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Szanowny Panie Prezydencie, 
 
 Wyrażam ubolewanie, że nie znalazł Pan czasu na spotkanie się w sprawie 
propozycji Fundacji dotyczących koniecznych zmian systemowych w sferze 
współpracy władz Sosnowca z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania 
publiczne, zdefiniowane w ustawie o działalności pożytku publicznego. Nie chciałbym 
odbierać tej Pana postawy jako niechęci do rozwijania wspólnoty lokalnej oraz 
demokracji na poziomie lokalnym. 
 Proszę pozwolić, że najpierw wskażę – w mojej ocenie błędne – działania 
władz miasta wraz z rekomendacjami zmian, następnie zaś przejdę do konkretnych 
propozycji współdziałania w interesie mieszkańców Sosnowca. 
 
 W pierwszej kolejności należy podkreślić, że obowiązująca ustawa o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003.96.873 ze zm.) reguluje 
zasady m.in. współpracy organów administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi (art. 1 ust. 1) w związku z prowadzoną przez nie działalnością          
w sferze zadań publicznych. Zadania te są zdefiniowane w art. 4 ust. 1 w/w ustawy 
jako 36 obszarów. Wreszcie art. 5 ust. 1 ustawy stwierdza, że organy administracji 
publicznej prowadzą działalność w tej sferze we współpracy m.in. z organizacjami 
pozarządowymi. 



 W realiach Sosnowca istnieją konkretne przykłady, wskazujące iż władze 
miasta nie realizują właściwie wskazanych ustawowych obowiązków.  
„Program współpracy miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”  jako 
„główny cel” definiuje – „kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 
rozumianego jako społeczeństwo aktywne i zdolne do samoorganizacji oraz 
wzmocnienie sosnowieckiego sektora pozarządowego”. Cele szczegółowe są 
sformułowane jeszcze bardziej niedorzecznie, m.in. za „cel” (choć może to być co 
najwyżej metoda) uznano m.in. „przekazywanie organizacjom pozarządowym zadań 
publicznych do realizacji”.  

Lektura w/w programu prowadzi do zatrważającej konstatacji, iż władze 
Sosnowca, jakby wierne „tradycjom PRL-owskim” miasta, w systemowych  relacjach 
z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego przyjęły postawę paternalistyczną. 
Zadaniem organów władzy publicznej, obojętnie jakiego szczebla nie jest bynajmniej 
„kształtowanie społeczeństwa”. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 5 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku, współpraca z organizacjami pozarządowymi „odbywa 
się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności”. Tymczasem główny cel 
programu takiej współpracy władz Sosnowca z ngo jaskrawo narusza zasady: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa. 

Za równie niedorzeczne należy uznać, iż według władz Sosnowca, np. ósmy 
cel szczegółowy w/w Programu, zdefiniowany jako „Partycypacyjne tworzenie 
systemowych i  programowych rozwiązań w sferze zadań publicznych”  realizowany 
ma być m.in. poprzez: „Przekazywanie Radzie Pożytku do zaopiniowania projektów 
aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, w tym zwłaszcza 
współpracy z organizacjami pozarządowymi”. W takim ujęciu spiętrzono 
niedorzeczności – przypomnieć należy, że w/w Rada nie pochodzi z demokratycznego 
wyboru, lecz powołuje ją Prezydent Miasta. Nieznana jest podstawa prawna 
ograniczenia tego „opiniowania” wyłącznie do „sfery zadań publicznych”. Określanie 
takiego mechanizmu mianem „partycypacji” urąga rzeczywistemu znaczeniu tego 
pojęcia, jest to bowiem wyłącznie mechanizm bardzo istotnie ograniczonych oraz 
niezobowiązujących konsultacji – nie mający nic wspólnego z partycypacją. Różnica 
jest podobna jak pomiędzy demokracją – a „demokracją socjalistyczną”. 

Wskazane fundamentalne błędy są jednymi z wielu, zawartych w w/w 
dokumencie. „Program współpracy miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”  
wymaga w ocenie Fundacji zasadniczego przeformułowania. Jesteśmy gotowi 
przedłożyć konkretne propozycje zmian. 

