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Anna Kołomycew 

SPRAWOZDANIE 
Z MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW 

„IMPLEMENTATION OF THE SUBSIDIARITY 
PRINCIPLE – COOPERATION BETWEEN LOCAL 

GOVERNMENT AND ITS SOCIAL ENVIRONMENT” 
8 LISTOPADA 2013 R., KATEDRA POLITOLOGII 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI 

8 listopada 2013 r. w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego odbyły się warsztaty pt. „Implementation of the subsidiarity 
principle – cooperation between local government and its social envi-
ronment”. Warsztaty zorganizowane przez pracowników Zakładu Ad-
ministracji Publicznej i Polityki Społecznej Katedry Politologii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego stanowiły część międzynarodowego projektu 
naukowego pt. „Public administration reform in Ukraine: lessons lear-
ned from Slovakia and Poland” (V4EaP Standard Grants Project no. 
21250090) współrealizowanego przez Instytut Nauk Politycznych Uni-
wersytetu w Preszowie (Słowacja) – partnera wiodącego projektu (kie-
rownik prof. Irina Dudinska), Katedrę Politologii Uniwersytetu Rze-
szowskiego oraz Instytut Nauk Politycznych i Administracji Publicznej 
Uniwersytetu w Uzhhorodzie (Ukraina). Celem projektu rozpoczętego 
w styczniu 2013 r. jest wypracowanie przez partnerów ze Słowacji 
i Polski rekomendacji dotyczących reform administracji publicznej 
adresowanych do władz centralnych i samorządowych Ukrainy oraz 
ukraińskich środowisk naukowych. Proponowane rozwiązania mają 
ułatwić przeprowadzenie reform ukraińskiej administracji, a także po-
przez nawiązanie współpracy środowisk naukowych zaangażowanych 
w realizację projektu umożliwić przedstawicielom ukraińskich ośrod-
ków naukowych zapoznanie się z rozwiązaniami wdrożonymi w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej.  
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Warsztaty przeprowadzone 8 listopada 2013 r. w Katedrze Polito-
logii Uniwersytetu Rzeszowskiego miały na celu przedstawienie – 
w wymiarze teoretycznym i praktycznym – zasady pomocniczości bę-
dącej podstawą procesów decentralizacji, a więc kluczowego elementu 
reformy administracji publicznej realizowanej zarówno w Polsce, jak 
i na Słowacji od końca lat 90. XX w. Zasada pomocniczości jest jedno-
cześnie jedną z podstawowych zasad funkcjonowania systemu Unii 
Europejskiej. Ze względu na praktyczny wymiar warsztatów organiza-
torzy postanowili zaprosić do dyskusji – poza przedstawicielami nauki 
– także praktyków, tj. osoby reprezentujące administrację publiczną 
oraz sektor społeczny. 

Jako pierwsza wystąpiła Elżbieta Cieśla, Kierownik oddziału 
współpracy z samorządami i organizacjami Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podkarpackiego, która przedstawiła obowiązujące 
w Polsce zasady współpracy pomiędzy administracją publiczną 
a organizacjami pozarządowymi. W czasie wystąpienia omówiona 
została kwestia opracowywanych przez samorządy programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także dotychczasowe 
problemy współpracy międzysektorowej. Przedstawione zostały także 
„dobre praktyki” w zakresie kontaktów samorządu województwa 
podkarpackiego z podmiotami pozarządowymi regionu i podejmowa-
nia wspólnych inicjatyw. 

Kolejnym prelegentem był Wiesław Kapel – wójt gminy Luba-
czów, który przedstawił model współpracy władz samorządowych gmi-
ny Lubaczów z lokalnym środowiskiem pozarządowym. W ramach 
współpracy międzysektorowej w gminie zrealizowano projekty z zakre-
su aktywizacji społecznej i zawodowej, a przy pomocy Fundacji „Bar-
ka” z Poznania powołano partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju ekono-
mii społecznej i utworzono Centrum Integracji Społecznej. 

Trzecie wystąpienie zostało przygotowane przez dr. Bogusława 
Kotarbę, który podczas warsztatów wystąpił w podwójnej roli, jako 
przedstawiciel środowiska naukowego, a zarazem – jako były wójt 
podrzeszowskiej gminy Hyżne – administracji samorządowej. Dr 
Kotarba w wystąpieniu pt. „Władze samorządowe wobec aktywności 
mieszkańców” przedstawił wyniki badań zrealizowanych w gminach 
powiatu rzeszowskiego dotyczące wspierania aktywności społecznej 
mieszkańców przez władze lokalne. Analizie poddane zostały cztery 
obszary lokalnej aktywności, tj. zaangażowanie w działalność organi-
zacji pozarządowych, udział w zebraniach wiejskich i radach osiedlo-
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wych, inicjatywy lokalne i udział mieszkańców w rozwiązywaniu lo-
kalnych problemów społecznych.  

Pierwsza część warsztatów zakończyła się dyskusją, w której poza 
prelegentami uczestniczyli także Sławomir Spaczyński reprezentujący 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego – NIL 
oraz Łucja Bielec, prezes Stowarzyszenia „SOS Życie” z Mielca.  

W drugiej części warsztatów referat wygłosili mgr Anna Polačková 
i mgr Michal Cirner (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu w Pre-
szowie), w którym przedstawili zasady współpracy sektora publicznego 
i społecznego na Słowacji. Omówione zostały także rozwiązania 
w zakresie dostarczania usług publicznych. Podczas wystąpienia przed-
stawiono również „dobre praktyki” dotyczące współpracy sektora pu-
blicznego i pozarządowego wypracowane w mieście Presov.  

Kolejnymi prelegentami byli prof. Iurii Ostapets i doc. Mykhailo 
Zan z Instytut Nauk Politycznych i Administracji Publicznej Uniwersy-
tetu w Uzhhorodzie. W swoim wystąpieniu dotyczącym przebiegu re-
formy administracji publicznej na Ukrainie poruszyli problem decentra-
lizacji zadań publicznych oraz trudności związane z funkcjonowaniem 
sektora pozarządowego.  

Ostatnią prelegentką drugiej części warsztatów była dr Anna Ko-
łomycew z Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, która 
przedstawiła wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu badaw-
czego („Partnerstwo międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji 
rozwoju lokalnego w województwie podkarpackim”, projekt finanso-
wany przez NCN w latach 2010–2013, nr N N114 250039, kierownik 
prof. Agnieszka Pawłowska) dotyczących funkcjonowania partnerstw 
międzysektorowych w formie lokalnych grup działania w wojewódz-
twie podkarpackim. Dr Kołomycew skoncentrowała się na wybranych 
aspektach funkcjonowania wspomnianych partnerstw, takich jak ich 
powstanie, przywództwo w strukturze partnerstwa oraz w środowisku 
lokalnym, relacjach partnerów międzysektorowych wewnątrz lokalnych 
grup działania oraz znaczeniu tych podmiotów w rozwoju 
lokalnych systemów społecznych.  

 

 



ANNA KOŁOMYCEW 
 

144 

Druga część warsztatów zakończyła się dyskusją, podczas której 
próbowano porównać problemy dotyczące realizacji zasady pomocni-
czości w państwach, których przedstawiciele uczestniczyli w warszta-
tach, trudności związane z procesami decentralizacji oraz systemem 
kształtowania się współpracy pomiędzy sektorami publicznym i poza-
rządowym. 


