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Udział organizacji pozarządowych w sprawowaniu władzy w samorządach lokalnych, choć 
wydaje się zjawiskiem i naturalnym, i dość powszechnym, w Polsce właściwie jest 
nierozpoznany1. Tak co do skali zjawiska, jak i jego oddziaływania na funkcjonowanie 
wspólnot samorządowych oraz relacje pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym.
W wielu gminach różnego typu – zarówno miejskich, jak i wiejskich, dużych i małych – 
organizacje społeczne firmują komitety wyborcze, które często z powodzeniem rywalizują o 
władzę wykonawczą i/lub stanowiącą w lokalnych samorządach (gminnych i powiatowych). 
Tym samym, przynajmniej formalnie, a w wielu samorządach – w szczególności tych ze 
słabiej rozwiniętym sektorem pozarządowym lub wykształconą sektorową samoświadomością
czy zdolnością do identyfikacji potrzeb rozwojowych sektora – także faktycznie, wywierają 
decydujący wpływ na jakość dialogu społecznego i współpracy pomiędzy sektorem 
publicznym i pozarządowym. W przeciwieństwie do tej części sektora, która pozbawiona jest 
bezpośredniego udziału w sprawowaniu władzy lub wpływu na nią, np. z powodu braku 
lokalnej czy ponad lokalnej reprezentacji lub słabego zaawansowania procesów dialogu 
obywatelskiego.
Organizacje pozarządowe angażujące się w lokalne życie polityczne z jednej strony zajmują 
oczywiście określone miejsce na lokalnej scenie politycznej, a z drugiej, nierzadko, zapełniają
istniejącą tam „próżnię polityczną”.
Celem niniejszej analizy jest rozważenie związków pomiędzy: 
1) udziałem komitetów wyborczych firmowanych przez organizacje społeczne w wyborach 
samorządowych na szczeblu gmin a poziomem mobilizacji społecznej w gminach;
2) udziałem kandydatów wywodzących się z komitetów wyborczych firmowanych przez 
organizacje społeczne w sprawowaniu władzy a jakością rządzenia w samorządach szczebla 
gminnego.
W niniejszym opracowaniu, które stanowi ilościowe ujęcie mojego wcześniejszego 
zainteresowania tym problemem2, zaprezentowane zostały wyniki badania udziału komitetów 
organizacji społecznych w wyborach samorządowych w 2010 roku i ich efektów w zakresie 
mobilizacji społecznej i jakości międzysektorowej współpracy.

1 Oczywiście tego typu aktorzy są uwzględniani w wielu badaniach lokalnej sceny politycznej, jak np. badania 
zespołów Jacka Kurczewskiego, zob. J. Kurczewski (red.), Lokalne wzory kultury politycznej, Wydawnictwo 
Trio, Warszawa 2007), czy Jacka Wasilewskiego, zob. J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna. 
Rekrutacja, struktura, działanie, ISP PAN, Warszawa 2006, jednak nie są wyłącznym obiektem ich 
zainteresowania.
2 Zob. R. Skrzypiec, Organizacje pozarządowe w przetargu o władzę i z władzą – wypełnianie czy pogłębianie 
próżni politycznej w Polsce lokalnej, w: „Chorzowskie Studia Polityczne”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu, Chorzów 2008, nr 1, s. 181-194.
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1. Wprowadzenie

Jacek Kurczewski identyfikuje 5 typów komitetów konkurujących o władzę w wyborach 
samorządowych w Polsce, są to komitety:
1) partii politycznych,
2) indywidualnych kandydatów,
3) koalicji indywidualnych kandydatów,
4) stowarzyszeń, których głównym celem działania jest udział we władzy lokalnej,
5) stowarzyszeń, dla których udział we władzy lokalnej jest celem dodatkowym lub 
podejmowanym okazjonalnie.
Czwarty z wyróżnionych przez Kurczewskiego typów, to „lokalne ugrupowania polityczne”3, 
które w niniejszym opracowaniu będziemy określać terminem protopartia.
Jacek Wasilewski, odwołując się do znanej hipotezy Stefana Nowaka o próżni socjologicznej 
charakteryzującej życie społeczne Polski lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, identyfikuje 
na poziomie Polski lokalnej (gminnej i powiatowej) na początku nowego wieku „swoistą 
próżnię polityczną”. Jej oznakami są przede wszystkim brak partii, klasy i społeczeństwa 
politycznego. Zaś samo życie polityczne ma charakter „oddolny”, spontaniczny, doraźny, 
partykularny, jest efektem aktywności lokalnych liderów, „którzy odwołując się do 
miejscowej specyfiki (lokalnych bolączek), starają się mobilizować swoich zwolenników 
wokół doraźnych zadań, takich jak wodociąg, droga czy autobus”. Głównym mechanizmem 
mobilizacji mieszkańców okazuje się więź bezpośrednia i interes związany z tymi zadaniami, 
nie zaś więź polityczna (ideologiczna). Natomiast same „organizacje społeczeństwa 
politycznego są nieliczne i krótkotrwałe.” Mają charakter inicjatyw zawiązywanych ad hoc na
„potrzeby przeforsowania konkretnej kandydatury”, zaś po wyborach „ulegają rozwiązaniu, a 
w najlepszym razie zapadają w śpiączkę trwającą do kolejnych wyborów.”4 Organizacje 
pozarządowe uczestniczące w lokalnym życiu politycznym w jakiejkolwiek formie – czy to 
bezpośrednio, poprzez rywalizację wyborczą, czy pośrednio, poprzez pełnienie funkcji 
watchdoga, lobbysty, reprezentanta interesów wybranych grup i kategorii społecznych, 
uczestnika procesów dialogu obywatelskiego czy w jakikolwiek inny sposób, także świadcząc
usługi społeczne i realizując zadania publiczne – wydają się zapełniać tak rozumianą próżnię 
polityczną, istniejącą przede wszystkim w Polsce lokalnej. W szczególności te, określane 
terminem protopartia.

1.1 Metodologia badania

Udział organizacji pozarządowych w sprawowaniu władzy lokalnej bez konieczności 
spełniania niektórych wymogów nakładanych na partie polityczne wydaje się w naszym kraju
zjawiskiem równie naturalnym, co prowadzenie przez nie działalności gospodarczej bez 
spełniania wielu wymogów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Zgodnie z 
brzmieniem zapisu ustawowego5, ale także potocznym rozumieniem, organizacje 
pozarządowe to stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, związki stowarzyszeń i fundacje. Z 
identyfikacja typów organizacji biorących udział w wyborach do samorządów gminnych w 
województwie śląskim wynika, że w „przetargu” o władzę lokalną biorą udział wyłącznie 
organizacje pozarządowe typu zrzeszeniowego (stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, 
kluby sportowe), natomiast nie biorą w niej udziału organizacje typu majątkowego (fundacje) 
i hybrydowego (spółdzielnie), dlatego w raporcie będziemy posługiwać się terminem 
organizacje społeczne.

3 J. Kurczewski, Lokalne społeczeństwo obywatelskie, w: J. Kurczewski (red.), Lokalne społeczności 
obywatelskie, OBS ISNS Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003, s. 274.
4 J. Wasilewski, Zarys socjologicznego portretu elity politycznej w sześciu powiatach, w: J. Wasilewski (red.), 
Powiatowa…, op cit., s. 48-49.
5 Art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118).
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Przedmiotem zainteresowania badawczego są zatem następujące fakty społeczne:
1) udział organizacji społecznych w wyborach samorządowych szczebla gminnego 
(konkurencja o władzę wykonawczą i uchwałodawczą) – mierzony liczbą i odsetkiem:
a) komitetów firmowanych przez organizacje społeczne,
b) wystawionych przez nie kandydatów,
c) gmin, w których te komitety wzięły udział w wyborach władz lokalnych;

2) wynik rywalizacji wyborczej (ewentualne zdobycie władzy w samorządach gminnych 
przez kandydatów komitetów firmowanych przez organizacje społeczne) – mierzony liczbą i 
odsetkiem:
a) obsadzonych mandatów prezydenta, burmistrza, wójta i/lub radnych,
b) gmin, w których te komitety zdobyły mandaty;

3) ewentualne skutki udziału i sprawowania władzy przez organizacje społeczne w 
samorządach gminnych na dwóch płaszczyznach:
a) mobilizacji społecznej – mierzonej: frekwencją wyborczą i liczbą organizacji 
pozarządowych;
b) jakości rządzenia w zakresie współpracy samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych mierzonej przy pomocy Indeksu Jakości Współpracy.

W przypadku trzeciego z powyższych aspektów możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy 
to poziom mobilizacji społecznej i jakość rządzenia aktywizują organizacje społeczne do 
udziału w wyborach lokalnych. Jednak weryfikacja tego założenia wymaga przeprowadzanie 
innego typu badania niż, to z którego raport prezentujemy.

Na potrzeby niniejszej analizy za komitety tworzone przez organizacje społeczne uznajemy 
komitety zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) jako komitety 
wyborcze (KW) organizacji (np. Komitet Wyborczy Towarzystwo Miłośników Przyszowic) 
lub te komitety wyborcze wyborców (KWW), których nazwa i adres siedziby lub inne fakty 
(np. informacje w mediach, publikacjach naukowych) jednoznacznie wskazują na powiązania 
z konkretną organizacją pozarządową (np. Komitet Wyborczy Wyborców Forum Czeladzian, 
który jest powiązany organizacyjnie i personalnie ze Stowarzyszeniem „Forum Czeladzian”) 
lub kilkoma organizacjami (np. Komitet Wyborczy Wyborców Razem Stowarzyszenia 
Knurowa).

Badanie wykonano metodą analizy danych zastanych. Jego realizacja została podzielona na 
dwa etapy: inwentaryzacyjny oraz badanie właściwe.
Pierwszy etap badania, czyli badanie udziału organizacji społecznych w wyborach 
samorządowych szczebla gminnego w roku 2010 polegał na przeglądzie danych PKW 
opublikowanych na stronie http://pkw.gov.pl/ pod kątem identyfikacji komitetów 
spełniających kryteria zadane w badaniu oraz weryfikacji tych informacji w bazach danych 
organizacji pozarządowych (przede wszystkim http://bazy.ngo.pl/, Krajowym Rejestrze 
Sądowym https://ems.ms.gov.pl/ czy lokalizatorów internetowych, np. http://www.zumi.pl/).
Zakres gromadzonych, opracowanych i analizowanych danych objął:
1) dane metryczkowe JST: nazwa, typ, powiat, liczba mieszkańców, liczba miejsc w radzie;
2) dane o przebiegu i wynikach wyborów lokalnych w 2010 roku prezydenta/burmistrza/wójta
(P/B/W) i do rad gmin obejmujące:
- frekwencję wyborczą,
- liczbę komitetów, zgłoszonych przez nie kandydatów i uzyskanych mandatów z rozbiciem 
na 3 typy komitetów: partyjne, organizacji i wyborców (zgodnie z terminologią stosowaną 
przez PKW).
Zebrane dane były agregowane na poziomie gmin i powiatów. Stanowiły podstawę do 
wnioskowania w zakresie poziomu udziału organizacji społecznych w wyborach 
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samorządowych w 2010 roku w województwie śląskim, które zostały zrelacjonowane w 
części 2 niniejszego opracowania. Posłużyły także do konstrukcji próby badawczej.
Ten etap został zrealizowany w 2011 roku przez zespół pod moim kierownictwem w składzie:
Katarzyna Cieszyńska, Adam Kondla, Dominik Łaciak, Piotr Swoboda, Anna Szklarska i 
Joanna Świątkowska.
Drugi etap badania składał się z dwóch komponentów:
1) badanie udziału organizacji społecznych w wyborach lokalnych w wybranych gminach w 
dłuższym okresie czasu (lata 1998/20026-2010). Zakres gromadzonych, opracowanych i 
analizowanych w ramach tego komponentu danych był taki sam jak w pierwszym etapie7; 
2) badanie jakości międzysektorowej współpracy wykonany przy zastosowaniu 
zmodyfikowanego Indeksu Jakości Współpracy (Indeks)8; na potrzeby tego badania 
wykorzystano informacje publikowane na stronach internetowych i w internetowych 
Biuletynach Informacji Publicznej (BIP) badanych gmin.
Wyniki pierwszego komponentu posłużyły do rozważenia związku pomiędzy udziałem 
komitetów organizacji społecznych a mobilizacją społeczną (wnioski zostały zaprezentowane 
w części 3 niniejszego opracowania), a komponentu drugiego do rozważania związku 
pomiędzy sprawowaniem władzy przez reprezentantów tych komitetów a jakością rządzenia 
w samorządzie lokalnym (wnioski zostały zaprezentowane w części 4 niniejszego 
opracowania)
Drugi etap badania został wykonany w okresie 2014-2015.
Wsparcia w zakresie statystycznym udzieliła mi Emilia Skrzypiec. 

1.2 Charakterystyka badanych zbiorów

Badaniem w poszczególnych płaszczyznach analizy zasadniczo objęto dwa zbiory:
1) wszystkich gmin województwa śląskiego;
2) gmin wybranych z uwagi przede wszystkim na takie kryteria, jak:
a) udział komitetów organizacji społecznych i komitetów protopartii w wyborach 
samorządowych w 2010 roku,
b) obsadzenie mandatów burmistrza, wójta i/lub radnych w gminach województwa śląskiego
w wyniku wyborów samorządowych w 2010 roku.

Zastosowane kryteria wyboru pozwoliły wyodrębnić w tym drugim badanym zbiorze 
następujące zbiory:
1) JST z udziałem (komitetów organizacji społecznych) – gminy, w których w wyborach 
lokalnych w 2010 roku wzięły udział komitety firmowane przez organizacje społeczne, to 
znaczy te komitety wystawiły kandydatów na prezydenta, burmistrza, wójta i/lub radnych;
2) JST bez udziału – gminy, w których w wyborach lokalnych w 2010 roku nie brały udziału 
komitety firmowane przez organizacje społeczne;
3) JST z władzą wykonawczą – gminy, w których w wyborach lokalnych w 2010 roku 
kandydaci komitetów firmowanych przez organizacje społeczne zdobyli mandat prezydenta, 
burmistrza, wójta i/lub mandaty radnych;
4) JST z mandatami radnych – gminy, w których w wyborach lokalnych w 2010 roku 
kandydaci komitetów firmowanych przez organizacje społeczne obsadzili wyłącznie mandaty 
radnych;

6 W przypadku gmin do 20 tys. mieszkańców dysponujemy danymi o przebiegu i wynikach wyborów od roku 
1998, natomiast w przypadku gmin liczących minimum 20 tys. mieszkańców danymi dopiero od roku 2002. Z 
tego powodu do analiz wykorzystano dane za okres 2002-2010.
7 W celu rozpoznania zakresu działania organizacji firmującej komitet wyborczy i ewentualnej klasyfikacji jako 
protopartii przeglądaliśmy strony internetowe tych podmiotów.
8 Opis Indeksu zaprezentowano w części 4 niniejszego opracowania.
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5) JST bez mandatów – gminy, w których w wyborach lokalnych w 2010 roku komitety 
firmowane przez organizacje społeczne nie wzięły udziału lub brały udział, ale ich kandydaci 
nie obsadzili ani mandatu prezydenta, burmistrza, wójta, ani mandatów radnych;
6) JST z komitetami protopartii – gminy, w których w wyborach lokalnych w 2010 roku 
wzięły udział komitety firmowane przez organizacje społeczne określane terminem 
„protpartie”;
7) JST bez komitetów protopartii – gminy, w których w wyborach lokalnych w 2010 roku nie 
brały udziału komitety firmowane przez organizacje społeczne określane terminem 
„protpartie”.
Ponadto wyróżniono 3 zbiory z uwagi na typ gminy: a) miejskie, których jest w 
województwie śląskim 49, w tym 19 miast na prawach powiatu; b) miejsko-wiejskie – 22 w 
województwie śląskim; c) wiejskie – 96 oraz osobną kategorię powiatowe – 17, w tym 4 z 
siedzibą w mieście na prawach powiatu.

Zbiór badany pod kątem skutków udziału organizacji pozarządowych w rywalizacji i 
sprawowaniu władzy w odniesieniu do mobilizacji społecznej i jakości międzysektorowej 
współpracy liczy 55 gmin województwa śląskiego, w tym:
- 18 miejskich,
- 12 miejsko-wiejskich,
- 25 wiejskich9.
Ani podstawowy zbiór gmin, ani żaden z jego podzbiorów nie stanowi próby 
reprezentatywnej, ponieważ jego dobór nie miał charakteru losowego, a celowy.
Podstawowy podział badanego zbioru, podobnie jak i zbioru wszystkich gmin województwa 
śląskiego, to podział z uwagi na udział komitetów organizacji społecznych w wyborach 
lokalnych w 2010 roku. W badanym zbiorze JST z udziałem jest trzykrotnie więcej niż tych 
bez udziału. Drugim z istotnych podziałów jest podział z uwagi na wynik udziału komitetów 
organizacji społecznych w wyborach w 2010 roku (zob. tab. 2). W badanym zbiorze 
wyodrębniono 3 kategorie: JST z władzą wykonawczą, JST z mandatami radnych, JST bez 
mandatów10. W pierwszej kategorii najliczniej reprezentowane są gminy wiejskie, w drugiej i 
trzeciej udział gmin o różnym charakterze jest prawie równy.
Strukturę badanego zbioru zaprezentowano w tabeli nr 1.

Tab. 1 Struktura badanej zbiorowości z uwagi na typ JST i wynik wyborów lokalnych w 2010 r.

kategoria analityczna typ JST

władza wykonawcza
mandaty radnych miejska miejsko-wiejska wiejska

większość 2 3 9
mniejszość 5 1 5

mandaty radnych

większość 0 2 0
mniejszość 5 2 4
pojedyncze lub bez 
mandatów

0 0 1

bez udziału 6 4 6

I wreszcie trzeci z podziałów, to podział  z uwagi na udział w wyborach w danej gminie 
komitetów protopartii.
Przy doborze gmin do badanego zbioru kierowano się także dodatkowymi kryteriami:

9 W badanym zbiorze nie ma miast na prawach powiatu.
10 Tę kategorię tworzy 1 gmina, w której komitety organizacji społecznych nie zdobyły żadnego mandatu oraz 16
gmin, w których te komitety nie wzięły udziału w wyborach 2010 roku.
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- intuicyjnie wyznaczonymi jednostkami historyczno-geograficzne: jednostkę bielską 
reprezentuje 11 JST, częstochowską – 8, gliwicką – 12, pszczyńską – 6, rybnicką – 10, a 
zagłębiowską – 8; nadreprezentrowane (w stosunku do liczby JST) są jednostki: gliwicka i 
rybnicka, a niedoreprezentowana częstochowska;
- wszystkich powiatów ziemskich; nadreprezentowane są powiaty: tarnogórski i gliwicki, a 
niedoreprezentowane: częstochowski i zawierciański.
Strukturę wyodrębnionych z uwagi na powyższe kryteria zbiorów poddanych analizie w 
niniejszym opracowaniu zaprezentowano na rysunku nr 1.

Rys. 1 Struktura badanych zbiorów JST z uwagi na udział komitetów organizacji społecznych w wyborach 
samorządowych w 2010 roku i jego wynik

gminy województwa śląskiego (n = 167)

badany zbiór (n = 55)

gminy z udziałem (n = 39) gminy bez udziału (n = 16)

gminy z władzą
wykonawczą (n = 25)

gminy z mandatami
radnych (n = 13)

gminy bez mandatów

(n = 17)

gminy z protopartiami (n = 31)

gminy bez protopartii (n = 8)

Natomiast kategoria miasta powiatowe obejmuje:
1) wszystkie miasta-siedziby powiatów ziemskich, co umożliwi dokonywanie porównań – 13,
w tym 2 o statusie gminy miejsko-wiejskiej11;
2) największe miasta z pozostałych powiatów ziemskich, w których siedziba powiatu znajduje
się w mieście na prawach powiatu – 4 miasta z 4 powiatów (w powiecie bielskim 
Czechowice-Dziedzice, częstochowskim Blachownia, gliwickim Knurów i rybnickim 
Czerwionka-Leszczyny)12.
W przypadku miast zaliczonych do powiatowych po równi reprezentowane są kategorie JST z
władzą wykonawczą i JST z mandatami radnych – po 7 JST. Jedynie 3 miasta powiatowe 
zaliczają się do kategorii JST bez udziału/bez mandatów.
Zestawienie JST poddanych analizie zamieszczono w Załączniku nr 1.

11 W powiecie bieruńsko-lędzińskim Bieruń nie jest miastem powiatowym, choć jest w nim zlokalizowana 
siedziba władz powiatowych.
12 Łącznie oba zbiory z punktów 1 i 2 będziemy określać nazwą „miasta powiatowe”.

9



2. Udział organizacji społecznych w wyborach lokalnych w gminach 
województwa śląskiego w 2010 roku13

2.1 Wyniki wyborów lokalnych w 2010 roku

W 2010 roku w wyborach do władz samorządów gminnych (dalej w tekście także jako 
wybory lokalne lub wybory samorządowe) wzięły udział 1 299 komitetów, które wystawiły 
540 kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz 16 020 kandydatów na radnych.
W 82, czyli prawie połowie gmin województwa śląskiego, 89 organizacji społecznych 
zorganizowało 155 komitetów wyborczych firmowanych własną nazwą14. Nieco częściej, bo 
84 komitety zorganizowane przez 46 organizacji zarejestrowano jako komitety wyborcze 
organizacji15, a nieco rzadziej, bo 71 komitetów zorganizowanych przez 43 organizacji 
zarejestrowano jako komitety wyborcze wyborców16. Struktura komitetów pod względem 
zasięgu terytorialnego jest dość zróżnicowana. Co prawda, najwięcej, bo 78 komitetów to 
komitety o zasięgu gminnym, jednak 15 komitetów ma zasięg ponadgminny – najczęściej 
powiatowy (np. KW Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego, KWW Moja Gmina 
Nasz Powiat). 10 komitetów sformowało 55 gminnych komitetów w 38 gminach 7 powiatów:
będzińskiego, cieszyńskiego, gliwickiego, kłobuckiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego i 
żywieckiego; w 4 powiatach nawet po 2 takie struktury: w gliwickim i żywieckim obie jako 
KWW, kłobuckim obie jako KW, a w tarnogórskim po jednym KW i KWW. 3 komitety o 
zasięgu ponadregionalnym sformowały 17 gminnych komitetów, po 1 w 17 gminach; 
najwięcej Ruch Autonomii Śląska – 13 w 8 gminach 3 powiatów: mikołowskiego, 
rybnickiego i wodzisławskiego oraz 5 miastach na prawach powiatu. Co trzecia organizacja, 
która zarejestrowała komitety w wyborach do samorządów gminnych w wyborach w 2010 
roku w województwie śląskim spełnia kryteria kategorii 4 typologii komitetów 
Kurczewskiego, czyli głównym celem jej działania jest udział we władzy lokalnej. To znaczy,
że ponad połowa zarejestrowanych komitetów wyborczych organizacji społecznych, to 
komitety protopartii. Na marginesie warto zaznaczyć, że wiele komitetów wyborczych 
wyborców także ma charakter protopartii, istnieje i od wielu lat bierze udział w rywalizacji o 
władzę lokalną (np. KWW Obywatele Dla Ziemi Żywieckiej, KWW Pszczyńskie 
Porozumienie Samorządowe czy KWW Żorskie Porozumienie i Waldemar Socha – wszystkie
trzy brały udział w wyborach samorządowych przynajmniej od roku 2002, z różnym 
powodzeniem).
Na podstawie analizy nazw komitetów możemy stwierdzić, że najczęściej odwołują się one 
bądź do identyfikacji z danym terytorium (np. KW Inicjatywa Obywatelska Powiatu 
Tarnogórskiego, KWW Koalicja Wspólny Chorzów, ale także KWW Moja Gmina Nasz 
Powiat), bądź do idei samorządu jako takiego (np. KW Koalicja Samorządowa, KWW 
Przyjazny Samorząd). Inne identyfikacje, jak np. demokracja (KW Ruch Demokracji 
Lokalnej), aktywność społeczna (np. KW Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych) występują 
rzadziej, często w powiązaniu z pierwszymi dwoma identyfikacjami, jak ma to miejsce w 
przypadku terminów „rozwój” (np. KW Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy 
Sośnicowice, KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego) i „obywatelski” (np. KWW 
Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie). 14 komitetów zostało zgłoszonych przez Ochotnicze 

13 Wszystkie wykorzystane w tej części analizy dane o komitetach, przebiegu i wynikach wyborów pochodzą ze 
strony Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/.
14 4 komitety zostały zorganizowane przez koalicję kilku organizacji pozarządowych.
15 W przypadku dwóch komitetów zarejestrowanych jako KW nie udało się znaleźć macierzystej organizacji 
społecznej. KW Koalicja Samorządowa wystawił komitety w 8 gminach powiatu kłobuckiego i w wyniku 
wyborów zdobył władzę wykonawczą w jednej gminie, a mandaty radnych w pięciu, choć tylko w jednej więcej 
niż dwa. Natomiast KW Lepszy Myszków wystawił reprezentację w jednej gminie i nie zdobył żadnych 
mandatów.
16 W tych przypadkach można mówić o wykorzystywaniu zasobów organizacyjnych stowarzyszeń.
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Straże Pożarne17. Natomiast tylko nieliczne komitety zostały zarejestrowane przez kluby 
sportowe (np. KWW Orzeł Nakło Śląskie, KW LKS „Jedność”), organizacje zajmujące się 
kulturą (KW „Góry Kultury” zarejestrowany przez stowarzyszenie o takiej nazwie), ekologią 
(KWW „EKOGMINA” zarejestrowany przez stowarzyszenie o takiej nazwie), o afiliacji 
etnicznej, czy wręcz narodowościowej (KW Ruch Ślązaków-Świętochłowice).
Zestawienie wszystkich komitetów, które uwzględniono w niniejszej analizie zamieszczono w
Załączniku nr 3.

Najczęściej – wydawałoby się wbrew oczekiwaniom – komitety organizacji społecznych w 
latach 2010 roku wzięły udział w wyborach lokalnych w miastach na prawach powiatu, 
zdecydowanie rzadziej w pozostałych gminach miejskich, zaś najrzadziej w gminach 
wiejskich. W tych ostatnich przeważają komitety grup indywidualnych kandydatów.
Szczegółowy rozkład gmin z udziałem komitetów organizacji społecznych zaprezentowano 
na wykresie nr 1.

Wyk. 1 Udział komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych w 2010 roku z uwagi na typ JST
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155 komitetów organizacji społecznych w wyborach samorządowych w 2010 roku wystawiło 
85 kandydatów na fotel prezydenta, burmistrza lub wójta i ponad 3 tysiące kandydatów na 
radnych. Zatem ich udział jest proporcjonalnie mniejszy niż komitetów pozostałych typów, 
czyli partyjnych i osób indywidualnych. Co ilustrują dane zebrane tabeli nr 2.
Jednak, jak wynika z analizy wystawianych przez te komitety reprezentacji nie wszystkie 
rywalizują o władzę. Kandydata na funkcję szefa zarządu gminy w wyborach w 2010 roku 

17 To znikomy odsetek (1,38%) wszystkich OSP zarejestrowanych w województwie śląskim. Liczba OSP w 
bazie danych ngo.pl na dzień 9 lutego 2015 r. wynosi 1013 (zob. http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?
kryt_nazwa=ochotnicza+stra%C5%BC+po%C5%BCarna&kryt_woj=12&wyniki=1&page=3, dostęp 9.02.2015 
r.). 
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wystawiło 85 komitetów w 54 gminach, zaś kandydatów na radnych w 82 gminach, w obu 
wypadkach w większości miejskich.

