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Instytut Poznański to młody lokalny think tank. Interesują nas sprawy miejskie, samorządowe,
społeczne, a także międzynarodowe. Podstawową przestrzenią naszych działań jest Poznań, ale
w projektach często wykraczamy poza jego granice. Wszystkie tematy, które służą budowie
społeczeństwa obywatelskiego w mieście i poza jego granicami, są w naszym spektrum
zainteresowania. W zgodzie z poznańskim etosem pracy i działania.

CENTRUM ANALIZ INSTYTUTU POZNAŃSKIEGO

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH
NA LATA 2018 - 2030 PROO

Kontakt:
Fundacja Instytut Poznański
Ul. Młyńska 14, 61-730 Poznań
instytut@poznanski.org
Tel. 782 685 090

NIP (7831789732)
KRS (0000752367)
REGON (381529633)

Przedsięwzięcie analityczno-badawcze, w ramach którego odbywają się dogłębne diagnozy oraz
rekomendacje rozwiązań z zakresu najistotniejszych oraz bieżących problemów dotyczących
kraju, Wielkopolski oraz Poznania. W analizach poruszany jest szeroki wachlarz zagadnień m.in.:

• gospodarki regionalnej oraz krajowej,

• społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i Wielkopolski,

• samorządu oraz oczekiwań mieszkańców w kontekście rozwoju miasta Poznania,

• bezpieczeństwa,

• przedsiębiorczości.

Badania i analizy są prowadzone przez zespół ekspertów, składający się m.in. z naukowców,
polityków, samorządowców, ale także osób specjalizujących się w danych dziedzinach. Działania
skierowane są m.in. do samorządowców, przedsiębiorców, instytucji publicznych, które nie
posiadają odpowiednich zasobów czy doświadczenia do tworzenia tego typu analiz i raportów,
ale także do każdej osoby, która interesuje danym zagadnieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami, które powstały w ramach Centrum Analiz
Instytutu Poznańskiego, które można znaleźć na stronie www.poznanski.org

https://www.facebook.com/InstytutPoznanski
https://twitter.com/InstytutPoznan
https://www.youtube.com/@instytutpoznanski
https://www.linkedin.com/company/85613489
https://www.poznanski.org
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WYZWANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM
DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WPROWADZENIE

Nowoczesne jednostki samorządu terytorialnego w sposób regularny i cykliczny
opracowują różnego rodzaju dokumenty strategiczne. Motywem do ich opracowania są
zarówno przepisy zewnętrzne, jak i uwarunkowania wewnętrzne. Przykładem przepisów
zewnętrznych warunkujących powstawanie dokumentów strategicznych są diagnozy
opracowywane w ostatnich latach przez wiele samorządów. Diagnozy te odpowiadają
zakresowi określonemu w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1057), w którym wskazano, że podmiot opracowujący
projekt strategii rozwoju przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej
i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów
funkcjonalnych. Z kolei przykładem dokumentu, który powstał z inicjatywy samego
samorządu, bez wyraźnego wskazania ze strony dokumentów zewnętrznych jest Polityka
Oświatowa miasta Poznania (POMP), która według stanu na grudzień 2022 roku jest na
ostatnim etapie konsultacji przed prezentację na forum rady miasta Poznania.

W niniejszym opracowaniu zostaną omówione wyzwania przed jakimi stają zespoły
opracowujące dokumenty strategiczne w samorządach. Omawiane wyzwania maja
charakter uniwersalny i mogą być odniesione do wszystkich polskich samorządów.
Są one oparte na wieloletnich doświadczeniach autora we współpracy z samorządami
w wielu projektach. Na końcu niniejszego opracowania znajduje się krótkie omówienie
wybranych aspektów związanych z powstawaniem jednego z dokumentów strategicznych,
który powstawał w ciągu ostatnich lat dla samorządu miasta Poznania, ze szczególnym
uwzględnieniem wyznań, przed jakimi stawali jego realizatorzy.

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan Fazlagić

jan.fazlagic@ue.poznan.pl

Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania
kapitałem intelektualnym a także samorządu terytorialnego. Jeden
z prekursorów Knowledge Management w Polsce. W latach 2017-2020 był
ekspertem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST),
jednostce podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Odpowiadał m.in. za opiniowanie aktów prawnych, opracowywanie ekspertyz
oraz reprezentowanie NIST w gronach ogólnopolskich i międzynarodowych,
między innymi w Parlamencie Europejskim (w ramach projektów związanych
z e-demokracją). W latach 2018-2020 Przewodniczący Rady Programowej
Akademii Menedżera Innowacji przy PARP. Dyrektor ds. zarządzania wiedzą
w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W latach 2019-2021 kierownik projektu badawczego „Enhancing climate
mindset in V4 countries” Europejskiej Agencji EIT/Climate-KIC oraz Funduszu
Grupy Wyszehradzkiej realizowany w Uniwersytecie Warszawskim.
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RODZAJE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Dokumenty strategiczne obejmują strategie, polityki, diagnozy i programy rozwoju, które służą
realizacji średnio- i długookresowych strategii rozwoju podmiotów i jednostek, których dotyczą,
w tym także jednostek samorządu terytorialnego. Najbardziej powszechnie występujące dokumenty
dotyczące samorządów mają w swojej nazwie takie słowa, jak: „diagnoza”, „strategia” oraz „polityka”.
Tego rodzaju dokumenty obejmują one swoim zakresem zarówno ogólne aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstw samorządów, jak i wąskie sektorowe/dziedzinowe zakresy, na przykład dotyczące
transportu, ochrony środowiska, służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i in. Podstawowym
elementem określającym końcowy kształt strategii jest dominująca logika, zbiór podstawowych
założeń i przekonań o mechanizmach działania organizacji i jej otoczenia. Według Krzysztofa
Obłoja strategia to model mentalny zarządu organizacji; ciała, które w zakresie swoich
podstawowych obowiązków ma właśnie tworzenie wizji i strategii firmy.

