011–2020, która wyznacza kierunki
działania zawiązanego w tym powiecie partnerstwa lokalnego.

2. Rola konsultacji społecznych w planowaniu rozwoju lokalnego
W literaturze przedmiotu partnerstwo definiowane jest m.in. jako „ […] platforma
współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują,
projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest
rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności” [Sobolewski i in. 2007, s. 10]. Istotą partnerstwa jest zatem współdziałanie partnerów reprezentujących różne sektory (publiczny, obywatelski oraz społeczny) w uzgadnianiu wspólnych celów i w skutecznej
oraz efektywnej ich realizacji [Borys, s. 3–4]. Partnerstwo to również korzyści w postaci [Godlewska 2006, s. 71; Grabowska 2006, s. 403]:
• wzrostu poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
• wzrostu poczucia odpowiedzialności obywateli za sprawy publiczne,
• akceptacji zapisów strategii i poparcia dla ich realizacji,
• bieżącej weryfikacji społecznej efektów prac,
• wzmocnienia istniejących głównych reprezentacji grup interesów lokalnych,
• zmniejszenia napięć występujących pomiędzy różnymi grupami interesów,
• rozwinięcia kultury rozwiązywania problemów w oparciu o argumenty i poszukiwanie konsensusu,
• minimalizacji ryzyka odrzucenia przez władzę samorządową następnej kadencji
już realizowanych celów i zadań.
Angażowanie społeczności lokalnej w proces planowania, podejmowania, wykonania oraz kontrolowania kluczowych dla rozwoju lokalnego decyzji może przybierać różne formy. Na terenie Unii Europejskiej ważną rolę w procesie planowania
i zarządzania rozwojem, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i wyższym, odgrywają konsultacje społeczne. Są procesem informowania i zasięgania
opinii obywateli podczas podejmowania najważniejszych decyzji. Wzmacniają
ideę społeczeństwa obywatelskiego przez pobudzanie mieszkańców do aktywności
na rzecz rozwoju swojego regionu. Spełniają ważną rolę informacyjną i promocyjną, umożliwiając uzyskanie poparcia społeczności lokalnych dla proponowanych
założeń i kierunków zmiany gospodarczej. Skutkują wzrostem poziomu identyfikacji społeczności lokalnych z zawartymi w dokumencie założeniami i kierunkami,
co może mieć kluczowe znaczenie dla ich pomyślnej realizacji. Pozwalają dostrzec
te aspekty strategii, które niekiedy trudno zauważyć w trakcie opracowywania jej założeń. Taki sposób tworzenia dokumentów programowych ma istotny wpływ na ich
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jakość oraz powodzenie realizacji, której sprzyja akceptacja założeń programu przez
podmioty, do których jest on adresowany [Ferens i in. 2010, s. 13]. Należy jednak
pamiętać, że pokusa uwzględnienia zbyt dużej liczby postulatów może przełożyć się
na brak spójności merytorycznej dokumentów strategicznych. Uniknięcie takiej sytuacji możliwe jest poprzez zastosowanie w procesie opracowywania dokumentów
strategicznych metody ekspercko-partnerskiej. Tego typu podejście umożliwia syntezę wiedzy zaangażowanych ekspertów oraz postulatów zgłaszanych przez zaangażowane w procesie grupy społeczne. Decyzja o ostatecznym kształcie i zawartości
dokumentu strategicznego, a także jego spójności merytorycznej i zgodności z innymi dokumentami planistycznymi należy do zaangażowanych w proces ekspertów.

3. Koncepcja metody oceny założeń lokalnych strategii rozwoju
Proponowana metoda wymaga poznania opinii uczestników konsultacji społecznych
na temat ważności przyjętych w strategii założeń i szans na ich realizację w przyjętym horyzoncie czasu. Ze względu na to, że w opracowaniach strategicznych przyjmuje się różne schematy ich realizacji oraz stosuje się różne nazewnictwo, charakterystyka metody i jej interpretacja dotyczyć będzie przykładowego schematu
zaprezentowanego na rys. 1.