Tab. 2 Udział komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych w 2010 r. w województwie śląskim

komitety kandydaci mandaty

n
% 

ogółem

radni P/B/W* radni P/B/W

n
% 

ogółem
n

% 
ogółem

n
% 

ogółem
n

% 
ogółem

155 12% 3093 19% 85 15% 464 15% 32 19%
* P/B/W – prezydent, burmistrz lub wójt

Co piąty komitet organizacji społecznej wystawił nieliczną reprezentację (liczącą nie więcej 
niż 4 kandydatów), w zasadzie wykluczającą go z rywalizacji o władzę w gminie. W 10 
gminach, czyli co ósmej, w której startowały te komitety i w co szesnastej w województwie 
śląskim (prawie wyłącznie wiejskich) łączna liczba kandydatów na radnych wystawionych 
przez komitety organizacji społecznych nie była wyższa od 4.
Kandydaci komitetów organizacji społecznych wykazali się większą skutecznością w 
obsadzaniu foteli prezydenta, burmistrza, wójta niż mandatów radnych (por. tab. 2), chociaż 
w jednostkowych przypadkach efektywność była mocno zróżnicowana. Mniej niż połowa 
komitetów organizacji społecznych, które wystawiły swoich kandydatów, osiągnęła sukces w 
walce o władzę wykonawczą i większość w radzie. Czasem dlatego, że rywalizowały z 
kontrkandydatami z innych komitetów o takim charakterze. Powodzenie w rywalizacji o 
władzę wykonawczą częściej wiąże się z powodzeniem w rywalizacji o większość w radzie. 
Natomiast porażka częściej występuje na obu tych polach. W przypadku ograniczenia się 
wyłącznie do rywalizacji o większość w radzie szanse na sukces są zdecydowanie mniejsze18. 
Szczegółowy rozkład danych o skuteczności komitetów organizacji społecznych w 
rywalizacji o władzę w wyborach do samorządów gmin w województwie śląskim w 2010 
roku zebrano w tabeli nr 3.

Tab. 3 Sukces wyborczy komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych w gminach województwa 
śląskiego w 2010 r.

cel udziału w wyborach
wykonawcza

n = 83

uzyskane mandaty radnych, n = 155

większość mniejszość pojedyncze bez mandatów

 rywalizacja o władzę wykonawczą i większość w  
radzie, n = 85

 sukces 32 9 21 1 1

 porażka 53 1 24 11 17

 rywalizacja tylko o większość w radzie, n = 26 nd 0 17 3 6

 bez rywalizacji o większość w radzie n = 44 nd         nd 6 19 19

Objaśnienia:
rywalizacja o władzę wykonawczą i większość w  radzie – wystawienie przez komitet kandydata na fotel prezydenta, 
burmistrza lub wójta i kandydatów na minimum 50% miejsc w radzie
rywalizacja tylko o większość w radzie – wystawienie przez komitet kandydatów na minimum 50% miejsc w radzie 
bez rywalizacji o większość w radzie – wystawienie przez komitet kandydatów na mniej niż 50% miejsc w radzie
większość – minimum 50% mandatów radnych
mniejszość – mniej niż 50% mandatów radnych, ale więcej niż 10%
pojedyncze – nie więcej niż 10% mandatów radnych

W 71 JST, czyli prawie 42% samorządów szczebla gminnego w województwie śląskim, 
kandydaci komitetów zarejestrowanych przez organizacje społeczne obsadzili bądź mandaty 
prezydenta, burmistrza, wójta, bądź radnych. W co piątym samorządzie zdobyły władzę 
18 Choć trzeba zauważyć, że raczej analizujemy tu „wynik” niż „sukces” wyborczy, szczególnie tych komitetów, 
które nie rywalizują o władzę. To znaczy wystawiły taką liczbę kandydatów, która nawet w przypadku 
obsadzenia wszystkich mandatów, o które rywalizują z zasady nie daje możliwości kontrolowania rady gminy.
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wykonawczą i reprezentację w radzie (większościową lub mniejszościową), a w trzech 
gminach: Łękawica, Sośnicowice i Wielowieś obsadziły nawet wszystkie funkcje z 
powszechnego wyboru w lokalnym samorządzie. Reprezentację radnych (większościową lub 
mniejszościową) zdobyły te komitety w co szóstym samorządzie. Zaś w co ósmej gminie 
obsadziły co najwyżej pojedyncze mandaty lub nie obsadziły żadnego19. Szczegółowy rozkład
danych o wynikach udziału komitetów organizacji społecznych w rywalizacji o władzę 
zebrano w tabeli nr 4.

Tab. 4 Wynik udziału komitetów organizacji społecznych w rywalizacji o władzę w wyborach do samorządów 
gminnych w gminach województwa śląskiego w 2010 roku (n = 82)

wynik wyborów mnpp miejskie
miejsko-
wiejskie

wiejskie śląskie

wykonawcza i większość w radzie 2 2 3 9 15
wykonawcza i mniejszość w radzie 3 5 1 7 16
większość w radzie 2 0 2 0 4
mniejszość w radzie 4 7 3 10 25
pojedyncze mandaty radnych 0 2 2 7 11
bez mandatów radnych 4 0 0 7 11
Objaśnienia:
większość – minimum 50% mandatów radnych
mniejszość – mniej niż 50% mandatów radnych, ale więcej niż 10%
pojedyncze – nie więcej niż 10% mandatów radnych

Jak zatem widać udział komitetów organizacji społecznych w wyborach do władz w 
samorządach lokalnych (tak gminnych, jak i powiatowych, skoro niektóre z tych komitetów 
działają w skali powiatu) jest w województwie śląskim zjawiskiem powszechnym. Istotna 
część z podmiotów rywalizujących o władzę, to protopartie, czyli organizacje społeczne, 
których celem działania jest zdobycie i sprawowanie władzy. Część komitetów wystawia 
nieliczne reprezentacje i właściwie mogłaby zostać zaliczona do kategorii komitetów osób 
indywidualnych. W porównaniu z komitetami dwóch pozostałych typów (partyjnymi i osób 
indywidualnych), uczestniczą w wyborach na mniejszą skalę (na co wskazują ich udział w 
ogólnej liczbie komitetów i kandydatów), jednak z większą skutecznością w rywalizacji o 
władzę wykonawczą, a mniejszą o władzę uchwałodawczą. W zdecydowanej większości 
gmin, w których te komitety brały udział w wyborach, a także w istotnym odsetku gmin 
województwa, udało im się zdobyć zaufanie wyborców i obsadzić fotele prezydentów, 
burmistrzów, wójtów lub mandaty radnych.

2.2 Komitety organizacji społecznych w wyborach lokalnych w badanych gminach

Analiza przebiegu wyborów do rad gmin od 1998 roku (w przypadku gmin do 20 tysięcy 
mieszkańców) lub od 2002 roku (w przypadku gmin z minimum 20 tysiącami)20 pozwala na 
sformułowanie wniosku, że udział organizacji społecznych w rywalizacji o władzę jest stałym
elementem lokalnego życia publicznego w badanych gminach województwa śląskiego – w 
ponad połowie z nich organizacje społeczne wystawiały swoje reprezentacje w każdych 
wyborach lokalnych, a tylko w co ósmej w żadnych. Jednak z różnym zaangażowaniem i 
odmiennymi wynikami.
W większości samorządów, w których organizacje społeczne wystawiają swoje reprezentacje 
w każdych wyborach do rad gmin, osiągają sukces wyborczy, choć nie za każdym razem. 

19 To znaczy odpowiednio w 87%, 37%, 35% i 27% gmin, w których te komitety wzięły udział w wyborach.
20 W przypadku 38 JST, 8 gmin miejskich, w tym 2 miastach powiatowych, 5 miejsko-wiejskich i 25 wiejskich 
dysponujemy wynikami od roku 1998; a w 17, w tym 15 miastach powiatowych od roku 2002.
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Jedynie w 4 gminach (Jejkowice, Skoczów, Wilkowice i Żywiec) organizacje społeczne 
wystawiały reprezentacje w każdych wyborach od 1998 lub 2002 i zdobywały co najmniej 
45% mandatów, a w 10 zdobywały minimum 33% mandatów radnych w połowie wyborów, 
w których brały udział. Jednak w 13 (niezależnie od częstotliwości) ich start kończył się 
niepowodzeniem – nie zdobywały żadnego mandatu. Częściej z porażką spotykamy się w 
gminach miejskich i miejsko-wiejskich niż wiejskich.

Kolejny interesujący aspekt to ciągłość udziału konkretnych komitetów firmowanych przez 
organizacje pozarządowe w wyborach samorządowych. W 29 gminach z badanego zbioru 
komitety organizacji społecznych brały udział we wszystkich wyborach samorządowych w 
latach 1998/2002 – 2010. Łącznie w tych gminach wystartowało w tym okresie 128 
komitetów organizacji społecznych, 41% z nich wzięło udział w wyborach przynajmniej 
dwukrotnie. Najwyższy odsetek (49%) odnotowano w 12 miastach liczących powyżej 20 
tysięcy mieszkańców (analizowano 3 wybory), na poziomie średniej w 12 gminach wiejskich,
zaś zdecydowanie poniżej (30%) w 5 miastach liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców (w 
dwu ostatnich kategoriach analizowano 4 wybory).
15 spośród 52 komitetów firmowanych przez organizacje społeczne w 12 gminach (5 
wiejskich, 2 miejskich do 20 tysięcy mieszkańców i 5 miastach powyżej 20 tysięcy 
mieszkańców, w tym 3 powiatowych), uczestniczy w każdych wyborach – prawie połowę z 
nich (7) stanowią komitety Ochotniczych Straży Pożarnych, zaś pozostałe to struktury 
ponadregionalne (RAŚ), powiatowe (Wspólnota dla Skoczowa, Inicjatywa Obywatelska 
Powiatu Tarnogórskiego, Obywatele Dla Ziemi Żywieckiej, Wspólnota Samorządowa 
Powiatu Żywieckiego), bądź wreszcie protopartie (Liga Samorządowa Ziemi Pszczyńskiej, 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” w Bieruniu). Z czasem rośnie 
skuteczność zdobywania władzy przez te komitety. O ile w 1998 roku tylko w 1 na 17 gmin 
wiejskich i miejskich liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców organizacje społeczne 
obsadziły minimum 33% mandatów radnych (Wilkowice), to w 2010 roku udało się to w 16 
gminach, w tym w 7 nawet co najmniej 50%. Jednak tylko w kilku przypadkach udało się 
komitetowi organizacji społecznej w 3 kolejnych wyborach zdobyć władzę: w Pszowie 
większość w radzie gminy (KW Praworządność i Rozwój, faktycznie lokalna protopartia), a 
w Bieruniu mniejszość w radzie (KWW Miłośników 600 Letniego Bierunia), zaś w 
Wilkowicach  mniejszość w dwóch wyborach (1998 i 2006) i większość w jednych (2010 - 
KW Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach). 10 komitetów z 9 gmin dwukrotnie 
obsadziło co najmniej 33% mandatów. Trzeba jednak zauważyć, że około 40% komitetów nie
we wszystkich wyborach lub czasem w żadnych nie rywalizowało o większość w radzie.
Na podstawie zaprezentowanej powyżej analizy możemy stwierdzić, że komitety firmowane 
przez organizacje społeczne stanowią istotny i trwały element rywalizacji wyborczej w 
wyborach do władz gmin województwa śląskiego, a co więcej, nierzadko konkurują z 
powodzeniem, zdobywając władzę wykonawczą, uchwałodawczą, a nawet obie.
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3. Udział komitetów organizacji społecznych w wyborach a mobilizacja 
społeczna

W tej części opracowania rozważymy potencjalny związek pomiędzy udziałem komitetów 
firmowanych przez organizacje społeczne w wyborach lokalnych a mobilizacją społeczną w 
gminach. Mobilizacja, czyli proces przekształcania się „zbioru biernych jednostek w 
aktywnego uczestnika życia publicznego”21 może manifestować się bądź poprzez gotowość 
społeczeństwa do „zmiany ustalonego porządku społecznego” (mobilizacja społeczna), bądź 
poprzez poparcie dla „programów, doktryn i ideologii” (mobilizacja polityczna)22. W 
interesującym nas tu przypadku udziału komitetów organizacji społecznych w wyborach 
lokalnych mamy do czynienia z obiema wyróżnionymi formami. Analizie poddane zostaną 
trzy procesy zachodzące w ramach tak rozumianej mobilizacji – z uwagi na dostępność 
danych jedynie – w latach 2002-2010:
- zmiany liczebności komitetów i kandydatów do rad gmin;
- zmiany frekwencji w wyborach do rad gmin;
- zmiany liczby i struktury zarejestrowanych organizacji pozarządowych.

3.1 Komitety i kandydaci

W badanym zbiorze liczącym 55 gmin województwa śląskiego, w 3 wyborach do rad gmin w 
latach 2002-2010 łącznie startowało ponad 18 000 kandydatów, z ponad 1 500 komitetów, w 
tym 3 663 kandydatów z 226 komitetów organizacji społecznych, co daje średnio 22 
kandydatów z 1,4 komitetu organizacji społecznej w 1 gminie w 1 wyborach w okresie 2002-
2010. 
W gminach, w których komitety organizacji społecznych biorą udział w wyborach władz 
gmin, średnia liczba komitetów i kandydatów jest wyższa niż w tych, w których nie biorą 
udziału. Jednak warto zauważyć, że w gminach miejskich, w tym szczególnie w miastach 
powiatowych, średnia liczba komitetów biorących udział w wyborach jest niższa, zaś liczba 
wystawionych przez nie kandydatów wyższa niż w pozostałych typach gmin23. Analiza 
statystyczna nie potwierdza zależności pomiędzy udziałem organizacji społecznych w 
wyborach samorządowych a liczbą komitetów i radnych startujących w tych wyborach w 
gminach do 20 tysięcy mieszkańców na poziomie istotności 0,00524.
Szczegółowy rozkład średnich wartości dla różnych kategorii gmin i frekwencji wyborczej 
zaprezentowano w tabeli 5.

W latach 2002-2010 w badanych gminach nastąpił istotny i powszechny spadek liczby 
komitetów25, a w nieco mniejszym stopniu także liczby kandydatów na radnych w wyborach 
do samorządów gminnych.

21 Zob. hasło „mobilizacja” w: M. Gordon (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, WN PWN, Warszawa 
2008.
22 J. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Rozwój regionalny i lokalny w perspektywie socjologicznej, Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2002, s. 19.
23 To drugie to wynik zarówno uzależnienia liczby miejsce w radach od liczby mieszkańców, a po drugie 
różnych zasad organizacji wyborów: proporcjonalnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców i 
większościowych do 20 tys. oraz dopuszczenie zgłaszania w tych pierwszych list z liczbą kandydatów 
stanowiących dwukrotność liczby mandatów.
24 Dla zależności pomiędzy udziałem komitetów społecznych w wyborach lokalnych w 2010 roku a średnią 
liczbą komitetów wyborczych w gminach województwa śląskiego w latach 2020-2010 χ2 = 1,86 dla  2 stopni 
swobody. Dla zależności pomiędzy udziałem komitetów społecznych a średnią liczbą kandydatów biorących 
udział w tych wyborach χ2 = 2,12 dla 2 stopni swobody. Pominęliśmy analizę dla gmin liczących powyżej 20 
tysięcy mieszkańców z uwagi na małą liczebność zbioru.
25 Jeszcze głębszy spadek odnotowano w okresie 1998-2010 w przypadku gmin do 20 tys. mieszkańców, których
danymi z wyborów dysponujemy.
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Tab. 5 Komitety, kandydaci organizacji społecznych i frekwencja w wyborach do rad gmin w gminach 
województwa śląskiego w latach 2002-2010

JST
Komitety (średnia) Kandydaci (średnia)

Frekwencja
(średnia)Ogółem Organizacji Ogółem Organizacji

1. Badana zbiorowość (n = 55) 9,1 1,4 110 22 47,8%

2. Udział w wyborach*

a) udział w wyborach (n = 39) 9,6 1,9 127 31 46,2%

b) brak udziału (n = 16) 8,0 0,1 70 0,4 51,6%

3. Typ gminy

a) miejska (n = 18) 8,3 1,3 188 36 45,5%

b) miejsko-wiejska (n = 12) 9,5 1,3 113 25 46,5%

c) wiejska (n = 25) 9,5 1,4 53 11 50,0%

4. Miasta powiatowe (n = 17)** 8,7 1,5 229 46 44,1%

a) udział w wyborach (n = 14)* 7,9 1,8 243 55 44,1%

b) brak udziału (n = 3)* 12,2 0,1 159 1 44,2%

5. JST z udziałem komitetów 
protopartii (n = 31**)

9,9 1,9 131 32 46,0%

* dotyczy wyborów w roku 2010 r.
** nie sumuje się w kategorii badana zbiorowość

Liczba komitetów zmniejszyła się o 40% (z łącznej liczby 671 w 2002 r. do 403 w 2010 r.). 
Spadek odnotowano w 47 badanych gminach, w tym w 17 o ponad 50%, wzrost jedynie w 3, 
a w 5 nie odnotowano zmian lub zmiana nie przekroczyła 10%. Natomiast liczba kandydatów 
na radnych zmniejszyła się o 16% (zmniejszenie łącznej liczby z 6 722 w 2002 r. do 5 676 w 
2010 r.). Spadek odnotowano w 38 gminach, w tym w 7 o ponad 50%, wzrost jedynie w 6, a 
w 11 nie odnotowano zmian lub zmiana nie przekroczyła 10%. Z odmienną sytuacją mamy do
czynienia w przypadku komitetów organizacji społecznych, gdzie odnotowano wzrost łącznej 
liczby zarówno komitetów, kandydatów na radnych, jak i liczby uzyskanych w wyborach 
mandatów. Liczba komitetów organizacji społecznych w badanych gminach wzrosła o ¼ (z 
69 w 2002 r. do 87 w 2010 r.), kandydatów na radnych o ½ (z 1 039 w 2002 r. do 1 573 r.), a 
liczby obsadzonych mandatów radnych o 70% (z 186 w 2002 r. do 316 w 2010 r.). Wzrost 
liczby komitetów odnotowano w prawie połowie JST, w których te komitety brały udział w 
wyborach w 2010 r., a spadek jedynie w co piątej. Wzrost liczby kandydatów i obsadzonych 
mandatów odnotowano w prawie 2/3 tych gmin, a spadek w co szóstej. Strukturę zmian 
ilustruje wykres nr 2.

Jednak analiza statystyczna nie potwierdza zależności pomiędzy udziałem komitetów 
organizacji społecznych w wyborach lokalnych a poziomem mobilizacji społecznej 
(korzystanie z biernego prawa wyborczego) na poziomie istotności 0,00526.

26 Dla zależności pomiędzy udziałem komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych a średnią liczbą 
komitetów wyborczych w badanym zbiorze w latach 2020-2010 χ2 =  1,53 dla 2 stopni swobody. Dla zależności 
pomiędzy udziałem komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych a średnią liczbą kandydatów na 
radnych w badanym zbiorze w latach 2020-2010 χ2 = 0,07 dla 2 stopni swobody.
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Wyk. 2 Trend zmian liczby komitetów, kandydatów na radnych i mandatów w latach 2002-2010 w badanych 
gminach województwa śląskiego (n = 55, 2002 = 100%)
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3.2 Frekwencja w wyborach do rad gmin

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2010 roku w województwie śląskim wyniosła 
42,94%. Obserwujemy duże zróżnicowanie frekwencji wyborczej zarówno pomiędzy 
gminami, powiatami, jak i wewnątrz powiatów. Różnica pomiędzy najwyższą a najniższą 
frekwencją w gminach województwa śląskiego jest prawie dwu i półkrotna27. Także wewnątrz
powiatów obserwujemy silne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gminami – w 7 na 17 
powiatów ziemskich oraz w grupie powiatów grodzkich różnica pomiędzy najwyższą a 
najniższą frekwencją w gminach jest wyższa niż 1,5; w skrajnych przypadkach wynosi 2,18 
(lubliniecki) i 1,08 (mikołowski)28. W związku z tym, odpowiedzi na pytanie o związek 
pomiędzy udziałem komitetów organizacji społecznych a frekwencją wyborczą poszukamy 
poprzez odniesienie frekwencji w poszczególnych gminach do średniej powiatowej (lub w 
przypadku miast na prawach powiatu do średniej dla tej grupy JST).
Jak wynika z przeprowadzonej analizy frekwencja w poszczególnych gminach województwa 
śląskiego w wyborach lokalnych w 2010 roku w większości z JST była wyższa niż 
frekwencja w powiecie29. Na interesującej nas tu płaszczyźnie udziału komitetów organizacji 
społecznych w wyborach lokalnych w przypadku udziału tych komitetów w wyborach odsetki
gmin z wyższą i niższą frekwencją są równe. Natomiast różnią się w przypadku JST bez ich 
udziału w wyborach – frekwencja w większej liczbie gmin jest wyższa niż w powiecie.

27 Najwyższe frekwencje w województwie śląskim odnotowano w 2010 roku w gminach wiejskich Koszarawa 
(powiat żywiecki) – 78,96%, Niegowa (myszkowski) – 77,55% i Jeleśnia (żywiecki) – 71,02%; a najniższe w 
gminie wiejskiej Ciasna (powiat lubliniecki) – 32,09% i Zabrzu (miasto na prawach powiatu) – 32,59%.
28 Co ciekawe, w obu powiatach w żadnej z gmin w wyborach lokalnych nie biorą udział komitety organizacji 
społecznych.
29 Co w pewnej mierze wynika z faktu, że wyższą frekwencją charakteryzują się gminy wiejskie niż miejskie, a 
w każdym powiecie ziemskim tych pierwszych jest więcej niż tych drugich.
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Analiza statystyczna potwierdza słabą zależność pomiędzy udziałem komitetów organizacji 
społecznych w wyborach lokalnych a frekwencją w tych wyborach w gminach województwa 
śląskiego (korzystanie z czynnego prawa wyborczego) na poziomie istotności 0,0530.
Rozkład stosunku frekwencji wyborczej w gminach do frekwencji w powiecie z uwagi na 
udział komitetów społecznych w wyborach lokalnych prezentujemy w tabeli nr 6.

Tab. 6 Frekwencja w wyborach do rad gmin w 2010 r. w województwie śląskim z uwagi na udział komitetów 
organizacji społecznych w tych wyborach, n = 167

udział komitetów społecznych w wyborach lokalnych 2010
 liczba JST z frekwencją*

powyżej równą** poniżej
województwo śląskie 50,3% 8,4% 41,3%
tak, n = 82 42,7% 14,6% 42,7%
nie, n = 85 57,6% 2,4% 40,0%
Objaśnienia
* dla powiatów ziemskich w porównaniu z frekwencją w powiecie, dla powiatów grodzkich dla średniej w tej 
grupie (na podstawie obliczeń własnych)
** do kategorii „równe” zaliczyliśmy te przypadki, w których frekwencja w gminie nie różni się od frekwencji w
powiecie o więcej niż 0,5 punkta procentowego

Średnia frekwencja w wyborach do rad gmin w badanym zbiorze w okresie 2002-2010 
wzrosła z 47,46% w 2002 r. do 49,03%  w 2010 r. Wyższą odnotowano w gminach, w 
których komitety organizacji społecznych w wyborach w 2010 roku nie wzięły udziału, a 
niższą w gminach, w których tego typu komitety wystawiły swoje reprezentacje. Rozkład 
średnich frekwencji w badanych gminach w wyborach lokalnych w 2002 i 2010 prezentujemy
na wykresie nr 3.

Wyk. 3 Średnie frekwencje w badanych gminach w wyborach lokalnych w 2002 i 2010
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30 Dla zależności pomiędzy udziałem komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych a frekwencją 
wyborczą w gminach województwa śląskiego w roku 2010 χ2 =  9,44 dla 2 stopni swobody; V-Cramera < 0,3.
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W nieco większym stopniu, jak wynika z danych zebranych w tabeli nr 7, tak co do siły 
wzrostu, jak powszechności, a także zakresu zmienności31 w badanym okresie wzrosła średnia
frekwencja w JST, w których komitety organizacji społecznych nie brały udziału w wyborach
w 2010 roku niż w tych, w których udział wzięły. W badanym okresie w niektórych z 
badanych JST nastąpiła zmiana udziału komitetów organizacji społecznych w wyborach – w 
2010 roku liczba JST z udziałem była wyższa o 1. Po uwzględnieniu tej korekty i wyliczeniu 
średniej frekwencji dla zbiorowości z udziałem i bez udziału komitetów osobno w latach 2002
i 2010 mamy do czynienia z sytuacją odwrotną – w JST z udziałem komitetów odnotowano 
wzrost średniej frekwencji, a w tych bez udziału minimalny spadek32. Jednak analiza 
statystyczna nie potwierdza zależności pomiędzy udziałem komitetów organizacji społecznej 
a zmianą frekwencji wyborczej w wyborach lokalnych w badanym zbiorze na poziomie 
istotności 0,00533.

Tab. 7 Trend zmian frekwencji w wyborach lokalnych w badanych gminach w latach 2002-2010

JST
średnia frekwencja

zmiana 2002/2010

 liczba JST

2002 2010 wartość wzrost spadek

1. Badany zbiór (n = 55) 47,46% 49,03% 1,57% 34 21

2. Udział w wyborach*

2a.z udziałem (n = 39) 45,99% 47,18% 1,20% 22 17

2b. bez udziału (n = 16) 51,06% 53,53% 2,47% 12 4

3. Miasta powiatowe

3a. ogółem (n = 17) 43,03% 45,69% 2,66% 12 5

3b. z udziałem (n = 14) 43,94% 45,67% 1,74% 10 4

3c. bez udziału (n = 3) 40,09% 45,78% 5,70% 2 1

4. JST z udziałem protopartii (n = 31) 45,85% 46,95% 1,10% 18 12**
* dotyczy wyborów w roku 2010 r.
** w 1 JST bez zmian, w 5 zmiana niższa niż 1 pkt procentowy

Na podstawie powyższej analizy możemy stwierdzić słabą zależność pomiędzy udziałem 
komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych a poziomem korzystania z 
czynnego prawa wyborczego w gminach województwa śląskiego. O ile średnia frekwencja w 
JST bez udziału komitetów społecznych w wyborach lokalnych jest wyższa niż w JST z 
udziałem. O czym może decydować struktura badanej zbiorowości z uwagi na typ gminy – 
częściej komitety organizacji społecznych biorą udział w wyborach lokalnych w gminach 
miejskich niż wiejskich. To już kierunek i skala zmian średniej frekwencji wydaje się na 
korzyść gmin z udziałem tych komitetów. Szczególnie gdy porównujemy jednorodne z uwagi 
na ten aspekt zbiorowości.

31 Odchylenia standardowe dla frekwencji wyborczej dla lat 2002 i 2010 w obu zbiorach, czyli JST z udziałem 
komitetów organizacji społecznych w wyborach i JST bez udziału są równe (σ = 7,38), jednak odchylenie 
standardowe dla zmiany frekwencji jest zdecydowanie wyższe w JST bez udziału (σ  = 7,41) niż dla JST z 
udziałem (σ = 4,88).
32 Porównywalny ze skalą wzrostu dla wiersza 2b w tabeli nr 7.
33 Dla zależności pomiędzy udziałem komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych a wzrostem 
frekwencji wyborczej w latach 2020-2010 wartość χ2 = 1,66 dla 1 stopnia swobody.
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3.3 Aktywność społeczna

Do rozważenia związku pomiędzy udziałem komitetów organizacji społecznych w wyborach 
i sprawowaniu władzy w samorządach lokalnych a aktywnością społeczną i jej zmian w 
badanym okresie posłużymy się liczbą zarejestrowanych organizacji pozarządowych w 
gminach województwa śląskiego.
W 2010 roku w gminach województwa śląskiego zarejestrowanych było 9 557 organizacji 
pozarządowych, zaś w 2013 roku 10 81434, co oznacza wzrost o 13,2% w tym okresie. W 
przeliczeniu na liczbę mieszkańców średnio w gminie województwa śląskiego w badanym 
okresie odnotowano wzrost o nieco ponad 2 organizacje na 10 tysięcy mieszkańców z 21,2 w 
2010 roku do 23,6 w 2013 r., czyli o 11,4%. 
Wzrost liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych odnotowano w zdecydowanej 
większości gmin województwa, bo w 84,4 %. W 12,6 % ich liczba pozostała bez zmian, a w 
3,0 % (5 JST) spadała. Większość spośród 26 JST, w których liczba organizacji nie wzrosła, 
stanowią gminy wiejskie (19), i te w których organizacje społeczne nie brały udziału w 
wyborach w 2010 roku (16). Wzrostu nie odnotowano także w 5 miastach i 2 gminach 
miejsko-wiejskich. Najwyższy spadek wyniósł 18%, a wzrost 58%. Wśród 5 gmin, w których 
liczba organizacji spadła w badanych okresie35, 4 to gminy wiejskie, zaś wszystkie to JST bez 
udziału w wyborach w roku 201036. Na przeciwległym biegunie mamy 7 JST, w których 
wzrost liczby organizacji wyniósł co najmniej 30% - w tym zbiorze znalazło się 6 gmin 
wiejskich37 i 1 miejsko-wiejska, najczęściej te, w których komitety organizacji społecznych 
brały udział w wyborach.
Średnio największa liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych jest w dużych 
miastach, zaś najmniejsza w gminach wiejskich, jednak po przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców sytuacja ulega odwróceniu. Najwyższą średnią liczbą organizacji 
pozarządowych per capita legitymują się gminy miejsko-wiejskie i wiejskie, a najniższą 
miasta na prawach powiatu. W badanym okresie we wszystkich tych kategoriach odnotowano
wzrost tego wskaźnika – najwyższy w dużych miastach38, a najniższy w gminach miejsko-
wiejskich i wiejskich. Podobnie jak w przypadku liczby zarejestrowanych organizacji 
pozarządowych w gminach, także po uwzględnieniu liczby mieszkańców, w większości, bo 
88% gmin województwa śląskiego, liczba organizacji wzrosła w badanym okresie, w 10,8% 
(18 gmin) zmniejszyła się, a w 2 gminach pozostała bez zmian. W zbiorze gmin, w których 
wartość wskaźnika zmalała przeważają gminy wiejskie bez udziału komitetów organizacji 
społecznych w wyborach. Skala wzrostów jest wyższa niż skala spadków – najwyższy wzrost 
wyniósł 47% (gmina wiejska Jejkowice)39, a spadki nie przekroczyły kilku procent40.
Tendencje zmian w poszczególnych typach gmin województwa śląskiego z uwzględnieniem 
udziału komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych nominalnie i w 
przeliczeniu na liczbę mieszkańców zaprezentowano na wykresie nr 4.

