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Wstęp 

 

Aktualny kryzys wywołany pandemią COVID-19 określony został jako największy od czasów 

II wojny światowej, w sposób bezpośredni dotyczy większości państw świata. Eksperci 

wyliczają obszary, branże, które najbardziej zostały osłabione. Skutki te wprawdzie 

powszechne, jednak  odnotowywane są z różną intensywnością, to znaczy tak jak zróżnicowane 

są potencjały państw i struktury gospodarek (choćby udział turystyki w generowanym PKB), 

tak zmienność obecna jest na poziomie regionalnym i lokalnym.  Już dziś instytucje takie, jak 

OECD podnoszą konieczność koordynacji polityk i działań na wszystkich poziomach rządzenia 

– od lokalnego,  przez regionalny po państwowy (OECD 2020). 

Jednak by było to możliwe koniecznym jest zgromadzenie informacji, danych na temat 

rzeczywistej sytuacji na poziomie lokalnym,  wówczas pozwoli to na wdrożenie instrumentów 

adekwatnych do potrzeb, właściwe rozdysponowanie środków czy wypracowanie rozwiązań 

oddolnych, bądź upowszechnienie już istniejących, które sprawdziły się. Proponowane badanie 

stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia realizowanych działań poprzez upowszechnienie 

wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich (władze lokalne, 

samorząd województwa, organizacje pozarządowe)  w szczególnie trudnych warunkach dla 

stworzenia płaszczyzny wymiany wiedzy i wsparcia podmiotów zaangażowanych z jednej 

strony w rozwój obszarów wiejskich, a z drugiej działających w nowych okolicznościach 

pandemii COVID-19.  
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1. Rozwój obszarów wiejskich w warunkach kryzysu wywołanego pandemią 

Covid-19; rozważania teoretyczne i koncepcja badań 

 

W dyskusji naukowej, coraz częściej pojawia się pojęcie „nowej normalności”, hasło 

(koncepcja) odwołujące się do nowych realiów funkcjonowania społeczności, które ani nie 

wyczerpuje, ani nie podejmuje kwestii przywracania życia wspólnotowego. Jednocześnie 

przywracanie życia lokalnego, które w wymiarze relacji formalnych i nieformalnych układów 

wspólnotowych, zostało zarzucone podczas izolacji i licznych ograniczeń czasów 

pandemicznych, nie jest w obszarze bezpośredniego zainteresowania epidemiologów i 

ekonomistów. Odpowiedzią na to wyzwanie powinno być aktywne prowadzenie badań 

naukowych (De Wet Schutte, 2020). 

Kolejną przesłanką realizacji badań jest istota kryzysu. Kryzys wywołany COVID-19 

w swej istocie ma wymiar terytorialny. Terytorialność w tym przypadku związana jest z 

odpowiedzialnością władz lokalnych i regionalnych za zarządzanie kryzysowe. Towarzyszy 

temu ogromne zróżnicowanie natężenia problemów i ich zmienność w czasie, dodatkowo 

obarczone dotychczas nieznaną niepewnością. Zestawiając obszary miejskie i wiejskie, 

obserwujemy zmienność liczby zachorowań i zgonów, będące pochodną nie tylko prostej 

relacji gęstości zaludnienia i tempa rozpowszechniania się wirusa. Asymetrie obecne są 

również w poziomie strat wywołanych kryzysem. Ukierunkowanie terytorialne jest obecne od 

początku walki z kryzysem, choćby w wymiarze zróżnicowanych zasad dotyczących obostrzeń  

oraz ograniczeń. W wymiarze społeczno-gospodarczym środki kierowane są do obszarów 

(branż) najbardziej dotkniętych kryzysem (np. branża turystyczna), MŚP, czy do osób 

starszych. Dodatkowo rządy ogłosiły pakiety inwestycji publicznych. Jako priorytetowe 

obszary pojawiły się zadania z zakresu: wzmocnienia opieki zdrowotnej, cyfryzacji, 

przyspieszenia przejścia do gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla 

(OECD 2020, s. 2). 

Pandemia COVID-19  określona została przez OECD (2021), jako realne globalne 

zagrożenie, które wpływa na dobrobyt ludzi, wywołując liczne skutki w życiu gospodarczym i 

społecznym. Aktualny kryzys ma naturę kryzysu globalnego, jednak jego przebieg i skutki są 

silnie zróżnicowane terytorialnie. Terytorialne spectrum zróżnicowań stanowi pochodną  
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wiodących uwarunkowań tj.:  wyjściowej sytuacji zdrowotnej i ogólnych warunków bytowych 

ludności przed kryzysem,  a w wymiarze gospodarczym ściśle powiązany jest ze specjalizacją 

sektorową (np. turystyka). Kolejny wymiar natężenia negatywnych skutków powiązany jest z 

możliwością odpowiedzi na zaistniałą sytuację.  

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi w USA podatność obszarów wiejskich 

na COVID-19, wynika ze struktury ludności (wyższy odsetek starszych), lokalizacji placówek 

opieki dla osób starszych, a także niższej dostępności do lekarzy. Dodatkowym utrudnieniem 

w procesie świadczenia usług z zakresu telemedycyny jest słaby dostęp do Internetu (Peters 

2020). Słabszy dostęp do szybkiego Internetu na obszarach wiejskich w kontekście sposobu 

świadczenia pracy, przejścia z osobistej na telepracę, obrazuje mniejszą zdolność do 

zastępowania kontaktów fizycznych wirtualnymi. Fizyczne ograniczenia dostępności były 

obecne w życiu społecznym (edukacji, życiu rodzinnym, czy administracyjnym), a także w 

handlu. Sprawiło to, że staliśmy się świadkami przyspieszonej cyfryzacji (OECD, 2021). 

Pośród słabości obszarów wiejskich podczas pandemii, wskazuje się na dostępność i 

stan wyposażenia szpitali służących mieszkańcom obszarów wiejskich (słabiej doposażonych, 

mniejsza liczba łóżek na OIOM) (OECD 2020a). W wymiarze ekonomicznym obszary wiejskie 

są bardziej zagrożone skutkami pandemii, ze względu na niższe zróżnicowanie gospodarcze, 

strukturę zatrudnienia, w której przeważają pracownicy zatrudnieni w rolnictwie i przemyśle 

spożywczym, co uniemożliwia świadczenie pracy zdalnie, słabszą infrastrukturę sieci 

internetowej, niższe dochody i mniejsze oszczędności. Szczególnie dokuczliwe dla rolnictwa 

okazały się niedobory pracowników sezonowych, będące pochodną ograniczeń w 

przemieszczaniu się ludności, co wpłynęło na zakłócenia zbioru owoców i warzyw, czy 

ciągłość realizowanych prac (OECD 2020a). 

Ważny głos w dyskusji nad obszarami wiejskimi w Europie podjęty został przez 

Europejski Komitet Regionów1. Opinia Komitetu odnosi się do następujących kwestii: 

dostrzega problemy obszarów wiejskich, skłania do poszukiwań rozwiązań finansowych i 

wzmocnienia środków na rzecz obszarów wiejskich wraz z propozycjami podejść i nowych 

inicjatyw, określa podmioty zaangażowane w procesy rozwoju. W rezultacie wskazano na 

konieczność domknięcia długoterminowej wizji obszarów wiejskich w agendzie wiejskiej, jako 

ram politycznych promowanych działań.  

Punktem wyjścia do rozważań jest znaczenie udziału obszarów wiejskich w 

powierzchni UE (88%), gdzie zlokalizowanych jest 56% wszystkich miejsc pracy, zaś 

                                                 
1 Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Strategia na rzecz odnowy obszarów wiejskich, 2020. 
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wytwarzana wartość dodana brutto wynosi 43%. Zatem rozwój obszarów wiejskich jest 

kluczowy dla osiągnięcia spójności terytorialnej. Kierunek poszukiwań zmian odwołuje się do 

następujących obszarów: 

− wskazania powiązań miejsko-wiejskich i wykorzystania tychże do realizacji celów 

rozwojowych UE, 

− włączenia kwestii wiejskich jako przedmiotu interwencji w ramach wszystkich polityk 

wspólnotowych (celem jest wzmocnienie finansowania), 

− uproszenia procedur dla wsparcia inwestycji na obszarach wiejskich, 

− lepszego ukierunkowania wsparcia poprzez wzmocnienie udziału podmiotów 

lokalnych i regionalnych  w procesie przygotowania i realizacji polityki wobec 

obszarów wiejskich, 

− podkreślenia możliwości nowych inicjatyw: inteligentne wsie, biogospodarka, 

innowacje społeczne, czy cyfryzacja jako instrumentów służących przeciwdziałaniu 

wyludnianiu i wykluczeniu społecznemu2.  

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wzmocnił obraz istniejących wcześniej problemów, w 

szczególności zmian i ożywienia wymagają obszary z zakresu: 

− cyfryzacji, tutaj poprzez poprawę jakości połączeń internetowych; 

− usług publicznych (w wymiarze dostępności do ochrony zdrowia, edukacji); 

− sieci infrastrukturalnych; 

− zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z jednoczesnym uznaniem dla jego 

potencjału w procesie osiągania założonych celów przez Unię Europejską; 

− rekompensaty strat na skutek zmniejszonego popytu na produkty rolne będące 

pochodną zamknięcia branży turystycznej,  a także hotelarsko – gastronomicznej3. 

Obok dostrzeganych problemów i postulowanych zmian, wytyczany jest kierunek badań nad 

rozwojem obszarów wiejskich. Jedną z proponowanych zmian jest dążenie, by realizowane 

badania pozwalały na identyfikację problemów i zmian na poziomie poniżej NUTS 3. 

 

                                                 
2 Na podstawie Opinii…(2020). 
3 Na podstawie Opinii…(2020). 
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Koncepcja badań 

Celem badań było rozpoznanie zmian uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich 

województwa wielkopolskiego, wywołanych pandemią COVID-19, ze szczególnym 

uwzględnieniem powstałych innowacji organizacyjnych i społecznych.  

Realizacja założeń projektu wymagała wykonania poniższych zadań: 

− opracowanie postępowania badawczego w oparciu o literaturę przedmiotu i 

dotychczasowe doświadczenie autora. 

− przygotowanie narzędzia badawczego – kwestionariusza wywiadu dla władz lokalnych 

lub ich przedstawicieli. 

− weryfikację narzędzia (badania pilotażowe). Właściwe badanie poprzedzone zostało 

weryfikacją narzędzia, która obejmuje: sprawdzenie zrozumienia stawianych pytań, 

czasu trwania wywiadu, łatwości pozyskania odpowiedzi, przyjętej struktury, czy 

ewentualnych braków, które mogą okazać się wartościowe z punktu widzenia 

postawionego celu badań.  

− realizację badań. Opracowanie statystyczne. Wykorzystana zostanie technika wywiadu 

telefonicznego z kwestionariuszem. 

− identyfikację zmian uwarunkowań rozwoju. W oparciu o otrzymane odpowiedzi 

respondentów dokonane zostanie rozpoznanie zmian ze wskazaniem obszarów i 

odnotowanych zmian. 

− identyfikację innowacji organizacyjnych i społecznych. W oparciu o literaturę 

przedmiotu i uzyskane odpowiedzi respondentów. 

− rozpoznanie zależności pomiędzy poziomem potencjału a powstałymi innowacjami.  

Do realizacji założeń celu badań posłużono się w sposób pośredni lub bezpośredni 

zróżnicowanymi metodami badawczymi, które stanowiły podstawę do realizacji 

poszczególnych zadań. Zestawienie realizowanych zadań wraz z metodą zawiera tabela 1.1. 

Wykorzystane metody przenikają się między zadaniami i uzupełniają, przy każdym z zadań 

wskazano metodę wiodącą dla danego etapu. Logika postępowania badawczego zamieszczona 

została na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Schemat postępowania badawczego 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zasięg przestrzenny realizowanych badań obejmował województwo wielkopolskie. 

Podmiotem badań były gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Badanie zrealizowano na próbie 40 

gmin (N=40), w rozumieniu wykonanych wywiadów telefonicznych pośród władz lokalnych 

lub ich przedstawicieli. W pracy wyodrębniono dwa przedmioty badań: uwarunkowania 

rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpoznanie innowacyjności (urzędów gmin). Oba 

rozpatrywane były w kontekście pandemii COVID-19. 

Grupa wyłonionych uwarunkowań pochodziła z wcześniej realizowanych badań, tj. 

zidentyfikowanych przez autorkę uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich z 

wykorzystaniem analizy czynnikowej (Bartkowiak i Poczta, 2012). Tak wyłonione 

uwarunkowania stały się przedmiotem oceny rozmówców. 

Naturalnym środowiskiem dla wystąpienia innowacji jest miasto, szczególnie dla 

innowacji technicznych lub technologicznych. Z kolei obszarem występowania innowacji 

organizacyjnych czy społecznych mogą być obszary wiejskie. Refleksja ta była przesłanką do 

poszukiwań i rozpoznania środowiska innowacyjnego na obszarach wiejskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem urzędów gmin. Tutaj posłużono się kwestionariuszem Komisji Europejskiej, 

proponowanym do rozpoznania innowacyjności instytucji (Innobarometer 2011). 
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Tabela 1. Zestawienie realizowanych zadań wraz z proponowaną metodą badań  

Zadanie Metoda 

Przygotowanie kwestionariusza ankiety Analiza czynnikowa. Wyniki badań autorki 

dotyczące identyfikacji czynników rozwoju 

obszarów wiejskich w Wielkopolsce 

(Bartkowiak, Poczta 2012). 