Posługiwanie się pojęciem „polityka” w przypadku samorządów czasami budzi pewne
niezrozumienie, ponieważ w języku polskim słowo „polityka” występuje w dwóch znaczeniach -
w przeciwieństwie do języka angielskiego. W języku angielskim istnieją dwa nie równoznaczne
słowa: politics - rozumiana jako uprawianie polityki, głównymi aktorami są tutaj politycy, partie
polityczne i politolodzy oraz policy - rozumiana jako długookresowe zarządzanie strategiczne,
głównymi aktorami są tutaj decydenci (tzw. policy makers – nie mylić z „politicians”).

Polityka powinna służyć komunikowaniu głównym interesariuszom zasad działania. Natomiast
„polityka” dotyczy systemu wartości, kultury i priorytetów. Inną cechą polityki w odróżnieniu do
strategii jest to, że za jej realizację odpowiadają w większym stopniu wszystkie podmioty
współtworzące samorząd. Polityka powinna być wypracowana w taki sposób, aby identyfikowała
się z nimi jak największa liczba mieszkańców i podmiotów działających na terenie samorządu.
Polityka powinna powstawać atmosferze kompromisów i konsensusu tak, aby po jej uchwaleniu
wszyscy interesariusze uznawali ten dokument za swój własny. Strategia samorządowa może
tymczasem być silniej osadzona w aspiracjach i w programie wyborczym władz samorządowych.

Ważnym pojęciem, które należy wymienić jest zdolność do realizacji polityki (policy capacity).
Odnosi się ona do zdolności przywódczych, umiejętności perswazji, wsparcia politycznego ze
strony władz jst. Do „zdolności do realizacji polityki” zalicza się także zdolność decydentów do
reagowania na zmiany (responsywność, proaktywność), kapitał intelektualny decydentów
pozwalających na zrozumienie wyników analiz oraz zdolność do uczenia się na błędach i sukcesach.
Wdrażanie polityki, lub też „wprowadzanie do głównego nurtu” (mainstreaming), to inaczej
sprowadzanie ustaleń i wyników badań oraz wniosków pochodzących z dokumentów analitycznych.
Przy komunikowaniu dokumentów strategicznych dużą wagę należy przywiązywać do horyzontów
czasowych. Zmiany w systemach społecznych następują często powoli i z dużymi opóźnieniami.
Dlatego we wszystkich dokumentach strategicznych bardzo ważną rolę odgrywa ustalenie kamieni
milowych dla realizacji poszczególnych etapów zapisanych w dokumencie strategicznym.
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METODY BADAWCZE STOSOWANE PRZY OPRACOWYWANIU DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Przy opracowywaniu dokumentów strategicznych stosuje się szerokie spektrum metod badawczych
wypracowanych na potrzeby nauk społecznych. Najbardziej popularne z nich zostały one przedstawione
w tabeli 1., przy czym można wyróżnić trzy orientacje (orientacja to inaczej punkt ciężkości lub też skupienia
na pewnej grupie informacji):

interesują nas fakty pochodzące z badań, opinie ekspertów. Poszukujemy odpowiedzi na takie pytania,
jak: jak rozwiązać problem? Jak stawić czoła wyzwaniom? Jakie jest optymalne rozwiązanie?

interesują nas tutaj wartości i przekonania, dużą rolę odgrywa lokalny układ sił politycznych w samorządzie,
osoby zaangażowane w tworzenie polityki. Poszukujemy odpowiedzi na takie pytania, jak: jak odzwierciedlić
wyznawane przez twórców strategii wartości i przekonania w dokumencie polityki? Czyje głosy są ważne,
a czyje głosy są mniej ważne?

koncentruje się nie tyle na dawaniu gotowych rozwiązań i rekomendacji, co na poszukiwaniu głębszego
znaczenia. Wśród stosowanych metod wymienić należy, szczególnie z osobami o dużym doświadczeniu
zawodowym, analizę studiów przypadków, narrację.

