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Ranking aktywności społecznej 

w samorządach 
 

 

Nowy Sącz w grupie miast średnich i Kraków w kategorii dużych miast - te 

małopolskie gminy stanęły na podium w rankingu aktywności społecznej 

opublikowanym w maju 2016 roku przez „Wspólnotę”, pismo o tematyce 

samorządowej. 

 

O RANKINGU 
 

Jest to pierwszy tego typu ranking gmin. Przygotowany został przez pismo „Wspólnotę” i Fundację 

Klon/Jawor.  

Do jego sporządzenia wzięto pod uwagę 4 wymiary aktywności:  

1. Aktywność obywatelską. 

2. Zaangażowanie mieszkańców w działalność organizacji pozarządowych. 

3. Aktywność jst w zakresie wspierania organizacji pozarządowych (ngo’s). 

4. Aktywność społeczna w nieformalnych inicjatywach, typu zbiórki publiczne. 

Kategorie gmin w Rankingu – wiejskie, miejsko-wiejskie, małe miasta (do 50 tys. mieszkańców), 

średnie miasta (50-100 tys. mieszkańców) oraz duże miasta (powyżej 100 tys. mieszkańców). 

Laureatami w swoich grupach zostały:  

 Mielno z województwa zachodniopomorskiego wśród gmin wiejskich,  

 Nowe Warpno z zachodniopomorskiego wśród gmin wiejsko-miejskich,  

 Sopot z Pomorza w kategorii małych miast,  

 Nowy Sącz z Małopolski w kategorii średnich miast, 

 Warszawa w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 

 

Pełny raport dostępny jest pod linkiem:  

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking_-_Aktywnosc_spoleczna.pdf 

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking_-_Aktywnosc_spoleczna.pdf
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METODOLOGIA 

Aktywność obywatelska 

W kryterium „aktywność obywatelska” wzięto pod uwagę frekwencję w trzech ostatnich wyborach 

(samorządowych w 2014 roku oraz prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku). Miejsce  

w rankingu wyznaczała średnia frekwencja we wszystkich trzech wyborach.  

 

Spośród 1 565 gmin wiejskich w Polsce małopolska Laskowa znalazła się na podium  

(3. miejsce), Nowy Wiśnicz znalazł się na wysokim, 2. miejscu (gminy wiejsko-miejskie), 

Grybów był 7. w grupie małych miast, Nowy Sącz – 1. wśród średnich miast, a Kraków zajął 4. 

miejsce w swojej kategorii.  

Sektor pozarządowy 

Kryterium dotyczące aktywności w sektorze pozarządowym oparte zostało o liczbę 

zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń na terenie danej gminy, w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców.  

 

W tej kategorii słabo wypadły gminy wiejskie z Małopolski (pierwsze w rankingu w tym kryterium 

gminy wiejskie z województwa – Uście Gorlickie i Racławice, pojawiają się dopiero na 6. 

miejscu, zdobyły 18 punktów na 35 możliwych), lepiej wypadły gminy wiejsko-miejskie i duże 

miasta (odpowiednio Krynica-Zdrój i Kraków na miejscu 6. w swoich grupach) oraz małe 

miasta (Zakopane na 5. miejscu). Najlepszą pozycję wśród małopolskich jst osiągnął Nowy 

Sącz (2. miejsce w grupie średnich miast): zdobył 33 punkty na 35 możliwych. 

 

„Wspierający samorząd” 

W rankingu zostały ponadto uwzględnione środki przekazywane organizacjom przez samorządy na 

realizację zadań publicznych, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wymiar ten miał na celu 

pokazanie, jakie warunki dla obywatelskiej aktywności stwarzają lokalne władze.  