Wyniki badań i propozycja kwestionariusza 

rozpoznania innowacyjności dla instytucji, 

Komisja Europejska Innobarometer (2011). 

Dobór próby badawczej Syntetyczny pomiar rozwoju społeczno-

gospodarczego obszarów wiejskich 

województwa wielkopolskiego (Bartkowiak-

Bakun 2020) 

Realizacja badań Wywiad telefoniczny 

Prezentacja wyników badań Statystyki opisowe. 

Przedstawienie wyników w przekrojach: 

otrzymanych odpowiedzi, poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego podmiotu przed 

pandemią, potencjału ludnościowego gminy. 

Rozpoznanie zależności między poziomem 

rozwoju a zmianą uwarunkowań 

Statystyki opisowe 

 

Rozpoznanie zależności między poziomem 

rozwoju a innowacyjnością 

Statystyki opisowe 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Otrzymane wyniki badań przedstawiono w dwóch przekrojach: uwzględniając liczbę 

ludności oraz z uwzględnieniem poziomu rozwoju sprzed pandemii. Wyłoniono tutaj trzy grupy 

gmin o zróżnicowanej liczbie ludności: do 5 tys., 5-10 tys. i powyżej 10 tys. mieszkańców. 

Kolejne odniesienie miało na celu uchwycenie relacji zależności pomiędzy postrzeganiem 

zmian oraz zaistnieniem innowacji a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów 

wiejskich w 2019 roku. Posłużono się tutaj wynikami badań nad pomiarem potencjału rozwoju 

obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego (Bartkowiak-Bakun, 2020). Zmienność 

rozkładu przestrzennego zawiera rysunek 2. Przyjęte oznaczenia klas, są następujące: klasa I- 
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bardzo dobry, klasa II- dobry, klasa III-słaby (średni niższy), klasa IV- bardzo słaby poziom 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. 

 Badania ankietowe przeprowadzone zostały techniką wywiadu telefonicznego z 

kwestionariuszem ankiety. Do grupy badanych należeli przedstawiciele władz lokalnych: 

wójtowie, sekretarze gmin lub pracownicy urzędów. Badanie przeprowadzono na próbie 40 

gmin. Dobór jednostek do próby był warstwowy z losowaniem. Losowanie przeprowadzono 

pośród klas o zróżnicowanym poziomie rozwoju z zachowaniem reprezentacji próby. 

Dopełnieniem projektu jest przedstawienie perspektywy przedstawicieli instytucji i 

organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich województwa 

wielkopolskiego, wyniki współpracy z Partnerami zamieszczono jako głos w dyskusji. 
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Rysunek 2. Mapa rozkładu przestrzennego rozwoju obszarów wiejskich województwa 

wielkopolskiego w 2019 roku 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne N. Bartkowiak-Bakun na podstawie danych BDL GUS 2019 
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2. Innowacje organizacyjne i społeczne w rozwoju obszarów wiejskich 

Pojęcie innowacji należy do grupy pojęć przysparzających spore trudności definicyjne, czego 

źródłem jest wielość nauk traktujących przywołane pojęcie jako przedmiot poznania.  Uznanie 

innowacyjności za ważny czynnik rozwoju gospodarczego zapoczątkował Schumpeter. W 

nurcie ekonomicznym Drucker odnosił innowacje do narzędzia, które wykorzystane przez 

przedsiębiorcę pozwala na uczynienie ze zmiany okazji do podjęcia nowej działalności 

gospodarczej lub świadczenia nowych usług (Drucker 1992, s. 39-40). Zdecydowanie 

rozszerzającą definicję przedstawia Francik (2002,s. 24), zgodnie z którą innowacją jest 

wszelka,  z założenia korzystna zmiana w różnych obszarach działalności organizacji, 

wnosząca postęp w stosunku do stanu istniejącego, powstała w organizacji lub poza nią, będąca 

odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby lub zaspokajająca dotychczas nieujawnione.  

 Przegląd wymiarów postrzegania innowacji w kontekście cech lokalnego środowiska, 

zawiera praca Zająca (2007). Autor dodatkowo grupuje podstawowe kategorie innowacji wraz 

z określeniem jej istoty (Tabela 2). Do grupy podstawowych nie zalicza innowacji społecznych. 

Złożoność procesów przedsiębiorczości i innowacji, które traktuje jako zjawiska 

współwystępujące określa przez pryzmat uwarunkowań ekonomicznych. Przyjęte kryteria 

podziału i propozycje ich porządkowania dowodzą złożoności i trudności dla rozpoznania 

relacji pomiędzy uwarunkowaniem a zmianą w postaci innowacji (Tabela 3). 

Pojęcie innowacji społecznych pojawiło się wraz z propagowaniem idei oddolnego 

podejścia do rozwoju (bottom up approach), służące upodmiotowieniu społeczności lokalnych 

(Zajda 2015). Innowacja społeczna to rozwój i wdrażanie nowych pomysłów (produktów, usług 

lub modeli) w celu odpowiedzenia na potrzeby społeczne i budowy nowych relacji społecznych 

lub współpracy (Guide to Social Innovation 2013, s. 6). Celem innowacji jest ograniczenie lub 

rozwiązywanie problemów społecznych, poprzez uruchamianie interakcji społecznych, 

zaangażowanych obywateli oraz instytucji: władz lokalnych, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Innowacje społeczne nie są nastawione na wypracowanie 

zysku ekonomicznego (Zajda 2015). Powszechność występowania wymienionych instytucji, 

sprawia, że obszarem wystąpienia innowacji społecznych może być zarówno miasto,  jak i wieś.  

W celu zobrazowania możliwości zaistnienia innowacji społecznych, wskazywane są 

główne obszary społeczne,  wraz z problemami jako przestrzenie dla ich powstania. Poniższe 

zestawienie zawiera trendy wytyczone w Przewodniku innowacyjności, przy czym dookreślono 

w sposób autorski ich zasadność w warunkach polskich obszarów wiejskich. Uwzględniono 

tutaj wyniki badań z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Polski 
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(Bartkowiak-Bakun 2021), a także wyniki badań Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Polski (2014, 2016, 2018) realizowany przez zespół M. Stanny i A. Rosner z IRWiR PAN. 

Biorąc pod uwagę wiodące wyniki i rekomendacje zawarte w przywołanych pracach, 

przywołano poniżej pola na których mogą pojawić się innowacje społeczne. 

Demografia. Szczególnym problem jest starzenie się ludności obszarów wiejskich Polski. 

Równolegle następuje zachwianie struktur ludnościowych, opisywane w literaturze jako brak 

żony dla rolnika. Naturalnie powstałą konsekwencją jest problem zapewnienia dostępności do 

podstawowych usług. 

Trendy środowiskowe: woda, zmiana klimatu i energia. Dowartościowanie środowiska i jej 

roli w okresie pandemii, z jednej strony, oraz dostrzeżenie  negatywnych zmian w postaci 

wzrostu zanieczyszczenia wód, erozji gleb (Niż Wielkopolski), czy ocieplenia klimatu, może 

stanowić przestrzeń do kreacji innowacji. 

Społeczeństwo cyfrowe. Wzmocnienie procesów włączenia osób wykluczonych cyfrowo, 

czy też z racji wieku o niższych kompetencjach, by przybliżyć ich do uczestniczenia w 

społeczeństwie cyfrowym. Problem ten szczególnie nabrał na aktualności podczas pandemii. 

Ubóstwo. Ubóstwo na obszarach wiejskich w Polsce występuje z większym natężeniem niż 

w mieście. Ma przy tym inny wymiar, obejmując między innymi wykluczenie z życia 

kulturalnego.  

Zdrowie i dobre samopoczucie. Trend ten w kontekście kryzysu wywołanego pandemią 

COVID-19 nabrał na aktualności i stał się priorytetowym polem działań. Istniejące różnice w 

dostępie do podstawowej opieki medycznej, ale także infrastruktury sportowej, sytuuje 

większość obszarów wiejskich na mniej korzystnej sytuacji w relacji do miast. 

Kluczową rolę w procesie kreacji innowacji społecznych pełnią władze lokalne. W celu 

uruchomienia procesu proponuje się, by poszukiwania do przestrzeni działania rozpocząć od 

odpowiedzi na pytania (za: Guide to social innovation, s. 10-11): 

− Jak można wykorzystać proces wspólnego uczenia, który ma miejsce podczas 

wdrażania innowacji społecznych? 

− Jak wzmocnić postrzeganie pozytywnych zmian społecznych, które niosą innowacje 

społeczne? 

− W jaki sposób zapewnić włączenie społeczne z zachowaniem tożsamości lokalnej? 

− W jaki sposób promować współpracę różnych interesariuszy? 

− Co może być miarą wprowadzanych innowacji społecznych? 

− W jaki sposób uruchomić efekt naśladownictwa czy skali dla innowacji społecznych? 
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Wielość pytań i niewiadomych pozostających do rozstrzygnięcia, tak na polu praktycznym jak 

i naukowym, sprawia, że znalezienie innowacji społecznych nie jest zadaniem łatwym, choć 

nie niemożliwym.  

 

Tabela 2. Podstawowe rodzaje innowacji oraz ich istota 

Rodzaj innowacji Istota innowacji 

produktowe 

• wprowadzenie całkowicie nowego produktu lub jego nowych 

cech, wdrożenie nowych materiałów 

• radykalny doskonalenie istniejącego produktu 

technologiczne 
• wdrożenie nowych lub istotnie zmodyfikowanych technologii 

stosowanych przy wytwarzaniu określonego produktu lub usługi 

organizacyjne 
• wdrożenie nowych lub udoskonalonych sposobów organizowania 

oraz zarządzania przedsiębiorstwem 

procesowe 

• wprowadzenie nowych procesów produkcji bądź znaczących 

zmian w tym procesie, 

• wprowadzenie znaczących zmian w procesie dostawy produktu 

lub usługi do klienta 

ekologiczne 

• wdrożenie nowych elementów powodujących eliminacje lub 

zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na 

środowisko naturalne, najczęściej poprzez redukcję emisji do 

atmosfery, gleby lub wody (może nią być każdy rodzaj innowacji, 

którego wdrożenie wywiera korzystny wpływ na stan środowiska) 

Źródło:  Zając (2007) 
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Tabela 3. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania 

innowacji 

Kryteria podziału uwarunkowań Rodzaj uwarunkowań 

czas wystąpienia danego 

ugrupowania 

• historyczne 

• bieżące 

• przyszłościowe 

źródło oraz możliwość 

oddziaływania na określony 

rodzaj uwarunkowań 

• zewnętrzne (makroekonomiczne i mikroekonomiczne) 

• wewnętrzne 

obszar regulowany przez dany 

rodzaj uwarunkowań 

Zewnętrzne makroekonomiczne 

• systemowe 

• ekonomiczne i rynkowe 

• instytucjonalne 

• strategiczne 

Zewnętrzne mikroekonomiczne: 

• geograficzne i lokalizacyjne 

• ekonomiczno-organizacyjne 

• demograficzno-społeczne 

• infrastrukturalne 

• instytucjonalne 

Wewnętrzne: 

• potrzeby, postawy, wartości i motywacje ludzi 

• finansowe i majątkowe (środki trwałe i obrotowe) 

• niemajątkowe (zasoby ludzkie, kapitał ludzki, i 

społeczny, prace B+R 

Źródło: Zając (2007). 

Jednym z przykładów innowacji społecznych na gruncie polskim, są inicjatywy podejmowane 

w ramach Lokalnych Grup Działania. Zaangażowanie zróżnicowanej grupy interesariuszy 

(podmioty publiczne, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny), 

wprowadziło nową jakość współpracy na obszarach wiejskich Polski.  
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3. Identyfikacja zmian uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich (wyniki 

badań ankietowych) 

Pytanie o zmianę sytuacji (uwarunkowania rozwoju) zawsze dotyczy oceny w skali lokalnej, 

mając na myśli gminę reprezentowaną przez przedstawiciela danego samorządu. Nie ma tutaj 

odniesień do sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, czy uwarunkowań makroekonomicznych. 

Jak pandemia wpłynęła na atrakcyjność zamieszkania na wsi? 

Uwarunkowanie to otwiera dyskusję dotyczącą żywotności obszarów wiejskich, która 

jest pochodną sytuacji demograficznej (ta zdeterminowana jest przyrostem naturalnym i 

ruchem migracyjnym). Obszary wiejskie atrakcyjne z punktu widzenia osiedlania się to tereny 

będące w obszarze oddziaływania dużych miast (Poznania, ośrodków subregionalnych), 

zapewniające dostęp do rynku pracy czy dużych rynków zbytu. Innym wyznacznikiem jest 

dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych (zarówno drogowych jak i kolejowych). 