34 Dane o organizacjach pozarządowych pochodzą z portalu http://www.mojapolis.pl/.
35 W tym w 2 o ponad 10% - miasto Lędziny o 13%, gmina wiejska Irządze o 18%.
36 W jednej z tych gmin, gminie wiejskiej Suszec, w 2014 roku o 16 miejsc z wyboru we władzach samorządu 
gminnego (wójta i 15 radnych) ubiegało się 17 kandydatów. Poza głosowaniem na wójta wybory odbyły się 
tylko w 1 jednomandatowym okręgu.
37 W trzech wiejskich: Opatów, Jejkowice i Wyry, wzrost wyniósł minimum 50%.
38 W tym przypadku zmiana wskaźnika w pewnym stopniu może być wynikiem stałego spadku liczby 
mieszkańców największych miast w województwie śląskim.
39 Choć tylko w 4 gminach odnotowano wzrost wskaźnika na poziomie minimum 25% - w 3 gminach wiejskich i
1 miejskiej oraz w 3 z udziałem i 1 bez udziału komitetów organizacji społecznych w wyborach 
samorządowych.
40 Największy o 4% odnotowano w 3 JST – 1 miejskiej i 2 wiejskich, 2 bez udziału i 1 z udziałem.
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Wyk. 4 Trend zmian liczby organizacji pozarządowych w gminach województwa śląskiego w latach 2010-2013 
(2010 = 100%)
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Z uwagi na interesujący nas tu aspekt udziału komitetów organizacji społecznych w wyborach
lokalnych można stwierdzić, że wzrost liczby organizacji w gminach z udziałem (nominalnie i
per capita) jest nieco wyższy niż w gminach bez udziału – w obu przypadkach (liczba ogólna 
i per capita) wyższe średnie zmian dla JST z udziałem są wyższe o 0,4 punkta procentowego 
dla ogólnej liczby organizacji i 1,8 punkta dla organizacji per capita. Oba zbiory 
charakteryzują się odmiennym zróżnicowaniem wewnętrznym, co ilustrują dane zebrane na 
wykresach nr 5 i 6, choć poza generalnie niższymi wartościami (maksymalna, minimalna) 
różnice w zbiorze gmin województwa śląskiego nie są znaczące41.

W latach 2010-2013 ogólna liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w zbiorze 55
badanych gmin wzrosła z 2 153 do 2 412, czyli o 12%, a to znaczy, że w mniejszym stopniu 
niż w województwie. Wzrost odnotowano w większości gmin z tego zbioru, za wyjątkiem 10,
w których ta liczba nie uległa zmianie – w większości to gminy wiejskie bez udziału 
komitetów organizacji społecznych w wyborach. Natomiast w żadnej liczba organizacji nie 
zmniejszyła się. Zakres zmian liczby organizacji w poszczególnych gminach mieści się w 
przedziale od 100% do 150%42. W nieco większym stopniu (o 0,4 punkta procentowego) 
wzrosła liczba organizacji zarejestrowanych w gminach z udziałem niż tych bez udziału. Poza
tym oba zbiory charakteryzują się innymi wskaźnikami: większą rozpiętością pomiędzy 
maksymalnym a minimalnym wzrostem i wyższą medianą legitymują się JST z udziałem. 
Wzrost średniej wartości wskaźnika liczby organizacji pozarządowych per capita w badanych 
gminach w latach 2010 – 2013 wyniósł 11,2% i był niższy niż wzrost ogólnej liczby 
zarejestrowanych w tych gminach organizacji i niższy niż wzrost wartości wskaźnika dla 
województwa śląskiego.

41 Odchylenie standardowe dla zmiany ogólnej liczby organizacji w przypadku gmin z udziałem, σ = 0,108, bez 
udziału, σ = 0,103. W przypadku zmian per capita dla gmin z udziałem σ = 0,1075, zaś bez udziału σ =  0,1071.
42 Mediana 111,3%.
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Wyk. 5 Struktura zmian ogólnej liczby organizacji pozarządowych w badanych zbiorach w latach 2010-2013 
(2010 = 100%) 
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Podobnie jak w pozostałych zbiorach także i w tym przeważają gminy ze wzrostem wartości 
wskaźnika (85,5%), jednak w 2 JST nie odnotowano zmiany, a w 6 (głównie wiejskich bez 
udziału komitetów organizacji pozarządowych) wartość wskaźnika uległa zmniejszeniu, choć 
nie więcej niż o kilka procent. Zakres zmian mieści się w przedziale od 96% do 147%. W 4 
gminach wartość wskaźnika wzrosła o minimum 25%.
Zbiory z udziałem i bez udziału komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych 
różnią się wartością średniej zmiany43, rozpiętością minimum – maksimum, mediany - wyższe
dla JST z udziałem niż dla JST bez.
Powyższe dane wskazują, że w latach 2010-2013 wyższy wzrost liczby organizacji 
pozarządowych (nominalnie i per capita) wystąpił w tych gminach województwa śląskiego, w
których w wyborach samorządowych w 2010 roku wzięły udział komitety organizacji 
społecznych. Analiza statystyczna potwierdza umiarkowany związek pomiędzy udziałem 
komitetów organizacji społecznych w tych wyborach a dynamiką przyrostu liczby organizacji
w zbiorze wszystkich gmin województwa śląskiego, ale nie potwierdza tego związku w 
zbiorze badanych gmin dla obu wskaźników (nominalnie i proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców) na poziomie istotności 0,00544.

43 W tym przypadku różnica pomiędzy zbiorami jest większa niż w przypadku zmiany ogólnej liczby organizacji 
i wynosi 2,6 pkt procentowego na korzyść JST z udziałem.
44 Dla zależności pomiędzy udziałem komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych a dynamiką 
zmiany liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych zarówno zarejestrowanych jak i w przeliczeniu na 
głowę mieszkańca w gminach województwa śląskiego χ2 = ±16,7 dla 5 stopniu swobody, V Cramera > 0,3. Dla 
badanego zbioru w przypadku liczby zarejestrowanych organizacji χ2 = 6,8 dla 4 stopni swobody, a w 
przeliczeniu na liczbę mieszkańców χ2 = 8,45 dla 5 stopni swobody.
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Wyk. 6 Struktura zmian liczby organizacji pozarządowych per capita w badanych zbiorach w latach 2010-2013 
(2010 = 100%)
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4. Udział komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych i 
sprawowaniu władzy w gminach a jakość rządzenia

Kolejnym aspektem, który poddamy analizie jest związek pomiędzy udziałem organizacji 
pozarządowych w wyborach lokalnych i sprawowaniu władzy w gminach a efektami tego 
zaangażowania, czyli jakością rządzenia, w tym wypadku w zakresie współpracy samorządu i
organizacji pozarządowych (zwanej także współpracą międzysektorową).
Z uwagi na posiadane kompetencje i zasoby podmiotem, który odgrywa decydujący wpływ na
jakość współpracy międzysektorowej w gminach jest lokalny samorząd. Do jego wyłącznej 
decyzji należy określanie warunków współpracy w postaci uchwały w sprawie rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Również decydującą rolę odgrywa na 
płaszczyźnie praktycznej realizacji współpracy, zarówno finansowej, jak i pozafinansowej. 
Jednak jak piszą Magdalena Dudkiewicz i Grzegorz Makowski wpływ na jakość współpracy 
wywiera także „podejście obu stron do wzajemnych relacji”45. Tym samym uprawnione 
wydaje się założenie, że udział przedstawicieli organizacji społecznych w sprawowaniu 
władzy w samorządzie lokalnym jest czynnikiem warunkującym jakość tej współpracy.
Do pomiaru jakości współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 
wykorzystano Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi (Lokalny Indeks Jakości Współpracy)46. Po modyfikacjach dostosowujących 
Indeks do potrzeb niniejszego badania, narzędzie pozwoliło zbadać 4 obszary współpracy:
1) tworzenie polityk publicznych,
2) realizację zadań publicznych,
3) wzmacnianie organizacji pozarządowych,
4) dostęp do informacji publicznej.
3 pierwsze obszary odpowiadają płaszczyznom „Modelu współpracy administracji publicznej 
i organizacji pozarządowych”47. Maksymalna łączna wartość Indeksu mogła wynieść 34 pkt, 
w pierwszym obszarze maksimum to 14 pkt, w drugim – 11 pkt, w trzecim – 6 pkt, a w 
czwartym – 3 pkt.
Do tej części badaniu, z uwagi na dostępność danych, zakwalifikowano 54 JST. Dane o 
współpracy samorządu i organizacji pozarządowych odnoszą się do roku 2014.

4.1 Indeks Jakości Współpracy a typ JST

Jakość współpracy samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych mierzona 
Indeksem w badanych gminach w 2014 roku wydaje się stosunkowo niska. Średnia liczba 
punktów wyniosła 14,8, a to znaczy, że nie przekroczyła pułapu 50% wartości maksymalnej. 
Najwyższy poziom osiągnęła w gminach miejsko-wiejskich i miastach powiatowych, zaś 
najniższy w gminach wiejskich. Jednak nawet w tych pierwszych dwu nie osiągnęła 50% 
maksimum, zaś w tej ostatniej wyniosła tylko 40%. Najwyższa wartość Indeksu to 23 punkty 
(Miasteczko Śląskie – gmina miejska bez udziału) i tylko w tej gminie przekracza pułap 2/3 
maksimum. Jeszcze w 7 innych gminach wartość Indeksu wyniosła co najmniej 20 pkt 
(większość to miasta powiatowe z udziałem). Najniższa wartość Indeksu wyniosła 8 pkt 

45 Zob. M. Dudkiewicz, G. Makowski, Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją 
samorządową. Problemy, wyzwania, rekomendacje, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
46 Niezbędnik jest wynikiem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych 
– wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre 
rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla 
trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Narzędzie można pobrać ze strony  
http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Produkty,38.html (dostęp 20.01.2015 r.).
47 Zastosowane w badaniu narzędzie Indeks Jakości Współpracy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
opracowania.
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(Koszarawa i Sośnicowice48). Jeszcze w 7 innych gminach (głównie bez udziału) wartość 
Indeksu nie przekroczyła 1/3 maksimum. Najczęściej uzyskiwaną wartością Indeksu jest 12, 
17 i 1449. Rozkład wartości Indeksu w poszczególnych typach JST jest dość zróżnicowany – 
w najmniejszym stopniu rozproszony jest w grupie miast powiatowych i gminach wiejskich, a
największym w grupie gmin miejsko-wiejskich50. Rozkład wartości Indeksu w 
poszczególnych typach JST w badanym zbiorze prezentujemy na wykresie nr 7. Szczegółowe 
dane na temat wartości Indeksu w poszczególnych gminach zawiera załącznik nr 5.

Wyk. 7 Dystrybuanta wartości Indeksu w badanej zbiorowości z uwagi na typ JST
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Średnie wartości Indeksu dla poszczególnych obszarów współpracy wykazują duże 
zróżnicowanie. Najwyższą wyliczono dla obszaru dostęp do informacji publicznej – jedyny, 
w którym przekroczyła 50% maksimum, a poza gminami wiejskimi nawet 60%. Połowę 
maksimum przekroczono także w obszarze realizacja zadań publicznych (we wszystkich 
typach JST, poza wiejskimi), natomiast w obszarze wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych w badanym zbiorze średnia nie przekroczyła 25% maksimum, choć 
przekroczyła ją w gminach miejskich i miastach powiatowych, a w gminach wiejskich nie 
osiągnęła 20% wartości maksimum. Rozkład średnich wartości Indeksu (łącznej i w 
poszczególnych obszarach) z uwagi na typ JST zawiera tabela nr 8 i prezentuje wykres nr 8.

48 Pierwsza to gmina wiejska bez udziału, ale z najwyższą frekwencją wyborczą w województwie śląskim, druga 
to gmina miejsko-wiejska, w której w 2010 roku w wyniku wyborów komitety organizacji społecznych 
obsadziły wszystkie mandaty we władzach samorządu.
49 JST z tymi wynikami stanowią łącznie ponad 1/3 badanych gmin, a obie wartości skrajne, czyli 12 i 17 
wyznaczają granice pierwszego i czwartego kwartyla.
50 Odchylenie standardowe dla badanego zbioru σ = 3,67, miast powiatowych σ = 2,85, gmin wiejskich σ = 2,89, 
miejskich σ = 3,24, a gmin miejsko-wiejskich σ = 5,12.
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Tab. 8 Średnie wartości Indeksu Jakości Współpracy w badanych gminach z uwagi na typ JST (wartości)

Typ JST
średnia wartość indeksu w obszarze  średnia

wartość
Indeksupolityki zadania wspieranie informacja

badany zbiór (n = 54) 6,1 5,5 1,4 1,9 14,8

miejska (n = 18) 5,6 5,9 1,8 2,0 15,2

miejsko-wiejska (n = 12) 6,8 5,5 1,3 2,1 15,7

wiejska (n = 24) 5,9 5,2 1,1 1,7 14,1

powiatowa (n = 17)* 6,3 6,3 1,7 2,1 16,2
* nie sumuje się w kategorii badany zbiór 

Analiza statystyczna nie potwierdza zależności pomiędzy typem JST a wartością Indeksu 
Jakości Współpracy na poziomie istotności 0,00551.
W poszczególnych obszarach zróżnicowanie wartości Indeksu w różnych typach gmin jest 
mniejsze. W dwóch obszarach: tworzenie polityk publicznych i realizacji zadań publicznych 
największe w grupie gmin miejsko-wiejskich, w zakresie wspierania organizacji 
pozarządowych w grupie gmin miejskich, a w zakresie dostępu do informacji publicznych w 
grupie gmin wiejskich52.
Analizując wartości Indeksu dla poszczególnych obszarów warto zauważyć, że w obszarze:

 tworzenie polityk publicznych tylko w 2 gminach (Miasteczko Śląskie i Skoczów) 
wartość Indeksu przekroczyła pułap 2/3 maksimum, zaś w 13, w tym 2 miastach 
powiatowych, nie osiągnęła nawet pułapu 1/3;

 realizacja zadań publicznych tylko w 3 JTS (Pszczyna, Będzin i Żywiec) wartość 
Indeksu przekroczyła pułap 2/3 maksimum, a w 4 nie osiągnęła nawet pułapu ¼53;

 wzmacnianie organizacji pozarządowych w 5 JST wartość Indeksu osiągnęła ½ 
maksimum54, natomiast w 10, czyli prawie co piątej, wyniosła 0 pkt55;

dostęp do informacji publicznej w ponad połowie badanych JST wartość Indeksu wyniosła co 
najmniej 2/3 maksimum, ale w prawie 40% nie była wyższa od 1 pkt, w tym 5 JST 
(Kornowac, Koszarawa, Łękawica, Łodygowice, i Żywiec)56 wyniosła 0 pkt.

51 Wartość χ2 = 6,90 dla 6 stopni swobody.
52 Odchylenie standardowe dla poszczególnych obszarów współpracy w gminach miejskich wnosi: polityki σ = 
1,71, zadania σ = 1,33, wspieranie σ = 1,13, dostęp σ = 0,94; w miejsko-wiejskich polityki σ = 2,49, zadania σ = 
2,02, wspieranie σ = 0,85, dostęp σ = 0,86, a w wiejskich: polityki σ = 1,51, zadania σ = 1,53, wspieranie σ = 
0,83, dostęp σ = 1,07.
53 W tym zbiorze są po dwie gminy miejsko-wiejskie, w których organizacje zdobyły władzę i wiejskie, w 
których organizacje nie biorą udziału w wyborach.  
54 W większości to gminy miejskie z udziałem komitetów organizacji społecznych w wyborach.
55 W ponad 70% badanych JST wartość Indeksu dla tego obszaru wyniosła 1 lub 2 pkt na 6 możliwych.
56 W tej grupie dominują gminy wiejskie, po dwie to gminy z udziałem organizacji we władzy i bez udziału w 
wyborach, a jedna z udziałem organizacji w wyborach.
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Wyk. 8 Średnie wartości Indeksu Jakości Współpracy w badanych JST ze względu na typ gminy (jako odsetek maksimum punktów)
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4.2 Udział komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych a jakość 
międzysektorowej współpracy

Kolejny z obszarów analizy stanowi analiza skutków udziału komitetów organizacji 
społecznych w wyborach lokalnych dla jakości współpracy władz samorządowych i 
organizacji pozarządowych.
W 38 gminach badanego zbioru komitety organizacji społecznych brały udział w wyborach 
samorządowych w 2010 roku, natomiast w 16 udziału nie brały. W tej pierwszej znalazło się 
12 gmin miejskich, 8 miejsko-wiejskich i 18 wiejskich, a w tej drugiej po 6 miejskich i 
wiejskich i 4 miejsko-wiejskie.
Średnia wartość Indeksu Jakości Współpracy w JST z udziałem wyniosła 15,2 pkt i była 
wyższa o 1,3 pkt, czyli 9% od średniej w JST bez udziału. Co prawda w żadnym z tych dwu 
zbiorów nie przekroczyła pułapu 50% wartości maksymalnej, jednak osiągnęła ten pułap w 
częściej niż co trzeciej gminie. Najczęściej mieście powiatowym (ponad połowie), z udziałem
komitetów organizacji społecznych w wyborach (stanowią prawie ¾ gmin z taką wartością 
Indeksu), a najrzadziej w wiejskich (tylko w co czwartej). Natomiast w prawie co szóstej 
gminie, z reguły miejsko-wiejskiej, bez udziału (stanowią 2/3 tego zbioru) nie osiągnął pułapu
1/3 maksimum. Najwyższą wartością Indeksu legitymuje się JST bez udziału (23 pkt, w 
przypadku JST z udziałem maksimum wynosi 21 pkt), zaś najniższymi (8 pkt) JST z każdego 
z tych zbiorów, dzięki czemu JST z udziałem charakteryzują się mniejszą rozpiętością 
pomiędzy maksymalną i minimalną wartością Indeksu (13 pkt wobec 15 pkt) i mniejszym 
zróżnicowaniem wewnętrznym57. Strukturę badanych zbiorów z uwagi na ich wewnętrzne 
zróżnicowanie prezentujemy na wykresach nr 9 i 10.

Wyk. 9 Struktura wartości Indeksu w badanym zbiorze z uwagi na udział komitetów organizacji społecznych w 
wyborach lokalnych w 2010 roku

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

badany zbiór JST z udziałem JST bez udziału

w
a

rt
o

ść
 i

n
d

e
ks

u
 w

 p
kt

max

min

średnia

mediana

dominanta

kwartyl 1 

kwartyl 3

Uwagę zwraca niższa mediana i pierwszy kwartyl w przypadku JST bez udziału w 
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57 Odchylenie standardowe dla JST z udziałem σ = 3,29, a dla JST bez udziału σ  = 4,32.



Wyk. 10 Rozkład wartości Indeksu w badanej zbiorowości z uwagi na udział komitetów organizacji społecznych
w wyborach lokalnych w 2010 roku
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Średnie wartości Indeksu dla poszczególnych obszarów współpracy mieszczą się w przedziale
od 23,1% maksimum (wsparcie organizacji pozarządowych) do 62,3% (dostęp do informacji 
publicznej). W 3 obszarach (oprócz obszaru wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych) 
wyższe średnie wyliczono dla gmin z udziałem komitetów społecznych w wyborach 
lokalnych. Oba typy badanych JST charakteryzują się podobnym zróżnicowaniem 
jednostkowych wartości Indeksu w analizowanych obszarach58. Różnią odsetkami wartości 
minimalnych, które są nieco wyższe dla JST bez udziału. 
Rozkład średnich wartości Indeksu w poszczególnych obszarach z uwagi na udział komitetów
organizacji społecznych w wyborach zebrano w tabeli nr 11 i na wykresie 11.

Tab. 9 Średnie wartości Indeksu Jakości Współpracy w poszczególnych obszarach współpracy w badanych 
gminach z uwagi na udział komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych w 2010 roku

JST
średnia wartość Indeksu w obszarze łączny

(średnia)polityki zadania wspieranie Informacja
badane gminy (n = 54) 6,1 5,4 1,4 1,9 14,8
z udziałem (n = 38) 6,2 5,7 1,3 1,9 15,2
bez udziału (n = 16) 5,9 4,8 1,5 1,7 13,9

miasta powiatowe 6,3 6,1 1,7 2,1 16,2
z udziałem (n = 14) 6,6 6,3 1,6 2,1 16,6
bez udziału (n = 3) 5,0 5,3 2,0 1,7 14,0
protopartie (n = 30) 5,9 6,0 1,4 1,9 15,1

58 Odchylenie standardowe dla 3 obszarów współpracy jest na podobnym poziomie w obu zbiorach, natomiast w 
obszarze tworzenie polityk publicznych dla JST z udziałem σ = 1,72, a dla JST bez udziału σ = 2,22.
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Analiza statystyczna nie potwierdza zależności pomiędzy udziałem komitetów społecznych w
wyborach lokalnych a wartością Indeksu Jakości Współpracy ani łączną59, ani w 
poszczególnych obszarach współpracy na poziomie istotności 0,00560.

Dla zobrazowania tendencji w zakresie zmian jakości współpracy posłużymy się wynikami 
Indeksu „Przyjazny samorząd” informującego o „skali współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”61. W obu badanych latach 2008 i 2010 jego 
średnia wartość dla gmin województwa śląskiego62 wyniosła 2,78 pkt, czyli nieco powyżej
połowy maksimum punktów63. Najwyższą średnią wartość Indeksu wyliczono dla miast na 
prawach powiatu (w przybliżeniu 4,1 pkt w obu latach), zdecydowanie niższą dla miast i 
miast powiatowych64, zaś najniższą dla gmin miejsko-wiejskich i wiejskich65. W większości 
typów gmin w badanym okresie odnotowano wzrost średniej wartości Indeksu, oprócz miast 
na prawach powiatu i gmin miejsko-wiejskich.
Na płaszczyźnie zróżnicowania z uwagi na udział komitetów organizacji społecznych w 
wyborach zarówno na poziomie województwa, jak i w większości typów gmin wyższą 
średnią wartość Indeksu wyliczono dla JST z udziałem66 (za wyjątkiem miast na prawach 
powiatu w 2008 r. i gmin miejskich w 2010 r.). Gminy z udziałem komitetów organizacji 
społecznych w wyborach charakteryzują się nieco większym zróżnicowaniem wartości 
Indeksu niż gminy bez udziału67. 
Rozkład średnich wartości Indeksu z uwagi na udział komitetów społecznych w wyborach 
lokalnych w 2010 roku w gminach województwa śląskiego ilustruje wykres nr 12.

59 Wartość χ2 = 6,0 dla 3 stopni swobody. 
60 Dla poszczególnych obszarów wynosi: tworzenie polityk publicznych χ2 = 1,66 dla 3 stopni swobody; 
realizacja zadań publicznych χ2 = 4,11 dla 3 stopni swobody; wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych χ2
= 1,87 dla 3 stopni swobody; dostęp do informacji publicznej χ2 = 0,9 dla 3 stopni swobody.
61 Indeks „Przyjazny samorząd” to autorski wskaźnik Stowarzyszenia Klon/Jawor opracowany na podstawie 
danych z „Monitoringu współpracy między organizacjami i samorządem” - badania realizowanego wspólnie 
przez Klon/Jawor i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dane pochodzą ze strony http://www.mojapolis.pl/
(dostęp 1 lutego 2015 r.).
62 W 2008 roku w analizie uwzględniono 142 JST, w tym 72 gminy z udziałem i 70 bez udziału, a w 2010 r. – 
157 (największa różnica w liczebności dotyczyła gmin wiejskich), w tym 77 z udziałem, a 80 bez udziału. Zob. 
tab. 10 Liczebności poszczególnych kategorii

śląskiegrodzkiemiejskiemiejsko-
wiejskiewiejskiepowiatowe200820102008201020082010200820102008201020082010n
ogółem14215716182828192179901517n z udziałem727712141614111133381414n bez

udziału708044121481046521*3* z uwagi na niewielką liczebność miast bez udziału w badaniu w roku 2008
(tylko 1 gmina) na wykresie 12 pominięto tę kategorię.

63 Maksymalna wartość punktowa to 5,0, a minimalna to 0,0.
64 O ile w 2008 r. obie wartości średniej dla miast powiatowych i gmin miejskich oscylowały wokół 3,1 pkt, to w
2010 r. wokół 3,2.
65 Wartość średniej Indeksu dla gmin wiejskich, jako jedyna, nie przekroczyła w obu pomiarach pułapu ½ 
maksymalnej wartości punktów.
66 Różnice wyliczonych dla poszczególnych zbiorowości średnich wartości Indeksu wynoszą od 1 do ponad 
30%.
67 Wyższe wartości takich miar, jak wariancja, odchylenie standardowe, mediana i dominanta dla zbioru 
wszystkich gmin województwa.
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Wyk. 12 Rozkład średnich wartości Indeksu z uwagi na udział komitetów społecznych w wyborach lokalnych w 
2010 roku w gminach województwa śląskiego
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Analiza statystyczna potwierdza słaby związek pomiędzy udziałem komitetów organizacji 
społecznych w wyborach samorządowych w 2010 roku a wartością Indeksu współpracy w 
gminach województwa w obu badanych latach: 2008 i 2010 na poziomie istotności 0,0568.

68 Dla zależności pomiędzy udziałem komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych a wartością 
Indeksu dla roku 2008 χ2 = 10,03, dla roku 2010 χ2 = 12,11 dla 4 stopni swobody. Dla obu lat V-Cramera < 0,3.
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Wyk. 11 Średnie wartości Indeksu Jakości Współpracy w badanych JST ze względu udział komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych w 2010 roku (jako odsetek maksimum punktów)
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4.3 Udział organizacji społecznych w sprawowaniu władzy lokalnej a jakość współpracy 
samorządów gmin i organizacji pozarządowych

Ostatnią, choć najważniejszą z punktu widzenia celu niniejszego opracowania, płaszczyzną 
analizy jest rozpoznanie związku pomiędzy udziałem organizacji społecznych w sprawowaniu
władzy lokalnej a jakością międzysektorowej współpracy.
Przez udział w sprawowaniu władzy lokalnej rozumiemy tu zarówno obsadzenie przez 
kandydata komitetu organizacji społecznej mandatów burmistrza lub wójta, jak i radnych (bez
względu na ich liczbę).
W badanym zbiorze znalazło się 39 gmin, w których komitety organizacji społecznych wzięły
udział w wyborach lokalnych w 2010 roku, a w 38 z nich zdobyły mandaty69. W tym zbiorze 
znalazło się 12 miast, 8 gmin miejsko-wiejskich, 18 gmin wiejskich oraz 14 z 17 miast 
powiatowych, tych ostatnich wszystkich, w których te komitety wzięły udział.
W 38 gminach w 2010 roku wystartowało 86 komitetów organizacji społecznych, czyli 2,3 
komitetu na gminę, co stanowi 28,1% ogółu komitetów biorących udział w wyborach w tych 
gminach70. Komitety organizacji społecznych wystawiły w tych gminach 58 kandydatów na 
burmistrzów i wójtów oraz 1572 kandydatów na radnych, czyli 41 w gminie, co stanowi 
33,9% ogółu kandydatów. W wyniku wyborów kandydaci komitetów społecznych zdobyli 
mandaty burmistrza lub wójta w około 2/3 gmin, w których rywalizowali o tę formę władzy 
(najczęściej w gminach wiejskich, a najrzadziej w gminach miejsko-wiejskich i miastach 
powiatowych) oraz prawie ½ mandatów radnych (najwięcej również w gminach wiejskich, a 
najmniej w miastach i miastach powiatowych). Z uwagi na wyniki wyborów lokalnych w 
badanych gminach w 2010 roku możemy zatem podzielić ten zbiór na dwa zbiory: 
1) JST z władzą wykonawczą, w których kandydaci komitetów organizacji społecznych 
obsadzili fotele burmistrzów lub wójtów i zdobyli mandaty radnych – znalazły się w nim 
łącznie 24 gminy: 7 miejskich, 4 miejsko-wiejskie, 13 wiejskich i 7 powiatowych;
2) JST z mandatami radnych, w których kandydaci komitetów organizacji społecznych 
obsadzili jedynie mandaty radnych – znalazło się w nim łącznie 13 gmin: 5 miejskich, 4 
miejsko-wiejskie, 5 wiejskich i 7 powiatowych;
3) JST bez mandatów – znalazło się w nim łącznie 17 gmin, czyli 16 JST bez udziału i 1 JST 
z udziałem: 6 miejskich, 4 miejsko-wiejskie, 7 wiejskich i 3 powiatowe.
Strukturę badanego zbioru z uwagi na wyniki udziału komitetów organizacji społecznych w 
sprawowaniu władzy lokalnej po wyborach w 2010 roku przedstawia tabela nr 13.