* oznaczenie symboli: P – obszar priorytetowy, CS – cel strategiczny, D – działanie.
Rys. 1. Schemat realizacji Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Wałbrzyskim
Źródło: opracowanie własne.
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Prawdopodobieństwo

W takim przypadku w ramach konsultacji społecznych ocenie można poddać
zarówno ważność poszczególnych działań, jak i szanse na ich realizację w przyjętym horyzoncie czasu. Oceny ważności można dokonać na skalach porządkowych
o skrajnych kategoriach, np. „zdecydowanie nieważne” i „bardzo ważne”. Wybór
liczby kategorii zależy od badacza – w literaturze przedmiotu najczęściej stosuje się
pięcio-, siedmio- i dziesięciostopniowe skale pomiaru opinii respondenta. Do oceny szans realizacji określonych działań można zastosować skalę od 0% (zdarzenie
niemożliwe do realizacji) do 100% (zdarzenie pewne). Ponadto można dodatkowo
podzielić cały zakres skali w punktach 25% i 75%, co pozwoliłoby wyodrębnić
trzy obszary: „działania mało prawdopodobne”, „działania średnio prawdopodobne” i „działania wysoce prawdopodobne”. Opisany powyżej sposób oceny każdego
działania pozwala umieścić je na dwuwymiarowej siatce podzielonej na cztery obszary, której graficzną prezentację zamieszczono na rys. 2.

Ważność

Rys. 2. Dwuwymiarowa siatka ważności i prawdopodobieństwa realizacji działań strategicznych
Źródło: opracowanie własne.

Na osi rzędnych i odciętych (zob. rys. 2) wyszczególniono odpowiednio oceny
prawdopodobieństwa realizacji działań oraz ich ważności. Punkty przecięcia dwóch
linii, odpowiednio z osią rzędnych i odciętych, można ustalić w połowie dopuszczalnych wartości poszczególnych skal lub na podstawie np. mediany bądź średniej
arytmetycznej z ocen prawdopodobieństwa realizacji i ważności wszystkich proponowanych i ocenianych działań przyjętych w ramach danego celu strategicznego.
Linie te wyznaczają cztery obszary o różnej interpretacji. Obszar „A” skupia te działania, których prawdopodobieństwo realizacji jest duże, ale nie mają one wielkiego
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znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki terytorialnej. W obszarze
„B” znajdować się będą te działania, które uczestnicy konsultacji społecznych uznali za bardzo ważne i z dużymi szansami na ich realizację. Działania z obszaru „C”
należy ocenić jako mało ważne i z niewielkimi szansami na wdrożenie. W obszarze
„D” znalazły się działania bardzo ważne, ale z nikłymi szansami na ich realizację.

4. Przykład zastosowania metody
w procesie konsultacji społecznych w powiecie wałbrzyskim
Konsultacje społeczne odbyły się na terenie wybranych gmin powiatu, które wyraziły zainteresowanie projektem pt. „Zarządzanie zmianą gospodarczą – tylko w partnerstwie”. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Jednym z elementów
spotkań konsultacyjnych było poznanie opinii uczestników na temat proponowanych w powiecie strategicznych kierunków zmiany gospodarczej. Po wcześniejszej
charakterystyce proponowanych celów strategicznych i działań każdy z uczestników mógł wyrazić swoją opinię na ich temat, wykorzystując kwestionariusz ankiety.
Ocenie poddano zarówno ważność poszczególnych działań, jak i szanse na ich realizację w przyjętym dziesięcioletnim horyzoncie czasu. Ważność oceniono na skali
od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało, że dane działanie jest mało ważne z punktu widzenia
zmiany gospodarczej powiatu, natomiast 7 – że jest bardzo ważne. Prawdopodobieństwo realizacji określonych działań oceniano, posługując się skalą od 0% (zdarzenie niemożliwe do realizacji) do 100% (zdarzenie pewne). Punkt przecięcia
dwóch linii wyznaczających cztery obszary wykresu określono na podstawie średniej arytmetycznej z ocen ważności i prawdopodobieństwa realizacji wszystkich
działań wyszczególnionych dla danego celu strategicznego.
Tabela 1. Działania dla czwartego celu strategicznego (CS4) Strategii Zarządzania Zmianą
Gospodarczą w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2011–2020
Cele strategiczne
CS4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
zagrożonych
marginalizacją
lub wykluczeniem społeczno-gospodarczym