Elementy te wraz z uwarunkowaniami środowiskowymi tworzą czynnik określany jako renta 

położenia.  Pytanie o atrakcyjność wsi jako miejsca zamieszkania służyło do weryfikacji 

poglądów o prognozowanym wzroście zainteresowania zamieszkania na obszarach wiejskich. 

 Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że w przypadku 45% badanych sytuacja nie 

uległa zmianie pod wpływem pandemii, przy jednoczesnym obserwowanym wzroście 

atrakcyjności wsi (50%). Dodać należy, że pośród rozmów, obecny był głos, wskazujący na 

utrzymanie wysokiej atrakcyjności gmin, które takową posiadały przez pandemią. 

Uwzględniając potencjał ludnościowy, otrzymujemy informację, zgodnie z którą na 

atrakcyjności zyskały gminy największe. W przekroju odpowiedzi odnoszących się do 

wyjściowego poziomu rozwoju, rspondenci potwierdzają wzmocnienie atrakcyjności obszarów 

najsłabszych. Może to stanowić dobrą prognozę dla wsparcia ich potencjału ludnościowego 

(Infografika 1). 

Zgodnie z wynikami badań, jedną z przesłanek do zamieszkania na terenach wiejskich 

jest możliwość pracy w formie zdalnej. Obecnie w USA dostrzega się relokacje mieszkańców 

dużych miast do terenów mniej zagęszczonych (Ramani i Bloom, 2021). Wybór ten wynika z 

poszukiwania bezpiecznej przestrzeni do życia. Dodatkowo przewiduje się, że praca w domu 

będzie częścią naszej gospodarki po COVID, co stanowi szansę rozwojową dla przedmieść i 

obszarów wiejskich (Bloom, 2020). 
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Infografika 1. Zmiany atrakcyjności zamieszkania na wsi (gminie), ogółem, ze względu na 

wielkość i sytuację społeczno-gospodarczą gminy (w %)  
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Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.   
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Jak pandemia wpłynęła na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w gminie? 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że 50% przedstawicieli gmin nie odnotowało 

zmian w tym obszarze. Z kolei 38% badanych zauważa pogorszenie warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej, przy czym dla 3% jest to zdecydowane pogorszenie. Poprawę 

sytuacji w tym zakresie dostrzegło 5% badanych (Infografika 2).  

 Na uwagę zasługuje fakt, że najtrudniejsza sytuacja jest w gminach o najniższej liczbie  

ludności, tj. do 5 tys. mieszkańców – pogorszenie sytuacji w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej uznało tu 67% badanych. W grupie tej nie odnotowano odpowiedzi wskazującej 

na poprawę. Brak dostrzeżenia zmian uznało 71% badanych pośród gmin o potencjale 

ludnościowym od 5 tys. do 10 tys. mieszkańców. Dość równomierny rozkład odpowiedzi 

uzyskano w gminach najludniejszych, po 42% odpowiedzi na rzecz braku zmian i pogorszenia 

sytuacji.  

  W przekroju gmin ze względu na poziom rozwoju, w ocenie warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej wyróżniają się gminy dla których odnotowano bardzo słaby poziom, 

tutaj jednomyślnie stwierdzono pogorszenie warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej. Oznacza to, że pandemia przysparza negatywnych wzmocnień na obszarach już 

borykających się z problemami rozwojowymi. Negatywne zmiany odnotowano w klasie gmin 

ze słabym poziomem rozwoju, gdzie 36% badanych rozpoznało pogorszenie, przyjmując brak 

zdania lub trudność odpowiedzi dla 14% przedstawicieli jako brak pozytywnych impulsów z 

rynku, sytuacja tutaj również nie jest optymistyczna. Szczególnie, że obszary te ze względu na 

swoje położenie, bariery infrastrukturalne czy sytuację demograficzną, znajdują się na 

pograniczu przejścia do klasy niższej.  

Osobnego komentarza wymaga grupa gmin o bardzo dobrym poziomie rozwoju, gdzie 

odpowiedzi miały równy rozkład, zatem reakcja miała indywidualny rys. Przyczyn stanu należy 

poszukiwać w posiadanych potencjałach podmiotu.  
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Infografika 2. Zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej w gminie 
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Jak pandemia wpłynęła na sytuację na lokalnym rynku pracy? 

Ocenie poddano sytuację na rynku pracy, która koresponduje z możliwościami rozwoju 

wielofunkcyjnego gmin, a także wpływa na stan finansów lokalnych (mając swoje 

odzwierciedlenie w postaci udziałów z PIT i CIT w budżecie lokalnym). Zgodnie z wynikami 

badań 60% respondentów zadeklarowało brak zmian na rynku pracy pod wpływem pandemii. 

Dla 28% badanych zmiany te miały negatywny wydźwięk, co oznacza, że sytuacja pogorszyła 

się lub zdecydowanie pogorszyła. Co 10 badany zauważa pozytywne zmiany (Infografika 3). 

W przekroju ludnościowym najwięcej negatywnych wskazań (50%) odnotowano w 

gminach najmniejszych. Negatywne skutki pandemii deklarowali również przedstawiciele 

gmin najludniejszych (33 %). Najmniejsze zmiany dostrzeżono w grupie gmin z przedziału od 

5 tys. do 10 tys. mieszkańców. Odnosząc wyniki badań do poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego w grupie gmin o bardzo dobrym poziomie rozwoju nie odnotowano żadnych 

zmian w obszarze rynku pracy. W przypadku gmin z drugiego bieguna rozkładu połowa 

zadeklarowała pogorszenie sytuacji na rynku pracy, druga część nie zauważa zmian. Co w 

przypadku tej grupy gmin jest pozytywnym sygnałem, ponieważ utrzymanie stanu równowagi 

mimo kryzysu i trudnego rynku pracy na tych obszarach stanowi o wygranej. Szczegółowych 

uzasadnień należy poszukiwać pośród struktury zatrudnienia i powiązań miejsca pracy z 

kierunkiem dojazdów do pracy.  Z kolei gminy o bardzo dobrej sytuacji wyjściowej umocniły 

swoją pozycję na rynku pracy. 

Rozmówcy podczas badań często odwoływali się do stanu w którym, problemem nie 

jest bezrobocie czy brak miejsc pracy, tylko deficyt pracowników, który jest dokuczliwym 

zjawiskiem dla lokalnych przedsiębiorców, czy rolników prowadzących gospodarstwa 

ogrodnicze i sadownicze.  Dodatkowo wskazano, że często jest to praca niskopłatna.  

Sytuacja na rynku pracy po COVID-19 może wpłynąć na przyspieszenie zmian na 

lokalnych rynkach pracy. Zmiany te przede wszystkim przekształcą rynki w wymiarze 

cyfryzacji (telepraca, czy praca hybrydowa), a także automatyzacji (przejściem do przemysłu 

4.0 zagrożonych jest od 4 do 40% miejsc pracy). Inną determinantą mogącą ulec wzmocnieniu 

jest niekorzystna sytuacja demograficzna. Zagrożeniem tym są dotknięte obszary, które 

dotychczas już borykały się  ze starzeniem demograficznym czemu towarzyszyła zła sytuacja 

na rynku pracy (OECD, 2020b). 
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Infografika 3. Zmiany sytuacji na rynku pracy w gminie 
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Jak pandemia wpłynęła na stan środowiska przyrodniczego w gminie? 

Wśród badanych dominował pogląd zgodnie z którym nie odnotowano zmian (73%) w 

obszarze środowiska przyrodniczego. Zdecydowaną poprawę dostrzegło 20% badanych. 

Pogorszenie sytuacji było zjawiskiem rzadko obecnym (5%) (Infografika 4) 

Biorąc pod uwagę potencjał ludnościowy zauważono zależność, im mniejszy potencjał 

ludnościowy tym mniej zmian w zakresie środowiska, zarówno in plus jak in minus. W grupie 

gmin z środkowego przedziału (5-10 tys.  mieszkańców), co trzeci badany wskazał na 

zdecydowaną poprawę w tym obszarze. Tylko w grupie gmin najludniejszych wskazano na 

pogorszenie stanu środowiska. 

W przekroju ze względu na poziom rozwoju jednogłośny brak zmian występował w 

grupie gmin najsłabszych. Wynik ten można uzasadnić dwojako, po pierwsze gminy te są mniej 

ludne i presja na środowisko człowieka z zasady jest mniejsza, po drugie nie są tam prowadzone 

działalności, których zaprzestanie miałoby związek ze stanem środowiska.  Zauważone, że 

przedstawiciele pozostałych klas rozwoju dostrzegli poprawę, która mogła być również 

pochodną dostrzeżenia obecności walorów przyrodniczych w najbliższym otoczeniu 

(pojawienie się pewnej wrażliwości mieszkańców na stan środowiska przyrodniczego). 

Szczególnie w warunkach izolacji brak kontaktu z naturą (zakaz wchodzenia do lasów i 

parków), wpłynął na dowartościowanie zasobów naturalnych. 

Innym wątkiem poruszanym podczas rozmów jest problem wzrostu ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych, które powstały jako efekt przebywania w domu 

(izolacji), czemu towarzyszyła wzmożona konsumpcja. Może to stanowić obciążenie dla 

środowiska lokalnego.  

Brak dostrzegania zmian w obszarze środowiska przyrodniczego na obszarach 

wiejskich jest głównie wynikiem rolniczego użytkowania ziemi, to z kolei wpisane pozostaje 

w cykl naturalny wyznaczany porami roku, pozostając jednocześnie opornym na kryzys. 

Środowisko dla zdecydowanej większości badanych jest uwarunkowaniem, które utrzymało na 

obszarach wiejskich swoje status quo.  
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Infografika 4. Zmiany środowiska przyrodniczego w gminie 
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Jak pandemia wpłynęła na sytuację w rolnictwie? 

Ocena sytuacji w rolnictwie przez rozmówców jest zbieżna z oceną zmian środowiska 

przyrodniczego. Wynika to z faktu zgodnie z którym działalność rolnicza obejmuje swoim 

zasięgiem zdecydowaną powierzchnię gmin (dla kraju - 93%), mimo niskiego udziału w 

generowanym produkcie brutto. 

Zgodnie z wynikami badań 68% nie zauważa zmian w obszarze rolnictwa wywołanych 

pandemią COVID-19. Dla 15 % określenie stanu jest trudne do jednoznacznych wskazań. 

Blisko równoliczna grupa rozmówców zauważa pogorszenie sytuacji w tym obszarze (13%). 

Tylko 5% dostrzega poprawę w związku z zaistniałym kryzysem. Przywołując pozytywną rolę 

rolnictwa jako sektora, który ze względu na swoje cechy i powiązanie z cyklem przyrody stawia 

naturalny opór wobec zjawisk kryzysowych (Infografika 5). 

W przekroju potencjału ludnościowego dostrzec można prawidłowość zgodnie z którą 

im większa gmina, tym stabilność sektora oceniana jest jako silniejsza. Przy czym pogorszenie 

sytuacji dostrzegane jest w każdym z oznaczonych przedziałów. Rozmówcy podkreślali dwa 

problemy zauważane w skali lokalnej. Był to brak pracowników sezonowych do zbioru warzyw 

i owoców, co stanowiło realne zagrożenie dla producentów rolnych, którzy zgłaszali ten fakt 

władzom lokalnym. Problemy te obecne były w gospodarstwach ogrodniczych i sadowniczych. 

Inny związany z pandemią problem to trudności zbytu produktów rolnych szczególnie wśród 

rolników dostarczających produkty na rynkach lokalnych (restauracje, stołówki szkolne i 

przedszkolne, hotele). Badani podkreślali różnice, które dostrzegali miedzy miastem, a 

obszarami wiejskimi,  o ile w mieście restauracje realizowały zamówienia na wynos, tak w 

mniejszych miastach i wsiach zamknięcie miało charakter zupełny. Badani przywoływali 

trudną sytuację rolników (producentów żywca wieprzowego) wynikająca z ASF, a także 

odwoływano się do gwałtownych wzrostów kosztów produkcji rolnej. 

W przekroju poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, brak zmian lub trudność 

oceny sytuacji występuje w skrajnych grupach gmin (bardzo dobra, bardzo słaba). Pogorszenie 

odnotowano na zbliżonym poziomie w klasach środkowych, jednostki te są zdecydowanie 

najliczniejsze, stąd wyższa zmienność obserwacji. 
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Infografika 5. Zmiany w rolnictwie w gminie 
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Jak pandemia wpłynęła na sytuację w ochronie zdrowia? 

Sektor ochrony zdrowia jest obszarem, który najbardziej został dotknięty przez kryzys ze 

względu na jego naturę. Konieczność zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej dla 

hospitalizowanych, głównie na oddziałach OIOM, sprawiła, że najbardziej obciążone były 

służby pracujące w dużych miastach, z czasem również mniejszych (powiatowych, szczególnie 

po powstaniu szpitali jednoimiennych). Drugą kwestią jest fakt, że sytuacja wyjściowa 

obszarów wiejskich była zdecydowanie trudniejsza, co jest pochodną niższej dostępności do 

opieki medycznej, tak podstawowej jak i specjalistycznej. Dodatkowym utrudnieniem są 

bariery przestrzennej dostępności, gdzie odległość od specjalistycznego ośrodka, w 

początkowej fazie pandemii były kluczowe dla przebiegu leczenia pacjentów, szczególnie w  

okolicznościach ograniczonej dostępności do przystosowanego transportu medycznego. W 

warunkach pandemii wcześniejsze problemy w ochronie zdrowia na obszarach wiejskich (choć 

nie tylko), wybrzmiały z ogromną siłą. 