Tab. 11 Struktura badanego zbioru z uwagi na udział komitetów organizacji społecznych w sprawowaniu władzy
lokalnej po wyborach w 2010 roku

JST
mandat burmistrza lub wójta mandaty radnych

liczba odsetek liczba odsetek 
badany zbiór (n = 38) 25 66% 323 49%
miejskie (n = 12) 7 58% 95 39%
miejsko-wiejskie (n = 8) 4 50% 77 51%
wiejskie (n = 18) 14 78% 151 56%
powiatowe* (n = 14) 7 50% 110 37%
* nie sumuje się w kategorii badany zbiór

69 Jedynym wyjątkiem jest gmina Wyry, w której nielicznej, dwuosobowej reprezentacji protopartii nie udało się 
uzyskać żadnego mandatu.
70 Wzrost liczby komitetów w stosunku do 2002 roku o 34,4%.



Liczebność reprezentacji radnych wywodzących się z komitetów organizacji społecznych w 
kadencji 2010-2014 okazuje się mocno zróżnicowana w poszczególnych badanych gminach i 
zawiera się w przedziale od jedno, dwuosobowych (poniżej 10% mandatów), po 
kilkunastoosobowe (nawet do 100% mandatów). Najczęściej jednak reprezentacje liczą mniej 
niż połowę składu rady, choć w prawie co szóstej radzie stanowią co najmniej ¾ jej składu. 
Im mniejsza miejscowość, tym większy odsetek radnych stanowią reprezentanci komitetów 
organizacji społecznych. Na marginesie warto pamiętać, że te reprezentacje nie są jednolite i 
w badanych gminach tworzą je kandydaci delegowani do wyborów przez 62 tego typu 
komitety, choć prawie w połowie tego zbioru badanych JST mandaty radnych objęli 
kandydaci tylko 1 komitetu71. Choć wydaje się, że wszyscy radni z tych komitetów powinny 
być zainteresowani jak najlepszą współpracą samorządu i organizacji pozarządowych, a tym 
samym współdziałać ze sobą w tym celu.
Strukturę badanego zbioru z uwagi na siłę reprezentacji komitetów organizacji społecznych w
sprawowaniu władzy lokalnej po wyborach w 2010 roku zestawiono w tabeli nr 12.

Tab. 12 Siła reprezentacji radnych w badanych gminach w radach kadencji 2010-2014

JST
odsetek mandatów radnych

X < 10 % 10% < X < 50% 50% < X < 75% 75% < X
badany zbiór (n = 38) 1 21 9 6
miejskie (n = 12) 1 9 0 1
miejsko-wiejskie (n = 8) 0 3 4 1
wiejskie (n = 18) 0 9 5 4
powiatowe* (n = 14) 1 11 2 0
* nie sumuje się w kategorii badany zbiór

W dalszej części analizy przyjrzymy się związkowi pomiędzy udziałem komitetów 
społecznych w sprawowaniu władzy w samorządach lokalnych a jakością międzysektorowej 
współpracy, mierzonej Indeksem w tych właśnie gminach72. 
Średnia łączna wartość Indeksu dla 37 analizowanych tu JST, w których kandydaci 
komitetów organizacji społecznych zdobyli mandaty burmistrza lub wójta i/lub radnych w 
wyborach lokalnych w 2010 roku wyniosła 15,1 pkt, co stanowi 44% wartości maksymalnej i 
jest nieznacznie niższa niż średnia dla wszystkich gmin, w których te komitety startowały w 
wyborach, a wyraźnie wyższa niż średnia w gminach, w których te komitety w wyborach nie 
startowały. Jednak obie wyróżnione na tym etapie grupy JST, czyli z władzą wykonawczą i 
mandatami radnych różnią się średnią łącznej wartości Indeksu – wyższa w zbiorze gmin, w 
których komitety organizacji społecznych obsadziły wyłącznie mandaty radnych, a niższa (o 
około 7,5%) w gminach, w których zdobyły władzę wykonawczą73. W dwóch typach 
badanych JST (miejsko-wiejskie i powiatowe) średnia łączna wartość Indeksu przekroczyła 
połowę wartości maksymalnej, co ciekawe w obu przypadkach są to JST z mandatami 
radnych. Najniższe średnie wartości Indeksu (poniżej 40% wartości maksymalnej) wyliczono 
dla gmin wiejskich, niższą dla JST z władzą wykonawczą niż JST z mandatami radnych. Co 

71 Na uwagę zasługuje fakt, że w ¼ tego zbioru badanych gmin w wyborach wystartował tylko 1 komitet 
organizacji społecznej, a tylko w 2 (Krzepice i Świerklaniec) po 4 i tylko w tej pierwszej wszystkie komitety 
uzyskały mandaty.
72 W tej analizie z powodu braku danych z jednej z gmin wiejskich uwzględniono jedynie 37 JST.
73 Pewien wpływ na to zróżnicowanie może mieć struktura badanych zbiorów, a w szczególności udział w nich 
gmin wiejskich (z niższą średnią wartości Indeksu niż w gminach miejskich), które stanowią ponad połowę JST, 
w których kandydaci komitetów organizacji społecznych zdobyli władzę wykonawczą i mniej niż 1/3 tych, w 
których obsadzili tylko mandaty radnych.

34



więcej, w obu przypadkach wyliczone średnie są niższe niż średnia wartość Indeksu dla JST 
bez udziału w wyborach samorządowych.
Rozkład średnich łącznej wartości Indeksu Jakości Współpracy w obu grupach gmin 
zestawiono w tabeli nr 13.

Tab. 13 Średnie wartości Indeksu Jakości Współpracy w grupach gmin z władzą wykonawczą, mandatami 
radnych w wyborach lokalnych w 2010 roku

JST
Indeks Jakości Współpracy

polityki zadania wsparcie dostęp łączny
badany zbiór (n = 37) 6,1 5,7 1,4 1,9 15,1

JST z władzą wykonawczą
badany zbiór (n = 24) 5,8 5,6 1,4 1,9 14,7
miejskie (n = 7) 5,9 6,0 1,9 2,3 16,0
miejsko-wiejskie (n = 4) 5,5 4,8 0,5 1,8 12,5
wiejskie (n = 13) 5,9 5,6 1,4 1,8 14,7
powiatowe (n = 7)* 6,6 5,9 1,4 2,1 16,0

JST z mandatami radnych
badany zbiór (n = 13) 6,6 5,8 1,4 1,9 15,8
miejskie (n = 5) 6,2 6,4 2,0 1,8 16,4
miejsko-wiejskie (n = 4) 7,8 6,0 1,5 2,5 17,8
wiejskie (n = 4) 6,0 5,0 0,5 1,5 13,0
powiatowe (n = 7)* 6,6 6,7 1,9 2,1 17,3
* nie sumuje się w kategorii badany zbiór

Oba wyróżnione tu zbiory badanych gmin różnią się wewnętrznym zróżnicowaniem: zbiór 
JST z mandatami radnych w porównaniu ze zbiorem JST z władzą wykonawczą 
charakteryzuje się:
1) nieco wyższą wariancją (odpowiednio 3,42 i 3,13);
2) nieco mniejszą rozpiętością pomiędzy najwyższa i najniższą wartością Indeksu w 
poszczególnych gminach – przy równej wartości maksimum, wynoszącego 21 pkt, minimum 
w zbiorze JST z mandatami wynosi 11 pkt, a w zbiorze JST z władzą wykonawcza 8 pkt;
3) wyższą średnią (16,0 wobec 14,7) i medianą (15,0 wobec 14,5);
4) większym udziałem JST z wartością Indeksu równą co najmniej połowie wartości 
maksymalnej (czyli 17 pkt) – w obu zbiorach jest po 6 gmin z Indeksem równym lub 
wyższym od 50% wartości maksymalnej, jednak w zbiorze JST z mandatami radnych 
stanowią one 46%, a w JST z władzą wykonawczą stanowią 25% liczebności tych zbiorów;
5) wyższymi granicami kwartyli 1 i 3 (przy takiej samej rozpiętości);
6) zdecydowanie wyższą wartością dominanty (21 wobec 12).
Struktura zbioru z JST z władzą wykonawczą bliższa jest strukturze badanego zbioru. 
Powyższe obserwacje ilustruje wykres rozkładu wartości w obu analizowanych tu zbiorach.
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Wyk. 13 Struktura wartości Indeksu w badanym zbiorze z uwagi na sprawowanie władzy przez kandydatów 
komitetów organizacji społecznych po wyborach lokalnych w 2010 roku
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Jednak analiza statystyczna nie potwierdza zależności pomiędzy sprawowaniem władzy 
wykonawczej a wartością Indeksu na poziomie istotności 0,00574.

Wyk. 14 Rozkład wartości Indeksu w badanym zbiorze z uwagi na sprawowanie władzy przez kandydatów 
komitetów organizacji społecznych po wyborach lokalnych w 2010 roku
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74 Dla zależności pomiędzy sprawowaniem władzy wykonawczej przez kandydatów komitetów organizacji 
społecznych a wartością Indeksu χ2 = 10,75 dla 6 stopni swobody.
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Średnie wartości Indeksu dla poszczególnych obszarów współpracy w JST, w których 
kandydaci organizacji społecznych obsadzili mandaty burmistrzów, wójtów i/lub radnych 
mieszczą się przedziale od 23% maksimum punktów dla obszaru wspieranie rozwoju 
organizacji pozarządowych do 64% maksimum dla obszaru dostęp do informacji publicznej i 
w większości obszarów są równe lub wyższe od średnich dla badanego zbioru. Jedynym 
obszarem ze średnią niższą (o 0,3 pkt) od średniej dla zbioru jest obszar tworzenie polityk 
publicznych w JST z władzą wykonawczą. W 3 z 4 obszarów średnie w zbiorach JST z 
władzą wykonawczą i mandatami radnych są wyższe niż średnie dla JST bez udziału w 
wyborach lokalnych w 2010 roku, przy czym w obszarze realizacja zadań publicznych 
różnica w wartościach średnich na korzyść JST z władzą sięga prawie 20%. Wyjątkiem jest 
obszar wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, dla którego średnia w JST bez udziału
jest nieznacznie wyższa. Jednak tylko w dwóch obszarach (realizacja zadań publicznych i 
udostępniania informacji publicznej) średnie wartości Indeksu przekroczyły połowę wartości 
maksymalnej, zaś w obszarze wsparcie organizacji pozarządowych nie osiągnęła nawet 
ćwierci tej wartości.
W obu tych zbiorach średnia wartość Indeksu jest wyższa niż połowa maksimum tylko w 
dwóch obszarach (realizacja zadań publicznych i dostęp do informacji publicznej). Także 
dwóch obszarach (tworzenie polityk publicznych i realizacja zadań publicznych) średnie 
wartości Indeksu są wyższe w zbiorze JST z mandatami radnych (w tym pierwszym 
przypadku o prawie 14%) niż w JST z władzą wykonawczą.
Oba zbiory nieznacznie różnią się wewnętrznym zróżnicowaniem. JST z władzą wykonawczą
charakteryzuje się:
1) wyższymi odchyleniami standardowymi w 3 obszarach: tworzenie polityk publicznych, 
wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i dostęp do informacji publicznej, choć tylko 
w tym pierwszym różnica jest znaczna (odpowiednio s = 1,82 i 1,27);
2) niższym pułapem wartości maksimum Indeksu w poszczególnych gminach w dwóch 
obszarach (tworzenie polityk publicznych – 9 wobec 10 i realizacja zadań publicznych 8 
wobec 9), a wyższym w 1 obszarze (wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych – 4 
wobec 3);
3) niższą rozpiętością pomiędzy maksimum i minimum Indeksu w poszczególnych gminach 
w obszarze realizacja zadań publicznych (6 wobec 7) i wyższą w obszarze wspieranie 
rozwoju organizacji pozarządowych (4 wobec 3);
4) wyższym odsetkiem gmin z wartością Indeksu równą co najmniej połowie wartości 
maksymalnej w obszarze wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i niższym w 
obszarze realizacja zadań publicznych.
Szczegółowy rozkład wartości Indeksu w poszczególnych obszarach dla obu zbiorów 
zaprezentowano na wykresie nr 15.
W dalszej części analizy przyjrzymy się jakości współpracy w tych gminach, w których 
komitety organizacji społecznych obsadziły fotele burmistrza, wójta i/lub radnych, w 
poszczególnych obszarach składających się Indeks Jakości Współpracy75.

75 Pogłębiona analiza jakości współpracy w 30 badanych gminach z tego zbioru o różnym stopniu udziału w 
wyborach i sprawowaniu władzy lokalnej została zaprezentowana w opracowaniu mojego pt. Przeregulowana 
relacja? Programy a praktyka współpracy w gminach województwa śląskiego (fragment raportu). W: 
„Federalis(t)ka” nr 1(16)/2014, całość w:  W: Analizy i Studia Nr 1, OBAL, Warszawa 2014 
http://issuu.com/obal_warszawa/docs/przeregulowana 
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Wyk. 15 Średnie wartości Indeksu Jakości Współpracy w obszarach współpracy w JST województwa śląskiego, 
w których komitety społeczne obsadziły mandaty burmistrza, wójta i/lub radnych (jako odsetek maksimum)
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4.3.1 Sprawowanie władzy a tworzenie polityk publicznych

W obszarze współpracy międzysektorowej przy tworzeniu polityk publicznych interesowało 
nas 7 następujących form działania:
1. istnienie ciała dialogu obywatelskiego;
2. publikowanie przez JST na urzędowej stronie internetowej i/lub w BIP informacji o i dla 
organizacji pozarządowych;
3. przyjęte przez JST formy konsultacji z organizacjami pozarządowymi w trybie Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UODPP);
4. sposób przeprowadzenia konsultacji Rocznego lub Wieloletniego Programu Współpracy 
(RPW lub WPW);
5. ustanowione w RPW zasady współpracy przy uchwalaniu lokalnych polityk publicznych;
6. przyjęcie przez JST przepisów w zakresie lokalnej inicjatywy uchwałodawczej;
7. wdrożenie mechanizmu budżetu obywatelskiego/sołeckiego.

Współpraca w tym obszarze w badanych gminach jest realizowana w stopniu umiarkowanym.
Średnia wartość Indeksu dla tego obszaru w badanym zbiorze wyniosła 6,1 pkt, co stanowi 
43,6% wartości maksymalnej, mediana i dominanta są równe i wynoszą 6,0 pkt. W zbiorze 
JST z władzą wykonawczą średnia wartość Indeksu wyniosła 5,8 pkt i okazała się niższa o 
ponad 13% niż średnia dla zbioru JST z mandatami radnych (6,676), a także niższa niż w 
zbiorze JST bez udziału we władzy. Największym wewnętrznym zróżnicowaniem 
charakteryzuje się zbiór JST bez mandatów, a najmniejszym zbiór JST z mandatami 
radnych77. Rozpiętość pomiędzy najwyższą a najniższą wartością Indeksu w tym obszarze w 
badanych gminach wynosi 8 pkt i zawiera się przedziale od 11 do 3 pkt. Większą rozpiętość 

76 Co również jest poniżej połowy wartości maksymalnej.
77 Odchylenie standardowe σ dla JST bez mandatów jest o 75% wyższe niż dla JST z mandatami radnych.
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odnotowano w zbiorze JST z władzą wykonawczą niż w JST z mandatami radnych (6 wobec 
5), choć w tej drugiej wyższe są wartości skrajne (maksimum równe 10, a minimum równe 5).
Mediana jest nieco niższa w  zbiorze JST z władzą wykonawczą (5,5 pkt) niż w zbiorach JST 
z mandatami radnych i JST bez mandatów (6,0 pkt). Natomiast najwyższa dominanta jest w 
zbiorze JST z mandatami radnych (6 pkt), niższa w JST z władzą wykonawczą (5 pkt), a 
najniższa w JST bez mandatów (4 pkt).

Stopień realizacji poszczególnych form działania jest mocno zróżnicowany w badanych 
typach gmin. W najwyższym stopniu zrealizowano działanie nr 2, czyli publikowanie 
informacji dla organizacji pozarządowych na stronach internetowych gmin – tylko 3 badane 
JST zrealizowało to działanie na poziomie 0 pkt (5,5% zbioru)78, a średnia wartość Indeksu 
dla tego obszaru wynosi 73% maksimum. Jeszcze tylko jedno działanie (nr 5, czyli zapisanie 
w RPW zasad współpracy przy tworzeniu polityk publicznych) zrealizowano na poziomie 
wyższym niż 50% maksymalnej wartości Indeksu. Natomiast w najmniejszym stopniu 
zrealizowano zadanie nr 6, czyli przyjęcie przepisów dopuszczających możliwość 
podejmowania inicjatywy uchwałodawczej (jedynie w co piątej badanej JST), zaś w niewiele 
większym stopniu działanie nr 1, czyli ciała dialogu społecznego, które zidentyfikowaliśmy 
nieco częściej niż w co czwartej badanej gminie.
Zbiory JST z władzą wykonawczą, mandatami radnych i bez mandatów różnią się stopniem 
realizacji tych działań. Najwyższy i najniższy średni poziom realizacji konkretnego zadania 
wyliczono dla grupy JST bez mandatów. Ten pierwszy dla Zadania nr 5 (zasady współpracy 
przy tworzeniu polityk publicznych, średnia = 82%), ten drugi dla zadania nr 6 (lokalna 
inicjatywa uchwałodawcza, średnia = 12%). Najczęściej najwyższym poziomem realizacji 
poszczególnych zadań legitymują się JST z mandatami radnych, rzadziej JST bez mandatów, 
a tylko w przypadku jednego zadania (nr 6, lokalna inicjatywa uchwałodawcza) JST z władzą 
wykonawczą.

Ciała dialogu obywatelskiego zidentyfikowaliśmy w 15 gminach, czyli w co czwartej 
badanej. Łącznie 18 różnego rodzaju instytucji79:
- Młodzieżowa Rada Miasta – 7,
- Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego80 i Rada Sportu – po 4,
- Rada Seniorów, Rada Kultury i Rada Gospodarcza – po 1.
Najczęściej ciała dialogu obywatelskiego działają w miastach powiatowych (w ponad 
połowie), częściej w gminach miejskich i miejsko-wiejskich niż wiejskich. Częściej w JST z 
mandatami radnych niż z władzą wykonawczą, a najrzadziej w JST bez mandatów.
W o wiele większym stopniu badane JST publikują na własnych stronach informacje o 
organizacjach (przede wszystkim dane kontaktowe, rzadziej bazy danych organizacji) lub dla 
organizacji pozarządowych81. Stopień realizacji zadania wynosi w badanych gminach prawie 
75%. Obie formy przekazu (informacje o i dla organizacji) znaleźć można na stronach nieco 
ponad połowy badanych gmin (28 JST), częściej miast, w tym powiatowych i gmin miejsko-
wiejskich niż w gmin wiejskich. W większym stopniu to zadanie realizują JST bez mandatów,
a najsłabiej JST z władzą wykonawczą. Co warte podkreślenia jedyne 3 gminy, na których 
stronach internetowych JST nie znaleźliśmy tego typu informacji, to gminy wiejskie, w 
których kandydaci komitetów organizacji społecznych zdobyli mandaty wójta. Większym 

78 Najwyższy odsetek realizacji działania na poziomie 0 pkt spośród działań ze skalą minimum 3 punktową 
odnotowano w przypadku  zadania nr 4, czyli konsultacji RPW – 31%.
79 W dwóch gminach: Lubliniec i Łękawica zidentyfikowaliśmy więcej niż jedną tego typu instytucję. Jedna ze 
zidentyfikowanych instytucji nie działała w momencie badania.
80 Ponadto zidentyfikowaliśmy 5 Powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego.
81 Wydaje się jednak, że serwisy informacyjne zawierające informacje o prawie dla organizacji pozarządowych, 
wykazy (bazy danych) organizacji, zadaniach publicznych, konsultacjach konkursach ofert należą do rzadkości.
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wewnętrznym zróżnicowaniem charakteryzuje się zbiór JST z władzą wykonawczą niż 
pozostałe dwa82.
W zakresie konsultacji z organizacjami pozarządowymi interesowały nas dwa aspekty: ich 
założenia i praktyka. 
W przypadku założeń badaliśmy liczbę i zróżnicowanie możliwych form konsultacji 
zapisanych w uchwałach w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
funkcjonowanie kanałów informacji o konsultacjach społecznych. Częściej badane JST nie 
spełniały żadnego z warunków niż spełniały większość83, na co wskazuje stosunkowo niska 
wartość Indeksu – 34% wartości maksymalnej. Tylko 1 JST spełniła wszystkie warunki, a 8 
spełniło większość, to znaczy uzyskały 3 pkt, natomiast w 12 stopień realizacji był na tyle 
niski, że uzyskały 0 pkt84. W największym stopniu to zadanie realizują JST z mandatami 
radnych (42% maksimum), w mniejszym z władzą wykonawczą (35%), a najmniejszym JST 
bez mandatów (26%). Zbiór JST bez mandatów charakteryzuje się najmniejszym 
wewnętrznym zróżnicowaniem85. Co warte podkreślenia w większym stopniu zadanie 
realizowane jest przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie niż miejskie.
Natomiast jeśli chodzi o praktykę konsultacji społecznych, to przyglądaliśmy się 
konsultacjom rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w 
szczególności takim aspektom, jak: liczba zastosowanych form konsultacji, udział w nich 
organizacji pozarządowych oraz publikacja wyników na stronie internetowej JST. Co prawda 
praktyka w porównaniu z założeniami wypada w badanych gminach nieco lepiej, jednak 
różnica nie jest duża – wartość Indeksu w tym przypadku to tylko 36% maksimum. Podobnie 
jak w przypadku założeń, także i w przypadku praktyki większość JST raczej nie spełnia 
większości kryteriów niż spełnia wszystkie – ponad trzykrotnie więcej badanych gmin 
uzyskało minimum, czyli 0 pkt niż maksimum, czyli 3 pkt. Warto także zauważyć, że JST, 
które uzyskały wysokie oceny założeń konsultacji słabo je stosują w praktyce. Stopień 
realizacji tego działania w 9 gminach, które uzyskały minimum 3 pkt w działaniu nr 3 (czyli 
przyjęte formy konsultacji społecznych) jest poniżej 20 % wartości maksymalnej!86 W 
największym stopniu działanie realizowane jest w gminach wiejskich (40%) i w JST z 
mandatami radnych (38%), a w najmniejszym w JST z władzą wykonawczą (33%) i gminach 
miejsko-wiejskich (31%), choć w tym przypadku różnica w stosunku do innych typów JST 
nie jest duża. Najmniejszym wewnętrznym zróżnicowaniem charakteryzuje się zbiór JST z 
mandatami87.
Ocena jakości współpracy w zakresie kolejnego działania mieszczącego się w obszarze 
tworzenie polityk publicznych, czyli działania nr 5 ustanowione w RPW zasady współpracy 
przy uchwalaniu lokalnych polityk publicznych, wymaga wprowadzenia. Na potrzeby badania
analizowaliśmy wyłącznie zapisy RPW w zakresie współpracy przy uchwalaniu lokalnych 
polityk publicznych, gdzie interesowało nas odpowiedź na pytania: „Czy RPW przewiduje 
takie formy współpracy, jak: 1) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa 
miejscowego zgodnych z ich działalnością statutową, 2) tworzenie zespołów doradczych, 
roboczych?” oraz „Czy przewiduje inne formy współpracy tym zakresie?”. Natomiast nie 
badaliśmy funkcjonowania w praktyce tych zapisów88.

82 Co ilustruje wyższe o 40% odchylenie standardowe dla tego zbioru (σ = 0,69).
83 To znaczy w pierwszym przypadku otrzymały 0 pkt, a w drugim minimum 3 pkt. W sprawie liczby punktów  
za to działanie zob. Załącznik nr 4.
84 Najczęściej JST bez mandatów (5), a najrzadziej z mandatami radnych.
85 Odchylenie standardowe (σ = 0,80) niższe o 23% od odchylenia w całym zbiorze.
86 Prawie połowa tych gmin uzyskała w działaniu nr 4 0 pkt, a pozostałych 5 po 1.
87 Odchylenie standardowe (σ = 0,77) niższe o 18% od odchylenia w całym zbiorze.
88 Choć temu właściwie poświęcone są analizy dwóch innych działań w ramach tego obszaru współpracy: 
istnienie ciał dialogu obywatelskiego i konsultacje RPW.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzamy, że stopień realizacji ten aspektu 
współpracy w badanych gminach (przynajmniej deklaratywnie) jest stosunkowo wysoki, na 
co wskazuje wartość Indeksu – 62%. Jednak wyróżnione przez nas zbiory JST różnią się 
stopniem jego realizacji – zdecydowanie w najwyższym stopniu działanie jest realizowane w 
gminach miejsko-wiejskich i JST bez mandatów (79%), zaś w najmniejszym w gminach 
miejskich (47%) i JST z władzą wykonawczą (50%). Najmniejszym wewnętrznym 
zróżnicowaniem charakteryzuje się zbiór JST bez mandatów89. O ile w tym zbiorze 
zdecydowanie przeważają gminy z maksymalną wartością punktów (2), to w JST z władzą 
liczba gmin z maksymalną i minimalną liczbą punktów (0) są równe (po 7).
Dwa ostatnie z uwzględnionych w Indeksie działań to działania mające bezpośrednie 
przełożenie na kształt stanowionego w JST prawa lokalnego – chodzi tu o lokalną inicjatywę 
uchwałodawczą i mechanizm budżetu obywatelskiego/sołeckiego90. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy możemy stwierdzić, że o ile mechanizm budżetu 
obywatelskiego/funduszu sołeckiego jest stosowany w miarę często (44% badanych JST), to 
władze samorządowe właściwie nie dopuszczają stosowania inicjatywy uchwałodawczej 
(możliwość występowania z inicjatywą uchwałodawczą przez grupy mieszkańców zapisano w
statutach tylko 11 gmin, czyli w co piątej badanej). Mechanizmy bezpośredniego 
decydowania przez mieszkańców o części wydatków z budżetów gmin w postaci budżetu 
obywatelskiego lub funduszu sołeckiego wprowadzono w 24 badanych JST. Zdecydowanie 
częściej wdrożono mechanizm funduszu sołeckiego (w 20 JST, w tym w 4 miastach91) niż 
budżetu obywatelskiego (w 4 miastach powiatowych)92, stąd też ta forma udziału 
społeczeństwa w sprawowaniu władzy najczęściej występuje w gminach miejsko-wiejskich 
(75%), zaś najrzadziej w gminach miejskich (22%), częściej w JST z mandatami radnych 
(54%) niż w JST bez mandatów (35%).
Instytucję lokalnej inicjatywy uchwałodawczej zdecydowanie najczęściej posiadają JST z 
władzą wykonawczą (29%, prawie dwukrotnie więcej niż w JST z mandatami radnych), 
częściej miasta powiatowe (35%) niż gminy wiejskie (17%).