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko małopolskie jst – najlepiej w tym wymiarze wypadł Kraków 

(zdobył 14 punktów na 15 możliwych). Dość dobry wynik osiągnął Nowy Sącz w kategorii 

średnich miast – 8 punktów. Słabiej natomiast wypadły gminy wiejskie – pierwsza gmina z 

Małopolski (Raciechowice) zdobyła 6 punktów w wymiarze „wspierający samorząd”. Podobny 

wynik (6 punktów na 15 możliwych) uzyskały Niepołomice i Wadowice w grupie gmin wiejsko-

miejskich i Sucha Beskidzka wśród małych miast. 
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„Oddolne inicjatywy” 

Twórcy rankingu do jego stworzenia wykorzystali liczbę zbiórek publicznych w poszczególnych 

gminach – organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia czy komitety społeczne.  

 

Bardzo dobrze w tym wymiarze wypadł Jordanów (grupa małych miast) – uzyskał aż 14 

punktów na 15 możliwych. W grupie gmin wiejskich z województwa małopolskiego najwięcej 

punktów otrzymała Moszczenica – 6, wśród gmin wiejsko-miejskich z Małopolski – najsilniejsze 

okazały się Myślenice – otrzymały 7 punktów.  

Powyżej 6 punktów otrzymały jeszcze: Sucha Beskidzka, Zakopane i Bukowno. 

 
 
WYNIKI 

Gminy wiejskie 

Wśród gmin wiejskich, których liderem zostało Mielno, gminy z Małopolski znalazły się na dalszych 

miejscach. Najlepsza w regionie, zajmująca pozycję 8. spośród 1585 gmin wiejskich w Polsce, jest 

gmina Zabierzów. Następną gminą z Małopolski jest Tymbark (30. miejsce w rankingu).  

W pierwszej setce znalazły się jeszcze tylko 4 gminy z województwa małopolskiego: Trzciana (37. 

miejsce), Żegocina (50. miejsce), Laskowa i Gołcza (84. miejsce). 

Gminy wiejsko-miejskie 

Zdecydowanie lepiej w rankingu wypadły gminy wiejsko-miejskie z Małopolski – na pierwszych 100 

miejscach znalazło się 14 jst z naszego regionu.  

Najwyżej, spośród gmin Małopolski, uplasowała się Krynica-Zdrój - na 6. miejscu (mieszkańcy tej 

gminy są szczególnie aktywni w rejestrowaniu fundacji i stowarzyszeń). Równorzędne, 15. miejsce, 

mają Niepołomice i Myślenice. Zator znalazł się na 20. miejscu, Miechów – na 26.  

Na dalszych miejscach uplasowały się: Rabka-Zdrój (32.miejsce), Dobczyce (33), Muszyna  

i Wadowice (47), Brzeszcze (74) oraz Nowy Wiśnicz, Skała, Zakliczyn i Krzeszowice (miejsce 

92). Ranking w tej kategorii wygrało Nowe Warpno z województwa zachodniopomorskiego. 

Małe miasta (do 50 tys. mieszkańców) 

W pierwszej dziesiątce wszystkich miast w Polsce do 50 tys. mieszkańców (218) znalazły się trzy 

miasta z Małopolski: Jordanów (4. miejsce), Sucha Beskidzka (6. miejsce) i Zakopane  

(7. miejsce). Na dalszych miejscach uplasowały się m.in.: Limanowa (16), Oświęcim (34) czy 

Nowy Targ (50). Ranking w tej kategorii wygrał Sopot. 
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Miasta średniej wielkości (50-100 tys. mieszkańców) 

W tej grupie zwycięzcą okazało się małopolskie miasto – Nowy Sącz. Najsilniejsze było  

w wymiarze: frekwencja wyborcza, a w kategorii: sektor pozarządowy ustąpiło tylko Przemyślowi. 

Duże miasta (powyżej 100 tys. mieszkańców) 

W grupie „dużych miast”, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys., znalazło się 39 miast 

polskich. Kraków i Tarnów zostały sklasyfikowane odpowiednio na 2. i 21. miejscu. Kraków 

znalazł się na podium głównie dzięki uzyskaniu dużej liczby punktów za frekwencję wyborczą oraz 

za wysoki udział środków przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

publicznych. 

Zdecydowanie zwyciężyła w tej grupie Warszawa. 
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