 Skierowane pytanie do przedstawicieli badanych gmin, wartościuje zmiany w lokalnej 

służbie zdrowia (ocenie poddano przychodnie lekarskie). Blisko trzy czwarte badanych (73%) 

określiło, że sytuacja pogorszyła się lub zdecydowanie pogorszyła się (25%). Należy 

podkreślić, że zrozumiałym były dla rozmówców ograniczenia i trudności w początkowej fazie 

pandemii. Natomiast, dalece nieakceptowalnymi były sytuacje w których mimo wskazań rządu 

i/lub Narodowego Funduszu Zdrowia lekarze odmawiali pomocy w formie tradycyjnej wizyty. 

Rozmówcy podkreślali, że mieszkańcy zgłaszali swoje apele do władz lokalnych, by te 

wywarły wpływ na pracujących w gminie lekarzy. Przedstawiciele gmin podkreślali, że niestety 

nie mieli wpływu na formę świadczenia porad przez lekarzy. Największym zarzutem 

czynionym przez rozmówców było udzielanie teleporad, bez możliwości przeprowadzenia 

badania pacjenta. Pośród badanych 15% wskazało, że sytuacja w służbie zdrowia poprawiła 

się. Pozytywnym przykładem był lekarz w małej gminie wiejskiej, który przyjmował każdego 

pacjenta jeśli tylko ten czuł potrzebę realizacji badania. Jednocześnie w sposób ciągły 

funkcjonowało lokalne laboratorium. Wprawdzie był to osamotniony „doktor Judym”, jednak 

wskaźnik umieralności (nadumieralności w roku 2020) dowodzi znaczenia ciągłości dostępu 

do opieki medycznej, która była wyraźnie zaburzona (Infografika 6). 

Oceniając sytuację w przekroju liczby ludności zauważyć można prawidłowość, iż 

trudniejsza sytuacja w ochronie zdrowia występuje w gminach o wyższej liczbie ludności. W 

gminach najmniejszych połowa rozmówców uznała, że sytuacja poprawiła się lub 

zdecydowanie poprawiła (50%). 
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W przekroju gmin ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, przedstawiciele 

gmin o bardzo słabym rozwoju uznali, że sytuację się poprawiła (50%, z tego 25% 

zdecydowanie poprawiła się), pozostali zauważyli pogorszenie stanu w ochronie zdrowia. W 

pozostałych klasach rozwoju blisko trzy czwarte rozmówców zauważa pogorszenie sytuacji w 

ochronie zdrowia pod wpływem pandemii.  
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Infografika 6. Zmiany sytuacji w ochronie  zdrowia w gminie 
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Jak pandemia wpłynęła na działalność domu kultury? 

Na obszarach wiejskich zadania w zakresie kultury realizowane są głównie przez jednostki 

organizacyjne samorządu terytorialnego – domy kultury. Te nie występują we wszystkich 

gminach, bywa, że ich zadania częściowo realizowane są przez bibliotekę gminną. Dostęp do 

kultury jest zdecydowanie utrudniony na terenach peryferyjnych wobec ośrodka regionalnego 

(Poznania), czy w ogóle oddalonych od miast subregionalnych lub powiatowych. Problem ten 

dotyka głównie obszarów położonych na pograniczu z innymi regionami. 

Wśród badanych 59% uznało, że sytuacja w kulturze zdecydowanie pogorszyła się lub 

pogorszyła, przy czym co 5 badany nie dostrzega zmian (okoliczność taka głównie miała 

miejsce w gminach, gdzie ośrodek nie był prowadzony. Z kolei 10% rozmówców zauważa 

poprawę. Kultura jako dziedzina życia społecznego zaraz za dostępem do ochrony zdrowia i 

edukacją, wydaje się być tą która skutki pandemii odczuła względnie najdotkliwiej (Infografika 

7). 

Uwzględniając liczbę ludności badanych gmin, dostrzeżono zależność zgodnie z którą wraz ze 

wzrostem liczby mieszkańców wzrasta dokuczliwość zmian w obszarze kultury i zawiera się w 

przedziale od 34% (5 tys. ) przez 57% (5-10 tys.) do 67 % (pow. 10 tys.). Wynik ten jest 

pochodną oferowanych usług przez podmioty lokalne. Prawidłowość jest następująca im 

większy potencjał ludnościowy, tym więcej oferowanych usług kulturalnych, a w przypadku 

pandemii większa dokuczliwość z tytułu ich braku. 

Biorąc pod uwagę opinie rozmówców z uwzględnieniem poziomu rozwoju gminy, 

najgorzej wypadają jednostki o słabym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. W grupie 

tej 81 % badanych uznało, że sytuacja pogorszyła się lub zdecydowanie pogorszyła. Dotkliwość 

zmian w ograniczonym zakresie występuje w gminach bardzo dobrze i dobrze rozwiniętych. 

Może to wynikać z faktu posiadania umiejętności adaptacyjnych podmiotu do nowych 

warunków. Zgoła odmienna sytuacja występuję w jednostkach klasy bardzo słabej, co oznacza, 

że proces powrotu do nowej normalności lub adaptacja do zmiany mogła być ograniczona. 

Rozmówcy wskazywali na spadek zainteresowania ofertą domów kultury, niższą frekwencją 

na zajęciach, czy wręcz zarzuceniem aktywności w sekcjach, głównie przez dzieci i młodzież. 

Zmian tych upatrują w fakcie braku systematyczności, co w przypadku nauki szczególnie 

małych dzieci jest to kluczowe, by takową zachować. 
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Infografika 7. Zmiany w działalności domu kultury w gminie 
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Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie obiektów sportowych? 

Obiekty infrastruktury sportowej obok placówek opieki zdrowotnej i edukacyjnych stanowią 

podstawowe składowe infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich. Dostęp do obiektów 

takich jak boiska, hale sportowe, siłownie zewnętrzne czy place zabaw dla najmłodszych, obok 

oferowanych usług w ramach działalności z zakresu kultury fizycznej, wpływa na naszą 

witalność i zdrowie, kształtując stan kapitału ludzkiego i jakość życia w danej gminie. 

W pierwszym etapie pandemii, kiedy obiekty sportowe wyłączone zostały z 

użytkowania, a zakazy dotyczyły również obiektów na świeżym powietrzu, wraz z zakazem 

uprawiania sportu, obserwowano naturalną zapaść w tym obszarze. Wraz z ustąpieniem 

obostrzeń następował stopniowy powrót do aktywności sportowej. Okres pandemii w opinii 

60% badanych pogorszył lub zdecydowanie pogorszył sytuację w gminach. Dla pozostałych 

40% stan pandemii nie miał wpływu na funkcjonowanie obiektów sportowych. Rozmówcy 

wskazywali na dwie ścieżki obserwowanych zachowań. Pierwsza to ogromne ożywienie i 

zainteresowanie powrotem do uprawiania sportu. Druga związana była ze zmniejszeniem 

liczebnym składów sekcji czy klubów sportowych, głównie wśród młodzieży czy dzieci, które 

pozbawione systematyczności traciły zapał, entuzjazm do kontynuacji treningów. 

W przekroju odpowiedzi z uwzględnieniem potencjału ludnościowego zaobserwowano, 

że najtrudniejsza sytuacja była w najmniejszych gminach, gdzie zmiany te były najbardziej 

dokuczliwe. Sytuacja ta może być pochodną braku dostępu do prywatnych klubów czy 

obiektów sportowych, które są obecne w większych gminach, zaś w małych gminach samorząd 

jest jedynym dostarczycielem zaplecza sportowego dla mieszkańców (Infografika 8). 

W przekroju wyników z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej sprzed pandemii, 

zauważamy najtrudniejszą sytuację w jednostkach o bardzo słabym i słabym poziomie rozwoju. 

Niewiele lepiej sytuację oceniono w gminach o bardzo dobrym stanie rozwoju. Odwrotny 

rozkład otrzymujemy w gminach o dobrym poziomie rozwoju, gdzie brak zmian wskazuje 64% 

respondentów.
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Infografika 8. Zmiany w funkcjonowaniu obiektów sportowych 
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Jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową gminy? 

Ocena sytuacji finansów lokalnych w opinii rozmówców jest dość optymistyczna, ponieważ 

55% uznało brak wpływu pandemii, przy 43% wskazań na pogorszenie lub zdecydowane 

pogorszenie. Warto zaznaczyć, że bez względu na ocenę dotychczasowej sytuacji, rozmówcy 

podkreślali bardzo złe prognozy budżetowe na najbliższy rok (szczególnie po stronie dochodów 

bieżących).  

Oceniając sytuację przez pryzmat liczby ludności, najwyższą stabilność prezentują 

jednostki z grupy powyżej 10 tys. mieszkańców (68% wskazało – brak zmian). Ocena 

negatywna dla sytuacji w obszarze budżetu gminy obecna była w mniejszych jednostkach (50% 

- do 5 tys., 57% - 5-10 tys.).  Trudno wskazać przyczynę w sposób jednoznaczny. Wątpliwości 

nie rozwiewa przekrój odwołujący się do stanu rozwoju sprzed pandemii, w tym przypadku 

najlepiej wypadają jednostki o dobrym poziomie rozwoju,  zaś w pozostałych na zbliżonym 

poziomie odnotowano pogorszenie sytuacji. Respondenci podkreślali dużą dynamikę zmian 

budżetu, która towarzyszy im od początku pandemii. Wskazywali jednocześnie, że środki 

rządowe zaplanowane na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19 pokrywały wydatki ponoszone 

na ten cel (Infografika 9).  
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Infografika 9. Zmiany sytuacji finansów lokalnych w gminie 
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Jak pandemia wpłynęła na aktywność władz lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych? 

Gminy mogą sięgać po środki zewnętrzne z różnych źródeł, środki te mają charakter zwrotny 

lub bezzwrotny. Częstym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych są środki 

pochodzące z Unii Europejskiej. Realizowane badania zbiegły się z zakończeniem bieżącej 

perspektywy finansowej na lata 2014-2020, mimo to aktywność według badanych pozostaje na 

niezmienionym poziomie (63%). W opinii 33% respondentów sytuacja uległa poprawie lub 

zdecydowanie się poprawiła. Z kolei pogorszenie zadeklarowało 5% badanych (Infografika 

10). 

Odnosząc otrzymane wyniki do potencjału ludnościowego badanych gmin, uzyskujemy 

informację, że najlepiej aktywność ta przebiegała pośród gmin najmniej ludnych, tutaj nie 

odnotowano opinii o pogorszeniu stanu. Kolejny przekrój otrzymanych wyników z 

odniesieniem do sytuacji społeczno-gospodarczej, przedstawia pozytywny w opinii badanych 

kierunek, otóż w gminach o bardzo słabym poziomie rozwoju aktywność wzrosła lub 

utrzymany był stan sprzed pandemii. Biorąc pod uwagę, że w tych gminach zgodnie z opiniami 

odnotowano pogorszenie sytuacji finansowej, to kierunek ten jest właściwą i oczekiwaną 

reakcją. W pozostałych grupach trudno upatrywać jakiejś zależności.  
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Infografika 10. Zmiany aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez 

władz lokalne w gminie 
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Jak oceniasz aktywność mieszkańców w podejmowaniu działań wspólnotowych w gminie pod 

wpływem pandemii ? 

Jednym z wymiarów życia społeczno-gospodarczego, które mocno zostało dotknięte przez 

pandemię jest życie wspólnotowe. Rozumiane jest ono jako aktywne uczestniczenie w różnego 

rodzaju aktywnościach, ale także inicjowanie wielorakich przedsięwzięć, tak w wymiarze 

formalnym jak i nieformalnym. Zgodnie z zebranymi opiniami przedstawicieli gmin, zdania 

były podzielone dość równomiernie – 53% uznało, że sytuacja nie zmieniła się lub uległa 

poprawie. Pozostali (47%) dostrzegają pogorszenie sytuacji lub jej znaczną zmianę, 

podkreślając trudność powrotu do nowej normalności, przy towarzyszącym temu osłabieniu 

tkanki stowarzyszeń czy organizacji funkcjonujących na obszarach wiejskich. Po 

uwzględnieniu potencjału ludnościowego, w opinii badanych najbardziej dotknięte zostały 

obszary najmniejszych gmin. Może to być wynikiem specyfiki relacji, braku możliwości 

przeniesienia swoich działań do świata wirtualnego, co może być powiązane z niższymi 

kompetencjami pośród mieszkańców. Rozpoznano zależność, zgodnie z którą im większa 

gmina tym obraz aktywnego życia wspólnotowego bardziej optymistyczny (Infografika 11). 

Odnosząc opinie do sytuacji sprzed pandemii, najkorzystniejsze wyniki odnotowano dla 

gmin z ostatniej grupy rozwoju. Najdotkliwiej odczuwane są zmiany pośród wspólnot z grup o 

dobrym poziomie rozwoju. Trudno o jednoznaczną interpretację opinii respondentów, warto 

jednak pamiętać o tym, że ocena jest też pochodną tego co zostało utracone czy zarzucone z 

powodu pandemii. Zatem im lepszy stan wyjściowy, tym odczuwana strata wyższa. 

