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Wprowadzenie

Budowanie partnerstwa w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym ma coraz większe
znaczenie dla wzajemnego rozwoju i współpracy. Szczególne znaczenie ma to w społeczeństwie informacyjnym. Termin „społeczeństwo informacyjne”1 to nowy system
społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego,
gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami
konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga
stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania
informacji”2. Bardzo krótką i treściwą definicję podaje Michael Casey stwierdzając, że „Społeczeństwo informacyjne możemy zdefiniować jako społeczeństwo, w którym informacja
jest kluczowym elementem społeczno-ekonomicznej działalności”3. Przy założeniu, że najbardziej aktywnymi członkami tzw. społeczeństwa informacyjnego są osoby, które m.in.
uzupełniają wykształcenie, sensowne wydaje się założenie by zwiększyć zakres aktywności
uczelni wyższych poprzez nakłonienie społeczności akademickiej do wyjścia poza „mury
uczelni” w celu wykorzystania potencjału tkwiącego w naukowcach współpracujących
z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Podjęto inicjatywę
mającą na celu ukonstytuowanie partnerstwa na rzecz zidentyfikowania kierunku zmian
* Dr Ewa Tamara Szuber-Bednarz – w latach 2009–2011 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSPiA,
w latach 2011–2013 prorektor ds. studenckich, inicjator, pomysłodawca oraz realizatorka projektu.
1 Termin pochodzi z ang. information society.
2 T. Goban-Klas, J. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999, s. 43.
3 M. Casy, Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Toruń 2001, s. 28.
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gospodarczych, które mogą nastąpić w najbliższej przyszłości, a także przygotowania
i przekazania odpowiedniej wiedzy pomocnej w sprawnym zarządzaniu w obliczu zmian
obowiązujących norm prawa wewnętrznego, jak i międzynarodowego.
Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść podjęcia powyższej inicjatywy była zmieniająca się sytuacja na rynku pracy oraz w szeroko rozumianej gospodarce.
Jak wynikało z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wg stanu na 28 lutego
2011 r. liczba osób bezrobotnych do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą, wzrosła o 18 w stosunku do stycznia br., przy czym wśród osób bezrobotnych przybyło 12
kobiet i jedynie 6 mężczyzn. Władze woj. wielkopolskiego wobec braku odpowiednich
instrumentów nie podejmowały działań zapobiegających takiemu stanowi. Środowisko
pracowników naukowych współpracujących z WSPiA postanowiło, korzystając z posiadanych możliwości i wiedzy, pomóc w tworzeniu partnerstwa lokalnego z udziałem
Starosty Nowotomyskiego i Burmistrza Nowego Tomyśla, a także starosty Grodziska
Wlkp. oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby Budownictwa.
Wielokrotnie ówczesne władze Wydziału Prawa i Administracji WSPiA4 zwracały się
do przedstawicieli samorządów nowotomyskiego i grodziskiego z wnioskiem o podjęcie
szerokiej współpracy z udziałem środowiska naukowego oraz młodzieży akademickiej,
ze względu m.in. na to, iż WSPiA prowadzi kształcenie na kierunkach: administracja ze
specjalnościami – administracja w gospodarce oraz administracja publiczna, a także na
kierunku prawo. Absolwenci wspomnianych kierunków studiów mogą w przyszłości
zasilić szeregi osób zarządzających oraz wspomagających zmieniające się realia gospodarczo-społeczne. Władze samorządowe wiążą natomiast nadzieję na lepszą przyszłość ze współpracą z osobami młodymi, szczególnie z młodymi naukowcami dobrze
przygotowanymi zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do wyzwań stawianych przez
współczesne realia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dla wymienionych wcześniej subregionów5 ogromne znaczenie ma rozwój społeczeństwa informacyjnego jako przesłanka
ogólna do rozwoju gospodarczego. Cytując za dokumentem Ministerstwa Łączności RP,
społeczeństwo informacyjne to „nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach
o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość,
szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle,
jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia,
przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji”6. Ponadto przyjąć można tezę,
która została poparta licznymi badaniami rynku wielkopolskiego, że siłą napędzającą

4 Dot. roku akademickiego 2009/2010.
5 Termin używany w znaczeniu określającym wyłącznie obszar Miasta i Gminy NT, Powiatu NT, powiatu
Grodziska Wlkp. oraz Wolsztyna.