Działania (numer działania)
Budowa Centrum Biznesowo-Konferencyjnego na terenie „Starej Kopalni” (D1)
Utworzenie bazy danych o terenach i obiektach poprzemysłowych (D2)
Stworzenie kompleksowej oferty odnośnie do promocji turystyki industrialnej (D3)
Rozbudowa monitoringu wizyjnego (D4)
Rekultywacja dawnych terenów pokopalnianych poprzez zalesianie i nadanie
nowych funkcji (D5)
Opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji (D6)
Opracowanie i wdrożenie programów przeciwdziałających wandalizmowi
i przestępczości (D7)
Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne,
sportowe (D8)

Źródło: opracowanie własne.
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Na potrzeby niniejszego opracowania zaprezentowano wyniki uzyskane za pomocą proponowanej metody dla czwartego celu strategicznego (CS4), w ramach
którego wyszczególniono osiem działań strategicznych. Charakterystykę poszczególnych działań zestawiono w tab. 1.
Położenie poszczególnych działań na dwuwymiarowej siatce prezentuje rys. 3.

Rys. 3. Dwuwymiarowa siatka ważności i prawdopodobieństwa realizacji działań dla czwartego celu
strategicznego (CS4) – wyniki konsultacji społecznych w powiecie wałbrzyskim
Źródło: opracowanie własne.

Uczestnicy konsultacji społecznych uznali, że zarówno budowa Centrum Biznesowo-Konferencyjnego na terenie „Starej Kopalni”, jak i budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne i sportowe to te działania, które
są bardzo ważne dla powiatu, z dużą szansą na ich realizację (obszar B). Działanie
bardzo ważne, ale ze średnią szansą na powodzenie, to rozbudowa monitoringu wizyjnego (obszar D). Stworzenie kompleksowej oferty odnośnie do turystyki postindustrialnej oraz opracowanie lokalnych programów rewitalizacji to w opinii uczestników konsultacji działania z dużą szansą na realizację, ale o nieco niższej ważności
dla rozwoju powiatu (obszar A). Pozostałe działania należy uznać za mniej ważne
i z mniejszymi szansami na wdrożenie w stosunku do pozostałych (obszar C).
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5. Podsumowanie
Proponowana w niniejszym opracowaniu metoda oparta na opiniach uczestników
konsultacji społecznych może być, zdaniem autorów, prostym i łatwym w interpretacji narzędziem wspomagającym opracowywanie strategicznych dokumentów wyznaczających kierunki rozwoju jednostek terytorialnych. Taki sposób prezentacji
wyników konsultacji społecznych ułatwia analizę cennych informacji o opiniach
różnych podmiotów zaangażowanych w rozwój jednostki terytorialnej na temat proponowanych kierunków jej rozwoju. Metoda nie wymaga skomplikowanego operatu obliczeniowego i bazuje na znajomości podstawowych miar statystyki opisowej.
Podział siatki na cztery obszary dodatkowo ułatwia analizę i interpretację otrzymanych wyników. Działania zlokalizowane w obszarze „D” powinny zostać otoczone
szczególnym zainteresowaniem ze strony wszystkich podmiotów realizujących założenia strategii. Należy bowiem zidentyfikować i przełamać wszystkie bariery, które utrudniają realizację mało prawdopodobnych do realizacji, a tak ważnych dla rozwoju regionu działań.
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THE CONCEPT OF THE ASSESSMENT METHOD
OF THE ASSUMPTIONS OF LOCAL STRATEGIES DEVELOPMENT
ON THE EXAMPLE OF THE PROCESS
OF SOCIAL CONSULTATIONS IN WAŁBRZYCH COUNTY
Summary: A proposal of the assessment method of local strategies development has been
characterized in this paper. This method is based on fundamental measures of descriptive
statistics and is distinguished by the easiness of results interpretation. Practical aspects of this
method’s application were introduced in the social consultations analysis, which took place
in Wałbrzych county and they concerned some decisions on strategic directions of economic
change in the area of this county.
Keywords: local development strategy, social consultancy, county.