Podczas wywiadów badani podkreślali, że mieszkańcy zgodnie z zaleceniami stosowali 

się do zasad ograniczających życie społeczne. Większość spośród planowanych wydarzeń nie 

odbyła się. Po umożliwieniu powrotu do aktywnego życia społecznego (również w warunkach 

reżimu), zauważono ożywienie i wzmożoną chęć udziału we wszelkich formach wspólnego 

spędzania czasu. Warto odnotować, że wiele organizacji pozarządowych na obszarach 

wiejskich nie przeniosło swojej działalności do świata wirtualnego. Podczas rozmów 

podkreślano aktywność ochotniczych straży pożarnych w sytuacjach wymagających wsparcia 

oddolnego, np. realizacja zakupów dla osób przebywających na kwarantannie, czy 

przekazywanie komunikatów nawołujących do pozostania w domu. 
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Infografika 11. Zmiany aktywności mieszkańców w podejmowaniu działań wspólnotowych w 

gminie 

 

Ogółem 
 

 
 

 

 

Zdecydowanie poprawiła się  

 

Poprawiła się 

 

 

Bez zmian  

 

Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

 

Pogorszyła się  

 

Zdecydowanie pogorszyła się 

 

Liczba mieszkańców gminy 

 

 

 

Rozwój społeczno-gospodarczy gminy w 2019r.  

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.   
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Jak oceniasz aktywność władz lokalnych we współpracy z innymi samorządami pod wpływem 

pandemii? 

W sytuacji trudnej i obarczonej dużą niepewnością, jaką niewątpliwie jest kryzys wywołany 

pandemią, szczególnie w początkowej fazie, pojedyncze działania mogą być dalece 

niewystarczające. W celu rozpoznania odpowiedzi władz lokalnych na zaistniałą sytuację, 

zapytano o aktywność we współpracy z innymi jednostkami samorządowymi. Otrzymane 

opinie wskazują na pozytywny obraz braku zmian lub poprawy sytuacji (91%). Przy czym po 

uwzględnieniu wielkości gminy, najkorzystniej wypada grupa gmin największych. Istotnych 

różnic nie odnotowano w przekroju poziomu rozwoju, uwagę jedynie zwracają opinie 

przedstawicieli gmin o bardzo dobrym poziomie, 33% odnotowało pogorszenie sytuacji 

(Infografika 12). 

Oceniając aktywność władz lokalnych rozmówcy w pierwszych słowach wręcz 

jednogłośnie wskazywali na przeniesienie jej do wymiaru wirtualnego lub kontaktów 

telefonicznych (te były dominującą formą w pierwszych tygodniach ogłoszonej pandemii). 

Ciekawym wnioskiem jest fakt, że we wszystkich gminach współpraca między podmiotami 

samorządowymi została na tym samym poziomie lub poprawiła się. Jest to pozytywny sygnał, 

który dowodzi umiejętności adaptacji do nowych warunków i wspólnotowego podejścia 

(usieciowionego) do pojawiających się wyzwań podczas pandemii. Niektórzy z rozmówców 

wprost wskazywali, że wymieniano się dobrymi praktykami na poziomie powiatu, czy wspólnie 

dyskutowano system organizacji pracy w warunkach obostrzeń. Można wręcz zauważyć 

bliskość przestrzenną podejmowanych rozwiązań, np. wydłużenie czasu pracy urzędu i praca 

zadaniowa, system rotacyjny pracy, uruchomienie skrzynek podawczych, czy nawet dużą 

„otwartość” i szybkie dostosowanie do panujących ograniczeń. 
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Infografika 12. Zmiany aktywności władz lokalnych we współpracy z innymi samorządami 
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Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.   
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Jak oceniasz edukację pod wpływem pandemii ? 

Edukacja obok sytuacji w służbie zdrowia jest obszarem, gdzie w opinii badanych nastąpiło 

pogorszenie lub zdecydowane pogorszenie (83%). Rozmówcy przede wszystkim wskazywali 

na dwie trudności, pierwsza wiązała się z zapewnieniem sprzętu dla realizacji zajęć w nowej 

formule, druga to jakość czy efektywność edukacji realizowanej w tej formule. Zastrzegano 

jednocześnie, że skutki odroczone są w czasie, należy zatem być zachowawczym w 

jednoznacznych osądach. Oceniając sytuację w edukacji często przywoływano negatywne 

skutki w wymiarze społecznym (funkcjonowania w grupie) pośród dzieci i młodzieży, 

dookreślając znaczenie samorządu w procesie wzmocnienia i budowy zaplecza do nauki 

zdalnej (Infografika 13).  

W przekroju opinii, po uwzględnieniu wielkości podmiotu, najsłabiej oceniana jest 

sytuacja w gminach największych. Zaś stosunkowo dobrze wypada grupa gmin najmniejszych. 

Konfrontując opinie z poziomem rozwoju, najgorszy obraz uzyskujemy dla gmin o bardzo 

dobrym poziomie rozwoju. Może to wynikać z faktu, że stan edukacji i jej jakość jest kluczowa 

dla tych podmiotów, bądź też zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz jej negatywnych skutków 

było wyższe.  
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Infografika 13. Zmiany w edukacji w gminie  
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Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.   
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4. Przykłady innowacji organizacyjnych i społecznych  

4.1. Środowisko innowacyjne obszarów wiejskich (wyniki badań) 

W drugiej części poddano ocenie funkcjonowanie wybranych urzędów gmin wiejskich i 

miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego. Ocena przeprowadzona została poprzez 

zbadanie opinii władz lokalnych lub ich przedstawicieli w osobie pracowników urzędów gmin. 

Szczególny wymiar oceny był pochodną zaistniałem sytuacji kryzysowej, a także wywiedziony 

został z roli i znaczenia podmiotów samorządowych w procesach rozwoju obszarów wiejskich. 

Badaniu poddano innowacyjność, która zdefiniowana została jako nowa lub ulepszona usługa, 

proces, sposób organizacji pracy. Definicję tą przedstawiono ankietowanym w trakcie rozmów 

telefonicznych. Za cezurę czasową omawianych innowacji, zdarzeń, szerzej środowiska 

innowacyjnego, przyjęto kwiecień 2020 rok. Zatem omawiane wyniki dotyczą zmian, które 

nastąpiły po tej dacie. 

Pytanie otwierające badanie dotyczyło, faktu wystąpienia innowacji (Infografika 14). 

Pośród badanych 53% wypowiedziało się pozytywnie, że takowe zdarzenie miało miejsce. Z 

kolei pozostali uznali, że wykonywane przez nich usługi nie posiadały znamion 

innowacyjności. W przekroju potencjału ludnościowego zauważyć można, że respondenci 

największych gmin wskazywali przeciętnie częściej obecność nowych usług (57%).   

Stała zdolność do kreacji i rozwoju jest pewną sposobnością na zmianę jego poziomu 

lub utrzymanie dotychczasowego stanu jakości życia mieszkańców, dlatego ważnym jest, by 

innowacje występowały również na terenach o niskim potencjale. Zgodnie z opiniami badanych 

we wszystkich gminach o bardzo słabym poziomie rozwoju potwierdzono pojawienie się 

innowacji. W przekroju tym, najsłabiej wypada grupa gmin o słabym i dobrym poziomie 

rozwoju. Trudno upatrywać prostych uzasadnień tegoż stanu. Choć w trakcie rozmów 

respondenci dopowiadali, że usługi będące dla nich nowymi lub udoskonalonymi z 

powodzeniem od lat są wdrażane w bogatszych lub większych urzędach. Refleksja ta nawiązuje 

do kolejnego pytania, które służyło rozpoznaniu innowatorów pośród badanych. Otóż zgodnie 

z odpowiedziami wprowadzane usługi były powszechnie znane w administracji publicznej, 

również samorządowej, czy w sektorze prywatnym (home office). W rezultacie 92% 

zadeklarowało, że nowe usługi były znane w innych jednostkach (Infografika 15).   
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Infografika 14. Nowe lub ulepszone usługi w urzędach gmin na obszarach wiejskich 
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Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.  
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Infografika 15. Ocena innowacyjności wprowadzonych usług w relacji do kraju  
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Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40. 
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W procesie podejmowania wyzwań związanych z adaptacją do zmian, tutaj 

wywołanych kryzysem, istotną rolę może odgrywać umiejętność współpracy z innymi 

podmiotami sektora prywatnego, publicznego, czy pozarządowego. Respondenci pytani o 

źródło opracowanych usług, wskazali samodzielne działania (Rysunek 3). Pojedyncze głosy 

rozmówców odwoływały się do współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami. 

Jednocześnie deklarowali, że opracowanie usługi przypadło w udziale gminie, zaś firmy 

zewnętrzne były dostarczycielami rozwiązań technicznych.  

 

Rysunek 3. Wskazanie źródła pochodzenia (ewentualnej) współpracy z innymi podmiotami 

podczas opracowywania nowych lub ulepszonych usług 
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Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.
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Infografika 16. Udział nowych lub ulepszonych usług w ogóle usług 

 

Ogółem 
 

 

 

 

 

mniej niż 25%  

 

75% i więcej 

 

 

25-49%  

 

Nie wiem 

 

 

50-74% 

 

Liczba mieszkańców gminy 

 

 

 

Rozwój społeczno-gospodarczy gminy w 2019r.  

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.  



Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego… 

48 

Podczas rozmów badani często odwoływali się do zmienności sytuacji i sposobu 

świadczenia usług, co było uwarunkowane stanem epidemicznym w kraju. Dlatego też kolejne 

pytanie mogło przysporzyć trudność podczas szacowania udziału nowych usług w puli 

świadczonych przez urząd. Respondenci deklarowali, że były momenty w których poziom 

nowych usług, szczególnie w wymiarze komunikacji, czy form organizacji zadań w ich opinii 

wynosił 100% (Infografika 16). Po chwili refleksji zazwyczaj szacowali, że udział ten był 

niższy niż 25%. Inną kwestią jest rozkład udziału nowych usług w zależności od wielkości 

gminy, w tym przypadku, udział rósł wraz z wielkością jednostki. Odnosząc wyniki do stanu 

rozwoju społeczno-gospodarczego sprzed pandemii, korzystnie w opinii badanych wypadają 

podmioty bardzo słabe. Gdzie zadeklarowano udział mniej niż 25% we wszystkich podmiotach. 

Fakt pojawienia się innowacji o charakterze organizacyjnym dla realizacji zadań i celów w 

nowych warunkach, wywołuje pytanie (wątpliwość) co do jej trwałości po ustaniu okoliczności 

w jakich powstała, czy pełnionych służebności wobec mieszkańców. Pozostając w nurcie tej 

refleksji wyłania się rekomendacja, zadanie, by dobre praktyki, czy kompetencje i umiejętności 

utrzymać, rozwijać, wszak stanowią one wartość dodaną kapitału ludzkiego i społecznego 

wspólnoty lokalnej. 

Podczas pandemii ludziom towarzyszą różne emocje. W pierwszym okresie 

powszechnie odczuwany był strach, niepewność, lęk przed zachorowaniem, niepokój o zdrowie 

własne i bliskich, co wywoływało stan nerwowego poszukiwania informacji i wiedzy, która 

miała przynieść powrót do równowagi. Równolegle należało realizować swoje codzienne 

zadania i czynności w wymiarze jednostkowym (ludzkim). Z kolei instytucje musiały zapewnić 

ciągłość działania i realizacji służby wobec obywateli. W nowych warunkach zmianie uległy 

przede wszystkim formy kontaktu z mieszkańcami, czy klientami. Stąd kolejne pytanie 

dotyczyło nowych lub ulepszonych form komunikowania swoich działań mieszkańcom.  

Badani wskazali, że podczas pandemii wprowadzono nowe formy komunikacji z 

mieszkańcami (48%) (Rysunek 4)4. Zmiany służyły głównie informowaniu o sposobach 

realizacji usług przez urząd podczas pandemii. Rozmówcy przywoływali wzmożoną aktywność  

poczty elektronicznej, bądź uruchomienie kont w mediach społecznościowych, szybką i częstą 

aktualizację stron internetowych gmin. Dodatkowo zdecydowanie częściej korzystano z 

ePUAP. Uruchamiano systemy informowania o przebiegu sprawy w postaci wiadomości sms. 

Formy kontaktu ograniczone zostały do poziomu rozmów telefonicznych lub korespondencji 

elektronicznej.  

                                                 
4  W żadnym spośród badanych podmiotów nie miała miejsca sprzedaż usług. 
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Pośród nowych zadań, które dotychczas nie były związane z działalnością samorządu 

lokalnego, pandemia wywarła konieczność oddziaływania na postawy i zachowania obywateli 

w wymiarze ochrony zdrowia i funkcjonowania w ramach zasad reżimu epidemicznego. Stało 

się to w naturalny sposób polem oddziaływania instytucji publicznych na obywateli. Badani 

obszar ten wskazują jako nowy, gdzie wykorzystywano wspomniane kanały mediów 

społecznościowych dla celów edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy. Zmiany te 

tak jak w przypadku nowych usług wprowadzane były samodzielnie przez urząd.  