Jak zatem widać stopień realizacji działań w ramach obszaru współpracy przy tworzeniu 
polityk publicznych jest dość zróżnicowany tak na poziomie badanego zbioru, jak i 
poszczególnych podzbiorów z uwagi na udział i wynik w wyborach lokalnych. Sprawowanie 
władzy wykonawczej przez kandydatów komitetów organizacji społecznych zaowocowało 
najniższym średnim stopniem realizacji współpracy w tym obszarze, choć różnice pomiędzy 
analizowanymi tu zbiorami nie są duże. Jedynie w przypadku jednego działania (lokalna 
inicjatywa uchwałodawcza) w JST z władzą wykonawczą poziom jego realizacji jest 
najwyższy, zaś w przypadku aż trzech (informowanie, konsultacje RPW i zasady współpracy 
przy tworzeniu polityk publicznych) jest najniższy. Natomiast w przypadku JST z mandatami 
radnych 4 działania (ciało dialogu, zasady konsultacji z organizacjami, konsultacje RPW i 
budżet obywatelski) realizowane są w najwyższym stopniu, zaś stopień realizacji pozostałych 
mieści się pośrodku.
Analiza statystyczna nie potwierdza zależności pomiędzy objęciem przez kandydatów 
komitetów organizacji społecznych władzy wykonawczej w badanych gminach a realizacją 
poszczególnych działań w obszarze współpracy przy tworzeniu polityk publicznych na 
poziomie istotności 0,00593.

89 Odchylenie standardowe (σ = 0,66) niższe o 22% od odchylenia w całym zbiorze.
90 W przypadku budżetu sołeckiego dane dotyczą 2012 r. 
http://www.funduszesoleckie.pl/13,626,51_mln_zl_zwrotu_z_budzetu_panstwa_sprawdz_swoja_gmine.html 
(dostęp 4.02.2014 r.).
91 2 z nich to miasta powiatowe: Kłobuck i Zawiercie.
92 Cieszyn, Pszczyna, Tarnowskie Góry i Wodzisław Śląski.
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Szczegółowe rozkłady średnich wartości Indeksu dla działań w tym obszarze prezentujemy w 
tabeli nr 14.

Tab.  14 Szczegółowe statystyki Indeksu Jakości Współpracy w obszarze tworzenie polityk publicznych (jako 
procent maksimum)

Forma współpracy

zbiory JST

ogółem
(n = 54)

z władzą
wykonawczą

(n = 24)

z mandatami
radnych
(n = 13)

bez
mandatów
(n = 17)

z
protopartiami

(n = 30)

Obszar tworzenie polityk publicznych 44% 41% 47% 43% 42%

1. Ciało dialogu obywatelskiego 28% 29% 31% 24% 27%

2. Informacje o i dla NGO 73% 67% 77% 79% 67%

3. Zasady konsultacji z NGO 34% 34% 42% 26% 37%

4. Konsultacje RPW 36% 33% 38% 37% 37%

5. Zasady współpracy przy tworzeniu polityk 
publicznych

62% 50% 62% 79% 50%

6. Lokalna inicjatywa uchwałodawcza 20% 29% 15% 12% 27%

7. Budżetu obywatelski/fundusz sołecki 44% 46% 54% 35% 47%

4.3.2 Sprawowanie władzy a realizacja zadań publicznych

W obszarze współpracy międzysektorowej przy realizacji zadań publicznych interesowało nas
5 następujących form działania:
1. priorytetowe zadania publiczne,
2. organizacja konkursów,
3. współpraca pozafinansowa,
4. inicjatywa lokalna,
5. ocena realizacji Programu.

Współpraca w tym obszarze w badanych gminach jest realizowana w stopniu umiarkowanym.
Średnia wartość Indeksu dla tego obszaru w badanym zbiorze wyniosła 5,5 pkt, co stanowi 
50% wartości maksymalnej. Najwyższa jest w zbiorze JST z mandatami radnych 6,1 pkt, o 
około 10% niższa w zbiorze JST z władzą wykonawczą, a najniższa w zbiorze JST bez 
mandatów (4,9 pkt).
Największym wewnętrznym zróżnicowaniem charakteryzuje się zbiór JST z mandatami 
radnych, a najmniejszym z władzą wykonawczą94.
Podobnie jak w pierwszym z analizowanych obszarów współpracy także i w obszarze 
realizacja zadań publicznych stopień realizacji poszczególnych działań jest w większym 
stopniu zróżnicowany niż w obszarze tworzenie polityk publicznych i zawiera się w 
przedziale od 16% (priorytetowe zadania publiczne w JST z władzą wykonawczą) do 100% 
(organizacja konkursów w JST z mandatami radnych). W większości przypadków działania 
są realizowane na poziomie wyższym niż 50% maksimum. W najwyższym stopniu standardy 
organizacji konkursów na dofinansowanie realizacji zadań publicznych95, zaś w najmniejszym

93 Dla poszczególnych działań wartości χ2 wynoszą: działanie 1 χ2 = 0,23 dla 2 stopni swobody; działanie 2 χ2 =
4,14 dla 4 stopni swobody; działanie 3 χ2 = 10,76 dla 8 stopni swobody; działanie nr 4 χ2 = 6,34 dla 6 stopni 
swobody; działanie 5 χ2 = 6,07 dla 4 stopni swobody; działanie 6 χ2 = 2,12 dla 2 stopni swobody; działanie 7 χ2 
= 1,36 dla 2 stopni swobody.
94 Na co wskazują najwyższe dla tego pierwszego zbioru wartości takich wskaźników, jak odchylenie 
standardowe, maksymalna, rozpiętość pomiędzy maksimum i minimum. 
95 Średnio powyżej 90%, a w przypadku JST z mandatami radnych nawet w 100%. To jedyny taki przypadek w 
analizowanym zakresie współpracy.
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stopniu priorytetowe zadania publiczne96. Stopień realizacji jeszcze dwóch działań 
(pozafinansowe formy współpracy i ocena realizacji Programu) osiągnął pułap 50% 
maksymalnej wartości Indeksu dla tego obszaru, choć tylko ten drugi we wszystkich 
wyróżnionych tu typach JST jest realizowany na poziomie wyższym niż 50%.
JST z władzą wykonawczą w najwyższym stopniu realizują 2 działania: ocena realizacji 
Programu i współpraca pozafinansowa (w tym samym stopniu co JST bez mandatów), a w 
najniższym 1 działanie: priorytetowe zadania publiczne. Natomiast JST z mandatami radnych 
w najwyższym stopniu realizują 3 działania: priorytetowe zadania publiczne, organizacja 
konkursów i inicjatywa lokalna, zaś w najniższym 2: współpraca pozafinansowa i ocena 
realizacji Programu (w tym samym stopniu co JST bez mandatów). Natomiast JST bez 
mandatów w najwyższym stopniu realizują 1 działanie: współpraca pozafinansowa (w tym 
samym stopniu co JST z władzą), a w najniższym 3: organizacja konkursów i inicjatywa 
lokalna, ocena realizacji Programu (w tym samym stopniu co JST z mandatami).

W pierwszym z analizowanych działań, czyli priorytetowe zadania publiczne interesowały 
nas dwa aspekty: 1) liczba obszarów, w których JST ogłaszały konkursy na realizację zadań 
publicznych97 oraz 2) wielkość puli środków przeznaczonej na te zadania jako odsetka 
wydatków z budżetu JST w danym roku. Jak wynika z przeprowadzonej analizy stopień 
wdrożenia tego działania jest dość niski (średnia na poziomie 20% maksimum dla ogółu 
badanych JST), a bardzo niski w przypadku gmin wiejskich (średnia na poziomie tylko 8% 
maksimum). To znaczy, że w większości przypadków JST wspierały finansowo działania 
organizacji pozarządowych w niewielu dziedzinach, najczęściej w zakresie sportu i kultury 
fizycznej. Żadna z badanych JST nie uzyskała maksymalnej wartości Indeksu, a jedynie 3 
więcej niż połowę (tzn. 3 pkt), zaś 23 gminy, czyli ponad 40% uzyskało 0 pkt. W najwyższym
stopniu to działanie realizowane jest w JST z mandatami radnych (31%), zaś w najniższym w 
JST z władzą wykonawczą (prawie dwukrotnie niższa wartość Indeksu). Jednak wydaje się, 
że w większym stopniu czynnikiem różnicującym jest typ JST (średnia dla miast 
powiatowych wynosi 38%, miast ogółem 31%, zaś gmin wiejskich tylko 8%) niż forma 
sprawowania władzy. Wszystkie  JST, w których wartość Indeksu dla tego obszaru jest 
wyższa niż 50%, to miasta powiatowe z mandatami radnych. Natomiast wśród 23 JST, w 
których wartość Indeksu wyniosła 0, udział JST z władzą stanowi 2/3. Jednak taki sam 
odsetek stanowią gminy wiejskie. Zatem wynik Indeksu wydaje się oddawać słaby rozwój 
organizacji pozarządowych w gminach wiejskich, a w konsekwencji także i systemu 
współpracy98. Największym wewnętrznym zróżnicowaniem charakteryzuje się zbiór JST z 
mandatami radnych99.
Również w przypadku drugiego działania, czyli organizacji konkursów interesowały nas dwa 
aspekty: 1) zapisane w RPW zasady organizacji konkursów na dofinansowanie realizacji 
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz 2) publikacja na stronach 
internetowych lub w BIP badanych JST ich wyników. Ten element współpracy jest 
realizowany przez badane gmin powszechnie (średnia wartość Indeksu wynosi 93%)100. 

96 Średnio na poziomie 20%, przy czym w zbiorach: JST z władzą wykonawczą i JST bez udziału w wyborach 
nawet poniżej tego progu.
97 Nie interesowała nas liczba ustanawianych w RPW priorytetowych zadań publicznych. Rozbieżność pomiędzy
zapisami RPW a praktyką jest znacząca, w skrajnych przypadkach zapisywano wszystkie zadania własne gmin. 
Zdajemy sobie sprawę, że ocena tego aspektu może budzić wątpliwości. Po pierwsze, dyskusyjne jest 
wyróżnienie w ramach Indeksu 3 szczebli rankingu o nierównych zakresach wartości. Po drugie, trzeba 
przyznać, że wzrastająca liczba obszarów priorytetowych nie musi decydować o jakości współpracy.
98 O czym szerzej w przywołanym już tu artykule mojego autorstwa pt. Przeregulowana relacja?
99 Odchylenie standardowe dla tego zbioru (σ = 1,18) jest wyższa o 75% od odchylenia standardowego dla 
pozostałych dwu zbiorów (JST z władzą i JST bez mandatów). Tylko w tym zbiorze maksymalna wartość 
Indeksu wyniosła 3. Większa jest zatem także i rozpiętość pomiędzy maksimum a minimum.
100 Tylko w 1 JST (gmina wiejska, „bez udziału”) wartość indeksu wyniosła 0.
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Średnia wartość Indeksu w JST z władzą wykonawczą lub mandatami radnych jest o prawie 
20% wyższa niż w JST bez mandatów. Na płaszczyźnie zróżnicowania z uwagi na typ gminy 
nieco niższą średnią wartość Indeksu wyliczono dla gmin miejskich. Większym 
zróżnicowaniem wewnętrznym charakteryzują się JST bez władzy, a co ciekawe, żadnego 
zróżnicowania nie odnotowano w JST z mandatami radnych101.
W zakresie działania nr 3, czyli współpraca pozafinansowa interesowały nas ustanowione w 
RPW formy współpracy pozafinansowej102. Średnia wartość Indeksu dla wszystkich badanych
JST (54% maksimum) wskazuje, że w większości z nich przewidziano więcej niż 2 formy tej 
współpracy. Maksymalną wartość punktów (2) uzyskało prawie 30% badanych JST, w 
większości z władzą wykonawczą i tylko 1 z mandatami radnych. Największym 
zróżnicowaniem charakteryzują się JST z władzą wykonawczą, a najmniejszym JST z 
mandatami radnych103. Czynnikiem różnicującym w większym stopniu niż udział w wyborach
i sprawowanie władzy wydaje się typ JST (wartość Indeksu dla gmin wiejskich jest o 50% 
wyższa niż dla miast powiatowych).
W zakresie działania nr 4, czyli inicjatywa lokalna, podobnie jak w przypadku poprzedniego 
działania, interesowało nas uwzględnienie w RPW tego mechanizmu. Takie rozwiązanie 
przewidują 22 badane gminy (nieco ponad 40% zbioru). Czynnikiem różnicującym okazuje 
się udział w wyborach i zdobycie mandatów – odsetek gmin, które dopuszczają inicjatywę 
lokalną w zbiorach JST bez udziału i JST bez mandatów jest niski i kilkukrotnie mniejszy niż 
w JST z udziałem, władzą wykonawczą czy mandatami radnych. Zróżnicowanie pomiędzy 
typami gmin jest zadecydowanie mniejsze, odsetki miast powiatowych i gmin miejsko-
wiejskich z inicjatywą lokalną są równe co najmniej 50%, zaś gmin wiejskich i miejskich 
wynoszą nieco poniżej 40%.
W zakresie działania 5, czyli ocena realizacji Programu, interesowały nas 2 aspekty: 1) 
założony – uwzględnienie w RPW wskaźników oceny realizacji Programu i obowiązku jego 
publikacji, 2) zrealizowany – publikacja sprawozdania z realizacji Programu na stronach 
internetowych JST i/lub w jego BIP. Średnia wartość Indeksu (69% maksimum) wskazuje, że 
to działanie jest realizowane w dużym stopniu. Połowa badanych gmin uzyskała maksymalną 
wartość punktową (2), a tylko nieliczne (7) minimalną (0). Co prawda najwyższą średnią 
wyliczono dla JST z władzą wykonawczą, jednak poziom realizacji działania w pozostałych 
dwu typach (JST z mandatami radnych i JST bez mandatów) jest niewiele niższy (w obu o 8 
punktów procentowych). Nieco wyższym zróżnicowaniem wewnętrznym charakteryzuje się 
zbiór JST bez mandatów, a najniższym zbiór JST z mandatami radnych104. Natomiast w nieco 
większym zakresie stopniem realizacji tego działania różnią się poszczególne typy gmin 
(średnia dla miast powiatowych i miast jest wyższa od średniej dla gmin miejsko-wiejskich o 
około 30%).

Podobnie jak i w poprzednim obszarze, także w obszarze realizacja zadań publicznych 
obserwujemy znaczne zróżnicowanie stopnia realizacji poszczególnych działań pomiędzy 
wyróżnionymi zbiorami JST oraz wewnątrz nich. W najwyższym stopniu zgodnie ze 
standardem organizowane są (od strony technicznej) konkursy, natomiast w najniższym 
praktyka zlecania zadań publicznych mierzona liczbą zadań priorytetowych oraz pulą 
przeznaczonych na nie środków. Czynnikami różnicującymi poziom realizacji 
poszczególnych działań są: udział w wyborach, sprawowanie władzy wykonawczej, typ 
gminy.

101 Wszystkie JST z tego zbioru uzyskały wartość maksymalną, czyli 2 pkt.
102 W przeciwieństwie do analizy działania pierwszego, gdzie interesowała nas praktyka.
103 Odchylenie standardowe dla zbioru JST z władzą σ = 0,83, a dla JST z mandatami σ = 0,47.
104 Odchylenie standardowe dla JST bez mandatów σ = 0,75, a dla JST z mandatami σ = 0,61.
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Analiza statystyczna potwierdza zależność pomiędzy sprawowaniem władzy wykonawczej a 
stopniem realizacji 2 działań: umiarkowaną dla działania nr 4 inicjatywa lokalna i silną dla 
działania nr 5 ocena realizacji Programu na poziomie istotności 0,05105, natomiast nie 
wykazuje zależności dla 3 innych działań: priorytetowe zadania publiczne, organizacja 
konkursów i pozafinansowe formy współpracy na poziomie istotności 0,005106.
Szczegółowe rozkłady średnich wartości Indeksu dla działań w tym obszarze prezentujemy w 
tabeli nr 15.

Tab.  15 Szczegółowe statystyki Indeksu Jakości Współpracy w obszarze realizacja zadań publicznych (jako 
procent maksimum) 

Forma współpracy

zbiory JST

ogółem
(n = 54)

z władzą
wykonawczą

(n = 24)

z mandatami
radnych
(n = 13)

Bez
mandatów
(n = 17)

z
protopartiami

(n = 30)
Obszar realizacja zadań publicznych 50% 51% 55% 45% 54%
1. Priorytetowe zadania publiczne 20% 16% 31% 18% 24%
2. Organizacja konkursów 93% 96% 100% 82% 98%
3. Współpraca pozafinansowa 54% 56% 46% 56% 53%
4. Inicjatywa lokalna 41% 46% 62% 18% 53%
5. Ocena realizacji Programu 69% 73% 65% 65% 72%

4.3.3 Sprawowanie władzy a wzmacnianie organizacji pozarządowych

W obszarze współpracy w zakresie wzmacniania rozwoju organizacji pozarządowych 
interesowały nas 4 następujące formy działania:
1. zadanie wzmacnianie organizacji pozarządowych,
2. komórka ds. współpracy,
3. federacja, sieć organizacji,
4. partnerstwa lokalne.

Współpraca w tym obszarze realizowana jest w niewielkim stopniu. Średnia wartość Indeksu 
dla badanego zbioru wynosi 1,4 pkt, czyli około 23% wartości maksymalnej, i jest najniższa 
dla wszystkich analizowanych obszarów współpracy. Najwyższą liczbę punktów (4 pkt, czyli 
2/3 wartości maksymalnej) uzyskały dwie gminy wiejskie z władzą, zaś najniższą (0 pkt) 10 
badanych gmin, czyli prawie co piąta, w większości wiejskich i w równym stopniu z władzą 
wykonawczą i bez mandatów radnych. Mediana i dominanta dla zbioru badanych gmin są 
równe 1.  
Średnia wartość Indeksu dla tego obszaru jest zróżnicowana na płaszczyźnie udziału 
komitetów organizacji społecznych w wyborach (wyższa w JST bez udziału – 1,5 pkt niż w 
JST z udziałem –1,3 pkt), typów JST (najwyższa w gminach miejskich – 1,8 pkt, a najniższa 
w gminach wiejskich – 1,1 pkt), natomiast nie jest zróżnicowana na płaszczyźnie wyniku 
wyborów (w JST z władzą wykonawczą i JST z mandatami radnych – 1,38, JST bez 
mandatów – 1,41). Stopień wewnętrznego zróżnicowania w tych zbiorach jest podobny107.
Stopień realizacji poszczególnych działań w tym obszarze mieści się w przedziale od 7% (sieć
organizacji) do 34% (wzmacnianie organizacji)108. W przypadku JST z władzą po jednym 

105 Dla poszczególnych działań wartości χ2 wynoszą: działanie nr 4 (inicjatywa lokalna) χ2 = 6,34 dla 2 stopni 
swobody, V Cramera > 0,3; działanie nr 5 (ocena Programu) χ2 = 13,64 dla 4 stopni swobody, V Cramera > 0,5.
106 Wartości χ2 wynoszą odpowiednio: priorytetowe zadania χ2 = 1,82 dla 6 stopni swobody; organizacja 
konkursów χ2 = 6,99 dla 4 stopni swobody; dla pozafinansowych form χ2 = 8,35 dla 4 stopni swobody.
107 Najwyższe odchylenie standardowe w JST z władzą σ = 1,03, a najniższe w JST z mandatami σ = 0,92.
108 Stopień realizacji 4 z 5 działań w obszarze wzmacnianie rozwoju organizacji pozarządowych  jest niższy niż 
25% maksimum, zaś stopień realizacji działania sieć organizacji pozarządowych jest najniższy ze wszystkich 
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zadaniu realizowanych jest w stopniu najwyższym (komórka ds. współpracy) i najniższym 
(sieć organizacji109). W przypadku JST z mandatami radnych 2 zadania realizowane są w 
stopniu najwyższym (partnerstwa lokalne i sieć organizacji), a 1 (wzmacnianie organizacji) w 
stopniu najniższym. W przypadku JST bez władzy 1 zadanie realizowane jest w stopniu 
najwyższym (wzmacnianie organizacji) i 2 zadania w najniższym (komórka ds. organizacji 
pozarządowych i partnerstwa lokalne).

W pierwszym z analizowanych działań, czyli wzmacnianie organizacji pozarządowych 
interesowała nas, podobnie jak w przypadku działania pozafinansowe formy współpracy z 
obszaru realizacja zadań publicznych, liczba zapisanych w RPW działań służących 
wzmacnianiu organizacji pozarządowych (np. w postaci szkoleń, doradztwa, wsparcia 
merytorycznego, udzielania pożyczek czy zapewnienia wkładu własnego do projektów 
finansowanych ze środków zewnętrznych). To zadanie realizowane jest w badanych gminach 
na niskim poziomie (średnia wartość Indeksu stanowi 1/3 wartości maksymalnej110). W 
największym stopniu realizowane jest w JST bez udziału111, w mniejszym w JST z władzą 
wykonawczą, a na bardzo niskim poziomie w JST z mandatami radnych112. W mniejszym 
stopniu realizowane jest w gminach wiejskich niż miejskich (miastach powiatowych i 
miejsko-wiejskich). Największym zróżnicowaniem wewnętrznym charakteryzuje się zbiór 
JST bez udziału, a najmniejszym JST z mandatami radnych113.
Na bardzo niskim poziomie realizowane są w badanych gminach pozostałe trzy działania z 
tego obszaru współpracy, w żadnym z nich wartość Indeksu dla ogółu badanych JST nie 
przekroczyła 25%.
Komórkę ds. współpracy zidentyfikowano jedynie w 12 badanych JST, federację lub sieć 
organizacji zidentyfikowano tylko w 4 JST, a możliwość tworzenia partnerstw zapisano w 
RPW 22 gmin. Najczęściej komórkę ds. współpracy zidentyfikowano w JST z władzą 
wykonawczą, a zdecydowanie najrzadziej w JST bez mandatów. Dwukrotnie częściej w 
gminach miejskich niż miejsko-wiejskich czy wiejskich. Sieci organizacji zidentyfikowano w 
3 miastach powiatowych (JST z mandatami radnych) i 1 gminie miejsko wiejskiej (JST bez 
mandatów)114. Natomiast możliwość tworzenia partnerstw lokalnych115 dwukrotnie częściej 
uwzględniono w RPW w JST z mandatami radnych niż w pozostałych zbiorach.

Działania w obszarze wzmacnianie organizacji pozarządowych realizowane są w badanych 
gminach na niskim (działanie wzmacnianie organizacji pozarządowych) lub bardzo niskim 
(pozostałe trzy działania) poziomie. Badane JST nie wykazują zróżnicowania na poziomie 
średniej wartości Indeksu dla tego obszaru współpracy, jednak różnią się stopniem realizacji 
poszczególnych analizowanych tu działań. Na w miarę podobnym poziomie realizowane są 
poszczególne działania w JST z mandatami radnych, zaś najsilniej zróżnicowanym w JST bez
mandatów. Zróżnicowanie stopnia realizacji zadań w JST z władzą wykonawczą (pomijając 
zadanie „Sieć organizacji”) jest bliskie JST z mandatami radnych. 

badanych działań w zakresie współpracy.
109 W ani jednej gminie z tego zbioru, jako jedynego z analizowanych, nie zidentyfikowany sieci organizacji.
110 3-krotnie więcej badanych gmin uzyskało minimum, czyli 0 pkt niż maksimum, czyli 2 pkt. Najczęściej 
minimum uzyskiwały JST z władzą wykonawczą.
111 To jedyny przypadek w tym obszarze, że średnia wartość Indeksu zbliżyła się do 50%.
112 Ponad 3-krotnie niższa wartość Indeksu niż w JST bez udziału i ponad 2-krotnie niższa niż w JST z władzą 
wykonawczą.
113 Odchylenie standardowe w JST bez mandatów (σ = 0,8) jest o 75% wyższe niż w JST z mandatami.
114 Ponadto w 1 powiecie (tarnogórski) zidentyfikowano sieć o zasięgu powiatowym.
115 Tu właściwie można mówić jedynie o potencjalnych partnerstwach, których możliwość tworzenia 
przewidziano w RPW, a nie o realnie istniejących, których nie zidentyfikowano w trakcie realizacji badania.
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Analiza statystyczna potwierdza umiarkowaną zależność pomiędzy sprawowaniem władzy 
wykonawczej a stopniem realizacji 1 działania (sieć organizacji pozarządowych) na poziomie 
istotności 0,05116.
Szczegółowe rozkłady średnich wartości Indeksu dla działań w tym obszarze prezentujemy w 
tabeli nr 16.

Tab.  16 Szczegółowe statystyki Indeksu Jakości Współpracy w obszarze wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych (jako procent maksimum)

Forma współpracy

zbiory JST

Ogółem
(n = 54)

z władzą
wykonawczą

(n = 24)

z mandatami
radnych
(n = 13)

bez
mandatów
(n = 17)

z
protopartiami

(n = 30)
Obszar wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych

23,1% 22,9% 23,1% 23,5% 22,8%

1. wzmacnianie organizacji pozarządowych 34% 35% 15% 47% 32%
2. komórka ds. współpracy 22% 29% 23% 12% 20%
3. federacja, sieć organizacji 7% 0% 23% 6% 10%
4. partnerstwa lokalne 20% 19% 31% 15% 22%

4.3.4 Sprawowanie władzy a dostęp do informacji publicznej

W ostatnim z analizowanych obszarów, czyli dostęp do informacji publicznej interesują nas 2 
działania polegające na publikacji w BIP badanych JST:
1. protokołów z posiedzeń rad gmin i ich komisji,
2. projektów uchwał rady gmin.

Współpraca w tym obszarze realizowana jest w wysokim stopniu. Średnia wartość Indeksu 
wynosi 1,9 pkt, czyli 62% wartości maksymalnej117. Prawie cztery razy więcej badanych gmin
uzyskało maksymalną (3 pkt) niż minimalną (0 pkt) wartość punktów. Maksymalną wartość  
najczęściej uzyskiwały JST z władzą wykonawczą, zaś minimalną gminy wiejskie. Podobnie, 
jak w przypadku poprzedniego obszaru nieco większym wewnętrznym zróżnicowaniem 
charakteryzują się JST bez mandatów niż pozostałe zbiory118. Najczęściej uzyskiwany wynik 
to 2 pkt. 
Wyższą o około 10% średnią charakteryzują się JST z udziałem w wyborach niż JST bez 
udziału i podobnie JST z władzą i mandatami radnych niż JST bez mandatów. 
Analizowane tu działania realizowane są w badanych JST w różnym stopniu: wysokim 
(publikacja protokołów – średnia 68% maksimum), średnim (udostępnianie projektów uchwał
– średnia 50%). Nieco większe różnice poziomów realizacji odnotowano w przypadku 
zadania pierwszego, czyli udostępnianie protokołów z posiedzeń (najwyższe w podzbiorze 
JST z mandatami, a najniższe w JST bez władzy) niż udostępnianie projektów uchwał 
(najwyższe w JST z władzą wykonawczą, najniższe w JST z mandatami radnych). Na 
niższym poziomie oba zadania realizowane są w gminach wiejskich niż w pozostałych typach
gmin.
Analiza statystyczna nie potwierdza zależności pomiędzy sprawowaniem władzy 
wykonawczej a stopniem realizacji żadnego z działań w tym obszarze na poziomie istotności 
0,005119.

116 Wartość χ2 = 6,63 dla 2 stopni swobody.
117 Jest to jedyny obszar ze średnią wyższą niż ½ maksimum. 
118 Odchylenie standardowe dla: JST bez mandatów σ = 1,06, JST z władzą σ = 1,0, JST z mandatami σ = 0,92.
119 Wartość χ2 dla poszczególnych działań: działanie nr 1 (publikacja protokołów) χ2 = 0,58 dla 4 stopni 
swobody; działanie nr 2 (publikacja projektów) χ2 = 0,06 dla 2 stopni swobody.

47



Szczegółowe rozkłady średnich wartości Indeksu dla działań w tym obszarze prezentujemy w 
tabeli nr 17.