1. Orientacja tradycyjna

2. Orientacja prospołeczna

3. Orientacja interpretacyjna
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Rysunek 1.
Przegląd metod wykorzystywanych przy opracowywaniu dokumentów strategicznych w samorządach

Opis metody
Wyzwania związane z jej
stosowaniem przy opracowywaniu
dokumentów strategicznych

Analiza
dokumentów
(Desktop
Research)

Analiza dokumentów polega na dokonaniu syntezy ich treści.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ramach tej analizy przeglądowi
poddaje się zarówno dokumenty wytworzone w danym samorządzie,
jak i dokumenty pochodzące z innych samorządów. Analiza powinna
także obejmować swym zakresem opracowania naukowe z różnych
dziedzin powiązanych z tematyką analizy, na przykład prace
naukowe dotyczące logistyki miejskiej, zmian demograficznych,
przedsiębiorczości itd.

• zespół badawczy może nie dotrzeć
do wszystkich niezbędnych
dokumentów

• niektóre opracowania bazowe/
źródłowe nie są regularnie
aktualizowane - w czasie prac nad
dokumentem strategicznym
najbardziej aktualne dane mogą
pochodzić sprzed wielu lat

• jeśli zespół badawczy składa się
wyłącznie z konsultantów, a brakuje
w nim pracowników naukowych,
słabą stroną analizy może być
nieuwzględnienie opracowań
naukowych z danej dziedziny

• brak znajomości języka angielskiego
po stronie zespołu analitycznego
ogranicza lub uniemożliwia dostęp
do ważnych opracowań
zagranicznych

Analiza
trendów

W niektórych dokumentach strategicznych uwzględnia się osobny
rozdział poświęcony analizie trendów. Analiza trendów może mieć
charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy. W analizach
ilościowych bierzemy pod uwagę tendencje wy zmianach wybranych
wskaźników ekonomicznych i społecznych. Analiza trendów powinna
zawierać także konkluzje dotyczące danego samorządu.
W większości przypadków samorządy mogą jedynie reagować na
zachodzące zmiany lecz nie mają wpływu na zachodzące zjawiska.
W przypadku większych zarządów jednak istnieje możliwość
interwencji. Jednym z takich trendów jest „rozlewanie się miast”
(suburban sprawl). Polega ono na przeprowadzaniu się lepiej
uposażonych mieszkańców na przedmieścia i obrzeża metropolii,
co powoduje spadek dochodów podatkowych miast oraz wiele
innych problemów w tym problemy komunikacyjne. W przypadku
tego trendu miasto Poznań podejmuje działania mające na celu
zaoferowanie lepiej uposażonym mieszkańcom możliwości
zamieszkania w centrum miasta na przykład na obszarze starej
rzeźni lub północnej części Ostrowa Tumskiego.
Jeśli chodzi o analizę jakościową trendów, to zajmuje się tym
socjologia trendów. Kluczowymi czynnikami wyróżniającym
są: (a) trwanie w czasie - długi okres dojrzewania, a także okres
żywotności trendu; (b) obszar geograficzny - ich zakres
przestrzenny; (c) siła wpływu trendu.

• brak wiarygodnych danych

• niewłaściwe wnioskowanie
w oparciu o pozyskane dane

• koncentracja pracowników
samorządu na cyklu wyborczym,
który jest znacznie krótszy dynamiki
trendów

Indywidualne
Wywiady
Pogłębione
(IDI)

Bardzo popularna metoda stosowana przy wykorzystywaniu niemal
wszystkich dokumentów strategicznych. Jest szczególnie przydatna
dokumentach strategicznych dotyczących węższych zagadnień
funkcjonowania samorządu. Wywiady pogłębione mogą dostarczyć
szczególnie dużej wartości, jeśli są przeprowadzane wśród
ekspertów posiadający głęboką wiedzę.

• niskie kompetencje badawcze osób
przeprowadzających wywiady mogą
zaprzepaścić szansę na pozyskanie
wartościowej wiedzy

• brak umiejętności syntezy
pozyskanych z wywiadów
pogłębionych

• niewłaściwy dobór respondentów
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Zogniskowan
e Wywiady
Grupowe
(FGI)

Bardzo popularna metoda jakościowych. Wymaga jednak
specjalistycznej kompetencji i doświadczenia ze strony
zespołu badawczego. Polega na przeprowadzeniu
moderowanych dyskusji przez moderatora a następnie
na zebraniu dyskusji. Metoda ta jest bardzo pożądana
w przypadku realizacji projektów samorządowych ponieważ
pozwala na zaangażowanie przedstawicieli wielu grup
interesariuszy w samorządzie. Chodzi nie tylko
o reprezentatywność uzyskanych wyników, lecz także
o szeroko rozumianą demokratyzację procesu tworzenia
dokumentu strategicznego.