 
Podobne fundamentalne błędy są obecne w działalności np. Sosnowieckiego 

Centrum Organizacji Pozarządowych. Już adres internetowy tego podmiotu wskazuje 
na błędną definicję jego zadań – wsparcie.sosnowiec.pl. Strona ta definiuje się jako 
„wsparcie społeczne Sosnowiec”. Wystarczy sprawdzić w Wikipedii, by zauważyć, że  
pojęcie „wsparcie społeczne” oznacza pomoc dostępną jednostce w sytuacjach 
trudnych. Zatem SCOP postrzega siebie jako pewnego rodzaju alternatywę dla 
MOPS-u. Głupota takiej samodefinicji niestety poraża.  

 Niespecjalnie porywająca „wizja Centrum” na jego stronie internetowej 
została zdefiniowana jako: „Konsekwentna rozbudowa Sosnowieckiego Centrum 



Organizacji Pozarządowych (…)”. Dalekosiężność takiej pseudo-wizji także musi 
porażać. „Misją” ma być: „promowanie idei współpracy i współdziałania w ramach 
rozwoju obywatelskiego”. Wskazane byłoby, aby SCOP, zamiast pseudo „promowania 
idei” zechciał faktycznie wdrożyć systemowe mechanizmy współdziałania na rzecz 
rozwoju demokracji lokalnej, zgodnie z ustawowym wymogiem. Takich mechanizmów 
obecnie brakuje, w większości działań władz miasta w tej sferze dominuje bowiem 
postawa paternalistyczna. 

Kwintesencją takiego podejścia, będącego zarówno skutkiem niezrozumienia 
zadań ustawowych, jak i obawy przed rzeczywistą demokracją uczestniczącą jest 
karykaturalna postać „budżetu obywatelskiego” w Sosnowcu. Pismem z 9 stycznia 
2012 roku stowarzyszenie „Solidarni w Europie”, z którym wtedy współpracowałem, 
skierowało do ówczesnego prezydenta Sosnowca list intencyjny w sprawie budżetu 
partycypacyjnego. Pomimo przeprowadzonego szkolenia dla prezydenta oraz 
naczelników wydziałów, ówczesny prezydent Kazimierz Górski odmówił wdrożenia tej 
idei. Po upływie ponad roku, zainicjowano z udziałem partyjnych aktywistów SLD 
pseudo-budżet obywatelski w Sosnowcu. W karykaturalnej formie jest realizowany 
obecnie, niewiele mając wspólnego z autentycznym budżetem obywatelskim. Różnica 
pomiędzy realizowaną a rzeczywistą „obywatelskością” i „demokratycznością” tego 
mechanizmu jest podobna jak różnica pomiędzy krzesłem, a krzesłem elektrycznym.  

Można mnożyć przykłady oraz wytykać błędy, rzecz jednak w tym, aby podjąć 
rozsądne działania zmierzające do realizacji zwłaszcza zadań: rozwijania demokracji, 
wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Są one bowiem nadrzędne 
wobec innych zadań w tym sensie, że dotyczą wszelkich przejawów aktywności 
obywatelskiej, zwiększających jakość życia, także w naszym mieście. 

 Ufam zatem, że Pan Prezydent dostrzeże potrzebę działań systemowych, 
realizujących cel operacyjny B.3 „Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 
2020+” – Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne warunki życia 
mieszkańców; kierunek działania 8 – Wdrażanie instrumentów wspierających udział 
mieszkańców w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz 
rozwój idei governance.  

Rzeczywista, nie pozorowana partycypacja publiczna, wdrażanie mechanizmów 
demokracji na poziomie lokalnym to wyzwanie, któremu niewiele państw potrafiło 
dotąd sprostać. Polska ma pod tym względem spore zapóźnienie. Jeszcze gorzej 
sytuacja wygląda na poziomie gmin. Chciałbym zaproponować Panu Prezydentowi 
realizację pionierskiego w skali kraju projektu, stanowiącego twórcze rozwinięcie 
realizowanej na świecie od stycznia 2009 roku idei „otwartej władzy” (otwartego 
rządu). 

W naszym kraju jest coraz więcej prawno-instytucjonalnych możliwości 
włączania się obywateli w życie publiczne. Większość z nich - np. konsultowanie 
podejmowanych decyzji czy po prostu informowanie o nich - nie daje jednak 
mieszkańcom okazji do aktywnego zarządzania sprawami publicznymi. Dlatego też, 
jak pokazują m.in. badania CBOS z 2010 roku, 60 proc. Polaków uważa wciąż, że nie 
ma wpływu na sprawy publiczne na poziomie ogólnokrajowym. Aż 45 proc. odczuwa 
brak możliwości udziału w procesie decydowania o sprawach swojego miasta i gminy, 
uznając, że jest on przede wszystkim domeną władzy. Jednocześnie to właśnie 
decyzjom podejmowanym na poziomie lokalnym Polacy przypisują jeden                   
z najbardziej istotnych czynników rozwoju lokalnego. Rzecz jasna, wyniki tych badań 
dotyczą także mieszkańców województwa śląskiego oraz mieszkańców Sosnowca. 