Tab.  17 Szczegółowe statystyki Indeksu Jakości Współpracy w obszarze dostęp do informacji publicznej (jako 
procent maksimum)

Forma współpracy

zbiory JST

ogółem
(n = 54)

z władzą
wykonawczą

(n = 24)

z mandatami
radnych
(n = 13)

bez
mandatów
(n = 17)

z
protopartiami

(n = 30)
Obszar dostęp do informacji publicznej 62% 65% 64% 59% 50%
1. Udostępnianie protokołów z posiedzeń 
rady gminy i jej komisji

69% 71% 73% 65% 68%

2. Udostępnianie projektów uchwał rady 
gminy

48% 50% 46% 47% 50%

4.3.5 Udział protopartii w wyborach lokalnych a poziom aktywności społecznej i jakości 
międzysektorowej współpracy

Kolejnym z analizowanych aspektów jest związek pomiędzy udziałem w wyborach lokalnych
i ewentualnie sukcesem wyborczym komitetów firmowanych przez tzw. protopartie a 
interesującymi nas tu aspektami, czyli aktywizacją społeczną i jakością międzysektorowej 
współpracy. Zgodnie z przywołaną definicją Jacka Kurczewskiego protopartie to takie 
organizacje społeczne, których misja, cele i działania ograniczają się wyłącznie do rywalizacji
o władzę i jej sprawowanie120. Kwalifikacji poszczególnych komitetów organizacji 
społecznych do tej kategorii dokonano na podstawie analizy działalności prowadzonej przez 
macierzystą organizację, ich wykaz zawiera załącznik nr 3.
W województwie śląskim w wyborach do samorządów gminnych w 2010 roku wystartowało 
89 komitetów firmowanych przez 35 organizacji społecznych121 zakwalifikowane przez nas 
do kategorii protopartia, co stanowi więcej niż połowę wszystkich komitetów organizacji 
społecznych biorących udział w tych wyborach. Większość komitetów protopartii została 
zarejestrowana jako komitety wyborcze organizacji, a pozostała część jako komitety 
wyborcze wyborców. 62 powstało z inicjatywy 9 protopartii, które zgłosiły je do wyborów w 
kilku lub nawet kilkunastu gminach – najwięcej komitet o zasięgu ponadregionalnym Ruch 
Autonomii Śląska w 13 JST, dalszych 8 o zasięgu powiatowym. Pozostałych 27 komitetów 
firmowanych przez tego typu organizacje zgłoszono jedynie w jednej gminie. Komitety 
firmowane przez protopartie zidentyfikowaliśmy w wyborach w 60 gminach województwa 
śląskiego, czyli częściej niż w co trzeciej, i prawie w ¾ gmin, w których komitety organizacji 
społecznych brały udział.
Komitety protopartii różnią się stopniem zaangażowania w lokalną politykę. Nie wszystkie, 
tylko 48, wystawiły kandydatów na fotel prezydenta, burmistrza lub wójta i radnych. Również
siła ich reprezentacji jest zróżnicowana. Mamy tu reprezentacje od jedno po 
kilkudziesięcioosobowe122, przy czym 16 komitetów protopartii wystawiło w wyborach w 
2010 roku mniej niż 4 radnych, 34 komitety wystawiły od 5 do 15 kandydatów123, a 
pozostałych 39 komitetów liczniejsze reprezentacje. Komitety firmowane przez protopartie 
wykazują się zróżnicowaną skutecznością w rywalizacji o władzę, wyższą w przypadku 
120 Zob. część 1 niniejszego opracowania.
121 W jednym przypadku nie udało się przypisać żadnej organizacji do komitetu zarejestrowanego jako komitet 
wyborczy organizacji.
122 To znaczy w przypadku miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców liczące dwukrotność liczby mandatów w 
danej radzie gminy.
123 W większości w gminach wiejskich i do rad liczących 15 radnych. Tylko 2 komitety protopartii z taką liczbą 
kandydatów startowały w wyborach do rad o większej liczbie mandatów, w jednym mieście na prawach powiatu
i  jednym mieście powiatowym.
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rywalizacji o fotel prezydenta, burmistrz lub wójta, a niższą w przypadku rywalizacji o 
mandaty radnych. Częściej niż co czwarty tego typu komitet nie zdobył w tych wyborach 
żadnego mandatu radnego124.
Dane na temat udziału komitetów protopartii w wyborach lokalnych w 2010 roku 
zestawiliśmy w tabeli nr 18.

Tab. 18 Udział komitetów protopartii w wyborach lokalnych w 2010 r. w województwie śląskim
komitety kandydaci radni kandydaci P/B/W* mandaty radni mandaty P/B/W*

n
odsetek

n
odsetek

n
odsetek

n
odsetek

n
odsetek

ogółem organizacji ogółem organizacji ogółem organizacji ogółem organizacji ogółem organizacji

89 6,9% 57,4% 1886 11,80% 61% 48 8,9% 56,5% 282 9,30% 58% 22 13,2% 69,0%
*– prezydent/burmistrz/wójt

48 komitetów firmowanych przez protopartie w 31 gminach z badanego zbioru w wyborach 
lokalnych w 2010 roku wystawiło 26 kandydatów na burmistrzów lub wójtów i 935 
kandydatów na radnych. O ile nieco ponad połowę JST z udziałem komitetów protopartii w 
wyborach lokalnych w 2010 roku stanowiły gminy wiejskie, to miasta powiatowe mają 
zdecydowanie największy udział, jeśli chodzi o liczbę kandydatów na radnych zgłoszonych 
przez te komitety (70%). Jednak wyższą skutecznością w rywalizacji o władzę wykazują się 
komitety protopartii w gminach wiejskich – tak wykonawczej, jak i mandatów radnych125.

Tab. 19 Udział komitetów protopartii w wyborach lokalnych w 2010 r. w badanym zbiorze

JST komitety
kandydaci mandaty

B/W* radni B/W* radni
powiatowe (n = 12) 18 9 646 75 5
miejskie (n = 1)** 1 1 13 6 1
miejsko-wiejskie (n = 2)** 5 2 43 15 2
wiejskie (n = 16) 24 14 233 113 10
razem (n = 31) 48 26 935 209 18
* – burmistrz/wójt
** – inne niż powiatowe

W 31 badanych JST z udziałem komitetów protopartii w wyborach lokalnych w 2010 roku 
średnia frekwencja wyniosła 47,1%, a dla lat 2002-2010 wyniosła 46,1% i w obu 
przypadkach okazała się niższa od średniej dla badanego zbioru 55 gmin, dla zbiorów JST bez
udziału i JST z udziałem komitetów społecznych w wyborach w roku 2010. Najniższą w 
zbiorze JST z protopartiami frekwencję wyborczą odnotowano w 2010 roku w mieście 
powiatowym Racibórz (36,5 %) i była to najniższa wartość w badanym zbiorze JST126. 
Najwyższą frekwencję w zbiorze JST z protopartiami odnotowano w gminie wiejskiej 
Łękawica (56,2%), która była niższa od najwyższej w badanym zbiorze o prawie 13 pkt 
procentowych127. Zbiór JST z protopartiami charakteryzuje się mniejszym zróżnicowaniem 

124 W większym stopniu komitety wystawiające niewielkie reprezentacje (do 4 radnych) niż pozostałe.
125 W gminach wiejskich fotele wójtów obsadziło 10 z 14 kandydatów, a mandaty radnych 48% kandydatów, zaś
w miastach powiatowych 5 z 9 kandydatów zdobyło mandat burmistrza i tylko 12% kandydatów na radnych.
126 Różnica pomiędzy frekwencją w Raciborzu i w JST bez protopartii (gmina miejska Krzanowice, leżąca także 
w powiecie raciborskim, bez udziału komitetów organizacji społecznych w wyborach) jest mniejsza niż 1 pkt 
procentowy. Frekwencja w Raciborzu nie była najniższą w województwie śląskim, tę w 2010 roku odnotowano 
w gminie wiejskiej bez udziału komitetów organizacji społecznych w wyborach.
127 Gmina wiejska Koszarawa – 78,96%. Obie gminy leżą w powiecie żywieckim. Jeszcze w 4 JST z badanego 
zbioru frekwencja w 2010 roku była wyższa od frekwencji w gminie Łękawica.
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wewnętrznym niż JST bez udziału, ale większym niż JST bez komitetów protopartii128. W 
większości przypadków frekwencja w JST z protopartiami w wyborach lokalnych w 2010 
roku jest niższa od frekwencji w powiecie, wyższą frekwencję odnotowano tylko w 
przypadku około 30% gmin z tego zbioru. W 2002 roku najniższą frekwencję odnotowano w 
mieście powiatowym Będzin (33,7%) i była to najniższa frekwencja w badanym zbiorze 55 
gmin, ale podobnie jak w 2010 roku niewiele niższa od frekwencji w mieście Krzanowice. 
Natomiast najwyższą ponownie odnotowano w gminie Łękawica (61%) i ponownie nie była 
to najwyższa frekwencja w badanym zbiorze, choć od JST z najwyższą frekwencją była 
niższa jedynie o 3,4 pkt procentowego. Także w i tym przypadku zbiór JST z protopartiami 
charakteryzuje się mniejszym zróżnicowaniem niż JST bez udziału, a większym niż JST bez 
komitetów protopartii129.
Pomiędzy rokiem 2002 a 2010 w zbiorze JST z protopartiami średnia frekwencja wzrosła o 
1,10 pkt procentowego. I jest to wzrost niższy niż w badanym zbiorze 55 gmin, zbiorze JST 
bez udziału i porównywalny ze wzrostem dla zbioru JST z udziałem. Wzrost frekwencji 
odnotowano w 18 JST z protopartiami, a spadek w 12. W większości przypadków zmiany 
frekwencji wyborczej nie przekraczają 10%130.
Najniższą średnią dla wyborów lokalnych z lat 2002-2010 w zbiorze JST z protopartiami 
wyliczono dla miasta powiatowego Racibórz (36,5%), ale nie była to najniższa dla badanego 
zbioru 55 gmin131. Natomiast najwyższą wyliczono dla gminy Łękawice i nie jest to 
najwyższa w badanym zbiorze132.
Rozkład minimalnej i maksymalnej frekwencji w wyborach lokalnych w latach 2002-2010 
badanych JST frekwencji prezentuje wykres nr 16.

Analiza statystyczna potwierdza zależność pomiędzy udziałem protopartii w wyborach 
lokalnych w 2010 roku a relacją frekwencji w gminie w stosunku do frekwencji w powiecie w
skali województwa, natomiast nie potwierdza tej zależności w badanym zbiorze 55 gmin133 i 
nie potwierdza zależności pomiędzy udziałem protopartii w wyborach lokalnych w 2010 roku
a zmianą frekwencji wyborczej w okresie 2002-2010134 na poziomie istotności 0,005.

128 Odchylenie standardowe dla zbiorów: JST z protopartiami σ = 5,29%, JST bez protopartii σ = 2,61%, JST bez
udziału σ = 9,99%.
129 Odchylenie standardowe dla zbiorów: JST z protopartiami σ = 6,55%, JST bez protopartii σ = 3,95%, JST bez
udziału σ = 8,74%.
130 W 4 przypadkach wzrost jest wyższy niż 10%, w tym 2 nawet o ponad 25%, w 2 przypadkach spadek jest 
wyższy od 10%, ale niższy od 20%.
131 Najniższą średnią frekwencją legitymuje się miasto Krzanowice, a różnica jest nieco wyższa niż 1pkt 
procentowy.
132 Tą charakteryzuje się gmina Koszarawa, a różnica przekracza 12 pkt procentowych. 
133 Dla województwa śląskiego χ2 = 24,6; dla badanego zbioru χ2 = 3,82 dla 4 stopni swobody.
134 Wartość χ2 = 1,57 dla 4 stopni swobody.
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Wyk. 16 Maksymalne i minimalne frekwencje w wyborach lokalnych w latach 2002-2010 w badanych gminach
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JST z udziałem komitetów protopartii w wyborach lokalnych w 2010 roku charakteryzują się 
wyższą niż pozostałe zbiory (JST bez protopartii i JST bez udziału) średnią ogólnej liczby 
komitetów biorących udział w wyborach i wystawionych przez nich kandydatów, komitetów i
kandydatów organizacji społecznych oraz obsadzonych mandatów radnych (w porównaniu z 
JST bez protopartii). Co prawda w latach 2002-2010 w podzbiorze JST z protopartiami 
zaobserwowano zmniejszenie się  poziomu biernego uczestnictwa w wyborach 
samorządowych. Zmalały średnie ogólnej liczby komitetów wyborczych i kandydatów na 
radnych (tych pierwszych nawet o ponad 40%). Jednak z drugiej strony, zwiększyły się 
średnie liczby komitetów i kandydatów na radnych organizacji społecznych (w tym drugim 
przypadku nawet o ponad 40%). Tym samym zwiększył się także udział komitetów 
organizacji społecznych i wystawianych przez nich kandydatów na radnych w ogólnej liczbie 
komitetów wyborczych i kandydatów. Tych pierwszych z 13,7% w 2002 roku do 30,1% w 
roku 2010, tych drugich z 22,8% do 33,8%. Głównie kosztem jedno lub kilkuosobowych 
komitetów wyborczych wyborców. Ten proces wydaje się efektem konsolidacji lokalnych 
scen politycznych. Najmniejsza liczba komitetów, które wzięły udział w wyborach lokalnych 
w 2010 roku w zbiorze JST z protopartiami wyniosła 2 (Wielowieś), zaś największa 28 
(Wręczyca Wielka), natomiast w 2002 odpowiednio 4 (Cieszyn) i 36 (Wręczyca Wielka)135. 
W obu porównywanych latach (2002 i 2010) były to najniższe wartości w badanym zbiorze 
55 gmin, ale tylko w 2010 roku najwyższa. Zmniejszenie ogólnej liczby komitetów 
odnotowano w ponad 80% JST w tym zbiorze, a tylko w 2 zwiększenie (oba to miasta 
powiatowe).
Z nieco odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku komitetów organizacji 
społecznych. W 2010 roku minimalna liczba komitetów organizacji społecznych w wyborach 

135 Dwie z wymienionych to gminy wiejskie, a jedna to miasto powiatowe. 
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samorządowych wynosiła 1136, zaś maksymalna 5137. Natomiast w 2002 roku w 3 gminach z 
analizowanego tu zbioru JST z protopartiami w wyborach lokalnych nie brał udziału żaden 
komitet organizacji społecznej138, zaś największa liczba komitetów – 4 wystartowała w 3 JST,
w tym dwóch z protopartiami (Bieruń i Gierałtowice). W okresie 2002-2010 w prawie 
połowie gmin z zbioru JST z protopartiami odnotowano zwiększenie liczby komitetów 
organizacji społecznych, a w co czwartej zmniejszenie. Szczegółowy rozkład danych o 
komitetach w wyborach lokalnych w latach 2002 i 2010 w gminach z udziałem protopartii 
zaprezentowano w tabeli nr 20.
Analiza statystyczna nie potwierdza zależności pomiędzy udziałem protopartii w wyborach 
lokalnych w 2010 roku, a zmianą liczby komitetów (ogólnej i organizacji) w wyborach w 
okresie 2002-2010 na poziomie istotności 0,005139.

Liczba kandydatów ubiegających się o mandaty radnych uzależniona jest od liczby mandatów
w danej gminie i systemu wyborczego: większościowego w gminach do 20 tysięcy 
mieszkańców i proporcjonalnego w gminach liczących więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. W
badanym zbiorze jest 16 gmin, w których głosowanie odbywa się według drugiego systemu, 
w większości to miasta powiatowe (14), z udziałem komitetów organizacji pozarządowych w 
wyborach (14), w tym protopartii (11). W gminach z wyborami większościowymi 
najmniejsza łączna liczba kandydatów w gminie z udziałem komitetów protopartii w 
wyborach lokalnych w 2010 roku to 25 (Godów), a najwyższa 84 (Radziechowy Wieprz), zaś 
w 2002 roku odpowiednio: 42 (Pilchowice) i 104 (Radziechowy Wieprz) – wszystkie to 
gminy wiejskie. W gminach z wyborami proporcjonalnymi najmniejsza łączna liczba 
kandydatów w 2010 roku to 132 (Czerwionka-Leszczyny), a największa to 400 (Wodzisław 
Śląski), zaś w 2002 roku odpowiednio: 151 (Cieszyn) i 399 (Wodzisław Śląski) – wszystkie 
to miasta powiatowe. Podobnie jak w całym badanym zbiorze także w podzbiorze JST z 
protopartiami przeważają gminy, w których zmniejszyła się liczba kandydatów na radnych, 
choć to zjawisko zaobserwowano w nieco mniejszym odsetku gmin, ale równocześnie w 
nieco mniejszym odsetku odnotowano ich wzrost140.

Tab. 20 Wskaźniki aktywności wyborczej (komitety) w JST z udziałem komitetów protopartii w wyborach 
lokalnych w 2010 roku (n = 55)

JST

Komitety

ogółem organizacji średnia dla lat 2002-2010

2002 2010 2002 2010 ogółem organizacji

badany zbiór (n = 55) 12,4 7,3 1,7 2,2 9,1 1,4*

JST z protopartiami (n = 31) 12,9 8,3 1,8 2,3 10,6 1,9

JST bez protopartii (n = 8) 10,4 7,0 1,3 1,9 8,3 1,7

JST bez udziału komitetów organizacji (n = 16) 12,3 8,2 nd nd 10,3 nd
* niższa średnia w kategorii „komitety organizacji” dla badanego zbioru w porównaniu ze zbiorami JST z 
protopartiami i JST bez protopartii wynika z faktu, że kategoria JST bez udziału obejmuje gminy, w których tego
typu komitety nie startowały w roku 2010, choć mogły startować w wyborach w poprzednich latach

Z nieco odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku kandydatów organizacji 
społecznych. W okresie 2002-2010 odnotowano prawie półtorakrotny wzrost ich liczby, w 

136 W 11 badanych JST, w tym w 8 były to komitety protopartii. 
137 W mieście powiatowym Bieruń, a ponadto w czterech innych gminach wystartowały po 4 komitety. 
Największa liczba komitetów organizacji społecznych w JST bez protopartii wyniosła 3.
138 Zaś w zbiorze JST z udziałem takich gmin było 4.
139 Dla zmiany ogólnej liczby komitetów χ2= 2,15 dla 4 stopni swobody; dla zmiany liczby komitetów 
organizacji χ2= 0,82 dla 2 stopni swobody.
140 Spadek odnotowano w 67% JST z protopartiami w porównaniu z 70% w badanym zbiorze; wzrost w 9,7% 
JST z protopartiami w porównaniu z 10,9% w badanym zbiorze.
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przeciwieństwie do kilkunastoprocentowego spadku ogólnej liczby kandydatów. Najmniejsza 
liczba kandydatów organizacji społecznych zgłoszona w wyborach lokalnych w 2010 roku w 
JST z protopartiami w zbiorze gmin do 20 tysięcy mieszkańców to 2 (Wyry), a największa to 
44 (Bieruń), zaś w 2002 roku to odpowiednio 1 (Tworóg i Wyry)141, a największa to 97 
(Bieruń) – w pierwszym przypadku są to gminy wiejskie, w drugim miasto powiatowe. W 
zbiorze gmin liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców w 2010 roku minimum to 27 
(Czerwionka-Leszczyny), a maksimum 142 (Tarnowskie Góry), zaś w 2002 odpowiednio: 
minimum 27 (Knurów)142 i maksimum (Cieszyn) – we wszystkich przypadkach są to miasta 
powiatowe. W większości JST z protopartiami odnotowano wzrost liczby kandydatów 
organizacji społecznych w wyborach lokalnych w latach 2002-2010, zresztą w takim samym 
odsetku gmin, co w zbiorze gmin z udziałem komitetów organizacji społecznych w wyborach,
a w niewiele mniejszym ich spadek. Szczegółowy rozkład danych o kandydatach w wyborach
lokalnych w latach 2002 i 2010 w gminach z udziałem protopartii zaprezentowano w tabeli nr
21.
Analiza statystyczna nie potwierdza zależności pomiędzy udziałem protopartii w wyborach 
lokalnych w 2010 roku a zmianą ogólnej liczby kandydatów na radnych w wyborach w 
okresie 2002-2010, natomiast potwierdza silną zależność w przypadku zmiany liczby 
kandydatów organizacji na poziomie istotności 0,005143.

Tab. 21 Wskaźniki aktywności wyborczej (kandydaci) w JST z udziałem komitetów protopartii w wyborach 
lokalnych w 2010 roku (n = 55)

JST

Kandydaci

ogółem organizacji
średnia dla lat

2002-2010
2002 2010 2002 2010 ogółem organizacji

badany zbiór (n = 55) 123 103 28 40 110 22*
JST z protopartiami (n = 31) 142 123 28 41 133 32
JST bez protopartii (n = 8) 113 108 26 38 111 30
JST bez udziału komitetów 
organizacji (n = 16)

88 62 nd nd 75 nd

* niższa średnia w kategorii „kandydaci organizacji” dla badanego zbioru w porównaniu ze zbiorami JST z 
protopartiami i JST bez protopartii wynika z faktu, że kategoria JST bez udziału obejmuje gminy, w których tego
typu komitety nie startowały w roku 2010, choć mogły startować w wyborach w poprzednich latach

Podobnie jak w przypadku kandydatów, także liczba mandatów zdobytych przez dany 
komitet w danej gminie zależna jest od liczebności rady. W latach 2002-2010 liczba 
mandatów obsadzonych przez komitety organizacji społecznych w JST z komitetami 
protopartii oraz ich udział w radach gmin wzrosły prawie dwukrotnie. Ten wzrost okazał się 
silniejszy niż w JST bez komitetów protopartii.
Komitety organizacji społecznych największą liczbę mandatów w wyborach lokalnych w 
2010 roku w JST z protopartiami zdobyły w 2 gminach wiejskich (Łękawica i Wielowieś) i 1 
miejsko-wiejskiej (Sośnicowice) po 15, czyli 100%, zaś w zbiorze gmin powyżej 20 tysięcy 
mieszkańców po 11 w miastach powiatowych Tarnowskie Góry i Żywiec144. Natomiast w 

141 Pomijamy tu 1 gminę,  w której te komitety nie wystartowały w tych wyborach.
142 Pomijamy tu 2 gminy,  w których te komitety nie wystartowały w tych wyborach.
143 Dla zmiany ogólnej liczby kandydatów na radnych χ2 = 0,96 dla 4 stopni swobody; dla zmiany liczby 
kandydatów organizacji χ2 = 10,93 dla 2 stopni swobody, V Cramera > 0,5.
144 W zbiorze JST bez protopartii 15 mandatów, czyli 100%, uzyskały także w mieście Radzionków, a wśród 
gmin z liczbą mieszkańców powyżej 20 tysięcy – 11 mandatów w Skoczowie.
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2002 roku najwięcej mandatów 16, czyli powyżej 75%, zdobyły w Bieruniu i Cieszynie, 
dwóch miastach powiatowych liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców.
W zdecydowanej większości JST z protpartiami (70%) odnotowano wzrost liczby145 i udziału 
mandatów, które zdobyli kandydaci komitetów organizacji społecznych. W 2010 roku w 
częściej niż co trzeciej JST z protopartiami odsetek mandatów tych komitetów był wyższy niż
50%, w tym w 5 był wyższy niż 90%, zaś w 2002 roku w co czwartej i tylko w dwóch 
nieznacznie przekroczył 75%. Zmianie uległa także struktura gmin z tak wysokim odsetkiem 
mandatów uzyskanych przez komitety organizacji społecznych. W 2002 roku były to po 3 
gminy wiejskie i miasta powiatowe oraz 1 gmina miejska, a w 2010 roku liczba gmin 
wiejskich wzrosła do 8, miast powiatowych i gminy miejsko-wiejskich spadła do 2, zaś nie 
zmieniła się liczba gmin miejskich.
Szczegółowy rozkład danych o mandatach radnych obsadzonych przez kandydatów 
komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych w latach 2002 i 2010 w gminach z 
udziałem protopartii zaprezentowano w tabeli nr 22.

Tab. 22 Wskaźniki aktywności wyborczej (mandaty) w JST z udziałem komitetów protopartii w wyborach 
lokalnych w 2010 roku (n = 39)

JST

mandaty organizacji

liczba
odsetek łącznej

liczby mandatów
zmiana

2002 2010 2002 2010 nominalnie w %
JST z udziałem (n = 39) 181 326 26% 46% 145 180%
JST z protopartiami (n = 31) 136 255 25% 47% 119 188%
w tym z władzą (n = 21) 103 195 19% 36% 92 189
w tym z mandatami radnych (n = 9) 33 60 6% 11% 27 182
JST bez protopartii (n = 8) 45 71 29% 42% 26 158%

Średnia wartość Indeksu Jakości Współpracy w gminach, w których w wyborach w 2010 roku
wzięły udział komitety protopartii wyniosła 15,2 pkt, co stanowi 44,4% wartości 
maksymalnej, a to znaczy, że jest wyższa od średnich dla badanego zbioru 55 gmin i zbioru 
JST bez udziału, równa średnim w zbiorach JST z udziałem i JST z władzą wykonawczą, a 
niższa od średniej dla miast powiatowych z udziałem, JST z mandatami radnych i gmin 
miejsko-wiejskich. Średnie wartości Indeksu w poszczególnych obszarach współpracy 
mieszczą się w przedziale od 22,8% (obszar wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych) 
do 62,2% (obszar dostęp do informacji publicznej). Relacje średnich dla JST z protopartiami 
w poszczególnych obszarach do średnich dla innych zbiorów JST są dość podobne do tych w 
przypadku średniej wartości łącznego Indeksu. Zidentyfikowane różnice to:
- w obszarze polityki publiczne średnia dla JST z protopartiami jest niższa od średnich dla 
większości zbiorów (badanych gmin, JST z udziałem, JST z mandatami radnych), równa 
średniej dla JST bez udziału, a wyższa średniej dla JST z władzą wykonawczą;
- w obszarze realizacja zadań publicznych średnia dla JST z protopartiami jest wyższa od 
średnich dla wszystkich podzbiorów, oprócz miast powiatowych z udziałem;
- w obszarze wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych średnia dla JST z protopartiami 
jest równa lub wyższa od średnich dla większości podzbiorów, oprócz miast powiatowych i 
JST bez udziału komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych;
- w obszarze dostęp do informacji publicznej średnia dla JST z protopartiami jest równa lub 
wyższa od średnich dla większości podzbiorów, oprócz JST i miast powiatowych z udziałem.

145 W mieście Bieruń co prawda liczba mandatów obsadzonych przez kandydatów tych komitetów spadła, ale z 
uwagi na zmniejszenie liczby mandatów w radzie ich udział wzrósł z 76% do 93%.
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Wyższymi średnimi – zarówno łącznej wartości Indeksu, jak i dla większości obszarów 
współpracy – legitymują się te JST z protopartiami, w którym komitety organizacji 
społecznych obsadziły wyłącznie mandaty radnych (48% łącznej wartości Indeksu przy 42% 
dla JST z protopartiami i władzą wykonawczą). Jedynym wyjątkiem jest obszar dostęp do 
informacji publicznej, gdzie wyższą średnią wyliczono dla JST z protopartami i władzą 
wykonawczą. Warto zauważyć, że w obszarze realizacja zadań publicznych dla obu zbiorów 
JST z protopartiami (z władzą wykonawcza i mandatami radnych) średnia wartość indeksu 
jest wyższa od 50%. Także w przypadku poszczególnych działań dwukrotnie częściej 
wyższymi średnimi legitymują się JST z protopartiami i mandatami radnych niż JST z 
protopartiami i władzą wykonawczą. Wartości Indeksu dla analizowanych tu zbiorów JST 
zawiera tabela nr 23, zaś ich rozkład zaprezentowano na wykresie nr 17. 

JST z komitetami protopartii charakteryzują się mniejszym wewnętrznym zróżnicowaniem 
niż badany zbiór 55 gmin. Najwyższa łączna wartość Indeksu dla całego zbioru wynosi 21, a 
najniższa 8 pkt. Odchylenie standardowe zarówno dla łącznej wartości Indeksu, jak i 
większości poszczególnych obszarów – poza obszarem dostęp do informacji publicznej – są 
w tym zbiorze niższe.