• brak doświadczenia po stronie zespołu
realizującego zadanie

• w przypadku dużej liczby sesji grupowych
powstaje znacząca liczba informacji,
co utrudnia ich syntezę i wypracowanie
syntetycznych wniosków

• problemy z rekrutacją powodować mogą
zapraszanie do udziału osób najbardziej
aktywnych ale nie zawsze najbardziej
kompetentnych

• wywiady grupowe mogą stać się
przestrzenią do wygłaszania poglądów
politycznych i nie konstruktywnej krytyki
samorządu

Warsztaty
co-creation

Warsztaty współtworzenia rozwiązań z mieszkańcami.
Metoda ta wykazuje pewne cechy wspólne z metodą FGI,
z tym że tutaj wymagane jest większe zaangażowanie
a szczególnie kreatywność ze strony uczestników.
Uczestnicy tworzą rozwiązania przy wsparciu ze strony
moderatora. W niektórych przypadkach analityczne może
dzięki warsztatom otrzymacie „gotowe rozwiązanie”

• brak zainteresowania ze strony
interesariuszy (co często skutkuje dominacją
pracowników samorządu wśród uczestników
warsztatów)

• dominacja kilku uczestników w czasie
przebiegu warsztatów, co zwykle prowadzi
do narzucania swoich poglądów lub
wrażenia, że prezentowane poglądy są
podzielane przez wszystkich uczestników

• wytworzenie trudnych do wdrożenia
rozwiązań

• warsztaty mogą stać się przestrzenią
do wygłaszania poglądów politycznych
i nie konstruktywnej krytyki samorządu

Analiza SWOT

Głównym celem analizy było określenie aktualnej sytuacji
Kalisza i perspektyw rozwoju miasta. Nazwa SWOT pochodzi
od pierwszych liter słów czterech kategorii: Strengths
(mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities
(szanse), Threats (zagrożenia). Analiza SWOT została
przygotowana na podstawie benchmarkingu, badań
społecznych: CAWI, IDI, FGI oraz warsztatów co-creation
z mieszkańcami.

• skuteczność metody zależy w dużym stopniu
od zdolności zespołu analitycznego
do zdiagnozowania jej elementów

• do analizy słodkie często trafiają informacje
powszechnie znane sama analiza niewiele
wnosi do poznania sytuacji samorządu

• brak pogłębionej analizy możliwości
wykorzystania silnych stron szans oraz
sposobów zagrożeń

Badanie
ankietowe
metodą CAWI

Metoda CAWI jest rozwinięciem tradycyjnej metody
kwestionariuszowej. Wykorzystuje się tutaj kwestionariusz
online. Dzięki wykorzystaniu tej metody możemy uzyskać
opinie bardzo duża fuli respondentów uzyskanie kilku
tysięcy odpowiedzi dla samorządu liczącego około sto
tysięcy mieszkańców oznacza, że ankieta trafiła do kilku
procent mieszkańców a więc jest to bardzo duży zasięg.
Wyzwaniem jest tutaj reprezentatywności w różnych
grupach, na przykład zwykle mniej reprezentowani są
seniorzy i inne inni przedstawiciele grup, gdzie można się
spodziewać się większego odsetka osób wykluczonych
cyfrowo. Osoby bardzo młode, które potrafią wykorzystywać
media elektroniczne mogą nie wykazywać chęci do udział
w jakichkolwiek badaniach społecznych organizowanych
przez „dorosłych”.

• kontrowersje może budzić sposób
sformułowania pytań

• jeśli zespół badawczy jest zdominowany
przez naukowców, paradoksalnie może
to zagrozić jego obiektywizmowi, jeśli zespole
badawczym znajduję się osoby o wyrazistych
poglądach ideologicznych będą dążyły
do udowodnienia swoich tez (np. przyjazd
nadania nadmiernego znaczenia pewnym
zjawiskom)

• trudno zapewnić reprezentatywność,
co naraża wyniki badań na krytykę

• konieczność formułowania prostych pytań
utrudnia podejmowanie analizy bardziej
złożonych zjawisk

Analiza
benchmarkin
gowa

Benchmarking to metoda polegająca na porównywaniu się
z innymi oraz uczeniu się i doskonaleniu na podstawie tych
porównań. Można go przeprowadzić zarówno na podstawie
badań własnych jak i na podstawie badań pozyskanych
ogólnodostępnych źródeł na przykład z portalu Monitor
Rozwoju Lokalnego (https://www.systemanaliz.pl/monitor-
rozwoju-lokalnego)

• poprzestanie na samych porównaniach
bez zaopatrzenia ich w komentarze

• dane z analizy benchmarkingowej mogą
naruszać interesy lokalne, na przykład
ukazywać niekompetencję lub zaniedbania
władz samorządowych w porównaniu
z innymi samorządami

Źródło: opracowanie własne
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SPORY POLITYCZNE I IDEOLOGICZNE W SAMORZĄDZIE,
I ICH WPŁYW NA PROCES ORAZ KOŃCOWY KSZTAŁT DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