Powstałe zmiany w wymiarze komunikacji z opinią publiczną, były składową procesów 

i zmian w obszarze metod organizacji pracy w instytucji. Badani w swojej działalności 

dostrzegli obecność nowych lub ulepszonych metod świadczenia usług lub kontaktu z 

użytkownikami. Poza wymienionymi wcześniej kanałami informacji i kontaktu, rozmówcy 

przywoływali zmiany w postaci zmian organizacji i ruchu klientów w budynku urzędu. Przyjęto 

tutaj dwie ścieżki, pierwsza związana była z organizacją biura podawczego. W praktyce 

wyglądało to tak, że urzędnik właściwy merytorycznie po uprzednim umówieniu wizyty przez 

mieszkańca, o wyznaczonej porze spotykał się w punkcie obsługi klienta5. Drugie rozwiązanie 

opisywane przez rozmówców to uruchomienie skrzynki podawczej na zewnątrz budynku, w 

celu przepływu dokumentacji urzędowej. Badani zauważali wśród klientów niezadowolenie, 

mimo zrozumienia dla przesłanek powziętych działań. Sytuacji tej towarzyszyła zmiana obiegu 

dokumentów, którą zadeklarowało 35% badanych, podkreślali oni wzmożoną aktywność w 

obszarze elektronicznej komunikacji, czy ePUAP. Naturalną konsekwencją odnotowanych 

zmian, były powstałe wtórnie dostosowania w obszarze zarządzania, które wskazało 38% 

badanych. Te ostatnie powiązane są z nowymi formami organizacji obowiązków lub decyzji w 

pracy. Nowe metody w tym zakresie wskazało 65% respondentów. Opisując różnice 

przywoływali głównie pracę w formie zdalnej lub hybrydowej, pracę zmianową (Rysunek 5). 

Autorami przywoływanych zmian były w zdecydowanej większości badanych (93%) działania 

podejmowanie samodzielnie przez gminę (w znaczeniu urząd wraz z władzami lokalnymi) 

(Rysunek 6). 

W celu rozpoznania potencjału dla innowacyjności w wymiarze formalnego 

wykształcenia pracowników urzędów gmin, zapytano o odsetek zatrudnionych posiadających 

wyższe wykształcenie. Zgodnie z opiniami badanych, odsetek osób z wykształceniem wyższym 

powyżej 75% w ogóle zatrudnionych, odnotowano w 66% badanych gmin. Tylko dla 8% 

wskazań, udział osób w wyższym wykształceniem wynosił mniej niż 25%. Odnosząc 

                                                 
5 Nazwy tak zorganizowanych miejsc były różne. Wprawdzie system znany jest w większych instytucjach, czy w 

systemie bankowym, tak dla małych podmiotów stało się to nowością.  
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otrzymane wyniki badań do wielkości gminy, ostek podmiotów z pracownikami posiadającymi 

wykształcenie wyższe wzrasta wraz z wielkością gminy. W przekroju ze względu na poziom 

rozwoju społeczno-gospodarczego, otrzymujemy informację zgodnie z którą w gminach o 

bardzo dobrym poziomie rozwoju zadeklarowano najlepszy stan kadr. Na tym tle bardzo dobrze 

kształtuje się sytuacja w jednostkach z ostatniej grupy,  które niewiele ustępują klasie 

najlepszej. Jest to pozytywna informacja płynąca z opinii badanych, ponieważ poziom 

wykształcenia formalnego może być barierą w realizacji zadań rozwoju lokalnego (Infografika 

17). 

 

Rysunek 4. Obszary nowych form komunikacji w urzędzie 
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Legenda 

1 – nowe  lub ulepszone metody promocji gminy lub usług 

2 – nowe  lub ulepszone metody wpływania na zachowanie obywateli 

3 – pierwsza  sprzedaż usług 

 

Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40. 
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Rysunek 5. Obszary zmian procesowych w urzędzie 
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Legenda 

1 – nowe  lub ulepszone metody świadczenia usług lub interakcji z użytkownikami 

2 – nowe  lub ulepszone systemy obiegu dokumentów 

3 – nowe  lub ulepszone systemy zarządzania 

4 – nowe  lub ulepszone metody organizacji obowiązków lub decyzji w pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.  
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Rysunek 6. Wskazanie źródła pochodzenia (ewentualnej) współpracy z innymi podmiotami 

podczas opracowywania nowych lub ulepszonych procesów 
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Legenda 

1 – gmina  wraz z innymi podmiotami sektora publicznego 

2 – gmina  wspólnie z prywatnymi podmiotami 

3 – gmina  wspólnie z organizacjami pozarządowymi 

4 – gmina samodzielnie 

 

Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40. 
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Infografika 17. Udział pracowników urzędu z wyższym wykształceniem 
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Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.  
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Jednym z obszarów pozytywnych wzmocnień dla mobilizacji pracownika, a także dla 

podtrzymania procesu stałego doskonalenia usług, metod pracy czy form komunikacji, są 

regularne spotkania. Ponad połowa rozmówców wskazała, że takowe spotkania miały miejsce, 

przy czym poziom zaangażowania pracowników był zmienny 40% badanych uważało, że 

udział w spotkaniach bierze mniej niż 25% zatrudnionych. Według 13% badanych w takich 

spotkaniach uczestniczy 75% i więcej pracowników. Odnosząc w kolejnym kroku dane do 

wielkości gminy, najchętniej tego typu spotkania były realizowane w podmiotach największych 

(powyżej 10 tysięcy mieszkańców). Przyczyn tego stanu można upatrywać w wielkości 

podmiotu (mierzonej liczbą zatrudnionych), na co wskazywali rozmówcy. Dzieląc się refleksją, 

że w przypadku małego urzędu dostęp do wójta (burmistrza), czy sekretarza jest ułatwiony, 

dlatego nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych spotkań z pracownikami. Przenosząc 

zebrane wyniki na klasę rozwoju jednostki, uzyskujemy informację zgodnie z którą takie 

spotkania odbywały się we wszystkich podmiotach przynależnych do klasy ostatniej 

(Infografika 18).  

W celu rozpoznania zmian powstałych na skutek realizacji nowych lub ulepszonych 

usług zapytano badanych o wystąpienie znaczącego pozytywnego efektu w różnych obszarach 

funkcjonowania instytucji. Pośród badanych 53% dostrzega uproszczenie procedur 

administracyjnych, zastrzegając jednocześnie w trakcie wywiadu, że ma to swoje rozwinięcie 

w wybranych usługach. Równolegle połowa dostrzega również obniżenie kosztów świadczenia 

usług (tutaj odniesienia rozmówców kierują odpowiedzi na oszczędności z zakresu: papieru, 

energii, czy usług pocztowych). Pozytywny efekt największy odsetek badanych dostrzega w 

obszarze poprawy dostępu użytkowników do informacji (68%). Rozmówcy podkreślają, że 

dostęp ten jest równy dla wszystkich w znaczeniu kompletności uzyskiwanych informacji, 

które w przekazie ustnym czy telefonicznym mogły być utracone. Takiego efektu nie ma po 

zamieszczeniu ich na stronie internetowej. Obieg elektroniczny dokumentów i wykorzystanie 

ePUAP, sprawił, że usługi są realizowane szybciej – tak ocenia sytuację 53% badanych. 

Spośród innych pozytywnych efektów dostrzeganych przez rozmówców, wskazano na większe 

poszanowanie czasu urzędnika i klienta (ten ostatni przychodzi na konkretną godzinę i nie traci 

czasu oczekując w kolejce). Dodatkowym pozytywnym efektem jest upowszechnienie profilu 

zaufanego pośród mieszkańców i aktywne korzystanie z jego możliwości (Rysunek 7). 

Powstałe zmiany o charakterze procesowym wpłynęły pozytywnie w opinii badanych 

na uproszczenie procedur administracyjnych (53%), w dalszej kolejności na obniżenie kosztów 

świadczenia usług (53%). W tym przypadku również najwięcej badanych dostrzega pozytywny 

efekt w wymiarze szybszego wykonywania usług (68%). Rozmówcy podkreślają, że wartość 
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ta jest kluczowa, bowiem z roku na rok liczba realizowanych spraw (usług) przez jednostki 

samorządu terytorialnego lawinowo wzrasta. Dostrzeżono tutaj poprawę zadowolenia 

pracowników głównie z warunków pracy (53%), jako pochodną zmian organizacji pracy i 

ruchu klientów w urzędzie (Rysunek 8). 

Pytaniem domykającym rozmowę na temat innowacji powstałych w urzędach, było 

pytanie o czynniki polityczne lub legislacyjne kreujące przywołane zmiany. Rozpatrując 

kolejno elementy o charakterze finansowym, badani w zdecydowanej większości nie 

dostrzegają wpływu zwiększenia lub zmniejszenia wielkości budżetu na pojawienie się 

innowacji w badanym okresie. Zgodnie z oczekiwaniem zdecydowana większość badanych 

(85%), opowiada się za nowymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi jako bardzo 

ważnym źródle zmian. Rozmówcy wręcz wskazują, że normy prawne powstałe na okoliczność 

pandemii i wymuszone reżimem sanitarnym ograniczenia, były determinantą wszelkich 

nowych działań. Zmiany w obszarze priorytetów politycznych, były ważne dla 40% badanych, 

przy czym wskazując ten obszar, rozumiano go jako ustanowienie priorytetów ochrony zdrowia 

i życia ludzi w badanym okresie. Obowiązkowe wprowadzenie e-usług lub usług online, dla 

65% badanych było bardzo ważnym czynnikiem kreującym zmiany. Pośród innych bardzo 

ważnych obszarów, przywoływane są normy reżimu epidemicznego, które w znacznej mierze 

determinowały sposób wykonywania obowiązków w pracy (Rysunek 9).  
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Infografika 18. Udział pracowników urzędu zaangażowanych w regularne spotkania dla 

wzmocnienia innowacyjności 
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Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.  
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Rysunek 7. Obszary dostrzegania znaczącego pozytywnego efektu nowych usług 
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Legenda 

1 – Umożliwienie  Twojej organizacji lepszego ukierunkowania jej usług 

2 – Poprawa  satysfakcji klientów 

3 – Poprawa  dostępu użytkowników do informacji 

4 – Umożliwienie  szybszego świadczenia usług 

5 – Inny  pozytywny efekt 

 

Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40.  
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Rysunek 8. Obszary znaczącego pozytywnego efektu wprowadzonych zmian 
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1 – Uproszczenie  procedur administracyjnych 

2 – Obniżenie  kosztów świadczenia usług 

3 – Umożliwienie  szybszego świadczenia usług 

4 – Poprawa  zadowolenia pracowników lub warunków pracy 

5 – Inny pozytywny efekt 

 

Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40. 
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Rysunek 9. Ocena wpływu czynników politycznych lub prawnych na powstałe zmiany 

 

Ogółem 
 

 

 

 

 

Nieważne  

 

Bardzo ważne 

 

 

Nieco ważne  

 

Nie dotyczy 

 

Legenda 

1 – Obowiązkowe zmniejszenie budżetu 
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4 – Nowe  priorytety polityki 

5 – Obowiązkowe  wprowadzenie nowych usług e-administracji lub usług online 

6 – Inne  

 

Źródło: Opracowanie własne Natalia Bartkowiak-Bakun, N=40. 
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4.2. Rozpoznanie zależności pomiędzy poziomem rozwoju obszarów wiejskich a powstałymi 

innowacjami 

Zgodnie z zebranymi opiniami badanych, powstałe innowacje były obecne we wszystkich 

klasach rozwoju społeczno-gospodarczego, choć ze zmiennym udziałem. Pozytywnym 

sygnałem są opinie, zgodnie z którymi we wszystkich gminach ostatniej klasy wdrożono nowe 

lub ulepszone usługi (100%). Zmienność w tym wymiarze u pozostałych może być pochodną 

stanu wyjściowego sprzed pandemii, która wydaje się być główną determinantą 

podejmowanych zmian. O ile dla gmin o najwyższym poziomie rozwoju zidentyfikowano 

zmiany w obszarach procesowych i organizacyjnych, takich jak formy organizacji pracy, czy 

sposoby kontaktu z klientami. Tak w gminach o bardzo słabym lub  słabym poziomie rozwoju 

spektrum wprowadzanych innowacji jest szerokie. Odnotowano pośród zmian nowe usługi lub 

znacznie ulepszone, które zostały wywołane pandemią COVID-19. Dostrzeżono znaczne 

przyspieszenie cyfrowe, w postaci wdrożenia usług z zakresu nowych form komunikacji z 

mieszkańcami. Uruchomiono także kanały społecznościowe dla wzmocnienia komunikacji z 

mieszkańcami. Towarzyszyło temu większe zainteresowanie mieszkańców realizacją usług 

bezkontaktowych, co niewątpliwie wpłynęło na uspołecznienie usług e-administracji.  