Tab. 23 Średnie wartości Indeksu Jakości Współpracy w grupach gmin z władzą wykonawczą, mandatami 
radnych w wyborach lokalnych w 2010 roku

JST
Indeks Jakości Współpracy

polityki zadania wsparcie dostęp łączny
JST z protopartiami (n = 30)* 5,9 6,0 1,4 1,9 15,2
w tym z władzą (n = 20) 5,6 5,7 1,3 1,9 14,5
w tym z mandatami radnych (n = 9) 6,4 6,4 1,7 1,8 16,3
JST bez protopartii (n = 8) 7,0 5,1 1,3 2,3 15,7
* z uwagi na brak danych pominięto 1 gminę wiejską

Zbiory JST z udziałem protopartii w wyborach lokalnych z uwagi na wynik wyborów różnią 
się wewnętrznym zróżnicowaniem. W obu zbiorach najwyższe łączne wartości Indeksu są 
takie same, jednak w JST z protopartiami i mandatami radnych najniższa wartość wynosi 11 
pkt, czyli jest o 3 pkt wyższa niż w JST z protopartiami i władzą wykonawczą. Co prawda na 
poziomie łącznej wartości Indeksu mniejszym zróżnicowaniem wewnętrznym charakteryzuje 
się zbiór JST z protopartiami i władzą, jednak w poszczególnych obszarach rozkład jest dość 
symetryczny; każdy z podzbiorów charakteryzuje się większym zróżnicowaniem w dwóch 
obszarach – JST z władzą w obszarach: tworzenie polityk publicznych i wspieranie rozwoju 
organizacji pozarządowych, a JST z mandatami radnych w obszarach: realizacja zadań 
publicznych i dostęp do informacji publicznej.
W zbiorze JST z protopartiami w najwyższym stopniu realizowana jest współpraca w 
obszarze dostęp do informacji publicznej, a w najniższym w obszarze wspieranie rozwoju 
organizacji pozarządowych. Różnice w stopniu realizacji poszczególnych działań nie są duże 
i w większości nie przekraczają kilku punktów procentowych. Tylko w przypadku 4 działań 
(po jednym w każdym obszarze) różnica jest wyższa niż 10 punktów procentowych, choć 
tylko jedno (inicjatywa lokalna w obszarze realizacja zadań publicznych) jest w wyższym 
stopniu realizowane w JST z protopartiami, a pozostałe 3 (zasady współpracy przy 
uchwalaniu polityk publicznych w obszarze tworzenie polityk publicznych, komórka ds. 
organizacji pozarządowych w urzędzie gminy w obszarze wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych oraz publikowanie projektów uchwał w BIP gminy w obszarze dostęp do 
informacji publicznej) jest niższy w JST z protopartiami niż w badanym zbiorze 55 gmin.
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W większości przypadków udział realizacji poszczególnych zadań w JST z protopartiami jest 
proporcjonalny do ich udziału w badanym zbiorze 55 gmin, to znaczy różnice nie 
przekraczają kilku punktów procentowych, za wyjątkiem 5 działań, w których ta różnica jest 
wyższa niż 10 punktów procentowych. JST z protopartiami mają proporcjonalnie wyższy 
udział w realizacji następujących działań: sieć organizacji pozarządowych (obszar wspieranie 
rozwoju organizacji pozarządowych, 75% sieci zlokalizowanych jest w tych gminach), 
możliwość podejmowania inicjatywy uchwałodawczej (obszar tworzenie polityk publicznych)
i inicjatywy lokalnej (obszar realizacja zadań publicznych – w obu przypadkach 73% gmin z 
takimi rozwiązaniami stanowią JST z protopartiami) oraz priorytetowe zadania publiczne 
(obszar realizacja zadań publicznych). Natomiast proporcjonalnie najniższy udział w 
realizacji działania zasady współpracy przy tworzeniu polityk publicznych (obszar tworzenie 
polityk publicznych).
Stopień realizacji poszczególnych działań w podzbiorach JST z protopartiami wyróżnionych z
uwagi na wynik wyborów jest na podobnym poziomie jak stopień realizacji tych samych 
działań w zbiorach wszystkich JST z władzą wykonawczą i JST z mandatami radnych. 
Różnice pomiędzy średnimi dla tych podzbiorów są kilkuprocentowe. Poza kilkoma 
wyjątkami – w JST z protopartiami, w których kandydaci komitetów społecznych zdobyli 
władzę wykonawczą jest prawie o 20% mniej komórek ds. organizacji społecznych niż w 
całym podzbiorze JST z władzą wykonawczą, a częściej niż w co czwartej nie publikuje się 
projektów uchwał. Natomiast w JST z protopartiami, w których kandydaci komitetów 
organizacji społecznych obsadzili wyłącznie mandaty radnych w porównaniu z zbiorem 
badanych gmin JST z mandatami radnych jest więcej komórek ds. organizacji 
pozarządowych, jednak w mniejszym stopniu realizuje się oba działania w obszarze dostęp do
informacji publicznej.
Jednak nieco większym zróżnicowaniem stopnia realizacji poszczególnych działań 
charakteryzuje się zbiór JST z protopartiami, w których kandydaci komitetów organizacji 
społecznych zdobyli władzę wykonawczą niż w tych wyłącznie z mandatami radnych (na co 
wskazują wyższe wartości odchylenia standardowego).
Analiza statystyczna potwierdza umiarkowaną zależność pomiędzy udziałem komitetów 
protopartii w wyborach a jakością współpracy międzysektorowej mierzonej wartością Indeksu
współpracy w dwóch obszarach: tworzenie polityk publicznych na poziomie istotności 0,005 i
realizacja zadań publicznych na poziomie istotności 0,05, natomiast nie potwierdza tej 
zależności dla łącznej wartości Indeksu i obszaru wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych na poziomie istotności 0,005146.

146 Dla: łącznej wartości Indeksu χ2 = 4,5 dla 3 stopni swobody; obszaru tworzenie polityk χ2 = 18,33 dla 3 
stopni swobody, V Cramera > 0,3; obszaru realizacja zadań publicznych χ2 = 10,8 dla 3 stopni swobody, V 
Cramera > 0,3; dla obszaru wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych χ2 = 2,54 dla 2 stopni swobody.
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Wyk 17 Średnie wartości Indeksu Jakości Współpracy ze względu udział komitetów protopartii w wyborach lokalnych w 2010 roku (jako odsetek maksimum punktów)
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4.4 Udział komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych a poziom 
aktywności społecznej i jakości współpracy w miastach powiatowych 
województwa śląskiego

Ostatnią płaszczyznę analizy stanowi zbiór miast powiatowych województwa śląskiego. 
Liczba powiatów ziemskich147 w województwie śląskim wynosi 17, w przypadku 13 możemy 
mówić o miastach powiatowych sensu stricte, to znaczy takich, w których zlokalizowana jest 
siedziba powiatu148, zaś w przypadku 4 siedziba zlokalizowana jest w mieście na prawach 
powiatu, wokół  którego zlokalizowany jest powiat. Na zbiór analizowanych tu miast 
powiatowych składają się właściwe miasta powiatowe i najważniejsze miasta z pozostałych 4 
powiatów. Ich listę zawiera Załącznik nr 1.
W zdecydowanej większości miast powiatowych komitety organizacji pozarządowych 
uczestniczą regularnie we wszystkich wyborach lokalnych od 2002 roku. Tylko w dwóch - 
Lublińcu i Mikołowie – taki komitet nie wystartował ani razu, a w Blachowni i Zawierciu 
wystartował tylko w jednych wyborach. W 2010 roku komitety organizacji społecznych brały
udział w wyborach samorządowych w 14 miastach powiatowych, zaś w 3 nie brały udziału. 
Łączna liczba komitetów wyborczych w tych pierwszych wyniosła 106, zaś w drugich 31, a 
to znaczy, że średnia liczba komitetów wyborczych w miastach powiatowych bez udziału 
była o ¼ wyższa niż w tych z udziałem. Natomiast z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w
przypadku liczby kandydatów na radnych: w 2010 roku w miastach powiatowych z udziałem 
wystartowało łącznie 3 379 kandydatów, zaś w tych bez udziału 413, a to znaczy, że średnia 
w tych pierwszych była o prawie ¾ wyższa niż w tych drugich. W latach 2002-2010 w 
miastach powiatowych zaobserwowano spadek łącznej liczby tak komitetów, jak i 
kandydatów na radnych. W większej liczbie miast odnotowano spadek niż wzrost, częściej 
komitetów niż kandydatów. O ile jednak w przypadku komitetów średnia liczba w miastach 
powiatowych bez udziału w tym okresie wzrosła, a kandydatów zmalała (i to znacznie, bo o 
prawie ½), to w przypadku miast powiatowych z udziałem liczba komitetów nieznacznie 
zmalała, a kandydatów pozostała bez zmian149.
W wyborach samorządowych w 2010 roku w miastach powiatowych województwa śląskiego 
wystartowało 31 komitetów organizacji społecznych, czyli średnio 2,2, co stanowi 22,6% 
łącznej liczby komitetów biorących udział w tych wyborach w tych miastach. Komitety 
organizacji społecznych wystawiły w wyborach 1 011 kandydatów na radnych, czyli średnio 
72, co stanowi prawie 30% łącznej liczby kandydatów biorących udział w tych wyborach. W 
okresie 2002-2010 zaobserwowano wzrost liczby tak komitetów, jak i kandydatów 
organizacji społecznych biorących udział w wyborach samorządowych (o 40% komitetów i 
50% radnych) i to w większej liczbie miast. 
W 12 miastach wśród komitetów organizacji społecznych były protopartie, w 3 były to jedyne
komitety organizacji społecznych. Miasta powiatowe z protopartiami nie różnią się pod 
względem średnich ani łącznej liczby komitetów wyborczych i kandydatów na radnych, ani 
liczby komitetów organizacji społecznych i ich kandydatów od zbioru miast powiatowych z 
udziałem komitetów.
Jak zatem widać udział komitetów organizacji społecznych w wyborach samorządowych w 
miastach powiatowych jest wyższy niż w skali województwa. Pytaniem czy wyższa jest także
ich skuteczność w rywalizacji o władzę?
Komitety organizacji społecznych w wyborach samorządowych  2010 roku w 10 miastach 
powiatowych wystawiły 15 kandydatów na burmistrzów, w tym w 5 (Bieruń, Kłobuck, 

147 Pomijamy w tej analizie miasta na prawa powiatu, czyli powiaty grodzkie.
148 Włączając do tej kategorii powiat bieruńsko-lędziński i  miasto Bieruń.
149 Uwzględniamy tu korekty wynikające ze zmiany liczby miast powiatowych z udziałem i bez udziału 
pomiędzy wyborami w 2002 i 2010 roku. W tych ostatnich liczba miast powiatowych z udziałem była wyższa o 
1. 
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Myszków, Tarnowskie Góry i Wodzisław) po 2. Kandydaci tych komitetów odnieśli sukces, 
czyli zdobyli mandat burmistrza, w 7 miastach powiatowych, czyli w 70%, w których 
rywalizowali o władzę. Połowa spośród 8 kandydatów protopartii wygrała wybory.
Kandydaci komitetów organizacji społecznych w wyborach w 2010 roku zdobyli 106 
mandatów, czyli 35,6% łącznej liczby. Co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2002, gdy 
zdobyli 74 mandaty, czyli 26,9% ich liczby150; średnio o 2 mandaty na miasto. W 2010 roku w
większej liczbie miast odnotowano wzrost liczby mandatów radnych obsadzonych przez 
kandydatów komitetów organizacji społecznych niż ich spadek151.
Jednak tylko w niewielkiej liczbie miast komitety organizacji społecznych w okresie 2002-
2010 dysponowały licznymi reprezentacjami w radach: w Bieruniu było to łącznie minimum 
75% mandatów radnych, w Żywcu ponad 50% mandatów, w Będzinie dwukrotnie więcej niż 
33%, w 4 miastach: Cieszyn, Myszków, Pszczyna i Wodzisław Śląski ani razu nie udało się 
przekroczyć tego pułapu, zaś w innych 2: Kłobuck i Zawiercie jednorazowy sukces wyborczy
odnotowano tylko w wyborach w 2010 roku.
W 2010 roku średnia frekwencja w wyborach samorządowych w miastach powiatowych 
wyniosła 45,7% i była o około 3,5 punkta procentowego niższa niż średnia dla badanego 
zbioru 55 gmin. W większości miast była niższa niż frekwencja w powiatach – tylko w 1 
mieście (Wodzisław Śląski) była wyższa, a w 2 (Kłobuck i Knurów) na poziomie średniej. 
Natomiast w 2002 roku wyniosła 43,3% i była niższa o około 4,5 punkta procentowego niż 
średnia dla badanego zbioru152. To znaczy, że w tym okresie wzrost średniej frekwencji w 
miastach powiatowych był większy niż w badanym zbiorze. O ile w 2010 roku zbiory miast 
powiatowych z udziałem i bez udziału komitetów organizacji społecznych nie różniły się 
średnią frekwencją, to w 2002 roku w miastach z udziałem była wyższa o prawie 4 punkty 
procentowe.

W 2010 roku w miastach powiatowych zarejestrowanych było 1 375 organizacji 
pozarządowych, natomiast w 2013 już 1 550. W obu przypadkach prawie 90% 
zlokalizowanych jest w miastach z udziałem komitetów organizacji pozarządowych w 
wyborach lokalnych153. W okresie 2010-2013 przyrost liczby organizacji pozarządowych w 
miastach powiatowych wyniósł 12,7%, jednak w miastach bez udziału był ponad dwukrotnie 
wyższy niż w miastach z udziałem. Natomiast w przeliczeniu na liczbę mieszkańców średnio 
w mieście powiatowym było nieco ponad 20 organizacji w 2010 roku i 23 organizacje w 2013
na 10 000 mieszkańców. Nieco wyższe wartości odnotowano w miastach z udziałem, jednak 
różnica nie przekracza 20%. Wyższą dynamiką wzrostu w tym okresie legitymowały się 
miasta bez udziału komitetów organizacji społecznych w wyborach lokalnych w 2010 roku.

Średnia wartość Indeksu Jakości Współpracy w miastach powiatowych województwa 
śląskiego wyniosła 16,2 i choć okazała się wyższa od średniej wyliczonej dla ogółu badanych 
gmin i to w każdym z 4 obszarów, to i tak nie osiągnęła ½ wartości maksymalnej. W żadnym 
z miast powiatowych nie osiągnęła ani najwyższej, ani najniższej wartości w badanym 
zbiorze 55 gmin, dzięki czemu charakteryzuje się najmniejszym zróżnicowaniem wartości 
Indeksu w poszczególnych miastach154.

150 Po uwzględnieniu korekty, o której mowa w przypis nr 144. 
151 Warto zauważyć, że w przypadku Bierunia w 2010 roku z uwagi na zmianę liczebności radnych mniejsza 
liczba mandatów kandydatów organizacji społecznych przełożyła się na większy udział w radzie.
152 Średnia frekwencja w wyborach samorządowych w miastach powiatowych dla okresu 2002-2010 wyniosła 
44,1%. Zbiory z udziałem i bez udziału nie różnią się wartością średniej.
153 Średnia dla tego pierwszego zbioru jest prawie dwukrotnie wyższa niż dla tego drugiego.
154 Rozpiętość pomiędzy maksymalną i minimalną wartością wynosi 10 pkt i zawiera się w przedziale od 21 do 
11, mediana = 17, kwartyl 1 = 14, kwartyl 3 = 18, dominanta = 17, zaś odchylenie standardowe σ = 2,85.
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Także we wszystkich obszarach średnia wyliczona dla miast powiatowych jest wyższa od 
średniej dla badanego zbioru, w dwóch obszarach: realizacja zadań publicznych i 
udostępnianie informacji publicznej jest najwyższa spośród wszystkich analizowanych 
zbiorów JST. Zróżnicowanie wartości Indeksu w zbiorze miast powiatowych jest w 
większości przypadków mniejsze w porównaniu z pozostałymi typami JST, poza obszarem 
wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, co potwierdzają najniższe wartości 
odchylenia standardowego.
Analiza statystyczna potwierdza słaby związek pomiędzy typem JST (miasto powiatowe) a 
wartością Indeksu Jakości Współpracy na poziomie istotności 0,05, natomiast nie potwierdza 
związku dla 3 obszarów współpracy: tworzenie polityk publicznych, realizacja zadań 
publicznych i wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych na poziomie istotności 0,005155.

W zbiorze miast powiatowych wyższą średnią Indeksu legitymują się JST z udziałem 
komitetów organizacji społecznych w wyborach samorządowych niż JST bez udziału: 
łącznego i 3 obszarów współpracy, oprócz obszaru wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych, w którym wyższą średnią wartość Indeksu wyliczono dla JST bez udziału 
oraz w zbiorze miast z mandatami niż miast z władzą wykonawczą: łącznego i 2 obszarów 
współpracy: realizacja zadań publicznych i wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych156.
W zbiorze miast powiatowych z mandatami radnych średnia wartość Indeksu jest wyższa niż 
połowa wartości maksymalnej i jest to jedyny taki przypadek wśród różnych analizowanych 
tu zbiorów.
Badane zbiory nieznacznie różnią się pod względem wewnętrznego zróżnicowania wartości 
Indeksu w poszczególnych gminach. W przypadku dwóch obszarów (polityki i wspieranie) 
najwyższe wartości Indeksu w gminach występują w zbiorze JST z władzą wykonawczą, a w 
jednym (zadania) w JST z mandatami radnych. Jeśli chodzi o wartości najniższe, to w zbiorze
JST z władzą wykonawczą występują we wszystkich obszarach, oprócz obszaru realizacja 
zadań publicznych157. Stąd też ten zbiór częściej legitymuje się wyższą rozpiętością pomiędzy
najwyższymi a najniższymi wartościami Indeksu łącznego i dla poszczególnych obszarów 
współpracy w tworzących go gminach.
Stopień realizacji poszczególnych działań w zakresie współpracy samorządu terytorialnego i 
organizacji pozarządowych w miastach powiatowych mieści się średnio w zakresie od 18% 
(działanie sieć organizacji pozarządowych w obszarze wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych) do 94% (działanie organizacja konkursów grantowych w obszarze realizacja 
zadań publicznych) wartości maksymalnej Indeksu Jakości Współpracy, jednak częściej 
średnia dla poszczególnych zadań jest niższa niż połowa maksimum. Pomimo tego, 
zdecydowanie więcej zadań średnio realizowanych jest w miastach powiatowych na poziomie
wyższym niż w badanym zbiorze 55 gmin – w dwóch obszarach (wspieranie rozwoju 
organizacji pozarządowych i dostęp do informacji publicznej) wszystkie działania są w 
miastach powiatowych realizowane na wyższym poziomie. W przypadku 6 działań różnice w 
stopniu realizacji pomiędzy średnią dla zbioru miast powiatowych i badanego zbioru 55 
gminy przekraczają 10% – w 5 na korzyść, a w 1 na niekorzyść miast powiatowych. 
Największy udział mają miasta powiatowe w realizacji następujących działań: sieć 
organizacji pozarządowych (3 z 4 zidentyfikowanych sieci jest w miastach powiatowych), 

155 Dla: łącznej wartości Indeksu χ2= 8,75, V Cramera < 0,3; obszaru tworzenie polityk publicznych χ2 = 0,47; 
obszaru realizacja zadań publicznych χ2 = 6,61 we wszystkich przypadkach dla 3 stopni swobody; obszaru 
wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych χ2 = 1,53 dla 2 stopni swobody.
156 W tym wypadku różnica pomiędzy średnimi dla obu zbiorów jest wyższa niż 33%. W pozostałych dwóch 
obszarach: tworzenie polityk publicznych i dostęp do informacji publicznej wartości Indeksu w obu zbiorach są 
równe.
157 W zbiorze JST z władzą wykonawczą w każdym z dwóch obszarów wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowych i dostęp do informacji publicznej w 1 JST wartość Indeksu wyniosła 0.
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realizacja zadań publicznych (60%), inicjatywa uchwałodawcza i ciało dialogu 
obywatelskiego (powyżej 50%). Natomiast najmniejszy w przypadku wsparcia 
pozafinansowego (24%).
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5. Podsumowanie

Celem analizy było rozważenie możliwych związków pomiędzy słabo rozpoznanym do tej 
pory udziałem organizacji pozarządowych w wyborach lokalnych i sprawowaniu władzy w 
samorządach terytorialnych szczebla gminnego a mobilizacją społeczną i jakością rządzenia. 
Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają sformułować następujące wnioski.
Udział komitetów firmowanych przez organizacje społeczne w wyborach samorządowych i 
sprawowaniu władzy w gminach jest w województwie śląskim zjawiskiem dość 
powszechnym. Jednak nie tyle na poziomie organizacji (poniżej 1% procenta 
zarejestrowanych w województwie śląskim bierze bezpośredni udział w walce wyborczej), co
na poziomie gmin (w prawie połowie w wyborach wzięły udział komitety firmowane przez 
organizacje pozarządowe). Na podstawie analizy nazw komitetów biorących udział w 
wyborach możemy stwierdzić, że najczęściej odwołują się one bądź do identyfikacji z danym 
terytorium, bądź do idei samorządu jako takiego. Inne identyfikacje, jak np. demokracja, 
aktywność społeczna występują rzadziej, często w powiązaniu z pierwszymi dwoma 
identyfikacjami, jak ma to miejsce w przypadku terminów „rozwój”, czy „obywatelski”. 
Stosunkowo nieliczne komitety zostały zgłoszone przez takie organizacje, jak Ochotnicze 
Straże Pożarne, kluby sportowe, czy zajmujące się kulturą, ekologią, o afiliacji etnicznej, 
narodowościowej. Istotny odsetek organizacji społecznych biorących udział w wyborach 
samorządowych i firmowanych przez nie komitetów stanowią protopartie, czyli organizacje, 
których aktywność skoncentrowana jest na udziale w wyborach i sprawowaniu władzy, a tym 
samym mogą wydawać się „nieprawdziwymi” organizacjami społecznymi.
Na marginesie, warto zauważyć, że także niektóre komitety zorganizowane w formie koalicji 
indywidualnych kandydatów odsetek komitetów spełniają kryteria protopartii.
Lata 2002-2010 to okres konsolidacji lokalnych scen politycznych, zmniejszenia się łącznej 
liczby komitetów wyborczych i kandydatów na radnych, głównie kategorii 2 i 3 z typologii 
Kurczewskiego, czyli komitetów wyborczych osób indywidualnych. Jednak ten trend nie 
dotyczy komitetów i kandydatów organizacji społecznych biorących udział w wyborach 
lokalnych w województwie śląskim oraz obsadzonych przez nich mandatów, których liczba 
wzrosła w tym okresie. Co może sygnalizować, że to właśnie te podmioty zapełniają „próżnię
polityczną” w Polsce lokalnej. Wniosek o zastępowaniu partii politycznych i innych 
podmiotów przez organizacje społeczne w Polsce lokalnej wzmacnia znaczny udział w 
wyborach lokalnych protopartii. Jacek Wasilewski postrzega komitety tworzone przez 
„działające na danym terenie stowarzyszenia społeczne” jako konkurentów bądź sojuszników 
komitetów tworzonych przez partie. Ich ranga i znaczenie są z reguły mocno zróżnicowane, a 
za najważniejszego aktora uchodzą „komitety tworzone przez stowarzyszenia o charakterze 
regionalnym i etniczno-kulturowym”, a także „stowarzyszenia i organizacje środowisk 
samorządowych” oraz „zakładane przez środowiska rzemiosła i biznesu, ochotnicze straże 
pożarne (…), koła gospodyń wiejskich czy kółka rolnicze”158.
Organizacje społeczne angażują się w wybory lokalne z różnym nastawieniem i 
skutecznością. Przeważa rywalizacja o władzę, czyli wystawianie kandydata na szefa zarządu 
gminy i/lub taką liczbę kandydatów, która gwarantuje obsadzenie istotnego odsetka 
mandatów radnych. I choć komitety organizacji społecznych charakteryzują się większą 
skutecznością w rywalizacji wyborczej, to jednak nie zawsze wystarczającą do samodzielnego
rządzenia gminą. W badaniu nie analizowano ani procedur rekrutacji kandydatów159, ani 
struktury władzy lokalnej po wyborach w 2010 roku, więc nie wiemy jaki był udział 
komitetów społecznych w faktycznym sprawowaniu władzy. Założenie, że wszyscy 

158 J. Wasilewski, Zarys socjologicznego portretu elity politycznej sześciu powiatów, op. cit., s. 226.
159 Pod kątem związku z organizacją formującą komitet, np. członkostwo, bądź utożsamianie się kandydatów z 
naczelnymi wartościami, zasadami, celami i formami działania, szczególnie w zakresie aktywności społecznej i 
międzysektorowej współpracy.
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burmistrzowie czy radni z tych komitetów powinny być zainteresowani jak najlepszą 
współpracą samorządu i organizacji pozarządowych, a tym samym współdziałać ze sobą w 
tym celu, wydaje się ryzykowne.
Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych realizowana jest na 
średnim, a w niektórych przypadkach nawet niskim poziomie, co potwierdzają wartości 
Indeksu Jakości Współpracy. Na wyższym poziomie realizowane są działania obligatoryjne 
(np. organizacja konkursów) niż fakultatywne (np. współpraca niefinansowa, czy wspieranie 
rozwoju organizacji pozarządowych). Co więcej, obserwuje się rozejście założeń z praktyką. 
Czasem na korzyść (np. ocena realizacji RPW), ale częściej na niekorzyść (np. konsultacje 
RPW, partnerstwa lokalne).
Wyniki badania dają zróżnicowany obraz badanych zbiorów z uwagi na interesujące nas tu 
aspekty, czyli udział w wyborach i sprawowanie władzy przez reprezentantów organizacji 
społecznych oraz mobilizację społeczną i jakość rządzenia w samorządach lokalnych w 
zakresie międzysektorowej współpracy. Analiza statystyczna potwierdza tylko niektóre z 
badanych tu zależności. Częściej na poziomie województwa niż badanego zbioru (co może 
być podyktowane niereprezentatywnością tej próby) i raczej na płaszczyźnie obsadzenia 
mandatów radnych niż zdobycia władzy wykonawczej. Tym nie mniej twierdzenie, że udział 
organizacji społecznych w wyborach nie ma znaczenia dla tych aspektów funkcjonowania 
społeczności lokalnych wydaje się nieuprawnione. Jednak wyjaśnienia tego zróżnicowania 
muszą uwzględnić także inne czynniki, jak np.: typ JST czy poziom rozwoju sektora 
pozarządowego w danej gminie. A także, wspomnianą już strukturę władzy lokalnej, czy 
sposób rekrutacji kandydatów. I wreszcie czynniki kulturowe kształtujące postawy 
obywatelskie, w tym czynny i bierny udział w wyborach lokalnych.
Zmierzenie się z tymi wyzwaniami wymaga jednak odmiennego podejścia badawczego.
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6. Załączniki

6.1 Załącznik nr 1 - Lista badanych gmin wraz z podstawowymi informacjami

Gmina  (n = 55) typ JST powiat
liczba

mieszkańców160

udział i efekt wyborów
2010161

(władza wykonawcza i
uchwałodawcza)

wybory lokalne 2002 – 2010 – średnie liczba organizacji
pozarządowych na

10 000
mieszkańców162

frekwencja
komitetów
(ogółem)

kandydatów
(ogółem)

mandatów163

Będzin* miejska będziński 58 425 mniejszość 38% 8,0 265 23% 22,6

Bieruń* miejska bieruńsko-lędziński 19 696
wykonawcza, 
mniejszość

46% 9,0 101 85% 19,3

Blachownia miejsko-wiejska częstochowski 13 223 bez udziału 44% 24,0 112 7% 18,2
Bobrowniki wiejska będziński 11 912 bez udziału 46% 9,0 71 0% 26,9
Boronów wiejska lubliniecki 3 342 bez udziału 67% 3,0 45 0% 15,0
Cieszyn* miejska cieszyński 35 918 mniejszość 40% 6,7 169 21% 47,3
Czechowice-
Dziedzice

miejsko-wiejska bielski 44 779
wykonawcza, 
mniejszość

45% 6,3 183 32% 15,6

Czerwionka-
Leszczyny*

miejsko-wiejska rybnicki 42 077
wykonawcza, 
większość

42% 5,3 169 17% 14,7

Gaszowice* wiejska rybnicki 9 260
wykonawcza, 
mniejszość

46% 10,7 62 33% 24,8

Gierałtowice* wiejska gliwicki 11 510
wykonawcza, 
mniejszość

50% 10,0 45 51% 27,8

Godów* wiejska wodzisławski 13 429
wykonawcza, 
większość

47% 10,7 56 36% 13,4

Imielin miejska bieruńsko-lędziński 8 621 bez udziału 61% 18,7 51 0% 11,6

Jejkowice wiejska rybnicki 4 009
wykonawcza, 
większość

51% 5,3 37 58% 15,0

Kłobuck* miejsko-wiejska kłobucki 20 712 mniejszość 50% 7,0 206 14% 24,1
Knurów* miejska gliwicki 39 090 mniejszość 44% 7,7 265 22% 15,9
Kornowac wiejska raciborski 5 036 bez udziału 46% 4,0 37 0% 27,8

160 W 2013 r. wg Banku Danych Regionalnych za http://www.mojapolis.pl/.
161 Łącznie dla wszystkich komitetów organizacji społecznych w danej JST
162 W roku 2013 za https://www.mojapolis.pl/.
163 Odsetek mandatów obsadzonych przez kandydatów komitetów wyborczych organizacji społecznych.
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Koszarawa wiejska żywiecki 2 446 bez udziału 69% 2,0 29 0% 24,5