W sposób naturalny samorządy są miejscem ścierania się różnych poglądów i systemów wartości
reprezentowanych przez mieszkańców i ich przedstawicieli w różnych organach samorządowych.
Uczestniczenie w sporach politycznych na poziomie samorządów jest często pierwszym etapem do kariery
politycznej na poziomie regionalnym a później ogólnokrajowym. Wielu samorządowców dostrzega szansę na
zwiększenie wyrazistości swoich poglądów na forum publicznym poprzez krytykowanie wersji roboczych
dokumentów strategicznych, które są przesyłane do konsultacji, m.in. do Radnych. Powoduje to często
opóźnienia w realizacji dokumentów strategicznych, ponieważ urząd gminy/miasta zwykle czuje się zobowiązany
(i jest to słuszne podejście) do ustosunkowania się do zastrzeżeń nawet, jeśli obiektywnie rzecz biorąc są one
nieuzasadnione lub nieistotne. Nierzadkim zjawiskiem jest wykorzystywanie wyników różnego rodzaju badań
w sposób wybiórczy na potrzeby w argumentowania w sporze politycznym. Innym powodem zakłóceń
w sprawnym procedowaniu dokumentów strategicznych jest błędne przekonanie niektórych uczestników
procesu konsultacyjnego, że istnieje tylko jedna jedyna i właściwa wersja rzeczywistości (to tzw.
doktrynerstwo”)¹. Tymczasem naukowcy wiedzą, że w przypadku wielu teorii naukowych istnieją różnego
rodzaju badania, interpretacje wyników badań. Często wokół najbardziej kontrowersyjnych teorii pojawiają
się sprzeczne wyniki badań dotyczące ich weryfikacji. W świecie nauki, szczególnie nauk społecznych istnieje
zadziwiająco niewiele teorii, co do których istnieje stuprocentowy konsensus w świecie nauki.

Prawdopodobnie najbardziej wyrazistym i uniwersalnym rodzajem sporów politycznych, zarówno w Polsce,
jak i zagranicą jest podział na tych, którzy wyznają poglądy prawicowe oraz poglądy lewicowe². Chociaż
niniejsza opracowanie nie ma na celu szerszego opisywania natury sporów politycznych w samorządach,
niezbędne jest jednak podkreślenie istotnego wpływu sporów politycznych na proces i wynik tworzenia
dokumentów strategicznych.

Poglądy lewicowe mają swoje korzenie w XIX wieku, (choć już wcześniej zwracano uwagę na negatywne skutki
akumulacji kapitału w posiadaniu elit), kiedy to industrializacja i drapieżny kapitalizm spowodował powstawanie
olbrzymich różnic w dochodach pomiędzy najbogatszymi, a najuboższymi mieszkańcami w krajach objętych
industrializacją. Na poziomie samorządów, w XXI wieku poglądy lewicowe ewoluowały. Przejawiają się między
innymi poprzez akcentowanie potrzeb kolektywnych pewnych grup społecznych lub grup mieszkańców (np.
cudzoziemców, kobiet, kobiety wykonujące konkretne zawody (informatyka, nauka), osób nie heteroseksualnych,
osób niepełnosprawnych, seniorów, osób ubogich, bezdomnych, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
itd.). Już sama ta niepełna lista grup społecznych w ramach samorządu stawia olbrzymie wyzwanie, jeśli
chodzi o identyfikację przynależności mieszkańców a zatem możliwości zaspokajania ich (indywidualnych?)
potrzeb. Przecież można być jednocześnie niepełnosprawną kobietą, cudzoziemką, planującą karierę w nauce.
Jaki program wsparcia należy stworzyć dla takiej osoby jeśli nie tylko program indywidualny, czytaj adresowany
do jednostki a nie grupy społecznej do której dana osoba przynależy? Według lewicowej koncepcji przynależność
do grupy społecznej oznacza także, że dana osoba niejako dziedziczy wszystkie cechy przynależne do tej grupy.
Problem ten ujawnił się niedawno w trakcie konsultacji poznańskiej polityki senioralnej. Stereotypowy obraz
osoby starszej w polskim społeczeństwie przedstawia osobę słabo wykształconą, nieporadną, cierpiącą na
wiele dolegliwości zdrowotnych, wykluczoną cyfrową i w dodatku ubogą. Tymczasem w grupie seniorów, także
seniorów poznańskich znajduje się wiele osób aktywnych, kreatywnych, zabezpieczonych pod względem
dochodów. Polityka senioralna stworzona w oparciu o poglądy lewicowe może więc okazać się nie tylko mało
skuteczna lecz może także zrazić do siebie pewne pod-grupy grupy społeczne populacji seniorów.

¹ Doktryna (z łac. doctrina – nauczanie, wiedza) oznacza zespół twierdzeń, założeń i dogmatów religijnych, filozoficznych,
politycznych lub wojskowych.
² Więcej na ten temat między innymi w książce Jonathana Haidt’a pt. „Prawy Umysł” (Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2014).
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Zwolennicy poglądów prawicowych są szczególnie sceptyczni wobec programów samorządowych
mających na celu afirmację niektórych grup społecznych w ramach samorządu. Wyznawcy
poglądów prawicowych uznają, że dzielenie ludzi ze względu na przynależność do grup społecznych
jest nieuzasadnione, ponieważ pozbawia je podmiotowości. Na spór pomiędzy lewicą i prawicą
w Polsce kładzie się cieniem oczywiście dziedzictwo PRL. Niestety wielu mieszkańców Polski
zapomina, że wraz z odebraniem Polsce niepodległości po 1945 roku przez obce mocarstwo do
życia społecznego w PRL wprowadzono wiele programów lewicowych, które w zasadzie niczym
się nie różnią obecnie proponowanych.