 Zmiany w wymiarze procesowym o cechach innowacyjnych, pozwoliły na podniesienie 

jakości realizowanych usług, czemu towarzyszyło ich lepsze ukierunkowanie. Z punktu 

widzenia badanych dostrzega się dodatkowo skrócenie czasu realizacji usługi. Przy czym 

najwięcej pozytywnych zmian (efekt synergii) zauważono w gminach o najsłabszym poziomie 

rozwoju. Zatem mimo trudnych warunków, zgodnie z uzyskanymi wynikami badań powstałe 

innowacje w znacznej mierze były udziałem podmiotów najsłabszych. 

 Inny obraz sytuacji uzyskujemy w wymiarze innowacji z zakresu organizacji pracy, te 

miały charakter powszechny bez względu na wyjściowy poziom rozwoju społeczno-

gospodarczego.  

Podsumowując innowacje o charakterze usługowym i procesowym, zgodnie z 

otrzymanymi opiniami, były przede wszystkim udziałem podmiotów słabszych, tak 

organizacyjne wdrażane były na zbliżonym poziomie bez względu na stan wyjściowy. 

Podczas realizacji badań nie udało się wyłonić innowacji społecznych, mimo to 

potwierdzono zasadność ich wykreowani i wdrożenia, oraz wytyczono potencjalne pola do ich 

zaistnienia. Należą do nich: wzmocnienie wspólnot lokalnych poprzez aktywne włączenie osób 

wycofanych na okoliczność lęku przed zachorowaniem, wsparcie działań służących 



Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego… 

61 

wzmocnieniu usług edukacyjnych na obszarach wiejskich, wzmocnienie kompetencji 

przedstawicieli instytucji pozarządowych do aktywnego działania w wymiarze wirtualnym. 
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Wnioski i rekomendacje 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie wniosków i rekomendacji, będących 

wynikami syntezy zgromadzonych opinii władz lokalnych lub ich przedstawicieli: 

1. W opinii badanych obserwowany wzrost atrakcyjności zamieszkania na obszarach 

wiejskich, również na obszarach dotychczas mniej atrakcyjnych stanowi szansę na 

wzmocnienie potencjału ludnościowego. W związku z tym rekomenduje się takie 

zagospodarowanie przestrzeni gminy, by możliwym było zapewnienie dostępu do usług 

publicznych w długim okresie, zapewniając żywotność wspólnot lokalnych. 

2. Dowartościowanie środowiska naturalnego przez mieszkańców obszarów wiejskich, 

zgodnie z obserwacją respondentów może stanowić punkt wyjścia do kreowania postaw 

odpowiedzialności za jego stan, przy jednoczesnym wzmacnianiu tożsamości lokalnej. 

Podjęcie tego typu działań w kontekście osłabienia więzi lokalnych może być impulsem 

do budowy wspólnoty w nowych warunkach.  

3. Pogorszenie dostępu do podstawowej opieki medycznej w opinii badanych, wraz z 

trudnością przywracania świadczonych usług, powinno znaleźć się w obszarze dyskusji 

publicznej wraz z próbą podjęcia działań służących pozytywnemu wzmocnieniu w 

zakresie tej dostępności. 

4. Obserwowana trudność w przywracaniu funkcjonowania instytucji kultury na 

obszarach wiejskich, może wymagać w opinii badanych wzmocnienia merytorycznego, 

np. w postaci upowszechniania dobrych praktyk w tym zakresie. 

5. W opinii badanych, na skutek pandemii,  obserwujemy osłabienie wspólnot lokalnych, 

któremu towarzyszy rozpad więzi społecznych z jednoczesnym entuzjazmem powrotu 

do nowej normalności, co może to wymagać wsparcia finansowego i przemyślanych 

działań służących włączeniu i odbudowie życia wspólnotowego. 

6. Zgodnie z przedstawionymi opiniami, rekomenduje się utrzymanie powstałych nowych 

usług, rozwiązań dotyczących nowych form kontaktów z mieszkańcami, czy wzrostu 

usług realizowanych w formie elektronicznej, by nabyte nowe umiejętności i 

kompetencje cyfrowe pozostały trwale w społecznościach. 
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Głos w dyskusji 

Głos pozarządowy 

Do dyskusji na temat zmian uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w czasie pandemii 

COVID-19, zaproszono Partnera Stowarzyszenie „Na krańcu Wielkopolski” w Szkaradowie. 

Członkom zarządu stowarzyszenia zadano pytania z prośbą o ustosunkowanie, by możliwym było 

przedstawienie perspektywy organizacji pozarządowej. 

1. Czy Państwa organizacja odczuła wpływ pandemii COVID-19 na realizację swoich 

zadań? 

Przed pandemią zaplanowano kilka spotkań członków Stowarzyszenia oraz liczne zebrania 

Zarządu w celu pisania projektów związanych z dofinansowaniem imprez. Zaplanowano 

również organizację następujących imprez dla lokalnej społeczności: 

• Święto Szkaradka (festyn) 

• Dzień Dziecka (festyn) 

• Spotkanie członków Stowarzyszenia w gospodarstwie pszczelarskim w Szkaradowie 

• Dobroczynne Marcinki (zabawa charytatywna) 

• Mikołajki (spotkanie dla dzieci w Sali wiejskiej) 

• Spotkanie z bajką (impreza  dla dzieci w Sali wiejskiej we współpracy z grupą 

teatralną „To i owo Szkaradowo” 

• Wieczory z robótkami ręcznymi (łączenie pokoleń, aktywizacja seniorów) 

• Wspólne próby i tworzenie repertuaru szkolnej grupy obrzędowej „Szakiety” 

(aktywizacja seniorów) 

• Wycieczki np. do teatru (miedzypokoleniowe) 

• Współorganizowanie z innymi organizacjami wiejskimi festynów charytatywnych. 

 Nasza organizacja bardzo mocno odczuła wpływ pandemii, szczególnie w aspekcie 

wprowadzonego lockdown’u.  Większość  zaplanowanych działań nie została 

zrealizowana. Były to również działania na które otrzymaliśmy już wsparcie finansowe, 

uzyskane dużymi staraniami przez zarząd. Musieliśmy oddać nie wykorzystane środki. 

Zauważyliśmy jednak również dobrą zmianę. Organizacje wiejskie zaczęły ze sobą lepiej 

współpracować aby osiągnąć wspólny cel. 

2. Proszę wymienić obszary w których zmiany były najbardziej odczuwalne. 

a) W czasie pandemii była bardzo utrudniona organizacja spotkań członków 

Stowarzyszenia, na których omawia się finanse  oraz organizację imprez i akcji. 
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b)  Utrudniona lub wręcz niemożliwa była organizacja zaplanowanych imprez lub 

akcji. 

c) Utrudniona była współpraca z innymi organizacjami (np. wspólne próby 

występów z grupą „To i owo Szkaradowo” oraz  z dziecięcą grupą obrzędową 

„Szakiety”),  

3. Jakie rozwiązania wprowadzono, by móc realizować swoje zadania mimo ograniczeń? 

4. Jakie bariery w wymiarze osobowym, organizacyjnym, czy technicznym zostały 

zniesione, by sprostać nowym okolicznościom funkcjonowania organizacji? 

Poniżej podano odpowiedzi na pyt. 3 i pyt. 4: 

a) Wprowadzono komunikację poprzez media społecznościowe (Facebook 

Stowarzyszenia), utworzono grupę zarządu Stowarzyszenia na Messenger. W ten 

sposób przekazywano informacje o planowanych imprezach i akcjach oraz relacje 

z nich. 

b) Organizacja spotkań w małych grupach 

c) Z wymienionych wyżej imprez zorganizowano tylko Mikołajki i Dzień Dziecka, 

ale w ciekawej nowej   formie objazdowej po wiosce 

d) W formie on-line organizowano konkursy (uczestnicy przysyłali zdjęcia 

wykonanych prac), wyniki konkursu przekazywano poprzez facebook’a, nagrody 

były rozwożone przez członków Stowarzyszenia po domach. 

e) We współpracy ze szkołą zorganizowano koncerty on-line dla mam, babć i 

dziadków oraz dzieci. Uczniowie nagrywali krótkie filmiki z życzeniami, 

wierszykami, piosenkami itp., które były dostępne na facebook’u oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

5. Jakie zmiany, które można określić innowacyjnymi (rozumiemy tutaj innowacje jako 

nową lub ulepszoną usługę, sposób komunikacji lub organizacji) wprowadzono w 

Państwa organizacji? 

W opinii zarządu Stowarzyszenia , jako innowacyjne można określić: 

a) Nowe formy komunikacji między członkami zarządu, z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych. 

b) Imprezy objazdowe po wiosce. 

6. Które spośród zmian pozostaną na dłużej? 

Komunikacja zarządu Stowarzyszenia przez Messenger oraz niektóre imprezy 

objazdowe. W opinii członków zarządu lepiej jednak, w miarę możliwości, wrócić do 
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tradycyjnych form komunikowania się, w miarę możliwości organizować spotkania 

stacjonarne, przy kawie i ciastku.  

7. Proszę na 1. przykładzie opisać sposób wdrożenia takiej zmiany. 

Organizacja objazdowych Mikołajek 

a) Napisano projekt, z którego środki finansowe przeznaczono na zakup upominków 

dla dzieci mieszkających w Szkaradowie; 

b) We współpracy z OSP załatwiono środek transportu – pojazd Mikołaja; 

c) We współpracy z członkiniami zespołu „To i owo Szkaradowo” przygotowano 

dekorację pojazdu Mikołaja; Panie z zespołu również przebrały się za postacie z 

bajek; 

d) O objeździe (data, godzina) poinformowano mieszkańców przez facebook’a; 

e) Dzieci wraz z opiekunami wyszły przed swoją posesję; 

f) Przy zachowaniu reżimu sanitarnego wręczano dzieciom upominki, wspólnie z 

Mikołajem zaśpiewały piosenkę lub kolędę; 

g) Wykonywano pamiątkowe zdjęcia. 

8. Bogatsi o doświadczenie trudności funkcjonowania w warunkach pandemii, proszę o 

wskazanie rekomendacji lub dobrych praktyk na przyszłość dla dziedziny w której 

Państwo działacie na co dzień. 

a) Należy rozwijać kontakty między członkami Stowarzyszenia przez media 

społecznościowe; 

b) Organizacje działające na terenie wioski powinny ze sobą współpracować przy 

organizacji imprez i akcji a nie konkurować; 
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Głos pozarządowy 

Partnerem w realizowanej operacji jest również Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi. 

Swoimi refleksjami i wnioskami podzieliła się Przewodnicząca Koła Pani Sylwia 

Jakubowska. 

1. Czy Państwa organizacja odczuła wpływ pandemii COVID- 19 na realizację 

swoich zadań? 

Po części tak, szczególnie w okresie wczesnowiosennym, kiedy ograniczone były 

kontakty. Nie mogłyśmy realizować niektórych zadań np.  na stałe wpisanego do kalendarza 

Dnia Kobiet. Było to dla nas dość dotkliwe, gdyż sytuacja ta miała  miejsce po raz drugi. 

Rok 2021 to rok jubileuszu 60-lecia istnienia naszej  organizacji  KGW Stara Krobia. 

W związku z tym narodził się pomysł wydania pamiątkowego albumu, który udokumentuje 

działalność Koła od początku jego założenia. Do realizacji pomysłu zaproszono kobiety oraz 

mieszkańców wsi, wyznaczonym zadaniem dla mieszkańców, było poszukiwanie fotografii 

historycznych i bieżących dokumentujących działalność. Propozycja ta spotkała się z 

ogromnym odzewem ze strony mieszkańców, którzy żyli tym wydarzeniem, spotykali się ze sobą, 

rozmawiali o osobach na fotografiach, dociekając kto na nich się znajduje (niejednokrotnie 

pojawiał się  problem z rozpoznaniem osób).  

W ramach zaplanowanych obchodów odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia KGW, 

na którą przybyły tłumy mieszkańców oraz zaproszeni goście. Była to bardzo sympatyczna 

impreza zorganizowana tylko dla mieszkańców naszej wioski. Spotkanie odbyło się w klimacie 

letnim, na boisku wiejskim w Starej Krobi. Każda członkini otrzymała pamiątkowy album z 

działalności naszego KGW. Uważam, że był to bardzo ważny czas dla nas wszystkich, to 

spowodowało, że ludzie znów mogli wrócić „do normalności”.  

Ponadto już na początku września została zorganizowana jednodniowa wycieczka do 

Kotliny Kłodzkiej. Jest to nasza tradycja, którą realizujemy corocznie, nieraz udawało się 

zorganizować dwie wycieczki w ciągu roku. Ze względu na obostrzenia, na wiosnę nie udało 

nam się zorganizować wyjazdu, choć był zaplanowany. Wynikało to z obaw mieszkańców o 

swoje zdrowie. Na uwagę zasługuje fakt, zgodnie z którym w  organizowanych wycieczkach w 

zdecydowanej większości biorą udział mieszkańcy wsi (95 %), jest to zazwyczaj 50 osób. 

Pełnią one ważną rolę dla integracji lokalnej społeczności.  

2. Proszę wymienić obszary w których zmiany były najbardziej odczuwalne. 

To właśnie,  wiosna była okresem, gdzie ludzie odczuwali obawy przed kontaktem z 

ludźmi. Być może pomysł który zrealizowałyśmy, przyczynił się do pewnej swobody, chęci 
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spotkań przyjacielskich, czy sąsiedzkich. Uważam, że takie pomysły zawsze jednoczą ludzi, 

bez względu na trudną sytuację wynikającą z pandemii. 