6 ePolska – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006, Ministerstwo Łączności, Warszawa, s. 62.
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wszelkie zmiany gospodarcze jest budownictwo. WSPiA od kilku lat łączy swoje siły
naukowe i naukowo-badawcze z praktyką posiadaną przez Wielkopolską Izbę Budownictwa (WIB), stąd naturalną konsekwencją takiej współpracy była próba zbudowania
partnerstwa w połączeniu z samorządem terytorialnym i WIB.
Podjęto działania zmierzające do realizacji zamierzeń ówczesnych władz Wydziału
Prawa i Administracji WSPiA, tj. utworzenia partnerstwa, którego celem miało stać się
opracowanie i wdrożenie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
w danym środowisku, w tym przypadku w środowisku samorządności nowotomysko-grodziskiej z wykorzystaniem doświadczenia praktycznego WIB. Do projektu włączony
został również Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego (WIRR) z siedzibą w Poznaniu. Strategia ta została zrealizowana dzięki pracy zespołu naukowców wywodzących
się z WSPiA. Jednym z elementów niezbędnych do skonstruowania zakładanej platformy
partnerstwa, było zaangażowanie potencjału studentów WSPiA, zarówno studiujących
w Poznaniu, jak i w Nowym Tomyślu. Gremium to opracowało wspólną strategię: Wielkopolska gospodarka oczami studentów i naukowców, dzięki której studenci Wydziału
Prawa i Administracji WSPiA im. Mieszka I mieli sposobność przygotowywania pracy
magisterskiej na ściśle zamówiony temat. Partner przedmiotowej współpracy wskazywał
zagadnienia, których opracowaniem był zainteresowany. Zaangażowani do projektu studenci mieli dokonać pod kierunkiem wykładowców WSPiA dogłębnej analizy wybranych
zagadnień, co miało pomóc w opracowaniu a następnie wdrożeniu strategii identyfikującej
konieczność wprowadzenia zmian gospodarczych uefektywniających działanie podmiotów
operujących na poziomie lokalnym i wojewódzkim w różnych warunkach.
Wybór subregionu nowotomyskiego podyktowany był stosunkowo niskim wskaźnikiem stopy bezrobocia charakteryzującym ten subregion w porównaniu do np. subregionu konińskiego, stąd zamiar zbudowania partnerstwa, które po opracowaniu strategii
zidentyfikuje zakres przewidywalności zmian gospodarczych w takim zakresie, który
pomoże utrzymać niski wskaźnik stopy bezrobocia. Ponadto peryferyjne położenie
i relatywna bliskość innych ośrodków oraz niski wskaźnik stopy bezrobocia wskazywał
na dość wysoki potencjał tego regionu. Badania prowadzone przez WSPiA wskazują,
że spadało zaangażowanie środowisk lokalnych w proces informowania i promowania samego regionu, co w konsekwencji mogło zagrozić utrzymaniem na tym samym
poziomie dotychczasowych wskaźników. Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli
subregionu nowotomyskiego w analizę przewidywania zmian gospodarczych miało
na celu, w relatywnie krótkim okresie czasu, utrzymać na dotychczasowym poziomie
doskonałe wskaźniki i przekształcić sukces subregionu w siłą napędową dla rozwoju
innych obszarów. W dalszej kolejności wybór subregionu poznańskiego, jako odniesienia
zastosowanego przez WIB i WIRR ze względu na centralne położenie i wysoki potencjał
stwarzało możliwość zmotywowania innych mniej skutecznych jednostek samorządowych oraz zintensyfikowania ich działań w kontekście wdrażania procesów zmian
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gospodarczych. Ponadto wybór partnera z zakresu budownictwa wynikał z założenia,
że siłą napędową gospodarki jest m.in. budownictwo jako podwalina dla aktywności
kolejnych obszarów gospodarki.
Celem głównym projektu była pomoc w tworzeniu partnerstwa lokalnego z udziałem
Starosty Nowotomyskiego i Burmistrza NT, a także burmistrza Grodziska i WIB oraz
opracowanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą sprzyjająca
podniesieniu konkurencyjności subregionów w wymiarze technologicznym, organizacyjnym i produkcyjnym. W dalszej kolejności zamierzano wdrożyć opracowaną strategię
wraz z pakietem narzędzi mających w założeniu zdynamizować wzrost gospodarczy
poprzez aktywizację społeczności lokalnej w partnerstwie z JST, oraz innych partnerów
społecznych z uwzględnieniem równości płci.