Zarówno w czasach PRL, jak i obecnie dzięki lewicowym poglądom dokonywano afirmacji pewnych
grup społecznych, na przykład w czasach słusznie minionych byli to robotnicy i chłopi. Jeszcze
pod koniec lat 80-tych syn robotnika z wykształceniem podstawowym z Zakładów Cegielskiego
uczęszczający do poznańskiego liceum miał większe szanse w przyjęciu na studia na Politechnice
Poznańskiej niż syn samotnej matki, która należała do potępionej wówczas „inteligencji” (lewicowe
poglądy w edukacji polegały między innymi na tak zwanych punktach za pochodzenie). W czasach
PRL na masową skalę budowano mieszkania spółdzielcze, które były reglamentowane ale
jednocześnie dostępne finansowo dla osób o niskich dochodach. Również dzisiaj samorządy
przeznaczają duże kwoty na dofinansowanie budownictwa społecznego. Analizując to zjawisko
z perspektywy sporu pomiędzy poglądami lewicowymi a prawicowymi na poziomie miasta
Poznania można zadać następujące pytanie: czy samorząd powinien rozwijać budownictwo
społeczne (budownictwo dla osób o niskich dochodach), czy raczej inwestować w infrastrukturę
biznesową (np. III Ramę Komunikacyjną, dokończenie I Ramy Komunikacyjnej, która wyprowadzi
ruch z centrum Poznania czyniąc go bardziej atrakcyjnym miejscem dla turystów i inwestorów).
Prawicowa doktryna podpowie, że zamiast wydawać środki na dofinansowanie budownictwa
społecznego należy tworzyć warunki do inwestowania w mieście tak, aby osoby o niskich
dochodach mogły znaleźć lepiej opłacane miejsca zatrudnienia (i zakupić mieszkanie na rynku
komercyjnym) dzięki nowym inwestycjom prywatne w mieście.

Jordan Peterson, jeden z najbardziej znanych popularyzatorów umiarkowanych myśli prawicowych
zwraca uwagę na dwie odmienne możliwości rozumienia pojęcia równość (equality): jedno z nich
to tak zwana równość wyników (equality of outcomes) a drugi rodzaj „równości” to równość szans
(equality of opportunitues). Wspomniany wcześniej przykład punktów za pochodzenie dla
absolwentów szkół średni o pochodzeniu robotniczo-chłopskim w PRL z ideologicznego punktu
widzenia jest bardzo podobny do zjawiska tworzenia parytetów, na przykład parytetów płci.
Założone, że parytet musi być spełniony bez względu na to, jakie osoby o innych cechach
demograficznych go wypełnią, w szczególności jeśli będzie brakowało osób kompetentnych z
grupy społecznej niefaworyzowanej jest trudne do zaakceptowania przez osoby o poglądach
prawicowcy.
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Na podstawie dotychczasowych doświadczeń autora związanych z pracą przy projektach
dotyczących polityk i strategii na poziomie samorządu, (w tym w szczególności dotyczących
polityk oświatowych oraz dla młodzieży), można wyróżnić następujące błędy i pułapki, w jakie
mozna wpaść w procesie prac nad dokumentami strategicznymi:

1. Wykorzystanie wyłącznie wiedzy osób znajdujących się w najbliższym kręgu decydentów.
W niektórych przypadkach może być to związane z kwestiami lokalnej polityki. Zamknięcie
się na szersze środowiska prędzej czy później obróci się przeciwko twórcom polityki
i mieszkańcom.

2. Przykładanie zbyt dużej wagi do tylko jednego problemu, przed jakim stoi lokalny samorząd.
Zwykle taki problem jest reprezentowany przez aktywną grupę „lobbującą” za jego
gruntownym przebadaniem. Takie grupy lobbujące będą dążyły do gruntownego przebadania
zagadnienia, które ich zdaniem jest najważniejsze i kluczowe dla rozwiązania problemów
lokalnej oświaty. Dodatkowym zagrożeniem wynikającym z takiej sytuacji jest możliwość
pojawienia się tendencyjnych pytań badawczych czasie prac analitycznych, które będą miały
na celu udowodnienie z góry postawionych tez.

3. Nadmierne „rozciąganie” procesu tworzenia polityki w czasie. Może być ono spowodowane
włączeniem się do debaty publicznej coraz to nowych grup interesów, które wcześniej nie
były aktywne. Samorząd chcąc uwzględnić interesy wszystkich grup będzie wprowadzał do
procesu tworzenia dokumentu strategicznego działania nie planowane na początku.
W efekcie proces tworzenia polityki zostanie rozciągnięty na wiele miesięcy. Jednym
z negatywnych skutków ubocznych będzie ze zaktualizowanie się pierwszych wyników badań
stosunku do badań zrealizowanych pod koniec procesu tworzenia polityki.

4. Ogólny brak pragmatyzmu - traktowanie dokumentu strategicznego jako swego rodzaju
narracji bez konkluzji. Przejawem takiego podejścia jest zupełne zaniedbanie części
analitycznej i badawczej i oparcie się na głębokich przekonaniach i opiniach władz
samorządowych.