Brak zaangażowania obywateli w dotyczące ich procesy decyzyjne powoduje 
narastanie poczucia społecznej alienacji, atrofii, sprzyja nieodpowiedzialności, 
nieuzasadnionym postawom roszczeniowym; powoduje dysfunkcjonalność wspólnot 
lokalnych, zwiększa ryzyko (i koszty) nieadekwatnych usług i polityk publicznych itd. 
Współcześnie trwające procesy globalizacji, pluralizacji, dehierarchizacji, zmieniają 
charakter demokracji przedstawicielskiej, wymuszając dehierarchizację procesów 
decyzyjnych oraz powstawanie nowych form dialogu społecznego. Procesy te 
określane są mianem governance, ich wynikiem jest m.in. partycypacja obywatelska. 

Wzmacnianie mechanizmów demokracji bezpośredniej, w tym mechanizmów 
społeczeństwa otwartego, także z wykorzystaniem technologii cyfrowych stanowi 
współcześnie wyzwanie globalnego społeczeństwa informacyjnego. W Unii 
Europejskiej znalazło to wyraz m.in. w „Cyfrowej Agendzie dla Europy”. W Polsce 
realizowany jest (dosyć ślamazarnie) projekt „Otwartego rządu”, w ramach wizji 
reformy opisanej w raporcie Zespołu Doradców Strategicznych Premiera - „Polska 
2030”. Na poziomie naszego regionu, „Strategia rozwoju województwa śląskiego 
„Śląskie 2020+” zdefiniowała w celu operacyjnym B.3 oraz kierunku działania 8 
jednoznaczną potrzebę wdrażania instrumentów partycypacyjnych na szczeblu 
lokalnym oraz regionalnym. 

„Strategia rozwoju miasta Sosnowca do 2020 roku” dość naiwnie definiuje 
jako cel strategiczny „osiągnięcie trwałego rozwoju” (zamiast choćby np. poprawę 
jakości życia mieszkańców oraz wzrost potencjału infrastrukturalnego). Pal licho, że 
„trwałego rozwoju” nie sposób zagwarantować żadnemu miastu na świecie. Gorzej, 
że w tej „Strategii” także widać podejście paternalistyczne, właściwe poprzedniemu 
ustrojowi politycznemu. Należy z przykrością odnotować, iż mieszkańcy potraktowani 
zostali w niej nieco przedmiotowo. Ze zgrozą należy odnotować, iż rozwój demokracji 
lokalnej nie jest według władz miasta żadnym priorytetem, zaś „podmiotowość” 
Sosnowiczan ma zostać  zredukowana jedynie do roli biernych odbiorców działań 
władz w sferze zadań publicznych gminy. „Strategia” pełna jest słów w rodzaju: 
„aktywizacja”, „doskonalenie”, „wzmocnienie”, „zapewnienie”, „poprawa”, „rozwój”, a 
nawet „propagowanie”, „kształtowanie”. W 50 stronicowej „Strategii” ani razu nie 
padło jednak słowo „demokracja”, zaś słowo „partycypacja” padło jedynie w 
żałosnym kontekście „partycypacji w środkach finansowych z funduszy europejskich” 
(s. 28). 

Uprzejmie zatem proszę, aby Pan Prezydent zechciał zauważyć, że ustawowym 
obowiązkiem gminy jest m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym 
także w zakresie rozwijania wspólnoty lokalnej i demokracji na poziomie lokalnym. 
Sosnowiczanom brakuje podmiotowości, Sosnowiec jest miastem wątłej demokracji. 
Warto podjąć nie tylko działania naprawcze, ale także sprawić abyśmy realizowali     
w tej sferze projekty które uczynią z nas co najmniej krajowego lidera we wdrażaniu 
mechanizmów demokracji lokalnej.  

Bardzo proszę o potraktowanie niniejszego pisma jako petycji złożonej           
w interesie publicznym. Liczę na odpowiedź, także na podjęcie rzeczowych rozmów, 
które pozwolą zdefiniować konkretne obszary możliwej współpracy władz Sosnowca 
oraz naszej Fundacji w działaniach na rzecz mieszkańców Sosnowca, dla demokracji. 
         z wyrazami szacunku 


