
Partnerstwo opromienia 
Busko -Zdrój 

 



Partnerstwo społeczne 

  

  Układ związków i relacji 
współpracy między podmiotami sfery 

lokalnej 

 

 Sieci współpracy tworzą, prócz władz 
publicznych i mieszkańców, 
przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje 
zarówno publiczne, jak i prywatne. 

 



Narodziny koncepcji 
partnerstw społecznych 

 

 Autorem koncepcji naukowej współpracy 
międzysektorowej jest  Amerykanin  
L.Salomon, który w 1981 r. przedstawił w 
swoich pracach założenia idei partnerstw  

 
 (L.M.Salomon, Rethinking Public Management: Third Party Government and the 

Changing Forms of Public Action, “Public Policy” 29/1981) 



 

 

 Uznał on, że współpraca międzysektorowa 
jest najbardziej efektywnym sposobem 
realizacji zadań publicznych 

 



Jak pisał L. Salamon: 

  „ … słabości trzeciego sektora dobrze 
korespondują z silnymi stronami 
administracji  i biznesu oraz na odwrót.  

 

 (…) W tej sytuacji nie ma rozwiązania 
równie rozsądnego, jak współpraca 
między nimi…” 



Zalety partnerstw: 

 łagodzenie konfliktów między różnymi uczestnikami danego 
przedsięwzięcia, 

 rozkładanie ryzyka, mogą zwiększyć koordynację i 
zapewnić lepsze zarządzanie przedsięwzięciami lokalnymi, 

 dają poczucie dążenia do wspólnego celu i solidarnego 
podejścia do  rozwiązywania problemów lokalnych, 

 mogą być platformą transferu know-how, łączenia 
potencjałów i doświadczeń, wiedzy, umiejętności osób w 
nie zaangażowanych, 

 prowadzą do interdyscyplinarnego podejścia do 
rozwiązywania problemów lokalnych i mogą generować 
wysoką wartość dodaną oraz efekty multiplikacji i synergii, 

 budują więzi społeczne i postawy obywatelskie. 



 

◦      Partnerstwa mają do odegrania 
doniosłą rolę, szczególnie 

w regionach słabych, 

 w których występujące deficyty nie 
zlikwidują ani sektor publiczny, ani 

prywatny, czy społeczny 

 



 
 
K. Otaka identyfikuje niektóre 
dylematy partnerstwa, takie jak: 
  Zakres rzeczywistego wpływu na 
podejmowanie decyzji publicznych 

 - może to być bardziej demokratyzacja procesu 
konsultacji, niż współdecydowanie w tworzeniu i 
realizacji polityki,  a podmioty uczestniczące są 
raczej „głosem” niż „partnerem społecznym”. 

 Konsekwencje oczywistych 
nierówności potencjałów partnerów 

 - pozwalające najsilniejszym podmiotom  

wykorzystywać partnerstwo jako sposób 
legitymizacji korzystnych dla niego decyzji 

 

 



 Zarządzanie partnerstwem 

  polega w praktyce na zarządzaniu siecią 

 (G.E.DeSeve, Creating Managed Natworks as a Response to 

Societal Challenges, Forum: Collaborative Governance, IBM 
Center for The Business o Government, Spring 2007) 



DeSeve wymienia czynniki 
sukcesu zarządzanych sieci 
współpracy: 

 wspólną wizję 
 zaufanie miedzy uczestnikami 
 wewnętrzny ład organizacyjny 

(członkowstwo, regulaminy, samookreślenie, 
zarządzanie) 

 dostęp do władzy 
 przywództwo 
 podział odpowiedzialności 
 dostęp do informacji 
 dostęp do zasobów 



Partnerstwa nie mogą: 

 zastąpić hierarchicznej biurokracji,  
 uzurpować sobie odpowiedzialności 

rządowej poza delegowane zadania, 
 ani też nie mogą trwale funkcjonować 

bez ciągłego podejmowania wysiłków w 
kierunku ich podtrzymywania 
 

 Dlatego zarządzający sieciami powinni sobie 
udzielić  odpowiedzi  na pytanie   –    czy  
wysiłki w kierunku stworzenia i podtrzymania 
sieci są uzasadnione z punktu widzenia 
otrzymanych rezultatów? 
 





 

 

Partnerstwa są najbardziej 
efektywnym sposobem świadczenia 

usług publicznych 



Etapy 
rozwoju 
rynku 

 
Produkt 

 
Konkurencja 

 
Potrzeby 

 
Cena 

 
Za co 
płacimy? 

Rynek 
towarów 

Towar, 
wydobyt
y , 
zebrany 

Niezróżnicowa
na 

Nieistotne Rynkowa Wartość 
niezróżnicow
anej 
substancji 

Rynek 
dóbr 

Dobro, 
towar + 
wartość 
dodana 

Pewne 
zróżnicowanie 

Brane pod 
uwagę 
(ogólne) 

Rynkowa 
+ 

Wartość 
wyodrębnio-
nego 
przedmiotu 

Rynek 
usług 

Usługa  Większe 
zróżnicowanie  

Dość 
istotne 
(kolektyw
nie) 

Premium - Wartość 
działań 
wykonanych  
przez 
producenta 

Rynek 
doznań 

Doznanie 
-
aranżow
ane 
przeżywa
ne przez 
jednostk
ę) 

Duże 
zróżnicowanie 

Istotne 
(potrzeby 
jednostek) 

Premium  Wartość 
uczuć 
klienta 



Kryteria wyboru konsumenta  

Typ 
gospodarki 

Typy rynku Kluczowe  
kryterium 
wyboru 
klienta 

Dokonanie 
zakupu na 
podstawie … 

Agrarna  Towarów Dostępność … 
niezawodnego 
dostępu 

Przemysłowa Dóbr Cena … przystępna 
oferta cenowa 

Usług Usług Jakość … dowody 
celującej 
jakości  

Doznań  Doznań  Autentyczność  … zgodności z 
wizerunkiem 
własnym 



Kapitał symboliczny 

 Zasoby dostępne dla osób sprawujących 
określone funkcje społeczne lub będących 
członkami grup społecznych, polegające 
na prestiżu, wyróżnieniu, uznaniu, 
wyrażające szczególną kulturową wartość 

 

 Sprzedaje się „pakiety tożsamości” do 
samodzielnego kompletowania 



 uwzględnione w piramidzie potrzeb 
Maslova 

 czynniki konkurencyjności regionów i 
miast 
◦ Wskaźnik Jakości Życia – The Economist 
(oczekiwana długość życia) 

◦ Indeks Lepszego Życia - OECD (stan 
środowiska i opieka zdrowotna) 

 

Znaczenie usług prozdrowotnych 



dziękuję za uwagę 