5. Przykładanie nadmiernej wagi do czynników, na które samorząd nie ma wpływu, na przykład
związanych ze zmianami demograficznymi, uwarunkowaniami zapisanymi w podstawie
programowej (domena Ministerstwa Nauki i Edukacji Narodowej). W takim procesie tworzenia
dokumentu strategicznego zaczynają dominować głosy kontrastujące ogólną sytuację lecz
marginalizujące możliwość dokonania niewielkich być może nie spektakularnych ale
konkretnych zmian. Zespół realizujący wybadania i diagnozy będzie musiał zmagać się
z wyzwaniem polegającym na wyizolowaniu tych postulatów i czynników, na które samorząd
ma rzeczywisty wpływ i tych, na które władze jst mogą mieć wpływ.

6. Zaangażowanie mediów, szczególnie mediów lokalnych w komentowanie w procesy tworzenia
polityki na wczesnych jej etapach, gdy jeszcze brakuje jeszcze konkluzji, a ostateczna forma
dokumentu nie nabrała kształtu. Takie (przedwczesne) zaangażowanie może być rezultatem
aktywności grupy interesów, które w jakiś sposób nie są zainteresowane powodzeniem
całego procesu.

7. Zaangażowanie badaczy (nawet ze stopniami naukowymi), którzy nie posiadają doświadczenia
ani kompetencji zakresie prowadzenia badań w specyficznej grupie respondentów
(np. Socjologów którzy dotychczas prowadziliby dania wyłącznie na próbie osób dorosłych
do badania opinii dzieci i młodzieży). Nie można także zaniedbywać aspektów prawnych
związanych z pozyskaniem zgody rodziców itp.

WYZWANIA
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Polityka Oświatowa Miasta Poznania (POMP) służyć ma wdrażaniu i wspieraniu realizacji
STRATEGII ROZWOJU MIASTA POZNANIA 2020+ w obszarze kompetencji jst dotyczących systemu
edukacji. Prace nad nią rozpoczęły się w 2018 roku i prawdopodobnie zostaną zwieńczone
uchwaleniem tego dokumentu w pierwszej połowie 2023 roku. Przy konstruowaniu POMP brano
pod uwagę następujące czynniki:

1. Konsekwencje wdrożenia polityki,

2. Wpływ grup i środowisk popierających założenia polityki oraz opozycji,

3. Cele poszczególnych interesariuszy,

4. Rolę poszczególnych interesariuszy ich w ramach polityki,

5. Zmiany jakie zajdą w systemie w czasie realizacji polityki.

Perspektywa czasowa polityki oświatowej sięga 2030 roku. Perspektywa 8-9 lat jest typowym
horyzontem czasowym dla dokumentów strategicznych opracowywanych na potrzeby
samorządów. Z drugiej strony w edukacji jest to niezbyt długa perspektywa. Rozwój intelektualny
i emocjonalny człowieka zamyka się w okresie dwa lub trzy razy dłuższym niż perspektywa
POMP. Poniżej przedstawiono zakres czasowy niniejszego dokumentu. Należy jednak zaznaczyć,
że realizacja opisanych w nim działań może mieć długookresowe skutki znacznie wybiegające
poza obecną dekadę.

WYZWANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
DLA SAMORZĄDÓW NA PRZYKŁADZIE POZNAŃSKIEJ POLITYKI OŚWIATOWEJ

Wyniki
diagnozy Priorytety Zasoby

(nakłady)

Działania
(wyniki)

Spodziewane
rezultaty
działań

Spodziewany
wpływ na

interesariuszy
poznańskiej

oświaty

Efekty
(zmiany

zachowań i
postaw)

2018-2021 2021 2022-2030 2022-2030 2022+ 2030+

Badania
jakościowe i
ilościowe

Ustalenie
priorytetów,
opracowanie
dokumentu
końcowego

Polityki

Analiza
dostępnych

zasobów ludzkich,
rzeczowych i
finansowych

Sformułowanie
listy działań

Definicja
spodziewanych

rezultatów
działań

Opis
spodziewanego

wpływu na
interesariuszy

polskiej oświaty

Wizja poznańskiej
oświaty 2030
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Miejska polityka oświatowa to instrument służący wdrażaniu i wspieraniu realizacji STRATEGII
ROZWOJU MIASTA POZNANIA 2020+ i powinna przyczynić się do:

• Budowania wielopokoleniowych wspólnot, związanych ze swoim osiedlem, zaangażowanych
w pracę na rzecz lokalnej społeczności,

• Tworzenia miasta przyjaznego, zielonego i nowoczesnego, w którym mieszkańcy realizują
swoje marzenia oraz aspiracje i są zadowoleni z warunków życia,

Rozwoju dziedzictwa historycznego, kulturowego i akademickości, dzięki którym Poznaniacy
rozpoznawalni są w kraju i za granicą

• Wyzwalania i rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności mieszkańców oraz kształtowania
samodzielności i odpowiedzialności dzieci i młodzieży,

• Tworzenia miejsc i warunków rozwoju uzdolnień i talentów, znajdujących z sukcesem swoje
miejsce na rynku pracy oraz niezależnego myślenia, współpracy i dbania o innych

• Budowania klimatu przyjaznego dla rozwoju biznesu i wdrażania nowoczesnych rozwiązań
i technologii w celu podnoszenia jakości życia,

POMP jest osadzona w misji miasta. Misja miasta opisuje zasady i wartości przyjmowane przez
realizujących strategię oraz określa podstawowy sposób jej urzeczywistniania. Pojęcie „wartości”
oznacza wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich. Uznane wartości
stanowią podstawę ocen, norm i wzorów kulturowych. W tabeli 2. Przedstawiono powiązanie
wartości zawartych w misji miasta Poznania z POMP.