3. Jakie rozwiązania wprowadzono, by móc realizować swoje zadania mimo 

ograniczeń? 

Na początku realizacji projektu, nie wiedziałyśmy jak zostanie przyjęty nasz pomysł.  

Wymagało to dużego zaangażowania, którego efektem jest piękna publikacja. Nasz pomysł 

może być kojarzony w przyszłości, z trudnym czasem pandemii z jednej strony, z drugiej 

stanowił pretekst do przełamania strachu i obaw wobec spotkania z drugim człowiekiem. 

4. Jakie bariery w wymiarze osobowym, organizacyjnym, czy technicznym zostały 

zniesione, by sprostać nowym okolicznościom funkcjonowania organizacji? 

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Główne bariery to wprowadzone zasady 

ograniczające życie społeczne, tutaj przede wszystkim zamknięta świetlica wiejska. Innym 

ograniczeniem był panujący lęk czy niechęć do spotkań. Wraz ze zniesieniem ograniczeń i 

uruchomieniem działań związanych z organizacją jubileuszu, bariery zostały pokonane. 

5. Jakie zmiany, które można określić innowacyjnymi (rozumiemy tutaj innowacje 

jako nowa lub ulepszona usługa, sposób komunikacji lub organizacji pracy) 

wprowadzono w Państwa organizacji? 

Ożywienie  wśród członków wspólnoty wywołane organizacją obchodów 60-lecia KGW 

spowodowało, że mieszkańcy na nowo włączyli się do działania.  Planując  wydarzenie nie było 

wiadomym, czy i  na jaką współpracę ze strony mieszkańców możemy liczyć. Dlatego sam 

pomysł, który został wdrożony uważamy za innowacyjny. Takie przedsięwzięcia, które angażują 

ogół mieszkańców, sprawiają jednocześnie, że ludzie chętniej angażują się i otwierają na 

innych.  

W minionym roku 2020, nowym rozwiązaniem była zmiana organizacji formy Mikołaja 

dla dzieci z naszej wsi. Od lat tradycyjnie Mikołaj przybywał do świetlicy wiejskiej z 

upominkami dla najmłodszych. Jednak z uwagi na obostrzenia w 2020 roku, takie spotkanie 

miało nie dojść do skutku. Jednak dzięki pomysłowi  Pań z Koła Gospodyń Wiejskich - Mikołaj 

zawitał do każdego dziecka konno, przygotowano uroczysty orszak konny w postaci koni z 

bryczkami. Zostało to bardzo pozytywnie odebrane przez mieszkańców. W bieżącym roku 

zaplanowano powtórzenie tego pomysłu. Dzieci już nie mogą doczekać się spotkania z 

Mikołajem.  

6. Które spośród zmian pozostaną na dłużej? 

Pomysł „Mikołaja” w odmienionej wersji zostanie na dłużej. Pozostałe wydarzenia 

będą odbywały się w tradycyjnej formie, zgodnie z przyjętym kalendarzem.  
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Dla dalszego wzmocnienia integracji mieszkańców, zaplanowano działanie związane z 

obrzędem dożynkowym.  Tradycja obrzędów dożynkowych w naszej miejscowości jest bardzo 

długa. Jednym z jej podstawowych elementów są wieńce dożynkowe, które wraz z muzyką 

ludową stanowią integralną część obrzędu dożynkowego. Przygotowaniem wieńcy, ich 

wyplataniem zajmują się Państwo Cieślakowie. Mając na względzie ich wiek i brak takowych 

umiejętności pośród przedstawicieli młodszego pokolenia, powstał pomysł organizacji 

warsztatów wyplatania wieńcy dożynkowych. Projekt ten ma na celu podtrzymanie lokalnej 

tradycji i zachowanie unikatowych umiejętności mieszkańców.  Na warsztaty zaproszone 

zostaną rodziny, które zechcą poznać i zgłębić tajniki wyplatania wieńcy. Dodatkowym celem 

jest integracja mieszkańców wokół lokalnych tradycji. 

7. Proszę na 1 przykładzie opisać sposób wdrożenia takiej zmiany. 

Mikołaj. Opisany wcześniej przykład. 

8. Bogatsi o doświadczenie trudności funkcjonowania w warunkach pandemii, 

proszę o wskazanie rekomendacji lub dobrych praktyk na przyszłość dla dziedziny w 

której Państwo działacie na co dzień. 

Z własnych obserwacji wnioskujemy, że należy poszukiwać rozwiązań angażujących 

całą społeczność, tak by mogła odnaleźć się w trudnych czasach. Dobrą praktyką jest 

organizowanie wydarzeń, które pozwolą na realizację założonych celów. Bardzo ważna jest 

otwartość na drugiego człowieka i zaufanie, by bezpiecznie móc się spotkać, porozmawiać i 

poczuć się lepiej. Dlatego kluczowym jest stwarzanie sytuacji, wywołujących kontakt z drugim 

człowiekiem. 
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Głos samorządowy 

Jedną z gmin o szczególnych uwarunkowaniach rozwoju jest Gmina Krobia. Gmina zaproszona 

została do współpracy jako Partner w ramach realizowanej operacji przez Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu. Głos w dyskusji zabrali Pani Sekretarz Katarzyna Szablewska i Pan 

Wiceburmistrz Michał Listwoń. 

Na poniższe pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz Katarzyna Szablewska. 

1. Czy Państwa organizacja odczuła wpływ pandemii COVID- 19 na realizację 

swoich zadań? 

Tak, organizacja odczuła wpływ  pandemii COVID- 19 na realizację swoich zadań, w obszarze 

zadań własnych gminy. 

2. Proszę wymienić obszary w których zmiany były najbardziej odczuwalne. 

Podatki opłaty lokalne, obszar oświaty w tym dotacje i subwencje, prawo pracy i system pracy 

zdalnej, komunikacja z urzędem, wzrost wydatków bieżących na środki ochrony osobistej. 

3. Jakie rozwiązania wprowadzono, by móc realizować swoje zadania mimo 

ograniczeń. 

Przyjęte rozwiązania wynikały z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ograniczenia z 

funkcjonowania urzędów z powodu Covid-19 oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. 

4. Jakie bariery w wymiarze osobowy, organizacyjnym, czy technicznym zostały 

zniesione, by sprostać nowym okolicznościom funkcjonowania organizacji. 

Odpowiedź : trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie ponieważ nastąpiła zmiana 

sposobu zarządzania organizacją 

5. Jakie zmiany, które można określić innowacyjnymi (rozumiemy tutaj innowacje 

jako nowa lub ulepszona usługa, sposób komunikacji lub organizacji pracy) 

wprowadzono w Państwa organizacji? 

Odpowiedź: wprowadzono system pracy zdalnej, zwiększono dostęp do e-usług i zdalnej 

komunikacji z urzędem. Przemodelowano sposób obsługi klienta. 

6. Które spośród zmian pozostaną na dłużej? 

To zależy od tego jak długo trwać będzie stan pandemii. 

7. Proszę na 1 przykładzie opisać sposób wdrożenia takiej zmiany. 

Odpowiedź :zmiana sposobu zarządzania urzędem poprzedzona była wydaniem zarządzeń 

wewnętrznych na podstawie obowiązujących przepisów. 

 



Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego… 

70 

8. Bogatsi o doświadczenie trudności funkcjonowania w warunkach pandemii, 

proszę o wskazanie rekomendacji lub dobrych praktyk na przyszłość dla dziedziny 

w której Państwo działacie na co dzień. 

Wszystkie wprowadzone ulepszenia oraz forma komunikacji z mieszkańcami, mające na celu 

ochronę zdrowia i życia ludzkiego są rekomendowane przez nas. 

Do rozmowy zaproszono Pana Wiceburmistrza Gminy Krobia Michała Listwonia, który 

odpowiadając na pytania, podzielił się swoimi wnioskami i refleksjami.  

1. Proszę o omówienie zmian w obszarze 2 - 3 uwarunkowań, które według Pana 

najbardziej zmieniły się z podczas pandemii (z poziomu Gminy Krobia) 

Kontakt z klientem oraz realizacja zadań własnych w kontekście pracy zdalnej oraz przy 

wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej. Nastąpiła także zmiana w modelu 

zarządzania procesami wewnątrz urzędu i jednostek, w tym nadzoru nad wykonywanymi 

zadaniami i pracownikami. 

2. Proszę krótko opisać zmiany w wymiarze organizacji usług, organizacji pracy 

urzędu podczas pandemii.  

Zmiany w organizacji usług. W stosunku do klienta zmiana ta dotyczyła sposobu i 

zakresu świadczenia usług. Ograniczenia w bezpośrednim dostępie do urzędu wymusiły 

wprowadzenie modelu obsługi opartego w większym stopniu na kontaktach zdalnych, 

komunikacji elektronicznej i e-usług. Wobec przyjętej pracy zdalnej, zmiany dotyczyły także 

obszaru funkcjonowania samych pracowników: organizacja własnego dnia pracy, 

funkcjonowanie pod nadzorem zdalnym, wzrost znaczenia kompetencji interpersonalnych, 

praca zastępcza wobec wygaszenia pewnej sfery usług (kultura, sport, wydarzenia itp.), 

trudności po stronie podaży towarów i usług zewnętrznych (np. kwarantanna, braki związane z 

przerwaniem łańcucha dostaw itp.). Po stronie kadry kierowniczej nowe przykładowe 

uwarunkowania to: nadzór zdalny, podział zadań przy wysokiej fluktuacji pracowników 

(widoczna także w modelu pracy hybrydowej), opóźnienia w dostępie do bieżących informacji 

i danych, nowe formy motywowania i dyscyplinowania. 

3. Proszę o refleksję, krótki komentarz dot. wspólnoty samorządowej gminy Krobia, w 

obszarze podejmowanych działań służących wzmocnieniu więzi lokalnych czy 

rozwiązywaniu problemów z zaangażowaniem obywateli. 

Ważnym obszarem było zapewnienie dostępu i kontaktów z osobami starszymi i potrzebującymi. 

Małe lokalne środowisko, z dość silnymi więzami społecznymi, szybkim społecznym - 

międzysąsiedzkim obiegiem informacji pozwoliło w dużym stopniu neutralizować bariery w 

diagnozowaniu i świadczeniu niezbędnej pomocy. Widoczny był także znaczący wzrost zakresu 
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i jakości samopomocy, na przykład sąsiedzkiej, ale także zbudowanej w ramach 

funkcjonujących instytucji i grup: Kościoła, Uniwersytetu III Wieku, Rady Seniorów, Klubu 

„Złota jesień”, OSP, MGOPS, sołtysów i rad sołeckich. 
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Głos naukowy 

W dniu 25.10.2021r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, odbyło się Seminarium 

naukowe w ramach realizowanej operacji, którego celem było przedstawienie wyników badań 

z uwzględnieniem zastosowanych metod. Podczas seminarium zebrano eksperckie opinie w 

zakresie wyników badań, a także wyznaczono kierunki i rekomendacje dla przyszłych badań w 

obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Zebrane opinie przede wszystkim odnosiły 

się do zmian uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich wywołanych pandemią COVID-19, a 

także innowacyjności badanych podmiotów (urzędów gmin) w powiązaniu z kryzysem. 

1. W dyskusji podkreślono zasadność podjęcia tematu badań, a także zbieżność 

otrzymanych wyników z publikacjami międzynarodowymi, traktującymi o sytuacji na 

obszarach wiejskich m.in. w Europie. 

2. Padło stwierdzenie zgodnie z którym, mimo trudnej sytuacji kryzysu „obszary 

wiejskie są wygranymi” w relacji do miast. Kontekst ten przede wszystkim odnosił się 

do wzrostu atrakcyjności obszarów wiejskich jako miejsca do życia, czy wręcz ucieczki 

na wieś w celu poszukiwania miejsca bezpiecznego dla siebie i rodziny. Wieś, wydaje 

się również wygraną jako, że mieszkańcy ze względu na posiadanie domów i ogrodów, 

cieszyli się podczas lockdown’u dużo większą swobodą. Zgodnie z otrzymanymi 

wynikami badań, respondenci nie dostrzegali istotnych zmian, tak w obszarze rolnictwa 

jak środowiska. Może to być dowodem na pewną odporność obszarów wiejskich na 

zaistniały kryzys. 

3. Pozytywnie oceniono zmiany w badanych urzędach gmin, w obszarze 

wprowadzonych innowacyjnych usług , tak w wymiarze komunikacji, organizacji pracy 

czy o charakterze systemowym. Podkreślono znaczenie pandemii dla przyspieszenia 

cyfrowego, szczególnie w jednostkach o najmniejszej liczbie mieszkańców. 

4. Wyznaczono przyszłe kierunki badań, które powinny być rozszerzone o innych 

interesariuszy, tak by możliwym było zidentyfikowanie innowacji społecznych na 

obszarach wiejskich. Jednocześnie przyznając, że uchwycenie zmian zachodzących we 

wspólnotach wymaga kontynuacji badań. 
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