Cele szczegółowe projektu zostały określone następująco:
• nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie identyfikacji słabych i mocnych stron subregionów w kontekście wizualizacji pożądanych zmian gospodarczych na poziomie lokalnym,
• wypracowanie mechanizmów zaradczych służących przeciwdziałaniu stagnacji
gospodarczej oraz wspieraniu rozwoju na poziomie lokalnym i wojewódzkim
z uwzględnieniem równości płci,
• określenie szans i zagrożeń w rozwoju analizowanych subregionów,
• określenie trendów i kierunków rozwoju oraz prognoz zmian gospodarczych,
• określenie narzędzi niezbędnych do wdrażania zmian gospodarczych,
• określenie narzędzi dla niezbędnych do zarządzania zmianą gospodarczą,
• wypracowanie w ramach zbudowanego partnerstwa instrumentów wykorzystywanych na platformie współpracy,
• wypracowanie w ramach zbudowanego partnerstwa szybkich kanałów informujących o zaistniałych procesach sprzyjających bądź uniemożliwiających wdrażaniu
opracowanej strategii,
• wypracowanie w partnerach nawyku praktycznego wykorzystania potencjału
naukowego członków danej społeczności w celu realizacji strategii przewidywania
i zarządzania zmianą gospodarczą,
• nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie elastyczności dokonywania zmian gospodarczych,
• wyeliminowanie przeświadczenia w partnerach o niezmienności już istniejących
rozwiązań,
• wypracowanie przeświadczenia o konieczności prowadzenia cyklicznych badań
monitorujących wskaźniki przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
w ramach istniejącej na danym obszarze sytuacji prawno-administracyjno-ekonomicznej przyczyniającej się do utrzymania i wzrostu potencjału rozwojowego
w regionie.
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Realizacja projektu miała w założeniu przyczynić się do złagodzenia negatywnych
skutków ewentualnego braku identyfikacji zagrożeń zmian gospodarczych oraz zintensyfikowania dobrych praktyk nawiązywania partnerstw różnych środowisk w celu
aktywizacji i inicjowania procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, które
to procesy przyczyniają się do budowy oraz aktywnego funkcjonowania partnerstw.
Tak podjęte zamierzenia miały ogromną szansę powodzenie, jednak powołany zespół
badawczy natrafił na nieprzewidziane wcześniej okoliczności, np. wbrew prowadzonym
badaniom studenci WSPiA nie byli zainteresowani wykonaniem pracy nad nowatorskimi zagadnieniami, nie byli również zainteresowani nawiązaniem szerszej współpracy
z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Pomysłodawcy projektu byli w stanie zaangażować jedynie kilkanaścioro ambitnych studentów będących przedstawicielami nowego
społeczeństwa informacyjnego. Problemem okazał się również przepływ informacji
deklarowany z JST.
Niezależnie od trudności pojawiających się w toku pracy członkowie zespołu badawczego uczynili wszystko, aby w pierwszej kolejności rozpropagować projekt na zewnątrz.
W tym celu m.in. dwukrotnie brali udział w konferencji naukowej poświęconej tematyce
samorządu terytorialnego w Katowicach organizowanej przez Uniwersytet Śląski7 oraz
byli organizatorami dwóch konferencji naukowych – w czerwcu 2012 r. w Poznaniu
w oraz w czerwcu 2013 r. w Nowy Tomyślu, które odbyły się pod szyldem Wyższej Szkoły
Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I. W dalszej kolejności członkowie zespołu
przeprowadzili badania zmierzające do opracowania strategii by ostatecznie przedłożyć
przygotowaną strategię będącą zwieńczeniem podjętego projekt.
Artykuły zebrane w niniejszym tomie stanowią prezentację cząstkowych wyników
badań członków zespołu badawczego.
Ewa Tamara Szuber-Bednarz, Poznań 2013

7 Uczestnictwo w konferencji zostało zwieńczone publikacją materiałów zebranych w tomach wydanych
przez Wydawnictwo Wolters Kluwer w 2012 i 2013 r.