WARTOŚCI PREZENTOWANE
W MISJI MIASTA POZNANIA

ODNIESIENIE DO POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA
POZNANIA 2030

Otwartość – wolność myśli i działań, zaczynająca się od
samopoznania i prawdy, a dążąca do tworzenia uczciwej

wspólnoty;

Otwartość wiąże się z innowacyjnością i kreatywnością.
Otwartości na nowe trendy i idee zawdzięczamy postęp i i

rozwój. Nastawienie na rozwój to jeden z głównych czynników
powodzenia każdego procesu edukacji

Współodpowiedzialność – będąca istotą otwartości; to wspólne
zobowiązanie i zgodność dążeń, a także odpowiedzialność

za słabszych, wykluczonych;

Współodpowiedzialność wiąże się z postrzeganiem sukcesu
i samorealizacji innych osób jako dobra wspólnego

Współtworzenie – wspólne tworzenie Miasta musi być oparte
na wzajemnym zaufaniu, dialogu, kreatywności i ciągłym

dążeniu do poprawy.

Jednym z przejawów współtworzenia miasta jest niezwykle
szeroki zakres przeprowadzonych konsultacji i badań

empirycznych wśród różnych interesariuszy poznańskiej
oświaty

Tabela 2.
Wartości zawarte w misji miasta Poznania a POMP
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Na podstawie wyników diagnozy prezentowanej w poprzednim rozdziale można sformułowano
następujące cele Polityki Oświatowej miasta Poznania 2030:

1. Zapewnienie lepszych niż dotychczas warunków do samorealizacji się uczniów, między
innymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2. Zapewnienie skuteczniejszej ochrony praw uczniów i uczennic, które mogą być narażone
na dyskryminację i nierówne traktowanie³

3. Silniejsze powiązanie edukacji z potrzebami poznańskiego rynku pracy

4. Stworzenie warunków do rozwijania pasji i zainteresowań, zapewnienie twórczej
atmosfery do nauki

5. Rozwijanie wspólnot lokalnych w mieście Poznaniu jako źródła stabilności, kreatywności
i rozwoju mieszkańców

6. Podniesienie jakości kształcenia poprzez organizowanie procesów edukacyjnych w
sposób sprzyjający uczeniu się, wzmacnianie profesjonalności i sprawności kadry
zarządzającej, nauczycieli i innych pracowników oraz tworzenie przyjaznej i twórczej
atmosfery

7. Popularyzowanie miasta jako atrakcyjnego miejsca do nauki i zabawy oraz przyszłego
dorosłego życia i rozwoju

8. Popularyzacja wiedzy o Poznaniu i Wielkopolsce w celu kształtowania poczucia
zadowolenia i satysfakcja z historycznych i obecnych osiągnięć Wielkopolan.

W czasie opracowywania końcowego dokumentu, szczególnie diagnozy zrealizowano kilka badań
społecznych w tym badanie przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu służące zdiagnozowaniu kwestii związanych z dyskryminacją i zapewnieniem równych
szans uczniom. Była to najbardziej kontrowersyjna część całego projektu ze względu na duże
zainteresowanie mediów lokalnych zarówno sposobem sformułowania pytań badawczych, jak i
metodami rekrutacji młodzieży do badania.

W opracowaniu niniejszym przedstawiono specyfikę pracy nad dokumentami strategicznymi
realizowanymi w samorządach. Przedstawiono nie zawsze oczywiste wyzwania przed jakimi stoją
twórcy tych dokumentów, a także władze samorządowe. Należy się spodziewać, że w kolejnych
latach zapotrzebowanie samorządów na tworzenie tego rodzaju dokumentów nie osłabnie,
a nawet wzrośnie ze względu na rosnący poziom złożoności otoczenia społeczno-gospodarczego
samorządów oraz ze względu na oczekiwania mieszkańców przejawiające się w coraz bardziej
szczegółowych i kierunkowych obszarach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
Wykorzystanie wiedzy zawartej w niniejszym dokumencie może przyczynić się do zarówno
przyspieszenia prac nad dokumentami strategicznymi, jak i poprawy ich ogólnej jakości.

PODSUMOWANIE

³ W 2020 roku 13 wiodących organizacji pozarządowych opracowało Raport Alternatywny do raportu rządowego z
realizacji przez Polskę zapisów Konwencji o prawach dziecka. W dokumencie tym znajdują się uwagi i
rekomendacje do stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce. Głównym ustaleniem raportu jest to, że duża część
zaleceń Komitetu Praw Dziecka po diagnozie sytuacji w 2015 roku niestety nie doczekała się realizacji.
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