Koziegłowy* miejsko-wiejska myszkowski 14 370
wykonawcza, 
większość

52% 16,7 69 42% 41,1

Krupski Młyn wiejska tarnogórski 3 298 bez udziału 58% 5,0 52 0% 24,3
Krzanowice miejska raciborski 5 864 bez udziału 35% 4,7 35 0% 23,9
Krzepice* miejsko-wiejska kłobucki 9 225 większość 47% 12,3 64 40% 22,8
Lubliniec miejska lubliniecki 24 316 bez udziału 45% 7,3 229 0% 23,4

Lyski* wiejska rybnicki 9 573
wykonawcza, 
większość

47% 9,3 33 51% 27,2

Łękawica* wiejska żywiecki 4 458
wykonawcza, 
większość

57% 6,0 43 36% 38,1

Łodygowice* wiejska żywiecki 13 825 mniejszość 55% 15,3 67 16% 18,8
Miasteczko Śląskie miejsko-wiejska tarnogórski 7 463 bez udziału 52% 4,3 45 0% 16,1

Miedźno* wiejska kłobucki 7 630
wykonawcza, 
mniejszość

49% 11,3 56 24% 14,4

Mierzęcice wiejska będziński 7 588 mniejszość 48% 11,0 60 18% 22,4
Mikołów miejska mikołowski 39 776 bez udziału 43% 5,3 138 0% 20,6
Myszków miejska myszkowski 32 619 mniejszość 45% 7,7 249 6% 19,6
Ornontowice wiejska mikołowski 5 941 bez udziału 55% 6,7 41 0% 10,1

Pilchowice* wiejska gliwicki 11 396
wykonawcza, 
większość

47% 10,3 44 67% 16,7

Psary wiejska będziński 11 817 mniejszość 46% 12,7 73 16% 20,3
Pszczyna* miejsko-wiejska pszczyński 51 423 mniejszość 47% 9,7 200 12% 26,8

Pszów* miejska wodzisławski 14 252
wykonawcza, 
mniejszość

42% 8,7 68 58% 13,3

Racibórz* miejska raciborski 55 930 mniejszość 37% 11,0 370 26% 23,4
Radziechowy 
Wieprz*

wiejska żywiecki 13 048
wykonawcza, 
mniejszość

53% 10,3 79 42% 16,9

Radzionków miejska tarnogórski 17 025
wykonawcza, 
większość

49% 6,7 64 67% 19,4

Rudziniec* wiejska gliwicki 10 575
wykonawcza, 
większość

40% 9,7 54 58% 34

Skoczów miejsko-wiejska cieszyński 26 727 większość 46% 5,7 176 59% 32,2
Sławków miejska będziński 7 129 bez udziału 54% 7,0 83 0% 19,6

Sośnicowice* miejsko-wiejska gliwicki 8 641
wykonawcza, 
większość

39% 4,7 43 69% 26,6

Szczyrk miejska bielski 5 750 bez udziału 55% 8,0 63 0% 60,9
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Świerklaniec* wiejska tarnogórski 11 650
wykonawcza, 
mniejszość

46% 16,0 70 20% 23,2

Tarnowskie Góry* miejska tarnogórski 60 957
wykonawcza, 
mniejszość

44% 9,3 356 28% 22,6

Tworóg* wiejska tarnogórski 8 088
wykonawcza, 
większość

45% 7,0 63 31% 23,5

Wielowieś164 wiejska gliwicki 5 906
wykonawcza, 
większość

41% 4,3 42 73%

Wilamowice miejsko-wiejska bielski 16 670 bez udziału 44% 6,7 43 2% 21,6

Wilkowice wiejska bielski 13 145
wykonawcza, 
większość

47% 11,0 45 60% 21,3

Wodzisław Śląski* miejska wodzisławski 48 731
wykonawcza, 
mniejszość

44% 8,3 386 17% 20,3

Woźniki miejsko-wiejska lubliniecki 9 709 bez udziału 51% 11,7 48 0% 18,5
Wręczyca Wielka* wiejska kłobucki 17 662 mniejszość 41% 28,7 64 11% 20,9
Wyry* wiejska mikołowski 7 592 bez mandatów 54% 9,0 50 0% 11,9

Zawiercie* miejska zawierciański 51 258
wykonawcza, 
mniejszość

43% 7,3 236 13% 17,6

Żywiec* miejska żywiecki 32 083
wykonawcza, 
większość

54% 7,7 252 54% 44,6

Objaśnienia:
JST, w której komitety organizacji społecznych obsadziły w wyborach samorządowych w 2010 roku fotel burmistrza lub wójta i/lub zdobyły mandaty radnych
JST, w której komitety organizacji społecznych wzięły udział w wyborach samorządowych w 2010 roku i zdobyły jedynie mandaty radnych 
JST, w której komitety organizacji społecznych wzięły udział w wyborach samorządowych w 2010 roku, jednak nie obsadziły fotela burmistrza/wójta, ani nie zdobyły 
żadnego mandatu
JST, w której komitety organizacji społecznych nie brały udziału w wyborach samorządowych w 2010 roku
* JST, w których w wyborach samorządowych w roku 2010 wzięły udział protopartie
Miasto powiatowe lub za takie uznane

164 Nie uwzględniona w analizie jakości współpracy z uwagi na niekompletne dane.
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6.2 Załącznik nr 2 - Podział województwa śląskiego na jednostki analityczne

Podziału województwa śląskiego na jednostki analityczne dokonano w oparciu m.in. o 
kryteria historyczno-geograficzne165:
1. bielska – obejmuje powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki, łącznie 37 gmin
2. częstochowska – obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki i lubliniecki, łącznie 33 
gminy
3. gliwicka – obejmuje powiaty: gliwicki i tarnogórski, łącznie 17 gmin
4. pszczyńska – obejmuje powiaty: bieruńsko-lędziński, mikołowski i pszczyński, łącznie 16 
gmin
5. rybnicka – obejmuje powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, łącznie 22 gminy
6. zagłębiowska – obejmuje powiaty: będziński, myszkowski, zawierciański, łącznie 23 
gminy
Jednostki stanowią podstawę doboru gmin do badania. Z każdej jednostki wybrano po 1 „JST 
z mobilizacją” i „JST bez udziału”.
Badaniem objęto wszystkie „JST z władzą”.

165 Bez miast na prawach powiatu.
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6.3 Załącznik nr 3 – Zestawienie badanych komitetów wyborczych

Lp. Komitet
Komitet

Organizacji
Samorząd

Reprezentacja Wynik wyborów
Protopartia

P/B/W Radni P/B/W Radni

1. KW Związku Słowiańskiego, Warszawa
 
Tak

Bielsko-Biała Nie BROW Nd Bez Mandatów  
 Porąbka Nie BROW Nd Bez Mandatów

2. KW Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, Łódź
Tak
 

Jastrzębie 
Zdrój

Nie Tak Nd Bez Mandatów  
 

Mszana Nie BROW Nd Bez Mandatów

3. KW Ruch Autonomii Śląska, Katowice Tak

Chorzów Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

Katowice Nie Tak Nd Bez Mandatów Tak

Mysłowice Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

Ruda Śląska Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

Rybnik Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

Wyry Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak
Czerwionka 
Leszczyny

Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

Gaszowice Nie BROW Nd Bez Władzy Tak

Lyski Tak Tak Tak Kontrolna Tak
Godów Tak Tak Tak Kontrolna Tak
Marklowice Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

Mszana Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak

Radlin Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak

4. KW Żyj Godnie, Skoczów Tak

Chybie Nie BROW Nd Bez Władzy  
 
 
 

Dębowiec Nie BROW Nd Bez Władzy

Skoczów Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy

Strumień Nie BROW Nd Bez Mandatów

5. KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego, Żywiec

Nie
 
 
 
 

Jeleśnia Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak

Łękawica Tak Tak Tak Kontrolna Tak

Łodygowice Nie BROW Nd Bez Władzy Tak

Milówka Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak
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Radziechowy 
Wieprz

Tak Tak Tak Uchwałodawcza Tak

Świnna Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak
Węgierska 
Górka

Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak

Żywiec Nie Tak Nd Uchwałodawcza Tak

6. KW Koalicja Samorządowa, Kłobuck Tak

Kłobuck Nie Tak Nd Uchwałodawcza Tak

Krzepice Nie Tak Nd Bez Mandatów Tak

Lipie Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

Miedźno Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak

Opatów Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

Panki Tak Tak Tak Bez Władzy Tak

Popów Nie BROW Nd Bez Władzy Tak
Wręczyca 
Wielka

Nie Tak Nd Bez Mandatów Tak

7. KW Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Kłobucku Tak

Kłobuck Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

Krzepice Nie Tak Nd Bez Mandatów Tak

Lipie Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

Miedźno Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak

Opatów Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak

Popów Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

Przystajń Nie Tak Nd Bez Władzy Tak
Wręczyca 
Wielka

Nie Tak Nd Uchwałodawcza Tak

8. KWW Moja Gmina Nasz Powiat, Gierałtowice Nie

Gierałtowice Nie Tak Tak Bez Władzy Tak

Knurów Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

Pilchowice Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

Rudziniec Tak Tak Tak Kontrolna Tak

Sośnicowice Nie BROW Nd Bez Mandatów Tak

Toszek Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

Wielowieś Tak Tak Tak Kontrolna Tak
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9.
KWW Zgoda i Przyszłość,
(Stowarzyszenie Ruch Samorządowy Zgoda i Przyszłość), Knurów

Nie

Gierałtowice Nie BROW Nd Bez Władzy Tak

Knurów Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

Pilchowice Tak Tak Tak Uchwałodawcza Tak

Rudziniec Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

Sośnicowice Tak Tak Tak Bez Władzy Tak

Toszek Nie BROW Nd Bez Władzy Tak

Wielowieś Tak Tak Bez Mandatów Uchwałodawcza Tak

10. KWW Przyjazny Samorząd, Tarnowskie Góry Nie

Kalety Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

Świerklaniec Tak Tak Tak Uchwałodawcza Tak
Tarnowskie 
Góry

Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

Tworóg Tak Tak Bez Mandatów Uchwałodawcza Tak

Zbrosławice Nie Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

11.
KW Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego, Tarnowskie 
Góry

Tak

Ożarowice Nie BROW Nd Bez Władzy Tak

Świerklaniec Nie BROW Nd Bez Władzy  
Tarnowskie 
Góry

Tak Tak Tak Kontrolna  

Tworóg Tak Tak Tak Kontrolna  

12. KW Ruch Demokracji Lokalnej, Radlin
 

Tak
Marklowice Nie BROW Nd Bez Mandatów  

Radlin Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

13.
KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego
(Stowarzyszenie „Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny”),
Czerwionka-Leszczyny

Nie
Czerwionka 
Leszczyny

Tak Tak Tak Uchwałodawcza Tak

14.

KWW Komitet Rozwoju Będzina, (Komitet Rozwoju Zagłębia), 
Będzin

Nie Będzin Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

KW Rozwoju Zagłębia,
(Komitet Rozwoju Zagłębia), Będzin

Tak
Dąbrowa 
Górnicza

Nie Tak Nd Bez Mandatów Tak

15. KWW Strażaków Gminy Wilkowice,
(OSP w Wilkowicach)

Nie Wilkowice Tak Tak Tak Kontrolna  

KWW Strażacy w Chybiu,
(OSP w Chybiu)

Nie Chybie Tak Tak Tak Bez Mandatów  

KWW Strażak, 
(OSP w Łękawicy)

Nie Łękawica Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów  
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KWW Strażak Złatna,
(OSP w Złatnej)

Nie Ujsoły Nie BROW Nd Bez Mandatów  

KWW Ochotniczej Straży Pożarnej,
(OSP w Krzepicach)

Nie Krzepice Nie Tak Nd Bez Mandatów  

KWW Ochotniczej Straży Pożarnej,
(OSP Zajączki Drugie)

Nie Krzepice Nie BROW Nd Bez Mandatów  

KWW Strażak,
(OSP w Miedźnie)

Nie Miedźno Tak Tak Tak Uchwałodawcza  

KWW Strażak OSP,
(OSP w Wręczycy Wielkiej)

Nie
Wręczyca 
Wielka

Nie BROW Nd Bez Mandatów  

KWW „Strażacy”,
(OSP w Świerklańcu)

Nie Świerklaniec Nie BROW Nd Bez Władzy  

KW OSP Jejkowice Tak Jejkowice Tak Tak Tak Uchwałodawcza  
KWW Strażak Mierzęcice,
(OSP Mierzęcice)

Nie Mierzęcice Nie BROW Nd Bez Władzy  

KW OSP w Gminie Gaszowice Tak Gaszowice Tak Tak Tak Bez Władzy  

KWW „Straż - Inicjatywa i Zaufanie”, (OSP Mierzęcice II) Nie Mierzęcice Nie Tak Nd Bez Władzy  
KWW Sportowcy i Strażacy Na Rzecz Gminy,
(OSP w Porąbce)

Nie Porąbka Nie BROW Nd Bez Władzy  

16. KW Porozumienie dla Bytomia Tak Bytom Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

17. KW Bytomski Komitet Obywatelski Tak Bytom Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

18. KW Bytom Przyjazne Miasto Tak Bytom Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

19. KW Wspólny Bytom Tak Bytom Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

20. KWW Chorzowska Inicjatywa Samorządowa Nie Chorzów Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów  

21.
KWW Koalicja Wspólny Chorzów,
(z udziałem kilku organizacji)

Nie Chorzów Tak Tak Bez Mandatów Kontrolna  

22.
KW Zrzeszenie Emerytów i Rencistów,
(Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów)

Tak Częstochowa Nie Tak Nd Bez Mandatów  

23. KW Blok Przyjaciół Dąbrowy Górniczej Tak
Dąbrowa 
Górnicza

Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

24. KW Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej Tak
Dąbrowa 
Górnicza

Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

25. KWW Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju Nie
Jastrzębie 
Zdrój

Tak Tak Tak Bez Władzy Tak

26. KW Jaworzno Moje Miasto Tak Jaworzno Tak Tak Tak Bez Władzy Tak
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27. KW Wspólnie dla Jaworzna Tak Jaworzno Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

28. KWW Porozumienie Dla Rudy Śląskiej Nie Ruda Śląska Tak Tak Tak Bez Władzy Tak

29. KW Adam Fudali Blok Samorządowy Rybnik Tak Rybnik Tak Tak Tak Uchwałodawcza Tak

30. KWW Samorządny Rybnik 2010 Nie Rybnik Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

31. KW Ruch Przedsiębiorczych Tak
Siemianowice 
Śląskie

Nie Tak Nd Bez Mandatów  

32.
KWW SMS,
(Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic)

Nie
Siemianowice 
Śląskie

Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

33. KW Stowarzyszenie „Nasze Miasto” Tak Świętochłowice Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

34. KW Ruch Ślązaków – Świętochłowice Tak Świętochłowice Tak Tak Bez Mandatów Uchwałodawcza  

35. KW Aktywni Dla Świętochłowic Tak Świętochłowice Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

36. KWW Porozumienie Świętochłowickie Nie Świętochłowice Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

37. KWW Tychy Naszą Małą Ojczyzną Nie Tychy Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

38. KWW Obywatelski Ruch Obrony Mieszkańców (w Zabrzu) Nie Zabrze Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów  

39. KW Nowa Inicjatywa Tak
Czechowice-
Dziedzice

Tak Tak Tak Uchwałodawcza  

40.
KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa
(Stowarzyszenie Rozwoju Bielska-Białej I Powiatu Bielskiego 
„Obywatelska Wspólnota Samorządowa”)

Nie Wilkowice Nie BROW Nd Bez Mandatów  

41. KW Nasz Cieszyn Tak Cieszyn Nie Tak Nd Bez Mandatów Tak

42.
KW Mała Ojczyzna
(Stowarzyszenie Rozwoju I Promocji Skoczowa)

Tak Skoczów Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

43. KW Wspólnota dla Skoczowa Tak Skoczów Nie Tak Nd Bez Mandatów  

44. KWW Związek Łodygowian Nie Łodygowice Nie BROW Nd Bez Mandatów  

45. KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie Nie Kłomnice Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

46. KW Stowarzyszenie Mieszkańców „Nasza Gmina” Tak Starcza Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów  

47.
KW Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Olsztyn „Orle 
Gniazdo”

Tak Olsztyn Nie Tak Nd Bez Władzy  

48. KW Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Wsi Tak Kruszyna Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

49.
KW Stowarzyszenia Przeciw Patologi Władz,
(Stowarzyszenie Przeciwko Patologiom Władzy)

Tak Kłobuck Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

50. KW Towarzystwo Miłośników Przyszowic Tak Gierałtowice Nie BROW Nd Bez Mandatów  

51. KWW Razem Stowarzyszenia Knurowa, Nie Knurów Nie Tak Nd Bez Władzy  
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(z udziałem kilku organizacji)

52.
KW Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sośnicowice,
(Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sośnicowice „Dziś Dla
Jutra”)

Tak Sośnicowice Tak Tak Bez Mandatów Kontrolna  

53.
KW Solidarni Razem,
(Stowarzyszenie Zwykłe Ochrony Dziedzictwa Gminy Ożarowice 
„Solidarni Razem”)

Tak Ożarowice Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów  

54.
KWW Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa,
(z udziałem kilku organizacji)

Nie Radzionków Tak Tak Tak Kontrolna  

55.
KWW Orzeł Nakło Śląskie,
(LKS Orzeł Nakło Śląskie)

Nie Świerklaniec Nie BROW Nd Bez Mandatów  

56. KW Góry Kultury Tak
Tarnowskie 
Góry

Nie Tak Nd Bez Mandatów  

57. KW Stowarzyszenia Gospodarczo-Ekologicznego „Nasz Region” Tak Bieruń Nie BROW Nd Bez Mandatów  

58.
KWW 600-Letniego Bierunia,
(Stowarzyszenie Miłośników 600-Letniego Bierunia)

Nie Bieruń Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów  

59.
KW Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” w Bieruniu,
(Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” w 
Bieruniu)

Tak Bieruń Tak Tak Tak Bez Władzy Tak

60. KW Liga Samorządowa Ziemi Pszczyńskiej Tak Pszczyna Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

61.
KW RSS Nasze Miasto,
(Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe „Nasze Miasto”)

Tak Racibórz Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

62. KWW Ruch Samorządowy „Racibórz 2000” Nie Racibórz Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

63. KW LKS Jedność Tak Jejkowice Nie Tak Nd Bez Władzy  

64.
KWW Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Narciarze,
(Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Marklowice)

Nie Marklowice Nie BROW Nd Bez Mandatów  

65. KW Praworządność I Rozwój Tak Pszów Tak Tak Tak Uchwałodawcza Tak

66. KW Moje Miasto Tak Rydułtowy Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy Tak

67. KW Forum Ziemi Wodzisławskiej Tak
Wodzisław 
Śląski

Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

68. KWW Nasz Wodzisław Nie
Wodzisław 
Śląski

Tak Tak Tak Bez Władzy  

69.
KW Forum Mieszkańców,
(Stowarzyszenie Promocji I Rozwoju Gminy Myszków „Forum 
Mieszkańców”)

Tak Myszków Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

70. KW Towarzystwo Przyjaciół Będzina Tak Będzin Nie Tak Nd Bez Władzy  
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71. KWW Forum Czeladzian Nie Czeladź Nie Tak Nd Bez Władzy Tak

72. KWW Komitet Rozwoju Czeladzi Nie Czeladź Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów Tak

73.
KWW RAZEM na rzecz Gminy Psary,
(Stowarzyszenie „RAZEM” na rzecz Gminy Psary i Gmin 
Województwa Śląskiego)

Nie Psary Tak Tak Bez Mandatów Uchwałodawcza  

74.
KWW EkoGmina
(Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Gminy Koziegłowy „Eko 
Gmina”)

Nie Koziegłowy Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów  

75. KW Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Koziegłowy Tak Koziegłowy Tak Tak Tak Kontrolna Tak

76. KW Lepszy Myszków Tak Myszków Tak Tak Bez Mandatów Bez Mandatów  

77.
KWW Niezaleźna Alternatywa Wyborcza Wspólnie dla Zawiercia,
(Stowarzyszenie Niezależna Alternatywa Wyborców)

Nie Zawiercie Tak Tak Tak Uchwałodawcza Tak

78.
KWW Perła Jury,
(Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”)

Nie Łazy Nie Tak Nd Bez Władzy  

79. KWW Mysłowickie Porozumienie Samorządowe Nie Mysłowice Tak Tak Tak Bez Władzy  

80. KWW Nowe Mysłowice Nie Mysłowice Tak Tak Bez Mandatów Bez Władzy  

81.
KWW Wspólnota Dla Cieszyna,
(z udziałem kilku organizacji)

Nie Cieszyn Tak Tak Bez Mandatów Uchwałodawcza  

82. KWW Obywatele dla Ziemi Żywieckiej Nie
Żywiec Tak Tak Tak Uchwałodawcza

Tak
Łękawica Tak Tak Bez Mandatów Uchwałodawcza

Objaśnienia:
Bez Mandatów – komitet w wyborach nie zdobył żadnego mandatu
Bez Władzy – komitet w wyborach nie obsadził fotela P/B/W; komitet nie obsadził minimum 1/3 miejsc w radzie danej JST 
BROW (BROW) – komitet nie wystawił kandydata na fotel P/B/W; liczba kandydatów na radnych zgłoszonych przez komitet była niższa niż 1/3 liczby miejsc w radzie danej
JST 
Komitet Organizacji – komitet zarejestrowany przez PKW jako KW organizacji 
Kontrolna – komitet w wyborach obsadził minimum ½ miejsc w radzie danej JST
Nd – nie dotyczy, komitet nie ubiegał się o władzę (nie wystawił kandydata na fotel prezydenta/burmistrza/wójta)
P/B/W – prezydent/burmistrz/wójt
Protopartia – organizacja społeczna, dla której udział w wyborach i sprawowaniu władzy w samorządzie lokalnym (gminnym, powiatowym) to głowny, jeśli nie wyłączny cel
działania
Uchwałodawcza – komitet w wyborach obsadził minimum 1/3 miejsc w radzie danej JST
Wykonawcza – komitet w wyborach obsadził fotel P/B/W
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6.4 Załącznik nr 4 Indeks Jakości Współpracy (maksimum 34 pkt)

I. Tworzenie polityk publicznych (maksimum 14 punktów)
1.Ciało dialogu obywatelskiego
2.Informacje o i dla organizacji(1)
3.Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w trybie UODPP (2)
4. Konsultacje Rocznego lub Wieloletniego Programu Współpracy(3)
5.Zasady współpracy przy uchwalaniu lokalnych polityk publicznych(4)
6. Lokalna inicjatywa uchwałodawcza
7. Budżet obywatelski/fundusz sołecki
II. Realizacja zadań publicznych (maksimum 11 punktów)
8. Priorytetowe zadania publiczne(5) i (6)
9. Organizacja konkursów(7)
10.Formy pozafinansowe(8)
11. Inicjatywa lokalna(9)
12. Ocena realizacji Programu(10)
III. Wzmacnianie organizacji pozarządowych (maksimum 6 punktów)
13. Zadanie wzmacnianie organizacji(11)
14. Komórka ds. współpracy
15. Federacja, sieć organizacji
16. Partnerstwa lokalne(12)
IV. Dostęp do informacji publicznej (maksimum 3 punkty)
17. Protokoły z posiedzeń rady gminy i jej komisji(13)
18. Projekty uchwał(13)

Objaśnienia
(1) publikacja na stronie internetowej i/lub w BIP JST - 1 pkt + baza organizacji pozarządowych - 1 pkt = 2 pkt 
(maksimum);
(2) więcej niż 2 ustanowione formy konsultacji - 1 pkt + strona poświęcona konsultacjom z organizacjami - 1 pkt
+ strona poświęcona konsultacjom społecznym - 2 pkt = 4 pkt (maksimum);
(3) zastosowanie co najmniej 2 formy konsultacji RPW – 1 pkt + publikacja wyników na stronie JST/BIP – 1 pkt
+ udział organizacji w konsultacjach – 1 pkt = 3 pkt (maksimum);
(4) konsultowanie i zespoły doradcze – 1 pkt + inne formy (np. diagnoza potrzeb, zapraszanie na sesje rady) – 1 
pkt = 2 pkt (maksimum);
(5) konkursy ogłaszane w nie więcej niż 4 obszarach współpracy – 0 pkt, w od 5 do 10 obszarów – 1 pkt, w 
więcej niż 10 obszarach – 2 pkt (maksimum);
(6) udział puli środków na RPW w wydatkach JST w danym roku: do 0,5% – 0 pkt, od 0,51% do 1,00% – 1 pkt, 
powyżej 1,01% – 2 pkt (maksimum);
(7) zapisane w RPW zasady organizacji konkursów – 1 pkt + ogłaszanie wyników – 1 pkt = 2 pkt (maksimum);
(8) minimum 2 formy wsparcia (udostępnianie lokali, sprzętu, informowanie, inne) – 1 pkt, 4 formy – 2 pkt 
(maksimum);
(9) w RPW zapisano taką formę współpracy;
(10) w RPW wymieniono wskaźniki oceny Programu – 1 pkt + obowiązek publikacji sprawozdania i faktyczna 
publikacja – 1 pkt = 2 pkt (maksimum);
(11) zapisane w RPW 2 formy wsparcia (np. szkolenia, doradztwo, animacje, wsparcie merytoryczne, wkład 
własny, pożyczki) – 1 pkt, 4 formy – 2 pkt (maksimum);
(12) Zapisana w RPW możliwość tworzenia – 1 pkt + istniejące 1 pkt = 2 pkt (maksimum);
(13) publikacja aktualnych dokumentów - ogłoszenia, uchwały, protokoły, sprawozdania.
Tam gdzie nie zaznaczono spełnienie wymogu równe 1 pkt.



6.5 Załącznik nr 5 Indeks Jakości Współpracy w badanych gminach

gmina  (n = 54) polityki zadania wsparcie
dostęp do
informacji

łączny

Będzin* 6 8 2 1 17
Bieruń* 5 6 2 3 16
Blachownia 4 4 2 1 11
Bobrowniki 9 6 1 2 18
Boronów 8 5 1 3 17
Cieszyn  * 8 5 3 2 18
Czechowice-Dziedzice 9 5 0 3 17
Czerwionka-Leszczyny* 5 7 1 2 15
Gaszowice* 5 7 1 1 14
Gierałtowice* 4 7 0 1 12
Godów* 6 6 2 3 17
Imielin 3 5 2 2 12
Jejkowice 7 5 1 2 15
Kłobuck  * 8 6 1 3 18
Knurów* 5 7 3 3 18
Kornowac 7 2 2 0 11
Koszarawa 4 4 0 0 8
Koziegłowy* 4 5 0 1 10
Krupski Młyn 5 6 3 2 16
Krzanowice 4 5 2 1 12
Krzepice* 6 2 1 2 11
Lubliniec 6 6 2 3 17
Lyski* 8 7 2 3 20
Łękawica* 8 7 1 0 16
Łodygowice* 6 6 1 0 13
Miasteczko Śląskie 11 7 2 3 23
Miedźno* 6 6 1 3 16
Mierzęcice 6 4 0 3 13
Mikołów 5 6 2 1 14
Myszków 6 6 1 2 15
Ornontowice 6 2 0 1 9
Pilchowice* 8 6 2 1 17
Psary 6 4 0 2 12
Pszczyna  * 7 9 2 3 21
Pszów* 3 6 0 3 12
Racibórz* 6 6 1 1 14
Radziechowy Wieprz* 5 6 1 2 14
Radzionków 6 7 4 3 20
Rudziniec* 4 5 2 2 13
Skoczów 10 7 2 2 21
Sławków 6 3 0 1 10
Sośnicowice* 4 2 1 1 8
Szczyrk 4 4 1 3 12
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Świerklaniec* 6 3 2 1 12
Tarnowskie Góry  * 9 5 4 3 21
Tworóg* 3 5 1 3 12
Wilamowice 4 5 1 1 11
Wilkowice 6 3 2 1 12
Wodzisław Śląski  * 9 5 1 2 17
Woźniki 9 7 3 3 22
Wręczyca Wielka* 6 6 1 1 14
Wyry* 8 7 0 3 18
Zawiercie* 5 5 1 2 13
Żywiec* 4 8 1 0 13
Objaśnienia:
JST, w której komitety organizacji społecznych obsadziły w wyborach samorządowych w 2010 roku fotel 
burmistrza lub wójta i/lub zdobyły mandaty radnych
JST, w której komitety organizacji społecznych wzięły udział w wyborach samorządowych w 2010 roku i 
zdobyły jedynie mandaty radnych 
JST, w której komitety organizacji społecznych wzięły udział w wyborach samorządowych w 2010 roku, jednak 
nie obsadziły fotela burmistrza/wójta, ani nie zdobyły żadnego mandatu
JST, w której komitety organizacji społecznych nie brały udziału w wyborach samorządowych w 2010 roku
* JST, w których w wyborach samorządowych w roku 2010 wzięły udział protopartie
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